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1. INLEDNING  

Välkommen till årsrapport 2014 för det Nationella kvalitetsregistret för tumörer i pankreas och 
periampullärt (d.v.s. distal gallgångstumör, tumör i ampulla Vateri respektive duodenum). Detta är 
registrets tredje årsrapport.  

Registrets syfte är att stimulera ett multidisciplinärt och professionellt omhändertagande och jämlik 
vård. Registret ska nationellt och regionalt kartlägga och redovisa den diagnostiska processen, 
behandling och resultat och fungera som ett stöd för lokalt förbättringsarbete samt beskriva 
utvecklingen avseende utredning, behandling och behandlingskomplikationer för den aktuella 
patientgruppen. Detta torde kunna ge förutsättningar för ett mer likartat omhändertagande av hög 
kvalitet för hela patientgruppen i ett nationellt perspektiv.  

Region Östergötland är huvudman för registret som administreras från Regionalt cancercentrum 
sydöst. Registret har erhållit anslag från SKL sedan 2010 (2014 - 800000 kr). Certifieringsgraden för 
registret är sedan 2013 nivå 3. Till registret finns sedan mars 2013 ett nationellt vårdprogram kopplat 
(www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/bukspottkortel/vardprogram ).  

Registret togs i bruk oktober 2009 men i praktiken startade registreringen i januari 2010. Till och med 
2014 har ca 6200 patienter inkluderats i registret. Registrets bekymmer har tidigare varit en låg 
nationell täckningsgrad men detta har stadigt ökat år från år och var 2014 89 %. Dock återstår en bit 
till målsättningen täckningsgrad > 95 %. Täckningsgraden är > 90 % för den grupp patienter som 
planeras för kurativt syftande behandling vilka är drygt 300 patienter per år. Skälen till låg 
täckningsgrad i övrigt är dels att vissa regioner kommit igång sent med registreringen, dels att 
patienter med hög ålder och spridd sjukdom i lägre utsträckning kommer till inrapportörernas 
kännedom. Detta exemplifieras av region Stockholm-Gotland där kurativt syftande behandling är 
centraliserad till Karolinska som har en täckningsgrad på 93 % medan regionen i stort har 77 %. 

Styrgruppen för registret har årligen två möten och varav minst ett tillsammans med monitorerna från 
landets olika regioner. Under 2014 har de huvudsakliga diskussionspunkterna handlat om åtgärder för 
att förbättra täckningsgraden, strukturerade journalsystem och möjligheter till enklare överföring av 
data från datajournal till register, införandet av PROM/PREM-data samt planering för validering av 
registerdata under 2015. Vidare har ett arbete påbörjats med att ta fram en registerspecifik hemsida på 
INCA där kvalitetsindikatorer och dess målnivåer kommer att redovisas.  

Under 2014 har registerdata presenterats som poster vid svenska kirurgveckan och vid nationella 
kvalitetsregisterkonferensen. Vid båda tillfällen presenterades data angående påvisade nationella 
skillnader i handläggning av registrets patientgrupper.  

Denna rapport är framtagen av styrgruppen i samarbete med statistiker Victoria Fomichov vid 
Regionalt cancercentrum sydöst och baseras på datauttag från den Nationella kvalitetsregister för 
tumörer i pankreas och periampullärt i INCA-plattformen, om inget annat anges. Data nerladdades i 
augusti 2014.  

http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/bukspottkortel/vardprogram
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1.1 Bakgrund 

Cirka 1500 personer drabbas varje år i Sverige av cancer i pankreas eller i det periampullära området, 
men endast 10-20 % av dem kan erbjudas kurativt syftande behandling (tumörresektion ± onkologisk 
tilläggsbehandling). Majoriteten har således en obotbar sjukdom vid diagnos och därmed ett stort 
omvårdnadsbehov och behov av olika palliativa åtgärder. 

Nationella pankreasregistret täcker således alla tumörer i pankreas eller det periampullära området 
som utreds på malignitetsmisstanke, men även olika cystiska tumörer i pankreas som kan vara benigna 
eller premaligna med varierande malignitetsgrad. Även patienter som opererats med misstanke på 
adenocarcinom men PAD visat neuroendokrin tumör i pankreas omfattas av registret (se Tabell 1).  

Dessutom kan enstaka patienter med kronisk pankreatit finnas i registret. Detta gäller de som utreds 
på malignitetsmisstanke, opereras och där PAD så småningom visar kronisk pankreatit. Av de 
registrerade under 2014 hade 5 % benign diagnos (se Tabell 3) vilket är jämförbart med tidigare år.  

 

Tabell 1. Antal anmälda fall till cancerregistret  

 

  

2013 2014

1231 (79.5) 1283 (80.9)
C25.0 Caput (huvud) 623 (40.2,0) 663 (41.8)
C25.1 Corpus (kropp) 188 (12.1,0) 226 (14.2)
C25.2 Cauda (svans) 152 (9.8) 175 (11)
C25.3 Ductus (pankreasgång) 2 (0.1) 4 (0.3)
C25.8 Multifokal i  läge C25 14 (0.9) 8 (0.5)
C25.9 Övergripande växt, samt pankreas UNS 252 (16.3) 207 (13.1)

34 (2.2) 46 (2.9)
C25.4 Langerhanska öarna 34 (2.2) 46 (2.9)

283 (18.3) 257 (16.2)
C17.0 Duodenum (tolvfingertarm) 95  (6.1) 100  (6.3)
C24.0 Extrahepatiska gallvägar 132  (8.5) 121  (7.6)
C24.1 Ampulla/papil la Vateri inkl. 

periampullära reg.  och ampullär zon
56  (3.6) 36  (2.3)

1548 (100) 1586 (100)

Diagnostiserade fall, N(%)

Datakälla: Cancerregistret

TOTALT

Maligna tumörer i pankreas

Neuroendokrina tumörer i pankreas

Maligna tumörer (övriga läge)

ICDO-3 och klinikst läge
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Incidensen av pankreascancer ökar (se Figur 1), lika hos män och kvinnor (se Figur 2), vilket delvis 
sammanfaller med införande av registret. Till denna ökning bidrar sannolikt en bättre och mer 
frekvent använd bilddiagnostik, en åldrande befolkning och mindre underrapportering. Det senare 
stöds av det faktum att dödligheten i sjukdomen vanligtvis rapporteras högre än incidensen.  

