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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för bröstcancerprocessen inom 
regionen före införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) och bedöma vilka åtgärder 
som fordras med anledning av införandet av SVF för bröstcancer (C50). 
Nulägesbeskrivningen är framtagen av regionala processägare Roger Olofsson Bagge, 
Zakaria Einbeigi och Maria Edegran med hjälp av stödteam vid RCC Väst. Arbetet har 
samordnats av Johan Ivarsson RCC Väst. Vid frågor om innehållet i rapporten kontakta 
Johan Ivarsson1 eller regionala processägare. Målgruppen för nulägesbeskrivningen är 
processansvariga, linjechefer, beslutsfattare samt vårdgivare som skall arbeta med införandet 
av vårdförloppet i Västra Götalandsregionen (VGR), där tanken är att berörda ska ha en 
gemensam bild av nuläget och gemensam utgångspunkt inför SVF. 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen för kvinnor. I figur 1 presenteras 
statistik över överlevnad, incidens och prevalens för bröstcancer för de senaste fem åren för 
Västra Götalandsregionen. De patienter som inkluderas är patienter med diagnoskod (ICD-
O/3): C50. Data är hämtad ur cancerregistret.  

                                                 
1 johan.ivarsson@rccvast.se 
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Figur 1: Epidemiologisk översikt Bröstcancer i VGR 2010-2014 

Överlevnadsgrafen visar hur stor andel av patienterna 
som lever 5 år efter diagnos av bröstcancer. Mätningen 
har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav begreppet 
relativ överlevnad. I VGR är den relativa 
femårsöverlevnaden 89%.  
 
Incidensen visar alla nya cancerfall per HSN-område (Se 
figur 2) och år. Den totala incidensen i VGR kan ses i 
tabell 1. Under de senaste fem åren har antalet nya fall av 
bröstcancer ökat med ca 27% . Inom regionen har alla 
områden ökat, men norra området har ökat minst.  
 

 
Tabell 1: Prevalens & Incidens Bröstcancer i VGR 

 2010 2011 2012 2013 2014 Median 

Incidens 1283 1473 1463 1646 1629 1473 

Prevalens 4891 5065 5132 5354 5658 5132 

 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som har fått en bröstcancerdiagnos upp till 5 
år bakåt och lever med den vid ett givet mätdatum varje år mellan 2010-2014. Antalet 
patienter som lever med en bröstcancerdiagnos har också ökat, men i antal något större 
ökning än incidensen.  

Figur 2: HSN-områden VGR 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Nedan presenteras hur patientens väg genom bröstcancervårdprocessen ser ut genom en 
processkarta (figur 3) samt beskrivande text över vårdmomenten.  

 
Figur 3: Processkarta Bröstcancer VGR 
 
Patientprocessen startar antingen genom att patienten blivit selekterad från mammografi-
screening, alternativt att patienten själv upptäckt symtom, oftast en knöl i bröstet, och sökt 
vård antingen i primärvård eller direkt via regionens bröstenheter. Mammografi görs vid 
bröstenheterna, har patienten sökt via primärvården remitteras patienten vidare till 
mammografi på någon av bröstenheterna. Om man på mammografi eller 
ultraljudsundersökning ser misstänkt fynd leder detta till att vävnadsprov tas för att ställa 
diagnos och detta diskuteras på en pre-operativ multidisciplinär konferens (MDK). Om 
utredningen visar att det rör sig om bröstcancer kallas patienten till ett återbesök för 
information och planering inför behandling, oftast kirurgi. Efter kirurgisk behandling 
diskuteras patienten återigen på en MDK och patienten återkommer till mottagningen för 
information om vad PAD visade och vilken adjuvant behandling som rekommenderas. 
Vanligen rör sig detta om adjuvant strålbehandling (3-veckor), adjuvant kemoterapi (18 
veckor), adjuvant endokrin behandling (5 år) och adjuvant bisfosfonatbehandling (3 år).  
 
