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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för lungcancerprocessen inom 
regionen före införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) och bedöma vilka åtgärder 
som fordras med anledning av införandet av SVF för lungcancer (ICD-10: C34). 
Nulägesbeskrivningen är framtagen av regionala processägare Jan Nyman och Bengt 
Bergman med hjälp av stödteam vid RCC Väst. Arbetet har samordnats av Johan Ivarsson 
RCC Väst, vid frågor om innehållet i rapporten kontakta Johan1 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 lungcancer den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. I figur presenteras 
statistik över överlevnad, incidens och prevalens för lungcancer för de senaste fem åren för 
Västra Götalands-regionen. Data är hämtad ur cancerregistret. 
  

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt lungcancer i VGR 2010-2014 

                                                 
1 johan.ivarsson@rccvast.se 
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Överlevnadsgrafen visar hur stor andel av patienterna 
som har överlever en lungcancerdiagnos över 5 år efter 
diagnos. Mätningen har tagit hänsyn till andra 
dödsorsaker, därav begreppet relativ överlevnad. I VGR 
är den relativa femårsöverlevnaden 16%. 
Incidensen visar alla nya cancerfall per HSN-område 
(figur 2)och år. Den totala incidensen i VGR kan ses i 
tabell 1. Antalet nya lungcancerfall har ökat något inom 
regionen de senaste fem åren. I göteborgsområdet har 
antalet nya fall minskat, samtidigt som övriga HSN-
områden har haft oförändrad eller ökad incidens. 
 
 

 
Tabell 1: Prevalens & Incidens Lungcancer i VGR 

 2010 2011 2012 2013 2014 Median 

Incidens 527 567 580 557 559 559 

Prevalens 787 824 849 858 857 849 

 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som har fått en lungcancerdiagnos upp till 5 år 
bakåt och lever med den vid ett givet mätdatum varje år mellan 2010-2014. Antalet patienter 
som lever med en lungcancerdiagnos har ökat med ca 8% över de senaste fem åren. 
.   

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

Patientens vårdprocess beskrivs i texten nedan samt genom en visualisering (figur 3).  
 

 
Figur 3: Processkarta Lungcancervård VGR 

 
Lungcancerutredningar utförs som regel på lungmedicinska enheter som i VGR finns på 
SU/Sahlgrenska, NU-sjukvården/NÄL, SÄS/Borås, samt SKAS/Skövde. Ca 75% av 
utredningarna initieras på remiss från sjukhusexterna enheter, flertalet från primärvården, 
medan 20-25% initieras via konsultremisser inom sjukhuset eller uppföljning på den egna 
kliniken. I många fall har utredningen påbörjats på inremitterande enhet, t.ex. vid 
initialsymtom från CNS- eller skelettmetastaser som kan utredas på neuromedicin eller 
ortopedenhet, och i enstaka fall genomförs utredningen i sin helhet på annan enhet än 
lungmedicin. 
 
Centrala utredningsmoment vid misstänkt lungcancer innefattar bilddiagnostik (PET-DT 
eller DT av thorax/buk, DT eller MR av hjärna), bronkoskopi med eller utan EBUS, 
transtorakal DT- eller UL-ledd tumörbiopsi, samt riktad metastasdiagnostik med ledning av 
radiologi och klinik (pleuradiagnostik, lymfkörtelbiopsier etc). Syftet med utredningen är att 
fastställa diagnos och tumörstadium, samt att skaffa tumörmaterial för molekylärpatologiska 
analyser som kan vara vägledande för läkemedelsbehandling. Därutöver görs en 
funktionsutredning för att bedöma tolerans för erforderlig behandling. 
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I ca 2/3 av fallen tas beslut om behandling genom multidisciplinär konferens (MDK). Denna 
hålls regionalt på SU 2 gånger/vecka där de övriga lungmedicinska enheterna kan medverka 
via videolänk. 
 