 

 
Figur 1. Åldersstandardiserad incidens maligna tumörer i pankreas och periampullärt, 1987-2014 
 
 

 
Figur 2. Åldersstandardiserad incidens maligna tumörer i pankreas delad på kön, 1987-2014 
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Prognosen vid pankreascancer är generellt mycket dålig med en medianöverlevnad på ca 6-8 månader 
och en 5-årsöverlevnad på mindre än 5 % för hela patientgruppen (se Figur 3). Medianöverlevnaden 
för den opererade gruppen i Sverige är 26 månader och 3-års överlevnaden 37 % (se Figur 4). Dessa 
data står sig mycket väl jämfört med internationellt publicerade data ex ESPAC-3. Notera också att 
dessa data anges som överlevnad efter diagnosdatum och inte överlevnad efter operationsdatum vilket 
annars brukar vara gängse. 

 

 
Figur 3. Totalt överlevnad, 2005-2014 
 

 
Figur 4. Totalt överlevnad vid genomgått kurativt syftande kirurgi, 2010-2012 
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1.2 Registrets målsättning 

Registret är kompatibelt med gällande vårdprogram och ska registrera och bidra till ökad följsamhet 
till dessa nationella riktlinjer. Således är registrets målsättning att: 

 

1. Skapa en rikstäckande registrering av alla patienter med malignitetsmisstänkta tumörer i 
pankreas och periampullärt.  

2. Synliggöra ledtider i vården.  

3. Patienten ska bedömas på multidisciplinär konferens (MDK).  

4. Patienten ska få en kontaktsjuksköterska.  

5. Registrera all pankreaskirurgi utförd på misstanke på malign eller premalign sjukdom.  

6. Redovisa per- och postoperativa komplikationer, överlevnad och på årsbasis bidra till 
minskad operationsrelaterad morbiditet och mortalitet.  

7. Registrera livskvalitet före och efter behandling.  

8. Registrera onkologisk behandling för patientgruppen. 

9. Senare skede inkludera patientrelaterade utfallsmått (PREM/PROM) och palliativa 
vårdinsatser.   

10. Möjliggöra kostnadsanalys.  
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Figur 5. Antal registrerade fall per formulär 

2. RAPPORTENS UNDERLAG 

Denna omfattar verksamhetsberättelsen för aktiviteten under året 2014. Registret är uppbyggt av sex 
formulär, A-F (se Figur 5). Under 2013 introducerades också ett onkologformulär (G).  

A - Anmälan: detta formulär gäller alla patienter med malignitetsmisstänkt tumör (inklusive 
premaligncystisk förändring) i pankreas eller periampullärt. Formuläret innehåller grund för diagnos 
och behandlingsbeslut, om bedömning gjorts på multidisciplinär konferens (MDK) eller inte samt 
väntetider (utredningsstart – remissankomst till bedömande enhet – behandlingsbeslut – information 
– behandling). Gäller även som 
canceranmälan. A-formuläret reviderades 
(förenklades) under 2013 i syfte att 
uppnå en bättre täckningsgrad och har 
använts fr.o.m. 1 januari 2014.  

De kommande formulären, B-F, gäller 
endast de patienter som planeras för 
kurativt syftande behandling, vanligen 
kirurgi 

B – Patient: formuläret innehåller 
information om de patienter som 
planeras för kurativt syftande kirurgi. 
Riskvärdering av patienterna med 
POSSUM-score på ett standardiserat sätt 
(Physiological and Operative Severity Score for 
the enUmeration of Mortality and Morbidity -
predikterar postoperativ morbiditet och 
mortalitet). Det innehåller också 
information om livskvalitet är 
dokumenterad och om patientens 
performance status med ASA och WHO 
(ECOG)- score.  

C – Kurativ syftande operation: registrerar data om det kirurgiska ingreppet. 

D – Postoperativa data: registrerar det postoperativa förloppet (vårdtid, eventuellt IVA-vård, 
postoperativa komplikationer, operationsrelaterad mortalitet). Komplikationer graderas enligt  
Clavien-Dindo.  

E – PAD: Är även canceranmälan. Ska ge information om typ av tumör, mikroskopisk radikalitet  
(R-status) och om patologin är gjord enligt KVAST (Patologiföreningens kvalitets- och 
standardiseringsrekommendationer). 

F – Postoperativ uppföljning: uppföljning efter 9-12 månader med information om patienten är i 
livet, har livskvalitet dokumenterad, om ett känt recidiv föreligger eller inte samt information om 
performance status enligt WHO (ECOG).  

