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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för livmoderhalscancer inom 
regionen före införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF). Nulägesbeskrivningen är 
framtagen av regionala processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg med hjälp av 
stödteam vid RCC Väst. 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 

Nedan presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för patienter med 
livmoderhalscancer de senaste fem åren i VGR.1 De patienter som inkluderas är patienter 
med diagnoskod (ICD-10): C53.  
 

Epidemiologisk översikt för livmoderhalscancer i VGR 2011-2015 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt livmoderhalscancer i VGR 2011-2015  

 
Överlevnadsgraferna i figur 1 visar hur stor andel av patienterna som lever 5 år efter diagnos. 
Mätningen har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav begreppet relativ överlevnad.  
 
Incidensen visar antal nya cancerfall för livmoderhalscancer årligen 2011-2015. 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som är i livet upp till fem år efter konstaterad 
livmoderhalscancerdiagnos för åren 2011-2015.  
 
 
1 Statistikområden, Cancer. Stockholm: Socialstyrelsen. Citerad 2016-10-31. Tillgänglig från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Här presenteras en beskrivning av hur patienternas väg genom vården ser ut för patienter i 
Västra sjukvårdsregionen med livmoderhalscancer. Figur 2 är en visualisering av de olika steg 
som ingår i patienternas väg och vilka vårdinstanser som utför dessa. 
 

 
 

Figur 2: Visualisering av patientens väg genom vården vid livmoderhalscancer 
 
Misstanke om livmoderhalscancer uppstår oftast vid synlig förändring på livmodertappen där 
patienten sökt för avvikande blödning. Med avvikande blödning avses kontaktblödningar till 
exempel vid samlag, postmenopausblödning och upprepade blödningar under graviditet utan 
obstetrisk orsak. Ca 20 % av cancerfallen upptäcks tack vare screening för 
livmoderhalscancerprevention. Enstaka cancerfall upptäcks via bilddiagnostiska fynd där 
utredningen gjorts av annan orsak.  
 
Provtagning från livmodertappen för att säkerställa cancerdiagnos tas på gynekologisk 
öppenvårdsmottagning. Vid säkerställd diagnos remitteras patienten till gynekologiska 
tumörteamet på SkaS/Skövde, NU-sjukvården/NÄL, SÄS/Borås, Hallands 
sjukhus/Varberg eller SU/Sahlgrenska utifrån sjukhusens upptagningsområden.  
 
Behandling vid hemortssjukhus, stadium IA1 
Vid tidigt stadium (IA1) behandlas patienten på hemortssjukhuset med konisering 
(borttagande av del av livmodertappen) eller enkel hysterektomi (borttagande av livmodern). 
I vissa fall har redan utredningen med konisering lett till att ingen ytterligare åtgärd är 
nödvändig. Vid detta stadium görs ingen bilddiagnostik.  
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Kvinnokliniken SU/Sahlgrenska, stadium IA2, IB1 och IIA1 
Vid stadium IA2, IB1 och IIA1 (där cancern är mellan 5 mm upp till 4 cm) där behandlingen 
i första hand är operation görs datortomografi (CT) av urinvägar, buk och bröstkorg. I de fall 
då fertilitetsbevarande kirurgi övervägs (cancer mindre än 2 cm) görs även 
magnetkameraundersökning (MRT). Detta sker på patientens hemortssjukhus. Remiss till 
Sahlgrenska skickas samtidigt som bildundersökningarna beställs. Fortsatt utredning och 
ställningstagande till behandling görs på kvinnokliniken vid SU/Sahlgrenska.  
 
På Sahlgrenska får patienten information om hittills utförda utredningsresultat och genomgår 
gynekologisk undersökning i narkos för stadieindelning och beslut om fortsatt behandling. 
Vid undersökningen deltar både gynekologisk tumörkirurg och gynekologisk onkolog. Vid 
svårigheter att avgöra huruvida tumören är större eller mindre än 4 cm kompletteras 
undersökningen med MRT. Om tumören bedöms vara operabel tas beslut om kirurgisk 
behandling i samråd med patienten. Kirurgin består som regel av radikal hysterektomi och 
borttagande av lymfkörtlar i lilla bäckenet. Då fertilitetbevarande kirurgi är aktuell opereras 
större delen av livmoderhalsen bort (trachelektomi) och borttagande av lymfkörtlar i lilla 
bäckenet görs.  
 
I de fall tumören bedöms för stor för kirurgi planeras för kombinerad strål- och 
läkemedelsbehandling. Inför detta görs PET-CT för att utreda eventuell spridd sjukdom och 
för planering av strålbehandlingen. Remiss skrivs till Jubileumskliniken Gyn.  
 
Jubileumskliniken Gyn SU/Sahlgrenska, stadium IB2 eller högre 
Vid tumör över 4 cm i storlek eller då klinisk undersökning tyder på tumörväxt i omgivande 
vävnad (stadium IB2 eller högre) görs MRT av lilla bäckenet och buken vid patientens 
hemortssjukhus. Remiss till Jubileumskliniken Gyn på Sahlgrenska skickas via remissportalen 
samtidigt som MRT-undersökningen beställs. Fortsatt utredning och ställningstagande till 
behandling görs på Jubileumskliniken Gyn vid SU/Sahlgrenska. På Sahlgrenska får patienten 
information om hittills utförda utredningsresultat och genomgår gynekologisk undersökning 
i narkos för stadieindelning och beslut om fortsatt behandling. Vid undersökningen deltar 
både gynekologisk tumörkirurg och gynekologisk onkolog. Inför kombinerad strål- och 
läkemedelsbehandling görs PET-CT för att utreda eventuell spridd sjukdom och för 
planering av strålbehandlingen.  
 

4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan närmst motsvarande punkt för 
välgrundad misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av 
standardiserade vårdförlopp. Baslinjemätning för livmoderhalscancer från diagnos till icke 
kirurgisk primärbehandling redovisas i figur 3. Baslinjemätning från diagnos till primär 
kirurgisk behandling redovisas i figur 4. 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.  
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Mätningen har utförts enligt: 
Register:   
- Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, livmoderhalscancer 
Urval:  
- Primärt strålbehandlade patienter med cervixcancer som påbörjat behandling 2013-2015 
och som vid diagnos var folkbokförda i Västra Sjukvårdsregionen  

- Primäropererade patienter med cervixcancer som påbörjat behandling 2013-2015 och som 
vid diagnos var folkbokförda i Västra Sjukvårdsregionen 
Sjukhus: 
- Patienterna är grupperade utefter anmälande sjukhus till kvalitetsregistret  
Ledtid från: 
- Diagnosdatum 
Ledtid till:  
- Datum för icke kirurgisk primärbehandling 

- Datum för primärkirurgi 
Målledtider:  
- 25 kalenderdagar, icke kirurgisk primärbehandling (primär strål- eller 
läkemedelsbehandling)  

- 21 kalenderdagar, primärkirurgi 

 
Baslinjemätning från diagnos till onkologisk primärbehandling 

 
Figur 3: Baslinjemätning livmoderhalscancer från diagnos till onkologisk primärbehandling i Västra 
sjukvårdsregionen uppdelat per sjukhus år 2013-2015 

  



5 

 

Baslinjemätning från diagnos till primär kirurgisk behandling 

 
Figur 4: Baslinjemätning livmoderhalscancer från diagnos till primär kirurgisk behandling i Västra 
sjukvårdsregionen uppdelat per sjukhus år 2013-2015 
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