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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut gällande vårdprocesserna för 
cancer i äggstock, äggledare och bukhinna inom regionen före införandet av standardiserade 
vårdförlopp (SVF) och bedöma vilka åtgärder som fordras med anledning av införandet av 
SVF för äggstockscancer. Ovarialcancer/Äggstockscancer (C56 enligt ICD-10) definieras 
som en malign tumör som utgår från vävnaderna i en äggstock, och kan delas in i epitelial 
(90 %) och icke-epitelial. Primär tubarcancer (C57.0 enligt ICD-10) och viss typ av primär 
peritonealcancer (C48.1 och C48.2) har likartad klinik och histologi som äggstockscancer och 
handläggs, stadieindelas och behandlas därför som äggstockscancer. Borderlinetumörer är 
ytterligare en grupp tumörer från äggstocken som har god prognos men kan inte särskiljas 
preoperativt från en äggstockscancer varvid dessa kvinnor kommer att innefattas till dels via 
SVF. Vidare i dokumentet omfattas alla dessa diagnoser av benämningen 
ovarialcancer/äggstockscancer. 
 
Dokumentet har arbetats fram av regionala processägare Pernilla Dahm-Kähler och Marie 
Swahn tillsammans med stödteam vid RCC Väst och lokala processledare för 
äggstockcancer. Arbetet har samordnats av Johan Ivarsson RCC Väst, vid frågor om 
innehållet i rapporten kontakta Johan 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 utgör äggstockscancer, inklusive tubarcancer och peritoneal cancer, ca 3 % av all 
kvinnlig cancer och årligen diagnostiseras cirka 700 kvinnor. Kvinnor i alla åldrar kan 
insjukna i äggstockscancer, men det är mycket ovanligt före trettioårsåldern. 

Ovarialcancer/Äggstockscancer har högst dödlighet (mortalitet) bland de gynekologiska 
maligna tumörerna. I Sverige dör ungefär 550 kvinnor per år i äggstockscancer. 
Äggstockscancer diagnostiseras ofta i ett avancerat skede (stadium III–IV), vilket reflekterar 
avsaknad av tidig diagnostik med screening och sjukdomens ospecifika symtom. Symtomen 
är vanligt förekommande i befolkningen och kan föra tankarna till normalt åldrande eller 
andra sjukdomstillstånd. Diagnosen kan fördröjas genom att kvinnan ignorerar sina symtom 
eller att vårdgivaren inte tidigt har sjukdomen i åtanke och initierar en utredning för att 
utesluta äggstockscancer. 

I figur 1 och 2 presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för 
äggstockscancer i VGR för de senaste fem åren. Diagnoskoder som ingår är: C56, C57, 
C48.1 och C48.2. Data är hämtad ur cancerregistret.  
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Figur 1: Epidemiologisk översikt ovarial, tubar och peritoneal cancer VGR 2010-2014 

 

 
Figur 2: Epidemiologisk översikt borderlinetumörer (äggstock) VGR 2010-2014 
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Överlevnadsgrafen visar hur stor andel av patienterna 
som överlever ovarial, tubar eller peritoneal (figur 1) 
cancer respektive en borderlinetumör (figur 2) över ett 5-
års spann efter diagnos. Mätningen har tagit hänsyn till 
andra dödsorsaker, därav relativ överlevnad. I VGR är 
den relativa femårsöverlevnaden 57% för ovarial, tubar 
och peritoneal cancer samlat.  
 
Incidensen visar alla nya cancerfall per HSN-område 
(figur 3) och år. Den totala incidensen i VGR kan ses i 
tabell 1.  
 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som har fått en 
av ovanstående cancerdiagnoser upp till 5 år bakåt och lever 
med den vid ett givet mätdatum varje år mellan 2010-2014. 
Den totala femårsprevalensen för VGR under 2010-2014 ses i tabell 1. 
 
Många fler patienter kommer att omfattas av SVF äggstockscancer då diagnosen vanligen 
ställs postoperativt när den mikroskopiska analysen (patologisk anatomisk diagnos=PAD) 
har utförts. Det betyder att man startar SVF vid välgrundad misstanke om äggstockscancer 
och behandlar en välgrundad misstanke med primäroperation. I de fall när man behandlar 
med primär kemoterapi måste diagnosen morfologiskt verifieras med hjälp av vävnadsprov 
som mellannålsbiopsi eller cytologi. Man kan estimera att antalet patienter som kommer att 
omfattas av SVF äggstockscancer kommer att vara cirka 3-4 gånger antalet diagnostiserade 
fall per år i Västra sjukvårdsregionen, men det kommer att följas upp och återkopplas till 
verksamheterna och förvaltningarna. 
 