G – Onkologisk behandling: ett onkologformulär har ännu kommit i allmänt bruk.  
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3. REGISTRETS TÄCKNINGSGRAD  

Till och med 2014 års utgång hade totalt 5561 patienter med malign diagnos inkluderats i registret och 
av dem 1323 under 2014. Antalet inkluderade har ökat år från år vilket också glädjande har inneburit 
en ökad täckningsgrad jämfört med Cancerregistret. Täckningsgraden i Riket har kommit upp till  
89 % (77 % - 99 %). Fyra av landets regioner har nu en täckningsgrad på 90 % eller högre. Lägst 
täckningsgrad under 2014 har Stockholm-Gotlands regionen med 77 % medan Uppsala-Örebro 
regionen, som i 2013 års rapport endast hade en täckningsgrad på 51 %, nu har 86 %.  
 
Jämfört med rapporten för 2013 har nu täckningsgraden i Uppsala-Örebro-regionen för 2013 ökat 
från 51 % till 78 %. Likaså har Stockholm-Gotland ökat täckningsgraden för 2013 från 60 % till 84 %. 
Detta visar att det fortfarande råder en betydande eftersläpning i inrapporteringen till registret. 
Emellertid har en klar förbättring skett med de för 2014 rapporterade siffrorna. Likaså har den 
tidigare stora variationerna mellan regionerna klart minskat.  

Tabell 2. Registrets täckningsgrad  

 
 

Täckningsgraden når dock, trots den stora förbättringen, ännu inte upp till det mål, 95 %, som är 
angivet i det Nationella Vårdprogrammet. Med den aktuella utvecklingen är det inte orealistiskt att tro 
att målet skulle kunna uppnås under det närmaste året.  

Fortfarande är dock den exakta täckningsgraden för hela patientgruppen svår att uppskatta, vilket 
diskuterats i 2013 års rapport. För gruppen som genomgår kurativt syftande kirurgi torde denna dock 
överstiga 90 % vilket är registrets nuvarande täckningsgrad. 

  

Diagnosår: 2010 2011 2012 2013 2014

Norra regionen 96 (96 %) 93 (85 %) 87 (89 %) 117 (98 %) 106 (90 %)

Stockholm/Gotland regionen 268 (90 %) 243 (90 %) 258 (91 %) 259 (84 %) 253 (77 %)

Södra regionen 162 (88 %) 198 (94 %) 209 (92 %) 218 (96 %) 231 (99 %)

Sydöstra regionen 148 (93 %) 157 (97 %) 158 (96 %) 195 (90 %) 192 (94 %)

Uppsala/Örebro regionen 36 (15 %) 56 (21 %) 156 (62 %) 231 (78 %) 268 (86 %)

Västra regionen 178 (79 %) 228 (91 %) 234 (92 %) 253 (92 %) 273 (94 %)

RIKET 888 (73 %) 975 (77 %) 1102 (86 %) 1273 (88 %) 1323 (89 %)

Täckningsgrad jämfört mot Cancerregistret

* Gäller  för enbart diagnoser som är anmälspliktiga i Cancerregistret och som uppfyller registret inklutionskriterier. 
Följande diagnoskoder (ICDO3) är med i beräkningen: c17.0, C24.1 och samtliga C25 koder.
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Täckningsgraden (89 %) är tydligt förbättrad jämfört med 2013 då denna var 75 %. Den regionala 
skillnaden har också minskat betydligt. Då det gäller den postoperativa perioden, PAD-registrering 
och 1-års uppföljning (formulär D, E respektive F) föreligger, som tidigare, en klar eftersläpning i 
registrering (täckningsgrad för formulär F endast 43 %). Slutsatser beträffande skillnader mellan 
regioner/centra i dessa avseenden är därför fortfarande svåra att dra för den aktuella tidsperioden. 
Emellertid är sedan registerstart 2010 totala antalet inkluderade patienter, och även formulären D och 
E, så pass stort att många intressanta data, med jämförelse mellan regioner, kan hittas.  
 

 
Figur 6. Registrets täckningsgrad för diagnosår 2014 
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4. BESKRIVNING AV POPULATIONEN 

Adenocarcinom i pankreas svarar för 66 % av de 1480 registrerade fallen i registret (se Tabell 3). Av 
pankreascancer fallen är 53 % belägna i caput. De övriga periampullära cancerformerna (duodenum, 
papill och distal gallgång) står för vardera 3 % - 4 % av alla fall i registret. Benigna tumörer står för 
knappt 5 % av de registrerade fallen med en variation mellan regionerna (3 % - 7 %). 

Andelen patienter utan uppgift om diagnos i registret är 15 % med en variation mellan 8 % och 23 % i 
regionerna. Antalet fall som registreras i registret ökar för varje år vilket speglar den ökande 
täckningsgraden (2012 = 970 fall; 2013 = 1135 fall). Detta kan till viss del förklara den större andelen 
patienter utan uppgift om diagnos då fler fall registreras som diagnosticeras sent och utan remiss till 
kirurgklinik. 

Tabell 3. Registrerade diagnoser delad på sjukvårdsregion, diagnosår 2014 (andel/antal)  
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Figur 7. Ålder och könsfördelning per diagnos (ICDO10), diagnosår 2014 
 

Medianåldern vid diagnos är oförändrad. Liksom tidigare är medianåldern för malign diagnos (71 år) 
något högre än för benign diagnos (benigna tumörer inkluderande kronisk pankreatit; 64 år). Yngre 
patienter (<45 år) med diagnos i registret utgör 2,5 %. Könsfördelningen är neutral med 50,5 % män i 
Riket med en regional variation (47 % - 55 % andel män).  