Behandling av lungcancer innefattar kirurgi (stadium I och II), kurativt syftande 
strålbehandling (stadium III samt vissa fall med stadium I och II där kirurgi inte kan 
genomföras av medicinska skäl), läkemedelsbehandling (kurativ intention i kombination med 
kirurgi eller strålbehandling vid stadium I-III, palliativ intention vid stadium IV), samt 
palliativ strålbehandling. 
 
I tabell 2 redovisas vilka utrednings- och behandlingsresurser som finns (oaktat kapacitet) på 
respektive sjukhusenhet. 
 
Tabell 2: Vårdmoment uppdelat per enhet. 

Lungmedicinsk enhet SU NU SÄS SKAS 

Diagnostik 
   Bronkoskopi 
   EBUS 
   PET/CT 
   DT-ledd biopsi 
   Molekylärpatologi 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
 
 
X 

 
X 
X 
 
X 

 
X 
 
 
X 

Funktionsutredning 
   Spirometri/CO-diff 
   Arbetsprov 
   Ergospirometri 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

Behandling 
   Kirurgi 
   Strålbehandling 
   Läkemedelsbehandling 
   Palliativ enhet 

 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
X 
X 

 
 
X 
X 
X 

 
 
 
X 
X 
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4. LEDTIDER 

Nedan presenteras en baslinjemätning som visar på nuvarande ledtider för hela 
vårdförloppet motsvarande standardiserat vårdförlopp, samt tid från remissankomst till 
behandlingsbeslut för lungcancer. 
 

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. De streckade linjerna indikerar 

målledtider enligt SVF. 

Mätningen har utförts enligt:  
Register:  
Lungcancer (NLCR) 
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 remissankomst vid utredande klinik (välgrundad misstanke enligt SVF sker vid 
remissutfärdande) 
Ledtid till: - 
- Datum för start av läkemedelsbehandling 
- Datum för start av radioterapi eller kirurgisk behandling 
- Datum för behandlingsbeslut, vid best supportive care 
Målledtider:  
- 40 dagar till start av läkemedelsbehandling 
- 44 dagar till radioterapi eller kirurgisk behandling 
- 30 dagar till behandlingsbeslut, vid best supportive care 
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Figur 4: Baslinjemätning lungcancer VGR, uppdelat per år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Baslinjemätning lungcancer VGR uppdelat per utredande enhet 

Figur 4 visar att ledtiderna har blivit något längre under de tre senaste åren. Figur 4 och 5 

visar att ledtiderna för patienterna som primärt strålbehandlas eller opereras är längst ifrån 

målen i SVF och det finns regionala skillnader gällande ledtider, där NÄL och SU har lite 

längre tider än Skövde och Borås. 
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4.2 Delledtider 

Under senare år diagnostiseras drygt 600 patienter årligen med lungcancer i Västra 
sjukvårdsregionen. Ca 40% av dessa utreds på SU, 18% i NU-sjukvården, 17% på SÄS och 
14% på SKAS, därtill kommer ca 10% från N Halland. Utredningsvolymen är dock ungefär 
den dubbla – för att ställa 600 lungcancerdiagnoser utreds ca 1200 patienter under 
välgrundad misstanke om cancer (vanligen radiologiska fynd), varav 15% får annan malign 
diagnos och ca 35% benign diagnos. Alla patienter genomgår förstås inte samma 
utredningsförlopp, och i en del fall kan man på ett tidigt stadium avskriva misstanken, i andra 
fall först efter en länge tids uppföljning. 
 
Ledtider för lungcancerutredningar med visandedatum under perioden 2012 - 2014 i V 
Sjukvårdsregionen redovisas i tabell 3 och 4 (antal dagar; kvartiler). Tabell 3 visar tid från 
remissregistrering på utredande enhet till behandlingsbeslut. Tabell 4 visar total tid från 
remissregistrering till start av primär antitumoralbehandling (den tid som närmast motsvarar 
det primära utfallsmåttet i SVF). Alla siffror baseras på datauttag från regionalt 
lungcancerregister 2014-10-30. Siffrorna för 2015 är inkompletta och redovisas ej. 
 
