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Vi vill gärna veta vad du tycker! 

Inom Regionalt cancercentrum sydöst arbetar vi kontinuerligt med att utveckla redovisningen av 

relevanta kvalitetsindikatorer, exempelvis aktuella väntetider inom cancervården i vår region. 

Resultatredovisningen är en del i det arbetet. Tanken är att Resultatredovisningen ska vara ett 

användbart verktyg för dig som vill vara med och utveckla framtidens cancervård. Därför vill vi gärna 

veta vad du tycker om den.  

Får du reda på det du behöver? Presenteras data på ett användbart sätt? Har du förbättringsförslag?  

Maila in dina svar till oss: 

Srinivas Uppugunduri  

verksamhetschef 

Srinivas.Uppugunduri@regionostergotland.se 

Malin Gärdeman 

kommunikatör, webbredaktör 

Malin.Gardeman@regionostergotland.se  

Rasmus Mikiver 

statistiker 

Rasmus.Mikiver@regionostergotland.se 

 

  

mailto:Srinivas.Uppugunduri@regionostergotland.se
mailto:Rasmus.Mikiver@regionostergotland.se
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Inledning 

Denna till formen återkommande rapport har som syfte är att belysa cancervårdens aktuella 

måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Cancervårdens målnivåer för sydöstra 

sjukvårdsregionen formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare.  

Resultat för corpuscancer redovisas i denna rapport utifrån löfte 1 och 2 genom två jämförbara 

tidsperioder och uppdelade på patientens hemlän. Ett antal indikatorer, som matchar patientlöften har 

följts upp fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2018-06-30. Denna och andra diagnosspecifika resultatredovisningar 

samt en samlad resultatredovisning (för löfte 1 - 6) tas fram och publiceras av Regionalt cancercentrum 

sydöst två gånger per år i ett samarbete mellan kansliet, regionala processledare och processamordnare.  

Regionala processledarens kommentar 

Löfte 1 

Det är utifrån de inrapporterade data inte möjligt att ge en bra bedömning av graden av måluppfyllelse. 

Täckningsgraden för kirurgin är väldigt låg, framförallt för Jönköpings län med bara 17,4% 

inrapporterade. För Kalmar län är det något bättre 35,1%. Östergötland har rapporterat 76,4%. Det 

betyder att antalet rapporterade patienter från Jönköping respektive Kalmar län bara är 6 och 7. Man kan 

dock se att tid från diagnos till behandlingsstart är långt ifrån målet på 28 dagar oavsett vart i regionen 

kvinnan är bosatt. Enligt Fig 2 ser man att ingen säker förbättring har skett, igen med reservation för den 

låga täckningsgraden. 

Löfte 2 

Detta löfte uppfyllas ganska lika i regionen med 76 -77% och utan större ändringar från tidigare period. 

En 100% ig måluppfyllelse är inte realistisk att förvänta sig. Exempel: En kvinna med en cancer av 

högrisk typ bör genomgå en mer omfattande operation, men på grund av komorbiditet och ibland ålder 

beslutar man vid en MDK att frångå rekommendationen och operera enligt protokoll för lågriskcancer. 

Dessa blir vid registrering bedömd att inte ha följt vårdprogrammet. 

 

Plan för kommande halvåret 

Från slutet av november och kommande månader kommer en delegation bestående av processledare, 

kvalitetsregisteransvariga och representant från RCC att besöka kvinnoklinikerna i Sydöstra 

sjukvårdsregionen samt Sörmland och Västmanland med syfte att diskutera samarbetsfrågor, hur 

registreringen i vårt kvalitetsregister, Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer (SQRGC) går 

till och hur medarbetaren kan använda data från er klinik på ett enkelt sätt. En stor ändring av registret 

kommer att öka täckningsgraden, vilket bör ge mer tillförlitliga data att bedöma utifrån. 
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I tabell 1a och 1b redovisas aktuell täckningsgrad (antal/andel inrapporterade fall) som en beskrivning av 

vilka data rapporten grundas i.  