 
Figur 8. Andelfördelning av TNM stadier för adenocarcinom i pankreas (C25.0-3 och C25.8-9), diagnosår 2014 
 

Andelen patienter med stadium IV vid diagnos är fortsatt hög, 51 % (57 % av de som erhållit en 
TNM klassifikation) (se Figur 8). Detta speglar den höga andelen pankreascancer samt den fortsätta 
svårigheten med tidig diagnostik. Patienter utan stadium indelning sjunker och utgör nu endast 10 % 
av alla (regional variation 7 % -15 %). 

Patienter som definitivt bör betraktas som åtkomliga för kirurgisk bot, stadium IA till stadium IIB 
utgör 25 % av de registrerade. 
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5. VÄNTETIDER 

Väntetiderna i detta kapitel anges som median i dagar samt spridningen (1:a och 3:e kvartilen). Antalet 
som redovisas varierar beroende på om båda aktuella datumen finns korrekt registrerade. 

Tabell 4 och Figur 9 och Figur 10 visar tid i dagar från remissdatum till behandlingsbeslut som 
vanligen tas vid en multidisciplinär konferens. Denna tid var för hela Riket median 12 (7 - 27) dagar, 
med en regional variation från Stockholm-Gotland med 8 (6 - 14) dagar till Västra med 15 (8 - 29) 
dagar. Nationella vårdprogrammet för Pankreastumörer anger att denna tid ska vara under 14 dagar 
för mer än 90 % av patienterna. Figur 10 visar att detta krav inte uppfylls av någon region. Riket som 
helhet uppfyller målet endast för 57 % av patienterna. Generellt förefaller denna väntetid vara 
väsentligt oförändrad jämfört med 2013.  

Tabell 4. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut, diagnosår 2014 

 
 
 

 
Figur 9. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut, diagnosår 2014 
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Figur 10. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut i förhållande till målet enligt VPG, diagnosår 2014 
 

Tabell 5 och Figur 11 visar tid i dagar från (imaging) första undersökning som diagnostiskt påvisade 
tumören till behandlingsbeslut. Denna tid var för hela Riket median 13 (6 - 25) dagar, med en regional 
variation från Uppsala-Örebro med 9 (2 - 21) dagar till Västra med 16 (9 - 29) dagar.  

 
Tabell 5. Väntetid från imaging (första undersökning)/diagnos till behandlingsbeslut, diagnosår 2014 

 
 
 

 
Figur 11. Väntetid från imaging (första undersökning)/diagnos till behandlingsbeslut, diagnosår 2014 
  



Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt 
Årsrapport 2014 

 

5. Väntetider 
 Sida 16 av 39 

Tabell 6 och Figur 12 visar tid i dagar från behandlingsbeslut till patientbesked. Denna tid var för hela 
Riket median 3 (0 - 8) dagar, med en regional variation från Uppsala-Örebro med 0 (0 - 6) dagar till 
Stockholm-Gotland med 7 (1 - 10) dagar. Dessa data måste tolkas så att rutinen i vissa av regionerna 
är att ge patienten besked om behandlingsbeslut redan i anslutning till beslutet eller dagen efter. 
Trenden för alla regioner utom Södra och Sydöstra är att denna tid är oförändrad eller blir kortare.  

Tabell 6. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till patientbesked, diagnosår 2014 

 
 
 

 
Figur 12. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till patientbesked,  diagnosår 2014 
 

Tabell 7 och Figur 13 visar tid i dagar från remiss utfärdades till patientbesked. Denna tid var för hela 
Riket median 19 (11 - 34) dagar, med en mycket liten regional variation från Stockholm-Gotland med 
17 (11 - 27) dagar till Södra med 22 (11 - 37) dagar. Detta överensstämmer relativt väl med 
motsvarande siffror för 2013.  

Tabell 7. Väntetid från remiss till patientbesked,  diagnosår 2014 
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Figur 13. Väntetid från remiss till patientbesked,  diagnosår 2014 
 

Tabell 8 och Figur 14 och Figur 15 visar tid i dagar från definitivt behandlingsbeslut till operation. 
Figur 14 visar väntetid per region medan Figur 15 visar väntetiden uppdelat på sjukhus som registrerat 
mer än tio operationer under året. 

Denna tid var för hela Riket median 28 (20 - 40) dagar, med en regional variation från Norra med 23 
(15 - 34) dagar till Sydöstra med 34 (25 - 48) dagar. För patienter i Södra, Sydöstra och Uppsala-
Örebro innebär det en längre väntan till operation 2014 jämfört med 2013. Liknande förändringar kan 
noteras på sjukhusnivå (se Figur 15). 

 
Tabell 8. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till kirurgi, diagnosår 2014 

 
 
 

 
Figur 14. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till kirurgi, diagnosår 2014 
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Figur 15. Väntetid från definitivt behandlingsbeslut till operation delad på sjukhus, diagnosår 2014 
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6. UTREDNING 

Av alla som registrerade behandlingsbeslut via multidisciplinära konferenser planerades 42 % (627 av 
totalt 1480 registrerade) för kurativt syftande kirurgi med en regional variation mellan 34 % - 53 %  
(se Tabell 9Fel! Ogiltig självreferens i bokmärke.). Det förekommer en naturlig variation i 
patientpanoramat vilket kan ha bidragit till spridningen mellan centrarna. Den förhållandevis höga 
andelen kurativa behandlingsbeslut i Stockholm regionen kan bero på en förfiltrering via 
inremitterande sjukhus. 

Tabell 9. Definitivt behandlingsbeslut, diagnosår 2014 (andel/antal) 

 

Figur 16 visar att 2014 bedömdes patienter med potentiellt resektabel sjukdom i högre grad på 
multidisciplinär konferens (93 %) jämfört med de som har icke-botbar sjukdom (73 %).  

