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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. 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?  

Maila in dina svar till oss: 

Srinivas Uppugunduri  

verksamhetschef 

srinivas.uppugunduri@regionostergotland.se 

Malin Gärdeman 

kommunikatör, webbredaktör 

malin.gardeman@regionostergotland.se  

Lisa Åkesson 

statistiker 

lisa.akesson@regionostergotland.se 
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Inledning 

Denna till formen återkommande rapport har som syfte är att belysa cancervårdens aktuella 

måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Cancervårdens målnivåer för sydöstra 

sjukvårdsregionen formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare.  

Resultat för huvud-halscancer 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. 2016-01-01 t.o.m. 2017-12-31. Denna och andra diagnosspecifika resultatredovisningar 

samt en samlad resultatredovisning (för löfte 1 - 6) tas fram och publiceras av Regionalt cancercentrum 

sydöst två gånger per år i ett samarbete mellan kansliet, regionala processledare och processamordnare.  

 

Regionala processledarnas kommentar 

I rapporten redovisas samma period som i föregående rapport (maj 2018), detta beror på att man 2018-

01-01 lanserade ett nytt register för hjärntumörer. Vi väljer att avvakta med datauttag från det nya 

registret tills man från nationellt håll kommit med riktlinjer för datauttag och matchning med data från 

tidigare register.  

 

Täckningsgrad: 

Täckningsgraden för inrapportering av högmaligna gliom i den sydöstra regionen till kvalitetsregistret var 

glädjande 100 % både 2016 och 2017. Täckningsgraden för uppföljningsblanketten var också mycket 

god under 2016 (totalt 94,3 % där Kalmar hade imponerande 100 %). För 2017 är täckningsgraderna 

generellt lägre (76,7%) vilket sannolikt beror på eftersläpning i registreringen.  

 

Tid till behandling (Kirurgi): 

Mellan 2017 och 2016 har det tyvärr skett en försämring i väntetiden till behandlingsstart i hela regionen 

– från 44,3 till 30,4 % inom 14 dagar. Störst försämring uppvisar Östergötland där väntetiden sjunkit 

från goda 57,1 % (nära målnivå på 60 %) till 23.8 % 2017. Även i Jönköping och Kalmar är trenden 

densamma. Vad gäller behandlingsstart inom 28 dagar har siffrorna försämrats från 82.4 till 73.9 %. 

Försämringen är störst för patienter från Kalmar län (84.2 till 45,5 %) medan siffrorna är relativt 

oförändrade i Östergötland och Jönköpings län. Försämringen vid 14 dagar överlag och vid 28 dagar i 

Kalmar län är anmärkningsvärd och svår att förstå vilket även illustreras av en kraftig ökning av 

väntetiden från diagnos enligt röntgen till såväl behandlingsbeslut för kirurgi och till operation. En 

noggrann analys kommer att göras på neurokirurgiska kliniken, som pågår och kommer att redovisas 

nästa år. Siffrorna för biopsier och ej biopsier uppvisar inga större skillnader.  

 

Kvalitetsindikatorer: 

• Alla patienter genomgick postoperativ MR både 2016 och 2017.  

• Väntetiden till PAD-svar är relativt oförändrad mellan 2016 och 2017 (ca 60 %) och ligger alltjämt 

under målnivån 80% inom 10 dagar. Samtal med patologen kommer att föras och siffrorna analyseras.  
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• Tiden mellan operation till start av onkologisk behandling har försämrats mellan 2016 och 2017. 

Endast 17, 4 % får behandlingsstart inom 4 veckor jämfört med 27,1 under 2016. 23 patienter saknar 

uppföljningsblankett för 2017 och uppgift saknas hos över 50 % varför dessa siffror kan vara väsentligen 

bättre. Måste analyseras i detalj av onkologerna i varje län, vilket kommer att kunna rapporteras i ”Löften 

till cancerpatienter 2019”  

• Endast 40 % förefaller ha tillgång till kontaktsjuksköterska enligt registret. Dessa siffror måste värderas 

försiktigt då alla patienter på neurokirurgiska kliniken erbjuds kontaktsjuksköterska, dels vid 

inskrivningen och dels via det nystartade hjärntumörteamet.  

