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Inledning 

Denna till formen återkommande rapporten har som syfte är att belysa cancervårdens aktuella 
måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Cancervårdens målnivåer för sydöstra 
sjukvårdregionen formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare 
(http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Loften/).  

Resultat för rektalcancer 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. 2013-01-01 t.o.m. 2014-12-31. Denna och andra diagnosspecifika 
resultatredovisningar samt en samlad resultatredovisning (för löfte 1 - 6) tas fram och publiceras av 
Regionalt cancercentrum sydöst tre gånger per år i ett samarbete mellan kansliet, regionala 
processledare och processcoacher.  

 

Regionala processledarens kommentar 

För att jämföra trender, så har man valt att presentera data för patienter med diagnos 2013 och 2014 
var för sig. I nationella rapporten från 2013 redovisades en anmärkningsvärt låg täckningsgrad från 
sydöstra regionen. Efter felsökning och trimning av rutinarbetet med indata är täckningsgraden för 
2014 bättre, men fortfarande ej acceptabel. Ett förändrat arbetssätt för inmatning av registerdata är 
helt nödvändigt. Målet bör vara att få in anmälningsblanketten senast 60 dagar efter operation eller 
beslut om annan handläggning. Ett förändrat arbetssätt för inmatning av registerdata är nödvändigt. 
Detta kan uppnås t.ex. med större inrapporteringsstöd av sekreterare eller sjuksköterskor. Ett 
nationellt projekt pågår, med stöd av SKL, för införande av strukturerad journalföring, vilket medger 
en direktöverföring av data till kvalitetsregister.  

Den låga andelen patienter som uppfyller löfte 1 (behandlingsstart inom 28 dagar) är vår stora 
utmaning i nuläget. Fortfarande är väntan till start av behandling anmärkningsvärt lång för 
rektumcancerpatienterna i hela sjukvårdsregionen och längst i Östergötland. Med införandet av 
standardiserade vårdförlopp kommer verksamheterna ha anledning att se över sina rutiner. 

Löfte 2 (andel patienter som erhåller diagnostik och behandling enligt Best Practice) har man valt att 
mäta med andel patienter som diskuteras på MDK (multidisciplinär konferens). Målnivån enligt 
kvalitetsregistret är 90 % och samtliga landsting ligger över den nivån för preoperativ MDK medan 
Kalmar län redovisar en klar nedgång i andel patienter som diskuteras på MDK postoperativt under 
2014. 

  

http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Loften/


Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
REKTALCANCER 

April - 2015 

Datauttag gjordes 2015-04-13 ur kvalitetsregistret i INCA sida 4 

 

 

I denna rapport redovisas även ett antal kvalitetsindikatorer för kirurgisk behandling av rektalcancer. 
Ett mått på kvalitén på både kirurgin och patologin är andel preparat där antalet lymfkörtlar 
överstiger 12. Målnivån enligt kvalitetsregistret på 100 % uppfylls inte i sydöstra regionen. Senaste 
året har utvecklingen här stagnerat och tom försämrats. Detta bör kontrolleras och diskuteras mellan 
patologer och kirurger för att förbättra resultaten. Andelen reoperationer på grund av komplikation 
ligger vid gränsen mot Socialstyrelsens målnivå på 7 % i Östergötland och Jönköping, medan 
Kalmar under 2014 uppvisar en högre andel reoperationer. 

I denna rapport har vi också valt att redovisa data på andel patienter som har genomgått peroperativ 
sköljning av rektum. Detta med anledning att vår sjukvårdsregion utmärker sig i registret med låg 
andel sköljda rektalcancerpatienter. I registret redovisas främre resektion och Hartmanns operation 
som en grupp. Om vi ser på sjukvårdsregionens data, så har vi hög följsamhet för sköljning vid 
främre resektion, men mindre så vid Hartmann´s operation. Om man ser på historiska data (1995-
2008), så finns det en korrelation mellan lokalrecidivfrekvens och sköljning vid främre resektion, 
men inte vid Hartmann´s operation, vilket kan förklara agerandet i regionen. Vi bör dock vara 
medvetna om att vi skiljer oss från övriga landet i detta avseende och bör överväga att skölja även 
vid Hartmann´s operation. 

Förhoppningsvis ger denna sammanställning en bild av att kontinuerligt förbättringsarbete behövs 
och också bedrivs på flera områden där man närmar sig målnivåerna. Vi har under det sista året haft 
fokus på cancerrehabilitering och denna diskussion och utveckling fortsätter 2015. Vi bör även 
förbereda verksamheten för införandet av standardiserade vårdförlopp. Lokalt bör vi arbeta med 
individuella vårdplaner och standardisering av informationsinnehåll i samband med diagnosbesked. 

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

Resultatredovisningen är tänkt att 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?  

Du svarar helt fritt och anonymt. 

 
 

Vill du skicka in dina synpunkter per post, gå till sista sidan. 

 Skriv och skicka in dina 
synpunkter på webben 

http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Register/Rapporter/Resultatredovisning/Enkat/
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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  

  

 

  



Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
REKTALCANCER 

April - 2015 

Datauttag gjordes 2015-04-13 ur kvalitetsregistret i INCA sida 9 

 

 

 

  



Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
REKTALCANCER 

April - 2015 

Datauttag gjordes 2015-04-13 ur kvalitetsregistret i INCA sida 10 

 

 

 

   



Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
REKTALCANCER 

April - 2015 

Datauttag gjordes 2015-04-13 ur kvalitetsregistret i INCA sida 11 

 

 

 

  



Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
REKTALCANCER 

April - 2015 

Datauttag gjordes 2015-04-13 ur kvalitetsregistret i INCA sida 12 

 

 

 

  



Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
REKTALCANCER 

April - 2015 

Datauttag gjordes 2015-04-13 ur kvalitetsregistret i INCA sida 13 

 

 

 

   



Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
REKTALCANCER 

April - 2015 

Källa: Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret sida 14 

Nationella data från kvalitetsrapport för diagnosår 2013 

 

 



Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
REKTALCANCER 

April - 2015 

  sida 15 

Definitioner  

• Datauttag: Analyserna baseras på data från kvalitetsregistren i INCA. Materialet består av de fall 
som diagnostiserades mellan 2013-01-01 och 2014-12-31. Datauttagen gjordes 2015-04-13. 

• 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. 
• Målnivå SoS: Socialstyrelsen målnivå enligt ”Målnivåer - Nationella riktlinjer för bröst-, 

prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014”. 
• Målnivå KvReg: Målnivåer uppsatta av styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för 

rektalcancer. 
 

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 väntetider som är kortare än 120 dagar. 

• Figur 3 till 8. Figurerna visar andelen patienter som uppfyller respektive villkor uppdelat på 
patientens hemlän och diagnosperiod. Den streckade vertikala linjen som återfinns i några 
figurer representerar den målnivå som är uppsatt. 

• Tabell 3 till 8. Tabellerna visar siffrorna samt antalet patienter som ligger till grund för figur 
4 till 8. 



 

   

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?  

Du kan svara helt fritt och anonymt. 

Skicka in denna sida med post eller svara på webben: cancercentrum.se/sydost_synpunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka till: 

Regionalt cancercentrum sydöst 

Universitetssjukhuset  

581 85 Linköping  
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