 
Figur 16. Andel som bedömdes på multidisciplinär konferens, diagnosår 2014  
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En annan förklaring för skillnaderna i andelen kurativa behandlingsbeslut kan bero på det varierande 
antalet fall som bedöms på multidisciplinär konferens. Nationella Vårdprogrammet för 
Pankreastumörer anger att mer än 90 % av samtliga patienter (både där kurativ syftande kirurgi eller 
icke kurativt syftande behandling planeras) ska bedömas på multidisciplinär konferens. Figur 16 visar 
att detta krav uppfylls endast av Stockholm-Gotland medan Riket som helhet endast uppfyller målet 
för 82 % av patienterna. Trenden är dock att fler patienter bedöms på multidisciplinär konferens i 
samtliga regioner 2014 jämfört med 2013. 

 

6.1 Icke kurativt behandlingsbeslut 

Anledningen till att patienterna vid multidisciplinär konferens bedömdes inte kunde erhålla kurativt 
syftande behandling berodde på i Riket att dessa bedömdes icke operabla i 44 % med en regional 
variation från 13 % i Stockholm-Gotland till 55 % i Västra. Andelen patienter där 
operabilitetsbedömning saknas vid konferenstillfället är i Riket 34 % med en mycket stor regional 
variation från 79 % i Stockholm-Gotland till 11 % i Sydöstra, vilket gör jämförelser av 
operabilitetsbedömningen omöjlig. Andelen patienter som inte ville genomgå kirurgi och därmed 
bedömdes erhålla icke kurativt syftande behandling är i Riket 2 % med en diskret regional variation från  
2 % till 5 % (se Tabell 10). 

 

Tabell 10. Operabilitetsbedömningen vid icke kurativt behandlingsbeslut, diagnosår 2014 (andel/antal) 
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Av de patienterna som ej bedömdes vara resektabla i Riket berodde detta i 67 % på metastaserad 
sjukdom och i 33 % på lokalt avancerad sjukdom. Dessa siffror är oförändrade jämfört med 2013  
(se Tabell 11). Det finns som tidigare år en regional variation i bedömningen av om sjukdomen är 
metastaserad och/eller lokalt avancerad, från 50 % i Stockholm-Gotland till 81 % i Norra. Det låga 
antalet patienter gör analys av variationerna vanskliga.  

 
Tabell 11. Fjärrmetastasering, av operabla patienter, diagnosår 2014 (andel/antal) 
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7. PLANERAD KURATIV BEHANDLING 

7.1 Data på de patienter som planeras för kurativ syftande 
behandling  

Av de patienter som planerades för kirurgi klassades 68 % i Riket med Performance status enligt WHO  
0 eller 1 med en regional variation från till 60 % (Södra) till 93 % (Västra) (se Tabell 12). Av de 
patienter som planerades för kirurgi klassades 70 % i Riket som ASA 1 eller 2, med en regional 
variation från 51 % (Södra) till 94 % (Västra) (se Tabell 13). Merparten av patienterna bedöms som 
ASA 2 eller WHO 0 i Riket (se Tabell 12 och Tabell 13).  

 
Tabell 12. Performance status enligt WHO, diagnosår 2014 (andel/antal) 

 

Tabell 13. ASA-klassifikation, diagnosår 2014 (andel/antal) 
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8. PEROPERATIVA DATA 

Av alla som planerades för resektion befanns totalt i Riket 15 % inoperabla vid laparotomin  
(se Tabell 14). Denna siffra varierar mellan regionerna. I Norra och Uppsala-Örebro regionerna 
bedömdes 19 % respektive 20 % av de som planerats för resektion inoperabla vid laparotomi-tillfället 
jämfört med endast 5 % i Sydöstra regionen. Den låga frekvensen kvarstår för Sydöstra regionen 
jämfört med 2013. 

Tabell 14. Planerad resektion utförd, diagnosår 2014 (antal/andel) 

 

Liksom 2013 utförs i lägre grad avlastande kirurgiska åtgärder i Södra och Sydöstra regionerna jämfört 
med övriga regioner då radikal kirurgi inte bedöms möjlig vid laparotomi-tillfället (se Tabell 15). Dock 
är patientantalet lågt.  

Tabell 15. Åtgärder utförda då planerad resektion ej kunde genomföras, diagnosår 2014 (antal/andel) 
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Tabell 17. Vissa tekniska data vid distal pankreasresektion  
och segmentresektion (diagnosår 2013) 

 

 

Totalt registrerades 400 resektioner under 2014 vilket är 74 fler än 2013 (se Tabell 16). Av det totala 
antalet resektioner i landet var 68 % Whipple-resektioner (JLC30). 14 % av Whipplarna var 
pylorussparande vilket är lägre andel jämfört med vad som rapporterades 2013. Som 2013 görs störst 
andel pylorussparande Whipple i Uppsala-Örebro regionen, där 40 av 57 registrerade Whipplar var 
pylorussparande. Högst andel totala pankreatektomier registrerades i Västra (10 %) regionen. 
Pankreassparande duodenectomier är fortsatt ovanlig och utförs endast i 1 % av totala antalet 
resektioner i Riket. 
 
Tabell 16. Utförd resektion, diagnosår 2014 (andel/antal) 

 

 
Distala resektioner (JLC10) 
utgjorde 24 % av alla resektioner. 
Vid denna operation registrerades 
att förslutningen av 
resektionsranden gjordes med 
stapler i 77 % av fallen med en 
variation från 28 % (Södra 
regionen) upp till 96 %  
(Stockholm-Gotland regionen).  
Laparoskopisk distal resektion 
registrerades från Sydöstra regionen 
(65 %), Västra regionen (31 %) och 
från Södra regionen (14 %),  
(se Tabell 17).  
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Vid Whippleresektion och total pankreatektomi utförs venresektion i 18 % av alla operationer i Riket. 
Denna frekvens överensstämmer väl med rapporter från litteraturen. Andel venresektion varierar 
mellan regionerna från 13 % i Uppsala-Örebro och Västra regionerna till 28 % i Stockholm-Gotland 
regionen.  