• Huvuddelen av alla opererade patienter diskuteras på postoperativ MDK. Nyligen har ett beslut fattats 

som upphävt den tidigare regeln att endast 6 patienter får avhandlas på MDK. Denna siffra är nu ej 

längre begränsad.  

Sammanfattningsvis har det under 2017 tyvärr skett en försämring i väntetider till såväl operation och 

start av onkologisk behandling i hela regionen. Då täckningsgraden för kirurgi är 100 % är försämringen 

säkerställd och beror inte på bortfall eller icke registrerade patienter. Försämringen är tydlig och svår att 

förstå. Kommer att analyseras i detalj, och rapporteras vid regionmöte, april 2019, samt nästa ”Löften till 

cancerpatienter” i maj 2019. 
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I tabellerna 1a och 1b redovisas aktuell täckningsgrad (antal/andel inrapporterade fall) som en 

beskrivning av vilka data rapporten grundas i. 

 

 

 

Tabell 1: Täckningsgrad per län och period

Sydöstra regionen 70 100% 55 100% 125 100%

*Gäller enbart högmaligna gliom

2016 2017
Totalt
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LÖFTE 1  

Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor
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Figur 2 Kvalitetsindikatorer 
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Kvalitetsindikatorer och målnivåer i hjärntumörprocessen
Högmaligna gliom i sydöstra regionen delad på två diagnosperioder

 (Målnivå = 460 av 600 möjliga poäng)

2016 (322 poäng)

2017 (275 poäng)
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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 2016-01-01 och 2017-12-31. Datauttaget gjordes 2018-10-31. 

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 till Cancerregistret 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 VPG: Målnivå enligt det nationella vårdprogrammet för högmaligna astrocytära och 

oligodendrogliala tumörer i hjärnan. 

 

Tolkning av figurer och tabeller 

 Tabell 1a. Tabellen visar, för respektive diagnos, kvalitetsregistrets aktuella täckningsgrad. D.v.s. 

antalet patienter som ligger till grund för rapportens resultat. 

 Tabell 1b. Tabellen visar uppföljningsblankettens (postoperativ behandling) täckningsgrad 

jämfört med det antalet inkomna anmälningar till kvalitetsregistret. 

 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. Tabellerna visar väntetiden som mediantid och som den 75:e 

percentilen. Tabellen visar även antalet patienter som ligger till grund för figur 1a 

respektive 1b, samt andel som uppfyller vårdprogrammets och RCC:s målnivå. 

 Figur 2. Figuren visar resultatet för sex stycken kvalitetsindikatorer och målnivåer i 

hjärntumörprocessen. Den målsättning som är uppsatt representeras av den 

grönmarkerade ytan. Den blå ytan visar graden av måluppfyllelse under den första 

diagnosperioden. Den röda ytan representerar måluppfyllelse under den andra 

diagnosperioden. Desto längre från mitten ytan sträcker sig desto större del av 

målet/indikatorn är uppfylld. 

 Figur 3. Figuren visar medianväntetiden uppdelat på olika delar av vårdkedjan. Samtliga 

staplar har samma datum som startpunkt och olika slutdatum. 

 Tabell 3. Tabellen visar väntetiden som mediantid och som den 75:e percentilen. 

Tabellen visar även antalet patienter som ligger till grund för figur 3. 

 Figur 4. Figuren visar andelen patienter som uppfyller villkoret uppdelat på 

diagnosperiod. Den streckade vertikala linjen representerar den målnivå som är uppsatt. 

 Tabell 4. Tabellen visar siffrorna samt antalet patienter som ligger till grund för  

figur 4. 

 Figur 5 och 6. Boxplot (låddiagrammet) visar från vänster den kortaste väntetiden, den 

första kvartilen, medianen, den tredje kvartilen och den lägsta väntetid. Extremt långa 

väntetider visas som cirklar (alt. stjärnor) och är därmed inte med i beräkningen av 

figurens median, vilket kan medföra att de skiljer sig från tabellen nedan. 

 Tabell 5 och 6. Tabellen visar medianväntetiden i dagar och antal patienter som ligger 

till grund för figur 5, samt andel som uppfyller de uppsatta målen. 
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