 
Tabell 1: Incidens och Prevalens Ovarial, Tubar och Peritoneal cancer i VGR de senaste 5 åren. 

 2010 2011 2012 2013 2014 Median 

Incidens 126 123 139 162 134 134 

Prevalens 424 419 436 469 487 436 

       
Tabell 2: Incidens och Prevalens Borderlinetumörer i VGR de senaste 5 åren. 

 2010 2011 2012 2013 2014 Median 

Incidens 51 41 36 53 37 41 

Prevalens 192 203 195 203 205 203 

 

  

Figur 2: Karta HSN-område 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Vårdprocessbeskrivning för ovarialcancer med optimal handläggningsgång och ur 
patientperspektiv. 
Patientens väg från misstanke om sjukdom till avslutad behandling i nedanstående tabulerade 
form samt i flödesdiagram.  
Patienten kan i princip komma in i utredningen via olika vårdgivare.  
 

 Primärvård/Öppen vård: Distriktsläkare bör vid misstanke på ovarialcancer 
remittera till öppenvårdsgynekolog specialist eller direkt till läns-/länsdelssjukhus 
med kvinnoklinik. Gynekologisk specialist utför en gynekologisk undersökning 
inklusive vaginalt ultraljud och bedömer om misstanke ovarialcancer föreligger. Vid 
välgrundad misstanke om ovarialcancer tas blodprov enligt SVF och remiss till 
region-/länsdelssjukhus för vidare utredning utfärdas.  

 Läns-/länsdelssjukhus med Kvinnoklinik; SU, SÄS, NÄL, SKAS och Varberg: 
Första och/eller vidare gynekologisk undersökning och bedömning vid välgrundad 
misstanke om ovarialcancer. Blodprovstagning med tumörmarkörer, vaginalt 
ultraljud och remittering för CT buk/thorax utförs. Man bedömer om det föreligger 
misstänkt eller konstaterad ovarialcancer och huruvida patienten är lämplig för 
extensiv kirurgi vid högspecialiserad Gynekologiskt Cancercentrum (HGC) = SU. 
Man remitterar till SU för handhavande av patienter på multidisciplinär konferens 
(MDK) och KK SU utför primärkirurgi enligt nationell riktlinje/vårdprogram. 
Primäroperationer utförs på alla enheter och fall av avancerade ovarialcancer fall och 
tidiga stadier med kompletterande operation är sedan tidigare nivåstrukturerade till 
SU och diskuteras på MDK och kan komma att bli opererade på länssjukhusen. 
Neoadjuvant kemoterapi ges enligt nationellt vårdprogram och en gynonkologisk 
behandlingsplan görs från HGC = JK SU. 

 Regionsjukhus/Universitetssjukhus/Center för högspecialiserad cancervård 
(HGC) = KK och JK SU: Utredning och diagnostik av misstänkt eller konstaterad 
ovarialcancer. Regelbundna multidisciplinära konferenser (MDK). Regelbundna 
patologdemonstrationsronder. Extensiv primärkirurgi vid avancerad ovarialcancer 
och reoperation av tidiga stadier när pelvin och paraaortal lymfkörtelutryming är 
rekommenderad och operation av alla typer av ovarialcancer. Upprättande av 
gynonkologiska behandlingsplaner för alla ovarialcancer patienter i Västra 
sjukvårdsregionen. 
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Välgrundad misstanke 
föreligger vid ett eller flera av 
följande fynd: 
- bilddiagnostiskt fynd som 
ger misstanke om avancerad 
gynekologisk cancer (ascites 
eller carcinos) 
- fynd vid vaginalt ultraljud 
talande för cancer i adnex eller 
peritoneum 
- histopatologiskt eller 
cytologiskt fynd talande för 
cancer med gynekologiskt 
ursprung 
- RMI >200 

 
Vid ej välgrundad misstanke 
remitteras patienten till 
öppenvårds-gynekolog för 
uppföljning på gynekologisk 
mottagning eller till 
länssjukhus för uppföljning 
och ev. åtgärd 
 
Postoperativ vård utförs vid 
kvinnoklinik vid patientens 
hemort. 

 
Figur 3: Processkarta ovarialcancerpatienter i VGR 

 
Primär behandling med kurativ intention (ev. inklusion i studie) ges enligt: 

 Primär kirurgi/kompletterande kirurgi och kemoterapi (extensiv ovarialcancer-kirurgi) 

 Neoadjuvant kemoterapi på SU eller länssjukhus efterföljd av fördröjd primärkirurgi + 
vidare kemoterapi 

Kemoterapi ordineras centralt på Jubileumskliniken SU, men kan ges vid länssjukhusen eller 
SU. 
 