Tabell 18. Ven-, artär- och laparoskopisk resektion vid standard Whipple/ 
pylorussparande eller total pankreatektomi, diagnosår 2014 (andel/antal) 

 

Figur 17 och Figur 18 visar operationstider och blödningsmängd vid de olika typerna av resektioner. 
Det bör poängteras att det fortfarande inte råder tydlig konsensus mellan de olika opererande 
enheterna om hur den peroperativa blödningsmängden ska uppskattas varför direkta jämförelser kan 
vara svåra. Generellt förefaller de rapporterade operationstiderna vara jämförbara med 2013.  

En tendens till mindre blödningsmängd var rapporterad för 2013 även om några vidare slutsatser inte 
kunde dras. Denna tendens förefaller kvarstå 2014 och stöds möjligen av att en ytterligare mindre 
andel patienter behövde transfunderas 2014 jämfört med 2013 (se Figur 19). 

 
Figur 17. Operationstid vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreatektomi 
respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2014 
  



Kvalitetregister för tumörer i pankreas och periampullärt 
Årsrapport 2014 

 

8. Peroperativa data 
 Sida 26 av 39 

 
Figur 18. Peroperativ blödning vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreatektomi  
respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2014 
 

 
Figur 19. Andel patienter som fick transfusion peroperativt vid standard Whipple/pylorussparande eller  
total pankreatektomi respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2014   
 

Totalt rapporterades 9 signifikanta peroperativa komplikationer vid 385 resektioner (2,3 %). Detta 
innebar framför allt blödnings- och kärlkomplikationer.  
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9. POSTOPERATIVA DATA 

Postoperativa data baseras på inrapportering av formulär D. Baserat på de planerade kurativa 
behandlingar som är inrapporterade i registret är täckningsgraden för formulär D 73 %. 

Figur 20 visar vårdtiden efter JLC30+20 respektive JLC10 uppdelat på regioner och Figur 21 visar 
samma data uppdelat per opererande sjukhus. 
 

 
Figur 20. Vårddagar efter operation vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreatektomi  
respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2014 
 

Efter Whipple/total pankreatektomi rapporteras från Riket i median 2 dagars kortare vårdtid (median 
12 dagar) jämfört med 2013 (median 14 dagar). En förklaring kan vara att flera kliniker nu använder 
ERAS-liknande koncept (Enhanced Recovery After Surgery). För distal resektion är mediantiden för 
Riket oförändrad jämfört 2013 (8 dagar). 

Vårdtid per opererande klinik ska ses utifrån lokala traditioner och logistiska förutsättningar. Vissa 
kliniker vårdar klart patienter som sedan skrivs ut till hemmet. Andra regionala enheter vårdar 
patienterna fram till en nivå där fortsatt postoperativ vård kan bedrivas på länssjukhusens kirurgklinik.  
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Figur 21. Vårddagar efter operation redovisat per sjukhus efter standard Whipple/pylorussparande och  
total pankreatektomi respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2014 
 

I Norra regionen skrevs 82 % av Whipple opererade ut till annan kirurgklinik medan denna siffra 
varierade mellan 2 % - 36 % i de övriga regionerna. Utskrivning direkt till hemmet varierade från  
62 % (Uppsala-Örebro regionen) till 14 % (Stockholm-Gotland regionen), se Tabell 19. Vid distal 
resektion skrevs 53 % av patienterna ut till hemmet (regional variation 27 % - 69 %). 

Tabell 19. Utskriven till vid standard Whipple/pylorussparande eller total pankreasectomi, diagnosår 2014 (andel/antal) 
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9.1 Postoperativa komplikationer 

Efterföljande Figur 22 visar den komplikation som var den enskilt bestämmande för patientens 
vårdförlopp efter Whipple resektion/total pankreatektomi respektive distal resektion. 51 %  
(regional variation 39 % - 59 %) rapporterades komplikationsfria efter Whipple resektion och  
67 % (regional variation 48 % - 100 %) efter distal resektion. 

 

 
Figur 22. Andelfördelning av vårdförloppbestämmande komplikation efter standard Whipple/pylorussparande och  
total pankreatektomi respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2014 
 
Efter Whipple-resektion är pankreasanastomosläckage, kirurgisk infektion och ventrikelretention de 
vanligast registrerade vårdtidsbestämmande komplikationerna (11 %, 6 % respektive 6 %). 13 % av de 
distala resektionerna registrerades för läckage från resektionsranden. 

Figurerna nedan visar fördelningen av komplikationernas svårighetsgrader enligt Clavien-Dindo. 
Svårighetsgrad upp till 3a räknas som relativt mild (kräver ej åtgärd med generell anestesi). 

 

 
Figur 23. Andel av svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid standard Whipple/pylorussparande  
eller total pankreatektomi, diagnosår 2014 
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76 % rapporterades efter Whipple resektion ha komplikationsgrad 3a eller lägre (se Figur 23 och 
Tabell 20). Motsvarande siffra för 2013 var 65 %. Efter distal resektion rapporterades 74 % ha 
komplikationer 3a eller lägre (se Figur 24 och Tabell 21).  