En övergripande kommentar är att utredningstiderna generellt är längre än angivna mål i 
SVF. En annan övergripande observation är att det inte ses någon trend mot kortare ledtider 
över perioden. En tredje observation är att utredningstiderna (Tabell 3) signifikant skiljer sig 
mellan sjukhusgrupperna (Chi2 = 44.7, p<0.0001; logrank-test), där SU har de längsta 
tiderna, och SKAS och N Halland har de kortaste. 
 
Beträffande tiden till behandlingsstart ses ett bortfall på 452 fall motsvarande ca 25% av 
populationen med behandlingsbeslut. En betydande del av detta bortfall (376 fall) beror på 
att alla patienter inte planerades för eller erhöll någon antitumoral behandling. Övriga är 
inkompletta data i anmälningsformuläret. 
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Tabell 3 – Tid (dagar) från remissregistrering på utredande enhet till behandlingsbeslut. 

 
Regionen antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 624 17 36  63 
2013 615 18 35  57 
2014 616 20 38  60 
2012-14 1855 18 36  60 
 
SU antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 248 22 42  69 
2013 232 20 36  61 
2014 267 23 42  67 
2012-14 747 22 41  65 
 
NU antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 124 14 35  78 
2013 107 20 39  66 
2014 106 14 32  61 
2012-14 337 15 36  68 
 
SÄS antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 112 16 35  51 
2013 112 17 31  52 
2014 96 17 38  59 
2012-14 320 17 35  56 
 
SKAS antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 74 12 29  57 
2013 93 15 30  51 
2014 89 12 28  54 
2012-14 256 13 29  55 
 
N Halland antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 66 15 23  38 
2013 70 17 30  54 
2014 56 21 32  50 
2012-14 192 18 28  48 
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Tabell 4: Tid (dagar) från remissregistrering på utredande enhet till start av behandling. 
 

Regionen antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 498 29 53  86 
2013 456 33 51  80 
2014 446 32 59  97 
2012-14 1400 31 55  87 
 
SU antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 208 38 62  90 
2013 186 38 55  84 
2014 197 39 63  99 
2012-14 591 38 60  91 
 
NU antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 97 31 58  111 
2013 79 31 63  101 
2014 77 32 64  102 
2012-14 253 31 61  102 
 
SÄS antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 82 25 43  81 
2013 72 33 48  68 
2014 70 42 60  89 
2012-14 224 30 53  80 
 
SKAS antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 53 18 49  78 
2013 61 28 50  74 
2014 51 15 43  85 
2012-14 165 22 47  78 
 
N Halland antal 25% 50%  75% av patienterna 
2012 58 21 35  50 
2013 58 24 42  74 
2014 50 30 50  86 
2012-14 166 25 42  65 
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I tabellerna 5-7 presenteras ledtider i kalenderdagar grupperat efter vilken typ av behandling 
patienter får. Data är hämtad ur kvalitetsregistret för perioden 2012-2015 (ett fåtal fall från 
2015). Som tabellerna visar är ledtiderna längst för patienter som får kirurgisk behandling 
eller strålbehandling. Målledtiderna enligt SVF är 44 dagar från remissutfärdande till 
behandlingsstart för dessa patienter vilket innebär att ledtiderna för dessa patienter ska kortas 
ner avsevärt, speciellt för de patienter som genomgår strålbehandling. Från tabellerna kan det 
även utläsas att både utredningstid och väntetid till behandlingsstart är betydligt kortare för 
de patienter som är aktuella för kemoterapibehandling.  
 
