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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  

Lisa Åkesson 

statistiker 

lisa.akesson@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 huvud- och halscancer 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 

Läkarbemanningen inom tumörsektionen i Linköping har varit stabil, med en stark och stabil grupp av 

doktorer. Samarbetet med regionens doktorer fungerar bra och många nya planer för att optimera för 

patienterna börjar ta form. 

Implementeringen av fler spärrade tider för SVF-patienter har burit frukt och remisspatienterna bedöms 

nu med mycket få undantag inom 2-5 dagar i hela regionen. 

Från Kalmar/Jönköping har det funnits ett önskemål om ökad tillgänglighet till universitetssjukhusets 

tumörkirurger för konsultationer och rådgivning. En direktlinje till tumörläkare har inrättats och använts 

med gott resultat. Vi har även kommit överens om att patienter som kommer att genomgå större kirurgi, 

skall granskas i Linköping, helst före MDK, alternativt dagen efter MDK om det behövs för att kunna 

fatta ett korrekt behandlingsbeslut. Utrymme för detta har skapats dagen efter MDK så att patienten kan 

informeras på hemorten efter MDK om att besök planeras till universitetssjukhuset redan nästa dag.  

 

Vi har tagit hem metoder för att kirurgiskt behandla patienter med små stämbandstumörer och planerat 

hur efterkontrollerna skall gå tillväga. Vidare planeras en nationell grupp för att implementera sentinel 

node biopsi vid skivepitelcancer i munhålan, där Region Östergötland skall delta. 

 

Vid återkommande möten både virtuella och reella, träffas regionen för fortlöpande diskussioner kring 

resultat och de förbättringar som vi önskar genomföra. Detta är effektivt och nyttigt ur flera perspektiv, 

inte minst för att skapa goda, samarbetsvänliga relationer i regionen, men också för att gemensamt 

försöka lösa knutar och hinder längs vägen.   
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I tabell 1a redovisas aktuell täckningsgrad (antal/andel inrapporterade fall) som en beskrivning av vilka 

data rapporten grundas i. Med detta vill vi spegla hur väl data i rapporten representerar samtliga 

patienter, vilka ska inkluderas i kvalitetsregistret enligt de medicinska bestämmelserna. Det innebär att i 

de fall då det finns patienter som har avböjt inkludering i kvalitetsregistret, kommer täckningsgraden inte 

kunna bli 100 %. 

 

Tabell 1b visar andelen inrapporterade kirurgformulär som enligt anmälan bör ha planerad behandling 

med kirurgi. Observera att det därutöver kan finnas kirurgformulär trots att kirurgi inte planerats enligt 

anmälan. Dessa fall omfattas inte av täckningsgraden. 

 

Tabell 1c visar andelen inrapporterade onkologiformulär som enligt anmälan bör ha planerad onkologisk 

behandling. Observera att det därutöver kan finnas onkologiformulär trots att onkologisk behandling 

inte planerats enligt anmälan. Dessa fall omfattas inte av täckningsgraden. 

 

  

Tabell 1a: Täckningsgrad per län och period

Östergötlands län 58 100% 68 91,9% 126 95,5%

Jönköpings län 40 100% 44 100% 84 100,0%

Kalmar län 39 100% 39 100% 78 100,0%

Sydöst 137 100% 151 96,2% 288 98,0%

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

Tabell 1b: Täckningsgrad för kirurgiformuläret per län och period

Östergötlands län 38 100,0% 27 77,1% 65 89,0%

Jönköpings län 21 95,5% 25 92,6% 46 93,9%

Kalmar län 13 92,9% 11 78,6% 24 85,7%

Sydöst 72 97,3% 63 82,9% 135 90,0%

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

Tabell 1c: Täckningsgrad för onkologiformuläret per län och period

Östergötlands län 26 86,7% 41 87,2% 67 87,0%

Jönköpings län 30 96,8% 26 92,9% 56 94,9%

Kalmar län 31 96,9% 28 96,6% 59 96,7%

Sydöst 87 93,5% 95 91,3% 182 92,4%

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  

Väntetid från remiss1 till kirurgi 

        

 
                                                 

1 Datum för remissankomst till utredande ÖNH-klinik. 
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Väntetid från remiss2 till onkologisk behandling (cytostatika-, eller strålbehandling) 

        

        

                                                 

2 Datum för remissankomst till utredande ÖNH-klinik. 
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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. 
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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, 1b, 2a och 2b. 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. 

 

 

 Figur 3. Figuren visar medianväntetiden uppdelat på olika delar av vårdkedjan. Samtliga 

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

väntetid beskrivs i högra hörnet av figuren. 

 Tabell 2, 3 och 4. Tabellerna visar väntetiden som mediantid och som den 75:e 

percentilen. Tabellerna visar även antalet patienter som ligger till grund för figur 2 och 3. 

 Figur 4. Figuren visar andelen patienter som uppfyller villkoret uppdelat på patientens 

hemlän och diagnosperiod. Den streckade vertikala linjen som återfinns i några figurer 

representerar den målnivå som är uppsatt. 

 Tabell 5. Tabellen visar siffrorna samt antalet patienter som ligger till grund för figur 4.
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