Mer sällan ställs diagnosen att patienten har en lokalt avancerad sjukdom som leder till att 
patienten behandlas med cytostatika innan kirurgi, alternativt att patienten har en 
generaliserad sjukdom och övergår då till palliativ behandling. I vissa fall hos äldre patienter 
med komplicerande sjukdomar som gör att primär kirurgi inte blir aktuellt, behandlas 
patienterna endast med endokrin terapi. 
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Primär kirurgisk behandling, adjuvant endokrin, cytostatika, herceptin och 
bisfosfonatbehandling erbjuds vid samtliga bröstenheter i regionen (Uddevalla, Lidköping, 
Skövde, Sahlgrenska och Borås). Inom Västra Sjukvårdsregionen finns bröstenhet även i 
Varberg. Adjuvant strålbehandling sker vid Sahlgrenska och Borås.  
 
Medicinsk palliativ behandling i form av endokrin, cytostatika, HER-2 blockad och 
bisfosfonater sker på samtliga bröstenheter i regionen. Palliativ strålbehandling sker på SU 
och Borås. Patienter följs upp regelbundet beträffande sina behandlingar på respektive 
bröstenhet och har tät kontakt med kontaktsjuksköterska/ onkolog fram till död. Resurser 
för ASIH varierar i regionen. I Göteborg fungerar hemsjukvården acceptabelt medan det i 
grannkommunerna fungerar mindre bra. I övriga delar av regionen fungerar ASIH bra. 
 
Uppföljning efter primäroperation sker på samtliga bröstenheter med ett kliniskt besök hos 
läkare efter 1 år, därefter årligen i totalt 5 år via kontaktsjuksköterska. Årlig mammografi sker 
i 3 år. 
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4. LEDTIDER 

Nedan presenteras en baslinjemätning som visar på nuvarande ledtider för hela 
vårdförloppet motsvarande standardiserat vårdförlopp, samt relevanta delledtider. 
 

4.1 BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan motsvarande punkt för välgrundad 
misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av standardiserade 
vårdförlopp. Vidare är det tänkt att mätningen ska användas som utgångspunkt för att visa 
hur mycket ledtiderna ska kortas ner på sikt samt ge underlag för analys av vilken effekt 
införandet av SVF i verksamheterna haft på ledtiderna.  
 

Mätningen har utförts enligt: 
Register:  
Bröstcancer 
Urval:  
Patienter som ingår i registret Patienter som påbörjat behandling 2012-2014 och som vid 
diagnosen var folkbokförda i Region Väst. 
Ledtid från:  
- Datum för första vårdkontakt (substitut för datum för välgrundad misstanke) 
Ledtid till: - 
- Datum för påbörjad behandling (operation eller neoadjuvant behandling) 
Målledtid:  
- 28 dagar för alla patienter som får behandling  
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Figur 3: Baslinjemätning Bröstcancer VGR uppdelat per år 2012-2014. 

Mätningen årsvis visar att vårdprocessen för bröstcancerpatienter blivit något längre över de 

3 senaste åren. Dock har variationen mellan patienternas väntetider minskat något, vilket 

tyder på en mer jämlik och något stabilare vårdkedja. 

SVF-mål = 28d 
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Figur 4: Baslinjemätning Bröstcancer VGR uppdelat per sjukhus 2012-2014. 

Figur 3 visar på att ledtidsvariationen har minskat något de tre senaste åren samtidigt som 

mediantiden har blivit lite längre.  

Varberg och Halmstad tillhör inte VGR, men är intressanta att jämföra mot. Varberg har 

både kortast median och lägst ledtidsvariation av de enheter som är med i mätningen och 

skulle eventuellt kunna sprida sitt arbetssätt. I VGR har Uddevalla kortast väntetider, men 

har ändå relativt stor spridning i väntetid bland sina patienter. SU utreder flest patienter och 

har längst väntetider. 

  

SVF-mål = 28d 
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4.2 DELLEDTIDER 

I figur 5 visas ledtiden från första kontakt rörande bröstcancerdiagnosen (remissutfärdande) 
till första besök i specialiserad vård, där utredning initieras.  

