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INNEHÅLL 2

Inneh̊all

1 AML 3

2 Huvud- och halscancer 4

3 Matstrups- och magsäckscancer 5

4 Prostatacancer 6

5 Urinbl̊asecancer 8

Källa: Nationella kvalitetsregister p̊a INCA plattformen.

Dokumentstrukturen skapad av Katŕın Ásta Gunnarsdóttir, Regionalt Cancercentrum Väst (katrin.gunnarsdottir@rccvast.se), i januari

2016. Data hämtades fr̊an INCA 21 april 2016.
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1 AML 3

1 AML

Register: AML

Urval: Patienter som ing̊ar i registret. Patienter som p̊abörjat behandling 2010/01/01 - 2015/06/30 och som

vid diagnosen var folkbokförda i Östergötland, Jönköping eller Kalmar.

Ledtid fr̊an : Datum för första kontakt med specialist (substitut för datum för välgrundad misstanke)

Ledtid till : Start av behandling

Maximal ledtid : 6 dagar för Alla

Figur 1 AML: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfr̊agade datum inom ramen för standardiserat v̊ardförlopp.

Figur 1 visar en tidslinje med tillgängliga datum i kvalitetsregistret,

i jämförelse med punkter som definierats inom ramarna för det

standardiserade v̊ardförloppet.

Ledtiden fr̊an första kontakt med specialist till p̊abörjad behandlng

redovisas i figur 2 uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos,

sorterat efter median, med totalen överst. I figurerna visas

den mediana ledtiden, samt antal dagar d̊a 20 %, respektive

80 % av patienterna har uppn̊att ledtiden. Negativa ledtider

och ledtider större än 365 dagar har exkluderats. Den, enligt

det standardiserade v̊ardförloppet definierade maximala ledtiden,

anges med streckad linje.

Figur 2 AML: Ledtid fr̊an första kontakt med specialist till start av

behandling för alla patienter som p̊abörjat behandling 2010/01/01

- 2015/06/30.
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2 Huvud- och halscancer

Register: Huvud- och halscancer

Urval: ÖNH-diagnoser som ing̊ar i registret och som är utredda p̊a ÖNH klinik. Patienter som p̊abörjat behandling

2010/01/01 - 2015/06/30 och som vid diagnosen var folkbokförda i Östergötland, Jönköping eller Kalmar.

Ledtid fr̊an : Datum för första besök vid utredande ÖNH klinik (utgör datum för välgrundad misstanke)

Ledtid till : Start av behandling (kirurgi),

Start av behandling (onkologi)

Maximal ledtid : 30 dagar för Kirurgi,

38 dagar för Onkologi

Figur 3 Huvud- och halscancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfr̊agade datum inom ramen för standardiserat

v̊ardförlopp.

Figur 3 visar en tidslinje med tillgängliga datum i kvalitetsregistret,

i jämförelse med punkter som definierats inom ramarna för det

standardiserade v̊ardförloppet.

Ledtiden fr̊an första besök till p̊abörjad behandlng redovisas i

figur 4-5 uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos, sorterat

efter median, med totalen överst. I figurerna visas den mediana

ledtiden, samt antal dagar d̊a 20 %, respektive 80 % av patienterna

har uppn̊att ledtiden. Negativa ledtider och ledtider större än

365 dagar har exkluderats. Den, enligt det standardiserade

v̊ardförloppet definierade maximala ledtiden, anges med streckad

linje.

Figur 4 Huvud- och halscancer: Ledtid fr̊an första besök till start

av kirurgisk behandling under tiden 2010/01/01 - 2015/06/30.

Figur 5 Huvud- och halscancer: Ledtid fr̊an första besök till start

av onkologisk behandling under tiden 2010/01/01 - 2015/06/30.
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3 Matstrups- och magsäckscancer

Register: Matstrups- och magsäckscancer

Urval: Patienter som ing̊ar i registret och där operationsformulär finns rapporterat med ifyllt alternativ 2,

’Resektion av tumören’. Patienter som p̊abörjat behandling 2010/01/01 - 2015/06/30 och som vid

diagnosen var folkbokförda i Östergötland, Jönköping eller Kalmar.

Ledtid fr̊an : Diagnosdatum (substitut för datum för välgrundad misstanke)

Ledtid till : Operationsdatum,

Datum för start av neoadjuvant behandling (enligt operationsformulär)

Maximal ledtid : 38 dagar för Operation,

31-38 dagar för Neoadjuvant behandling

Figur 6 Matstrups- och magsäckscancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfr̊agade datum inom ramen för

standardiserat v̊ardförlopp.

Figur 6 visar en tidslinje med tillgängliga datum i kvalitetsregistret,

i jämförelse med punkter som definierats inom ramarna för det

standardiserade v̊ardförloppet.

Ledtiden fr̊an diagnos till p̊abörjad behandlng redovisas i figur 7-8

uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos, sorterat efter median,

med totalen överst. I figurerna visas den mediana ledtiden, samt

antal dagar d̊a 20 %, respektive 80 % av patienterna har uppn̊att

ledtiden. Negativa ledtider och ledtider större än 365 dagar

har exkluderats. Den, enligt det standardiserade v̊ardförloppet

definierade maximala ledtiden, anges med streckad linje.