Tabell 5: Utredningstider lungcancer i VGR 

 
 
Tabell 6: Väntetid till behandling av lungcancer i VGR 

 

 
Tabell 7: Ledtid från remissankomst till behandlingsstart lungcancer i VGR, uppdelat per behandling 
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5. KVALITETSINDIKATORER 

En målsättning i SVF är att korta ledtider utan att kompromettera kvalitén i vården. Ett antal 
kvalitetsindikatorer har föreslagits i programmet för SVF-införandet. Dagsläget i VGR 
redovisas i nedanstående tabell. Siffrorna för 2015 är inkompletta. Några kommentarer: 
 
PET/CT 
Sedan SU fick en egen PET/CT-utrustning 2008 har antalet PET-undersökningar stadigt 
ökat från år till år. 2012 utfördes 275 undersökningar på remiss från lungmedicin SU, 2014 
gjordes 335 undersökningar och prognosen för 2015 är ca 365 undersökningar. Extrapolerat 
till regionen blir detta ca 900 PET/CT-undersökningar per år från lungmedicinska enheter, 
där huvudindikationen är lungcancerutredningar. Undersökningen utförs nu i nästan alla 
lungcancerfall där indikation finns. Ett problem är att undersökningarna görs med viss 
latens/väntetid. Median väntetid från remiss till utförande var under 2014/15 18 dagar (IQR 
9;21) plus svarstid på 1-2 dygn, att jämföras med maxtid 7 kalenderdagar i SVF-riktlinjer. 
 
EGFR 
EGFR-analys av tumörmaterial rekommenderas i nationellt vårdprogram vid icke-småcellig 
lungcancer, i första hand av typen adenocarcinom där förekomst av mutationer i EGFR-
genen är vanligast, och är vägledande för läkemedelsbehandling vid avancerad sjukdom. 
EGFR-analyser görs idag i mer än hälften av fallen med NSCLC och i närmare 90% av fallen 
där analysresultatet är direkt vägledande för behandling. EGFR-mutationsanalyser utförs 
fr.o.m. 2015 som ”reflextestning” enligt regionala riktlinjer. 
 
EBUS/EUS 
Ultraljudsledd biopsi via endoskopi har under senare år införts som referensmetod för 
diagnostik och mediastinal stadieindelning av lungcancer. Mediastinal stadieindelning är 
indicerat fr.a. vid kirurgisk behandling (förmodat stadium I-II) och planerad kemoradioterapi 
(förmodat stadium III). Metoden är under införande i regionen, och finns ännu enbart på SU 
och SÄS.  
 
MDK 
Behandlingsbeslut i multidisciplinär konferens anges i nationella riktlinjer med hög prioritet, 
trots att det inte finns något vetenskapligt underlag för att detta skulle leda till förbättrad 
prognos för patienterna. MDK hålls två ggr per vecka vid SU med möjlighet till deltagande 
per videolänk för övriga utredande och behandlande enheter i regionen. I nationella riktlinjer 
anges 74% som målvärde (baserat på de tre ”bästa” landstingen under perioden 2002-2009). 
Detta uppnås endast av Halmstad/N Halland som ligger nära 100%, därefter kommer SU 
och SÄS kring 65%, medan NU och SKAS ligger under 50% av fallen. OBS! Dessa siffror 
avser endast beslut om primär behandling hämtat från nationellt lungcancerregister, medan 
många patienter, fr.a. från regionen utom SU, diskuteras ett flertal gånger vid MDK för ny 
behandling senare i förloppet vilket inte rapporteras till registret. 
 
Kirurgi 
Andelen patienter med stadium I eller II och gott allmäntillstånd (performance status 0-1) 
som genomgått kirurgi ligger över hela perioden på 74% för regionen, men varierar ngt från 
år till år och mellan sjukhusgrupperna. Lägsta andelen se i NU och N Halland (kring 65%) 
medan övriga sjukhusgrupper ligger kring 78-79%. Huruvida detta beror på underutnyttjande 
av kirurgi vid ett par enheter eller ökad förekomst av kontraindikationer (fr.a. komorbiditet) 
går inte att utläsa ur registerdata. 



