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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@ostergotland.se 

 

  

mailto:Srinivas.Uppugunduri@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 hudmelanom 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 

Täckningsgraden i registret är god. 

Skillnaderna mellan länen har minskat, men några stora skillnader i ledtider ses ej mellan åren. 

Östergötland har förbättrat ”tid till första behandling” med tre dagar. Antalet som får sin förändring 

borttagen vid första besök har minskat något. Om bedömningen sker vid vårdcentral och man använder 

teledermaatoskopi blir tid till excision något längre. Förskjutning av excisioner från hudklinik till 

primärvård, som eftersträvas genom teledermatoskopin, kan ha bidragit. Östergötland har oförändrat en 

dubbelt så lång ledtid jämfört med Kalmar avseende ”diagnosbesked till patienten”. Endast 20 % får 

svar inom 4 veckor från första läkarbesök till diagnosbesked. Många kliniker är inblandade vilket innebär 

att varje enskild klinik bör öka samarbetet för att förbättra denna del i processen. Styrgruppsmöten med 

deltagare från ansvariga kliniker har införts. För att kunna arbeta systematiskt bör det finnas transparanta 

data från samtliga kliniker vilket inte är fallet i nuläget. 

Kalmar har ökat mediantiden till primärexcision från 6 till 14 dagar, även tid till provsvar har ökat. Det 

kan förklaras av att kirurgklinikerna, som oftast ansvarar för att ge diagnosbesked, har haft övergående 

bemanningsproblem. Antalet fall har fördubblats. Man har det bästa utfallet avseende väntetider i 

regionen. 

Jönköping har väsentligen oförändrade resultat. 

Vid inrapportering finns fortfarande olika tolkningar till exempel på vad som är första läkarbesök, på 

vårdcental eller då remissen bedömts av hudläkare.  

 

Kommentarer från länen 

Samtliga påpekar att det handlar om att få till ett förändrat förhållnings- och arbetssätt för primärvården. 

Detta är ett långsiktigt arbete i samverkan med sjukhusets resurser. SVF-arbetet har klarlagt processen. 

Ledtidsdata från SVF bör samordnas med INCA. I Jönköping kommer man under hösten att besöka 

vårdcentraler för att lyssna in och informera kring samarbetet mellan framförallt primärvård och 

hudklinikerna med tyngdpunkt på teledermatoskopi. 
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Teledermatoskopi 

Länen kommer under året att ha infört teledermatoskopi vid samtliga vårdcentraler. För att få de effekter 

man eftersträvas är det önskvärt att detta arbete kan intensifieras så att merparten av remisserna 

inkluderas. RCC i samverkan har uppdrag från Socialdepartementer att ta fram ett underlag med en 

analys av vad som skulle krävas för att införa ett nationellt program med effektiva metoder för tidig 

diagnostik av hudcancer, t.ex. teledermatoskopi, i alla landsting. Rapporten kan underlätta införandet och 

ge en gemensam struktur och kvalitetskrav för uppbyggnaden av teledermatoskopin. 

MDK 

Utfallet för MDK visas som tidigare för patienter med melanom > 1 mm. Dessutom separat för 

patienter i Stadium III och IV eftersom man i den reviderade versionen av vårdprogrammet 

rekommenderar MDK i dessa stadier. Litet antal patienter i denna grupp gör att siffrorna blir osäkra. 

Andelen patienter som tas upp till MDK enligt definitionen i ”Löften” är fortfarande låg i Östergötland 

och Kalmar, och knappt 60% av patienterna i Stadium III-IV diskuteras på konferens. Jönköping 

uppvisar goda resultat avseende båda grupperna. 

Vid det regionala melanommötet i november beslutades att undersöka om en regional MDK är möjlig, 

ansvarig för projektet är utsedd. Redan nu planeras för en regional behandlingskonferens via video varje 

vecka. Införandet av en enhetlig struktur kommer att implementeras under 2019. 

Kontaktsjuksköterska  

Kontaktsjuksköterska kan erbjudas i olika delar av processen vanligtvis på hud-kirurg eller 

onkologklinikerna, men detta varierar på grund av olika flöden i respektive län. I Jönköping erbjuds 80% 

av patienterna kontaktsjuksköterska och det täcker samtliga specialistkliniker. För patienterna är detta en 

viktig fråga som bör prioriteras.  

Sammanfattning 
Förändringsarbetet har varit omfattande. Införande av SVF, MDK och teledermatoskopi ger en god 

grund att arbeta vidare med. Antalet medarbetare som berörs är stort då processens tyngd ligger i 

primärvård och mot hudklinikerna. Resurser(tid) tas huvudsakligen från det löpande patientarbetet, 

vilket prioriteras. Förändringar i struktur, ansvarsfördelning mellan yrkeskategorier och 

kvalitetsuppföljning tar tid att etablera. 

De mätetal som genereras av INCA och SVF kan stimulera till analys inför förbättringsarbetet men detta 

kräver en nedbrytning på vårdcentral och kliniknivå.  

Regionala mötet i vår kommer att vara en workshop där aktuella data kan användas för diskussion om 

förändringsarbetet.  



REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST  Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 

  HUDMELANOM 

  November 2018 
 

Datauttag gjordes 2018-10-31 ur kvalitetsregistret i INCA  sida 6 

 

I tabell 1 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 1: Täckningsgrad per län och period

Östergötlands län 282 100% 264 99,6% 546 99,8%

Jönköpings län 176 100% 171 98,3% 347 99,2%

Kalmar län 68 100% 118 100% 186 100,0%

Sydöst 526 100% 553 99,3% 1079 99,6%

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 -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. 
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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 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 under figuren. 

 Tabell 4. Tabellen visar väntetiden som mediantid och som den 75:e percentilen. Tabellen visar 

även antalet patienter som ligger till grund för figur 3. 

 Figur 4-5. Figurerna visar andelen samt antal patienter som har en väntetid inom respektive 

tidsintervall. Målnivån innebär att 80 % av patienterna ska ha uppnått det första tidsintervallet i 

respektive figur. 

 Figur 6-8. Figurerna visar andelen patienter som har diskuterats på multidisciplinär konferens 

uppdelat på patientens hemlän vid diagnos. 

 Tabell 6-7. Tabellerna visar siffrorna samt antalet patienter som ligger till grund för figur 5-6
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