Utfall redovisas endast om minst 5 fall finns för vederbörande län.

Figur 7 Matstrups- och magsäckscancer: Ledtid fr̊an diagnos

till start av neoadjuvant behandling under tiden 2010/01/01 -

2015/06/30.

Figur 8 Matstrups- och magsäckscancer: Ledtid fr̊an diagnos till

operation under tiden 2010/01/01 - 2015/06/30.
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4 Prostatacancer

Register: Prostatacancer

Urval: Patienter som ing̊ar i registret. Patienter som p̊abörjat behandling 2010/01/01 - 2015/06/30 och som

vid diagnosen var folkbokförda i Östergötland, Jönköping eller Kalmar.

Ledtid fr̊an : Datum för utfärdande av remiss (substitut för datum för välgrundad misstanke)

Ledtid till : Datum för PAD besked till patient (för l̊ag- eller intermediärriskpatienter),

Datum för behandingsbeslut (för patienter med lokal högrisk eller lokalt avancerad sjukdom och där

kurativ behandling icke är aktuell),

Datum för radikal prostatektomi (för patienter med lokal högrisk eller lokalt avancerad sjukdom som f̊ar

kurativ behandling i form av radikal prostatektomi)

Maximal ledtid : 28 dagar för L̊ag/intermediärrisk,

28 dagar för Högrisk - ej kurativt,

60 dagar för Högrisk - kurativt

Figur 9 Prostatacancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfr̊agade datum inom ramen för standardiserat

v̊ardförlopp.

Figur 9 visar en tidslinje med tillgängliga datum i kvalitetsregistret,

i jämförelse med punkter som definierats inom ramarna för det

standardiserade v̊ardförloppet.

Ledtiden fr̊an remissdatum till p̊abörjad behandlng redovisas i

figur 10-12 uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos, sorterat

efter median, med totalen överst. I figurerna visas den mediana

ledtiden, samt antal dagar d̊a 20 %, respektive 80 % av patienterna

har uppn̊att ledtiden. Negativa ledtider och ledtider större än

365 dagar har exkluderats. Den, enligt det standardiserade

v̊ardförloppet definierade maximala ledtiden, anges med streckad

linje.

Figur 10 Prostatacancer: Ledtid fr̊an remissdatum till

behandlingsbeslut för högriskpatienter som inte genomg̊att

kurativ behandling som f̊att behandlingsbeslut 2010/01/01 -

2015/06/30.
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Figur 11 Prostatacancer: Ledtid fr̊an remissdatum till radikal

prostatektomi för högriskpatienter som genomg̊att kurativ

behandling under tiden 2010/01/01 - 2015/06/30.

Figur 12 Prostatacancer: Ledtid fr̊an remissdatum till PAD besked

till patient för l̊ag/intermediärrisk patienter under tiden 2010/01/01

- 2015/06/30.
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5 Urinbl̊asecancer

Register: Urinbl̊asecancer

Urval: Patienter som ing̊ar i registret. Patienter som p̊abörjat behandling 2010/01/01 - 2015/06/30 och som

vid diagnosen var folkbokförda i Östergötland, Jönköping eller Kalmar.

Ledtid fr̊an : Datum för utfärdande av remiss (substitut för datum för välgrundad misstanke)

Ledtid till : Datum för diagnostisk TURB/px (för patienter med icke-muskelinvasiv urinbl̊asecancer),

Datum för cystektomi/neoadjuvant behandling (för patienter med muskelinvasiv urinbl̊asecancer)

Maximal ledtid : 9-12 dagar för Ej muskelinvasiv,

31-37 dagar för Muskelinvasiv - cystektomi/neoadjuvant behandling

Figur 13 Urinbl̊asecancer: Jämförelse av datum tillgängliga i kvalitetsregistret och efterfr̊agade datum inom ramen för standardiserat

v̊ardförlopp.

Figur 13 visar en tidslinje med tillgängliga datum i

kvalitetsregistret, i jämförelse med punkter som definierats inom

ramarna för det standardiserade v̊ardförloppet.

Ledtiden fr̊an remissdatum till p̊abörjad behandlng redovisas i

figur 14-15 uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos, sorterat

efter median, med totalen överst. I figurerna visas den mediana

ledtiden, samt antal dagar d̊a 20 %, respektive 80 % av patienterna

har uppn̊att ledtiden. Negativa ledtider och ledtider större än

365 dagar har exkluderats. Den, enligt det standardiserade

v̊ardförloppet definierade maximala ledtiden, anges med streckad

linje.

Figur 14 Urinbl̊asecancer: Ledtid fr̊an remissdatum till diagnostisk

TURB/px för patienter med icke muskelinvasiv cancer under tiden

2010/01/01 - 2015/06/30.

Figur 15 Urinbl̊asecancer: Ledtid fr̊an remissdatum till

cystektomi/neoadjuvant behandling för patienter med muskelinvasiv

cancer som genomg̊att cystektomi under tiden 2010/01/01 -

2015/06/30.
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