 
Figur 5: Ledtid från remissutfärdande till första besök i specialiserad vård 

Figur 5 visar att det finns stora regionala skillnader i hur väntetiderna ser ut i början av 

bröstcancervårdprocessen.  

Mellan första vårdkontakt och patientens första besök i specialiserad vård (figur 5) ser det på 

respektive bröstenhet enligt följande: 

Borås – Har jämfört med de andra enheterna en liten variation i patientväntetid men är en 

bit ifrån de mål som är satta i SVF. 

NU-sjukvården - har kortast väntetider men störst variation mellan patienterna. Detta 

innebär att vissa patienter får en relativt snabb process medan andra får längre.  

Lidköping – Har längst väntetider i denna del av vårdprocessen och även stor variation, 

vilket tyder på att här finns potential att utveckla vårdprocessen. 

Skövde – Har även de långa och varierande patientledtider, där det liksom för Lidköping 

finns utrymme för förbättringar. Både Lidköping och Skövde har fått längre patientledtider 

från 2013 till 2014. 

SU/Sahlgrenska – Utreder klart flest patienter i regionen. Har fått något kortare väntetider 

från 2013 till 2014. Dock är det en bit kvar till målen i SVF (7 dagar) då 20-percentil ligger på 

8 dagar, median på 14 dagar och 80-percentil på 25 dagar. Detta visar på stor variation i 

utredningstid mellan patienterna, trots att SU har flest patienter och därmed bättre läge för 

att kapacitetsplanera. 

 

SVF-mål = 7d 
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En anledning till att det ser olika ut är att patienten kan komma in i 

bröstcancervårdprocessen på olika sätt. Detta visas i tabell 2, som visar hur fördelningen ser 

ut på de olika vårdenheterna rörande patientens väg in i bröstcancervården.  
 

Tabell 2: Fördelning av patientens första vårdkontakt 

 

Ledtiden mellan första besöket i specialiserad vård till operation nedan visar hur långt tid 

diagnostik och tid till operation tagit. 
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Figur 6: Ledtid från första besök i specialiserad vård till operation 

Från första besök i specialiserad vård till behandling är målet 21 dagar. På respektive 

bröstenhet ser det ut enligt följande: 

Borås – Har lite mindre variation än SU och NU, men har relativt lång väntetid till 

operation. 

NU-sjukvården – Har relativt stor variation trots att de har näst flest patienter. Hälften av 

patienterna får en väntetid enligt SVF eller kortare. 

Lidköping – Har klart kortast väntetider till operation där ca 80% får behandling inom 

målet för SVF. 

Skövde – Har efter Lidköping kortast väntetid till behandling. Minst variation av alla 

enheterna. 

SU/Sahlgrenska – Har fått längre väntetid till operation från 2013 till 2014. Har längst 

väntetider i regionen samt störst variation, trots flest patienter. 

Intressant är att SkaS bröstenheter har längst tider initialt, men hämtar upp det då de har 

betydligt kortare tider till operation. Borås har relativt stabila väntetider med ungefär lika 

långt kvar till SVF-målen i båda delledtiderna ovan. Intressant är även att NU och SU har 

störst variation mellan patienternas väntetider trots flest antal patienter, vilket lyfter en 

hypotes om att kapacitetsplaneringen är för tight på de större enheterna vilket skapar kö. 

SVF-mål = 21d 
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Figur 7: Ledtid från operation till PAD-besked 

Tid från operation till PAD-svar är relativt jämn, både internt och mellan de olika enheterna. 

Dock är svarstiden betydligt längre än önskvärt. 

 
Figur 8: Ledtid från PAD-besked till start av adjuvant behandling 

Mätningarna av delledtiderna visar att det skiljer mellan de olika bröstenheterna för olika 

delar av patientens vårdprocess.   