12 

 

Kemoradioterapi 
Andelen patienter med stadium III och gott allmäntillstånd som erbjuds primär 
kemoradioterapi ligger över hela perioden kring 68% i regionen. Här finns inga större 
skillnader mellan sjukhusgrupperna, förutom N Halland som ligger avsevärt lägre än övriga 
enheter. Det är inte uteslutet att detta beror på rapporteringsbias (kemoradioterapi innefattar 
två modaliteter, och ibland rapporteras bara den inledande modaliteten som primär 
behandling i registret, i detta fall nästan alltid kemoterapi). 
 
Kemoterapi 
Andelen patienter med stadium IV och gott allmäntillstånd som planeras för primär 
kemoterapi ligger strax över 80% över tidsperioden, med små variationer mellan 
sjukhusgrupperna. Detta får anses vara ett rimligt utfall. 
 
Tabell 8: Kvalitetsindikatorer Lungcancer VGR 

Indikator Dagsläge    

 2012 2013 2014 2015 

PET inför kurativ behandling 89% 
(191/214) 

90% 
(179/200) 

95% 
(184/193) 

97% (29/30) 

EGFR-analys vid NSCLC 34% 
(173/508) 

41% 
(201/486) 

53% 
(253/480) 

62% (60/97) 

EGFR-analys vid adenocarcinom 
stadium IV, planerad 
läkemedelsbehandling 

74% 
(91/123) 

84% 
(94/112) 

89% 
(93/104) 

89% (32/36) 

CT/MR hjärna inför 
kemoradioterapi 

83% (55/66) 86% (62/72) 90% (69/77) 88% (14/16) 

EBUS/EUS inför kurativ 
behandling 

10% 
(22/214) 

13% 
(25/200) 

20% 
(39/193) 

27% (8/30) 

Beslut i MDK 63% 
(395/628) 

62% 
(384/618) 

62% 
(382/617) 

65% 
(93/144) 

Kirurgi vid stadium I-II PS 0-1 75% 
(104/138) 

81% 
(95/118) 

68% 
(76/112) 

62% (8/13) 

Kemoradioterapi vid stadium III 
PS 0-1 

66% (46/70) 70% (56/80) 70% (53/76) 61% (11/18) 

Kemoterapi vid stadium IV PS 0-
2 

84% 
(206/245) 

82% 
(197/239) 

81% 
(179/222) 

82% (64/77) 
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6. UTVECKLINGSOMRÅDEN GENTEMOT SVF 

För att nå önskad nivå enligt SVF finns ett antal områden som behöver utvecklas. Dessa 

förklaras nedan. 

Hantering av variation 

- Cancervårdkapaciteten behöver ha marginal för variation gällande in- och genomflöde av 

patienter, och således planera för en kapacitet något över genomsnittligt vårdbehov. Dagens 

kapacitet avseende läkarbemanning, radiologi, nuklearmedicin, strålbehandling m.fl. är 

dimensionerad för genomsnittlig genomströmning, och hanterar oftast variationen genom att 

ställa patienter på kö. 

- Ha omställbar kapacitet, för att flexibelt alternera arbetet inom specialistvården. Detta 

innebär att man dedicerar en större del av arbetskraften till cancervård när in/genomflödet 

så kräver, och omfördelar arbetsstyrkan till annan vård den tid som cancervården kräver 

mindre resurser. 

- Att ha en öppen diskussion kring centralisering av delar av cancervården för att utjämna 

variation, och väga vilka fördelar/nackdelar som finns med att göra detta. 

Kapacitetsbrister 

Det finns ett antal flaskhalsar i utrednings- och behandlingskedjan i lungcancervården. Dessa 

inkluderar PET/CT, delar av radiologin, patologi och strålbehandling. 

PET/CT har inte tillräcklig nivå för att hantera nuvarande behov. Här har det skapats en kö 

som gör att patientförloppet förskjuts, vilket i sin tur har lett till suboptimering av 

utredningsalgoritm och att undersökningar ibland behöver göras om. Ökad kapacitet för 

PET/CT kommer efter etablering av nya PET/CT-kameror 2016 och cyklotron 2017. Här 

behövs också en bemanningsöversyn för att möta ett ökat behov. 