 

 

 

  

Tabell 1a: Täckningsgrad per län och period

Östergötlands län 71 100% 79 95,2% 150 97,4%

Jönköpings län 58 100% 47 90,4% 105 95,5%

Kalmar län 43 100% 40 97,6% 83 98,8%

Sydöst 172 100% 166 94,3% 338 97,1%

fr.o.m. 2016-07-01 

t.o.m. 2017-06-30

fr.o.m. 2017-07-01 

t.o.m. 2018-06-30
Totalt
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LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor 
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LÖFTE 2  

Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling 

enligt Best practice  
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Definitioner  

Datauttag: Analyserna baseras på data från kvalitetsregistren i INCA. Materialet består av de fall som 

diagnostiserades mellan 2016-07-01 och 2018-06-30. Datauttaget gjordes 2018-10-31. 

Täckningsgrad: Anger andelen kompletta anmälningsformulär som har inkommit till kvalitetsregistret i 

INCA jämfört med det förväntade antalet. Detta beräknas på antalet patologianmälningar som har 

rapporterats och som uppfyller inklusionskriterierna för det aktuella kvalitetsregistret.  

Län: Syftar på patientens hemmahörande län vid diagnostillfället. 

Median: Medianen är den mittersta observationen. Medianen underskrids av högst 50 procent av 

observationerna samtidigt som den överskrids av högst 50 procent av dem. 

Percentil: Den 75:e percentilen underskrids av högst 75 procent av observationerna samtidigt som det 

överskrids av högst 25 procent av dem. 

Väntetider: Beräknas genom att ta skillnaden i kalenderdagar mellan två datum, som registrerats i 

registret. Om en av datumuppgifterna saknas exkluderas observationen då det inte går att beräkna tiden. 

Väntetider kan innehålla aktivitet i form av utredning, information och patientfördröjning, men kan 

också innebära ren passiv (”onödig”) väntan för patienten. Det förekommer ibland att ett registrerat 

datum som för analyser förväntas komma senare än ett annat, t.ex. datum för behandlingsstart kontra 

diagnosdatum, ligger tidigare. Detta kan bero på olikheter i processen men även på felaktiga 

registreringar. När så är fallet blir den resulterande väntetiden ”negativ”. Sådana fall tas bort från 

analyserna. Observera att inga slutsatser är möjliga när analysen innefattar fåtal fall. 

Målnivå RCC: Målnivå uppsatt av RCC Sydöst. 

 

Tolkning av figurer och tabeller 

 Samtliga tabeller och figurer i rapporten är uppdelat per hemlän samt diagnosperiod. 

 Tabell 1. Tabellen visar, för respektive diagnos, kvalitetsregistrets aktuella täckningsgrad. D.v.s. 

antalet patienter som ligger till grund för rapportens resultat. 

 Figur 1a och 1b. Figurerna visar kumulativ andel för väntetider. Den kumulativa andelen visar 

ett successivt adderande av andelen patienter. I exemplet nedan motsvarar kurvans  

x-värde vid 28 dagar ett y-värde på 22 %. Det betyder att 22 % av patienterna har en väntetid på 

högst 28 dagar. Målnivån 28 dagar representeras av den vertikala linjen i figuren. 
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 Tabell 2a-2b Tabellerna visar väntetiden som mediantid och som den 75:e percentilen. 

Tabellerna visar även antalet patienter som ligger till grund för figur 1a och 1b. 

 Figur 2. Figuren visar medianväntetiden uppdelat på olika delar av vårdkedjan. Samtliga staplar 

har samma datum som startpunkt och olika slutdatum. Definitionen av respektive väntetid 

beskrivs under figuren. 

 Tabell 3. Tabellen visar väntetiden som mediantid och som den 75:e percentilen. Tabellen visar 

även antalet patienter som ligger till grund för figur 3. 

 Figur 3. Figuren visar andelen patienter som uppfyller respektive villkor uppdelat på patientens 

hemlän och diagnosperiod. 

 Tabell 4. Tabellen visar siffrorna samt antalet patienter som ligger till grund för figur 4.
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