Tabell 20. Svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid standard Whipple/pylorussparande eller total 
pankreatektomi, diagnosår 2014 (andel/antal) 

 

 

 
Figur 24. Andel av svårighetsgradering av komplikationer enligt Clavien vid distal pankreasresektion, diagnosår 2014 
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Tabell 21. Svårighetsgradering enligt Clavien av komplikationer vid distal pankreasresektion, diagnosår 2014 (andel/antal) 

 
 

Postoperativ IVA-vård, pga. avvikande vårdförlopp, registrerades hos 15 patienter (6 %) efter 
Whipple/total pankreatektomi och hos 4 patienter (5 %) efter distal resektion.  

Postoperativt gavs blodtransfusion till 28 % (regional variation 15 % - 65 %) av de  
Whipple/total pankreatektomi opererade och till 15 % av de distalt resecerade (regional variation  
0 % - 38 %).  

Sju patienter (2 %) rapporteras avlidna inom 30 dagar efter Whipple/total resektion i Riket under 
2014 jämfört med 5 patienter (2 %) under 2013. Ingen patient rapporterades avliden inom 30 dagar 
efter distal resektion. Efter 90 dagar hade ytterligare 7 patienter avlidit efter Whipple/total 
pankreasresektion (90-dagarsmortalitet 5 % jämfört med 3 % 2013). Vid distal resektion hade 3 
patienter avlidit efter 90 dagar (3 % jämfört med 0 % 2013). 

En varierande inställning till värdet av Somatostatin (Sandostatin®/Octreotide®) postoperativt efter 
pankreasresektion kan sannolikt tolkas från registreringen. I Norra och Södra regionerna fick 76 % 
respektive 81 % Somatostatin postoperativt, och i övriga regioner mellan 0 % och 19 %.  

Alla regioner synes använda postoperativt bukdränage vid både Whipple och distal resektion i en 
mediantid av 5 dagar (interkvartil variation 3 - 8 dagar) respektive 4 dagar (interkvartil variation  
3 - 6 dagar). Sedan 2013 har Sydöstra och Södra regionen frångått rutinmässigt anläggande av drän. 
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9.2 PAD registrering 

PAD- data bygger på inrapportering av formulär E. Baserat på de planerade kurativa behandlingar 
som är inrapporterade i registret så är täckningsgraden för formulär E 82 % jämfört med  
64 % för 2013.  

Peroperativt uppfattades resektionen som radikal respektive tveksamt radikal i 91 % respektive 6 % 
vid Whipple resektion (se Tabell 22). Man kan se att den peroperativt uppfattade radikaliteten jämfört 
den mikroskopiska R-bedömningen skiljer sig regionalt. Dock föreligger också en stor regional 
skillnad i täckningsgrad (60 % – 91 %) beträffande PAD-formuläret. Några säkra slutsatser kan därför 
inte dras från föreliggande data. För distal resektion uppfattades resektionen som radikal respektive 
tveksamt radikal i 91 % respektive 7 %.  

Från regioner där man i högre grad rapporterat att den patologiska bedömningen gjorts enligt 
patologiföreningens kvalitets (KVAST)-dokument, framför allt Stockholm-Gotland och Västra 
regionen, förefaller dock R0-frekvensen vara lägre (48 % respektive 67 %) jämfört med de regioner 
där den patologiska bedömningen i lägre grad verkar vara gjord enligt KVAST. Denna skillnad kan 
tolkas som att en standardiserad bedömning enligt KVAST ger en säkrare bedömning av 
resektionsytorna innebärande en högre frekvens R1. 

Tabell 22. Radikalitet vid standard Whipple/pylorussparande eller total pankreasectomi, diagnosår 2014 (andel/antal) 
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Av de registrerade Whipple resektionerna var PAD malignt i 80 % (se Tabell 23). Lägst frekvens av 
malign diagnos rapporterades från Uppsala-Örebro regionen (70 %) där man också hade den högsta 
frekvensen benigna diagnoser. Efter distal resektion var frekvensen premalign och benign diagnos 
vanligare (tillsammans 25 %), och malign diagnos rapporterades i 71 %. IPMN rapporterades i 4 % av 
fallen vid distal resektion jämfört 10 % vid Whipple/total resektion. Detta jämfört med 2013 då 
siffrorna för IPMN var 13 % respektive 8 %. 

Tabell 23. Histologisk typ vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreatektomi respektive distal 
pankreasresektion, diagnosår 2014 (andel/antal) 

 

Antal lymfkörtlar som analyserats varierade stort över landet (se Figur 25). Efter Whipple resektion 
analyserades 10 (Norra regionen) upp till 27 (Stockholm-Gotland) körtlar i operationspreparatet . 
Efter distal resektion analyserades 5 (Norra och Västra regionen) upp till 20 (Stockholm-Gotland) 
körtlar. Antalet lymfkörtlar som analyserats histologiskt förefaller delvis vara högre där den 
patologiska bedömningen i högre grad är gjord enligt KVAST-dokumentet (se Tabell 22).  
 

 
Figur 25. Undersökta lymfkörtlar för maligna fall vid standard Whipple/pylorussparande och total pankreatektomi  
respektive distal pankreasresektion, diagnosår 2014
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10. RESULTAT PER SJUKHUS 

Nedan redovisas ett urval av de redan presenterade resultaten uppdelat på sjukhus. Sjukhus kan vara 
enbart utredande alternativt även opererade.  