Delar av radiologin har idag outsourcats till privata aktörer för att möta efterfrågan, och här 

finns ett behov av kapacitetsförstärkning. 

Underskott på lungläkare, onkologer, patologer, radiologer, nuklearmedicinare och 

specialistsjuksköterskor, som i vissa fall ligger på kritisk nivå, hindrar flexibilitet i 

arbetsomställning och gör vårdprocessen känslig för bortfall i form av sjukdom och ledighet. 

En nyckelfråga är adekvat bemanning på koordinatorspositionen som idag inte är fullt 

utbyggd, vare sig på SU eller andra enheter i regionen, och på vissa enheter helt saknas. 

Organisatoriska hinder 

- Det är viktigt att verksamheterna är öppna för att utföra olika åtgärder för att uppnå 

förändring. Här krävs öppenhet och delaktighet för att göra skillnad. 

- Viktigt att utredningsförloppet sker i rätt ordning och att det finns tydlig struktur och 

tydligt arbetssätt för hantera patienternas vårdförlopp på ett optimalt sätt. 
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Kompetensförsörjning 

Rekrytering och specialistutbildning inom nämnda specialitetsområden av både läkare och 

sjuksköterskor är essentiell för att lyckas med genomförande av SVF. Lika viktigt är 

fortbildning av specialistläkare för att möta dagens standard vad gäller utrednings- och 

behandlingsalgoritmer. Erfarenhet från utredning av ett signifikant antal patienter varje år är 

viktigt för att få kontinuitet i arbetet och hålla uppe/utveckla kompetensen. 
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7. KOSTNADER 

En kostnadskalkyl för lungcancer 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. 
 
Urvalet för kostnadskalkylen är: 

 Boende i VGR 

 Diagnosticerade mellan 2012-01-01 – 2013-12-31 

 Kostnad för patienten första vårdår från diagnosdatum 

 Kostnader är fördelade på anmälande sjukhus 
 

Tabell 9: Kostnader/patient Lungcancer VGR 

 
Källa: INCA och Regionens KPP-databas 

 

Antal Vårdkontakter Vårdtid

Antal 

Individer

Antal 

vårdkontakter/ 

Individ (Medel)

Vårdtid/ 

Individ 

(Medel)

Medelkostnad/ 

Individ

Mediankostnad/ 

Individ
80:e percentilen 

Kurativ - Läkemedel 18 40 35 396 000 kr       317 000 kr         534 000 kr       

Kurativ - Kirurgi/Strålning 61 16 18 239 000 kr       221 000 kr         340 000 kr       

Palliativ - Läkemedel 111 16 27 234 000 kr       206 000 kr         321 000 kr       

Palliativ - Strålning 29 13 32 209 000 kr       190 000 kr         299 000 kr       

Kurativ - Läkemedel 18 42 32 332 000 kr       346 000 kr         405 000 kr       

Kurativ - Kirurgi/Strålning 47 14 16 191 000 kr       182 000 kr         240 000 kr       

Palliativ - Läkemedel 48 21 21 201 000 kr       199 000 kr         284 000 kr       

Palliativ - Strålning 5 11 20 147 000 kr       188 000 kr         238 000 kr       

Kurativ - Läkemedel 7 40 33 395 000 kr       242 000 kr         721 000 kr       

Kurativ - Kirurgi/Strålning 198 18 20 264 000 kr       232 000 kr         360 000 kr       

Palliativ - Läkemedel 243 32 29 306 000 kr       287 000 kr         402 000 kr       

Palliativ - Strålning 59 16 36 252 000 kr       235 000 kr         364 000 kr       

Kurativ - Läkemedel 13 51 20 295 000 kr       270 000 kr         438 000 kr       

Kurativ - Kirurgi/Strålning 60 17 20 232 000 kr       192 000 kr         314 000 kr       

Palliativ - Läkemedel 71 24 31 256 000 kr       240 000 kr         384 000 kr       

Palliativ - Strålning 28 12 34 220 000 kr       215 000 kr         344 000 kr       
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