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Inledning 

Rapportens syfte är att belysa cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över tid. 
Cancervårdens målnivåer för sydöstra sjukvårdregionen är formulerade som löften till patienter och 
medborgare.  

För att få en samlad värdemätare över regionens cancervårdsresultat utifrån löfte 1 och 2 har fem 
cancerdiagnoser, som motsvarar cirka hälften av alla nya cancerfall, tagits med i den samlade 
redovisningen.   

I den här rapporten redovisas löfte 1 och 2 för corpuscancer under perioden 1 september 2012 till 31 
augusti 2014. 

Diagnoserna redovisas utifrån tidsperioder och uppdelat på patientens hemlän. Samtliga rapporter 
publiceras i maj, september och december/januari.  

I tabell 1 redovisas aktuell täckningsgrad (antal/andel inrapporterade fall) som en beskrivning av vilka 
data rapporten grundas i. 

 

 

Sammanfattande analys 

Det är fortfarande alltför stora skillnader mellan länen vad gäller väntetiderna till behandling. Trots 
intensivt arbete från många aktörer får fortfarande långt ifrån alla patienter behandling inom fyra 
veckor, som är regionens första löfte till invånarna. Tillgängligheten till corpuscancervården är 
därmed inte där vi vill att den ska vara.  
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Regionala processledarens kommentar 

Det är inte alldeles lätt att finna registerdata som på ett någorlunda rättvisande sätt belyser 
ovanstående regionala löften. I det nationella registret finns definierade målnivåer framtagna av den 
nationella styrgruppen. Dessa mål och målnivåer harmoniserar emellertid inte med ovanstående 
löften.  

Den regionala medicinska vårdprogramgruppen har i tillägg till de nationella målen definierat några 
ytterligare mål som är väldefinierade och mätbara. Ett pågående arbete syftar till att även få 
registerdata rapporterade direkt från patienter via enkät (Så kallad Patient Reported Experience 
Measures, PREM). 

Detta är således ett försök att utifrån befintliga registerdata presentera resultat som så långt möjligt 
belyser de givna löftena. 

För en mer nyanserad och fylligare rapport hänvisas till ”Gynekologisk cancer, nationell 
kvalitetsrapport 2009-2014” (www.cancercentrum.se) samt kommande ”Strategisk rapport för 
kvinnosjukvården 2014 i sydöstra regionen” (www.ltkalmar.se/Documents/) 

http://www.cancercentrum.se/
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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 2012-09-01 och 2014-08-31. Datauttagen gjordes 2014-12-01. 

• 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 och 1b. 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 och 2b. Tabellen visar väntetiden som mediantid och som den 75:e 
percentilen. Tabellen visar även antalet patienter som ligger till grund för figur 1a och 
1b. Samt information av vissa exkluderade patienter. 

• Figur 2. Figuren visar väntetiden för varje patient. Patienter som representeras av 
stjärnor har en väntetid 120 dagar eller kortare och avläses i den vänstra axeln. 
Patienter som representeras av pilar har en väntetid längre än 120 dagar och avläses i 
den högra axeln. Det datum patienten diagnostiserades avläses i den horisontella x-
axeln. Den streckade horisontella linjen i figuren representerar målnivån på 28 dagar. 
Den heldragna linjen är en regressionslinje (LOESS) som är anpassad efter de olika 
väntetiderna.  

• 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 3. Tabellen visar väntetiden som mediantid och som den 75:e percentilen. 
Tabellerna visar även antalet patienter som ligger till grund för figur 3. 

• Figur 4 och 5. Figurerna visar andelen patienter som uppfyller respektive villkor 
uppdelat på patientens hemlän och diagnosperiod.  

• Tabell 4 och 5. Tabellerna visar siffrorna samt antalet patienter som ligger till grund 
för figur 4 till 5. 

 

  



 

    

Påverka framtidens resultatredovisningar! 

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?  

Du kan svara helt fritt och anonymt. 
Skicka in denna sida med post eller svara på webben: www.cancercentrum.se/sydost_synpunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka till: 
Regionalt cancercentrum sydöst 
Universitetssjukhuset  
581 85 Linköping  

http://www.cancercentrum.se/sydost_synpunkter
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Rapporten är utgiven av regionalt cancercentrum sydöst 2015-01-07. 
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