Tabell 24 visar mer detaljerad information kring resultatet av behandlingsbeslutet på multidisciplinär 
konferens. Man ser som förväntat att andelen patienter som bedöms som palliativa (icke-kurativ 
syftande behandling) är störst (92 %) på icke-opererande enheter och minst (44 %) på 
region/universitetskliniker dit resekabla patienter i större utsträckningen remitteras, vilket illustrerar 
den filtrering som diskuteras i början av kapitel 6. Opererande länskliniker intar här en intermediär 
ställning med 72 % som bedöms som palliativa på multidisciplinär konferens.  

Tabell 24. Definitivt behandlingsbeslut delad på sjukhus, diagnosår 2014 (andel/antal) 
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10. Resultat per sjukhus 
 Sida 35 av 39 

Andelen icke-resecerade patienter (se Tabell 25) på sjukhus med större volymer (n >20 operationer) 
fortsätter att variera. Total frekvens 17 % lokal variation (5 % - 26 %). Tidigare har man anat en trend 
att andelen varit större vid sjukhus med mindre andel kärlresektioner. Denna trend kan inte ses i år. 

 

Tabell 25. Planerade och utförda resektioner delad på sjukhus, 
diagnosår 2014 (andel/antal) 
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10. Resultat per sjukhus 
 Sida 36 av 39 

Andelen distala resektioner av totalantalet (se Tabell 26) opererade är 24 % med en variation mellan 
de större sjukhusen (n >20 operationer) på 12 % - 32 %. Detta förefaller samvariera med andelen 
patienter med benign diagnos. 

 

Tabell 26. Utförda resektioner delad på sjukhus och resektionstyp, diagnosår 2014 (andel/antal) 
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10. Resultat per sjukhus 
 Sida 37 av 39 

Av Tabell 27 kan man utläsa att de flesta beslut om kurativt syftande operation tagits vid 
multidisciplinär konferens; 94 %. Även här finns det en variation mellan de större sjukhusen  
(n >20 operationer) från 75 % till 99 %. 

 

Tabell 27. Beslut taget om kurativ syftande operation  
vid MDK delad på sjukhus, diagnosår 2014 (andel/antal) 
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11. Sammanfattande kommentarer 
 Sida 38 av 39 

11. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

Glädjande nog har arbetet med att öka registrets täckningsgrad gett resultat och närmar sig  
90 % 2014. Låg täckningsgrad under registrets första år drar dock ner registrets totala täckningsgrad 
(83 %). Registrets omfattning och komplexitet bidrar till vidare till svårigheten att öka täckningsgraden 
framför allt för formulär D, E och F. Glädjande är täckningsgraden för patologiformulär E nu är  
82 % jämfört med 64 % förra året. En reviderad version av blankett E kommer att implementeras 
fr.o.m. 2016 vilket vi hoppas ytterligare ska förbättra täckningsgraden. Vidare bedömer vi att en 
registerspecifik hemsida med snabbare återkoppling av resultat kommer att simulera intresset för 
inrapportering. 

Adenocarcinom i pankreas svarar för 66 % av fallen i registret medan antalet benigna PAD är  
ca i 5 %. Utifrån registerdata går det nu att redovisa 3-års överlevnad i Riket. Denna ligger för 
gruppen resecerade adenocarcinom i pankreas (alla stadier) på 37 %, för duodenal-, distal gallgångs- 
och papillcancer på 57 % och för neuroendokrina tumörer på 95 %. Detta är mycket glädjande siffror. 
Materialet är ännu inte tillräckligt stort för att kunna ge säkra data uppdelat på stadium och 
region/opererande enhet.  

Medianväntetiderna i Riket med viss regional variation är från remiss till multidisciplinär konferens 
(MDK) och från MDK till kirurgisk behandling 10 dagar respektive 28 dagar. Införandet av 
standardiserade vårdförlopp kommer att ställa höga krav och bli en utmaning för verksamheterna på 
att förkorta dessa väntetider. Liksom tidigare år bedöms patienter med potentiellt botbar sjukdom i 
större utsträckning på MDK (93 %) än de med icke botbar sjukdom (73 %).  

Det förefaller finnas en regional variation av vad som betraktas som resekabelt och inte, framför allt 
avseende lokalt avancerade tumörer. Denna patientgrupp bedöms i högre grad på nationell MDK 
men är också föremål för utredning avseende eventuell nationell nivåstrukturering. Också 
resektionsfrekvensen varierar i Riket vilket kan tyda på skillnader i pre- och/eller intraoperativ 
värdering av resektabilitet. 

Av Whipple/total pankreatektomi var endast 51 % och av de distala resektionerna 67 % utan 
postoperativa komplikationer vilket visar att dessa operationer är både resurskrävande och besvärliga 
för patienten. Pankreasanastomosläckage är den enskilt vanligaste komplikationen, ca 12 %. 
Postoperativ 30- respektive 90-dagarsmortalitet var i Riket 2 % respektive 5 % efter 
Whipple/totalpankreatektomi och 0 respektive 3 % efter distal pankreatektomi. Detta är inom 
målvärdet angivet i det nationella vårdprogrammet.  

Glädjande är att standardiserad analys av operationspreparat enligt KVAST ökar i landet vilket 
innebär en säkrare och mer enhetlig bedömning av resektionsytor, (= lägre andel R0-resektioner), men 
även att fler lymfkörtlar hittas och undersöks. 

Slutligen kan man notera att det i Sverige 2014 har rapporterats 416 genomförda pankreasresektioner 
från totalt 14 sjukhus. Av operationerna är 90 % utförda på de 7 region-/universitetssjukhusen, 
medelantal operationer är 53, (median 51, variation 9 - 104) och övriga 10 % på 7 länskliniker, 
medelantal 6, (median 3, variation 1 - 19). Fem enheter har rapporterat färre än 10 resektioner per år.
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