SVF-mål = 14d 
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5. UTVECKLINGSOMRÅDEN GENTEMOT SVF 

Den bedömning avseende ledtid som gjorts i nationella Vårdprogramgruppen, med 28 dagar 
från remiss till start av behandling vid bröstcancer, uppnås i regionen inte idag. Det finns 
dock enheter i Sverige som i princip kan erbjuda detta vilket talar för att det är möjligt att nå 
med riktade insatser. 
  
De viktigaste faktorerna för att korta ledtiderna inrymmer: 

 Logistikförbättringar i samtliga led. Det krävs att varje del i vårdprocessen ses över 
för ökad effektivitet. 

 Koordinatorfunktionen för att se till att patienten utreds på ett effektivt sätt utan 
onödiga väntetider. 

 Smidigare remisshantering. Mycket tid och resurser läggs på remisshantering. Dels 
från vårdcentral till bröstmottagningarna och dels mellan mottagning och patologen. 
Här är det önskvärt med smidigare logistik och framöver en digitalisering för att mer 
effektivt handlägga remisser. 

 Bättre tillgång till mammografi/röntgen och patologi, med avsatta tider för denna 
patientgrupp. Här krävs utökad tillgång till mammografiapparater, läkare, sköterskor 
och BMA. 

 Bättre tillgång till operationskapacitet. 

 Bättre tillgång till läkare och kontaktsjuksköterskor på respektive bröstcentrum. 

 Ökad kapacitet på strålbehandlingsavdelning. Idag är kapaciteten mindre än behovet 
och för att klara av att hantera behovsnivån krävs investeringar i nya strålapparater. 
Arbetet med detta är igång, men kommer ta 2-3 år. Vid alla bröstenheter utom SU 
finns även ett utökat behov av onkologer, och även detta arbete är igångsatt.  

 Lägre känslighet rörande bemanning. I nuläget är bemanningen känslig för manfall, 
såsom sjukdom och semester. Speciellt kirurgin har svårt att täcka upp för detta, 
vilket ger stor ledtidsvariation till operation. Speciellt har detta visats vid Uddevalla 
som i början av förloppet har snabbast handläggning, men hög variation till 
behandlande operation.  
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6. KOSTNADER 

En kostnadskalkyl för bröstcancer presenteras för att visa hur kostnadsbilden ser ut i 
regionen, där tanken är att se hur nulägeskostnaderna är och sedan följa upp kostnaderna 
efter införande av SVF. 
 
Kostnaderna redovisas per utredande enhet och är uppdelade utefter primär behandling, 
med urval:  

 Patienter med diagnosdatum mellan 2009-01-30 och 2013-11-01. 

 Enbart patienter från VGR. 

 Patientens första vårdår från och med diagnosdatum. 

 Enbart vårdkontakter där bröstcancer varit anledning till vård. 
 
Tabell 3: Bröstcancerpatienter i VGR diagnostiserade mellan 2009-01-30 och 2014-01-01 

 
Källa: INCA och regionens KPP-databas 

 
Totalt antal patienter: 6361st (460st exkluderade pga. att information saknas) 
 
 

Antal Vårdkontakter Vårdtid

Antal 

Individer

Antal 

vårdkontakter/ 

Individ (Medel)

Vårdtid/ 

Individ 

(Medel)

Medelkostnad/ 

Individ

Mediankostnad/ 

Individ
80:e percentilen 

Endokrin 9 4 38 61 000           26 000              117 000           

Kemo 6 45 7 244 000          252 000            286 000           

Operation 1214 22 1 119 000          110 000            158 000           

Endokrin 29 4 18 37 000           16 000              73 000            

Kemo 38 43 1 234 000          207 000            262 000           

Operation 859 22 2 119 000          107 000            155 000           

Endokrin 60 3 14 46 000           15 000              56 000            

Kemo 70 52 2 301 000          264 000            446 000           

Operation 2678 27 2 133 000          115 000            180 000           

Endokrin 11 3 49 63 000           20 000              65 000            

Kemo 23 61 0 288 000          284 000            337 000           

Operation 916 25 2 148 000          132 000            195 000           

SÄS

Utredande 

sjukhus

Primär 

behandling

Kostnader

SkaS

SU

NU