Kontroll efter behandling(I studier görs särskild uppföljning) 
Efter enbart kirurgisk behandling: Gynekologisk specialist 
Efter kirurgi och kemoterapi: Gynekologisk el gyn-onkologisk specialist 
Remiss till HGC vid komplicerande symtom efter behandling 
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4. 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. Dock får man se på 
baslinjemätningen med försiktighet, då den enbart innefattar alla patienter som fått en 
ovarialcancer diagnos enligt ovan och inte alla de patienter som kan komma att omfattas av 
SVF. Mätningen görs utifrån kvalitetsregisterdata där vi inte har ett korrekt startdatum enligt 
SVF (filterfunktion) utan datum för information till patient om behandling såsom kirurgi. 
Detta datum är idag ej samma som startdatum för SVF och kan i dagsläget inte analyseras 
enligt nedan. 
 
För ovarialcancer saknas tidiga mätpunkter i kvalitetsregistret som motsvarar välgrundad 
misstanke enligt SVF. Tidigaste mätdatum är: 
- [Datum för information till patienten om behandlingsbeslut avseende kirurgisk behandling] 
- [Datum för information till patienten om behandlingsbeslut rörande icke-
kirurgiskbehandling, multimodal behandling eller postoperativ handläggning] (motsvarar 
läkemedelsbehandling) 
 
Målledtiderna från behandlingsbeslut till kirurgisk behandling är 9 dagar enligt SVF och 7 
dagar från behandlingsbeslut till start av läkemedelsbehandling. Ledtiderna i VGR 
presenteras i figur 4. 

 
Figur 4: Ledtider ovarialcancer VGR, behandlingsbeslut till behandlingsstart (2012-2014)  
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5. UTVECKLINGSOMRÅDEN GENTEMOT SVF 

För att förbättra patientflödet enligt standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 
för äggstockscancer har ett antal preliminära utvecklingsområden identifierats, som man 
inom regionen bör arbeta med för att utveckla vården mot de förlopp som beskrivs i SVF. 

Områdena som bör utvecklas är: 

 Koordinatorfunktioner; Upprättande av koordinatorfunktion på tumörkirurgiskt 
centrum och onkologiska kliniken på SU. Uppskattningsvis 50 % tjänst på KK SU 
respektive JK. Koordinatorfunktionerna på länssjukhusen behöver utvecklas och 
stärkas upp på motsvarande vis med cirka 50 % tjänst på vardera enhet. 

 Mottagningsverksamhet; Utveckling av kapacitet och organisering för att få in 
patienter till gynekologisk och gynonkologisk mottagning inom 7 dagar. KK SU bör 
ha 3-5 tider i veckan för SVF och länssjukhusen samma volym med förbokande 
mottagningstider på 3-5/veckan för SVF. 

 Diagnostik; Upprättande av förbokade tider i Västra sjukvårdsregionen till: 
o CT-buk/thorax=block A i SVF. Uppskattningsvis är behovet cirka 4-5 extra 

tider i veckan på SU och 3 tider i veckan på respektive länssjukhus som kan 
förbokas/preliminär bokas 

o MR - Uppskattningsvis cirka 1-2 extra tider i veckan på SU och enstaka tider 
på respektive länssjukhus som kan förbokas/preliminär bokas 

o Enstaka förbokade tider till GEA med möjlighet till koloskopi och 
gastroskopi 

o Kemoterapitider på SU, SÄS, NÄL, SKAS och Varberg. Uppskattningsvis 1-
2 tider i månaden i regionen förbokade för neoadjuvant kemoterapi enligt 
SVF 

 Utökade MDK-gyn från 1/v till 2/v för möjlighet till snabbare hantering 

 Regionala MDK via videolänk 

 Säkerställning av gynekologisk patologiverksamhet varje vecka året runt med 
möjlighet till referensgranskning och MDK 

 Patologiverksamheten, som har brist på patologer och BMA  

 Operationstider inom 9 dagar. I nuläget är det brist på operationssköterskor och 
narkossköterskor. Möjlighet till variation behövs. Uppskattningsvis 1-2 extra 
operationsdag/vecka på KK SU behövs för att undvika köbildning och ta höjd för 
variation i inflöde av patienter och 1 operationsdag per vecka på respektive 
länssjukhus (till estimerade cirka 600 operationer per år i regionen enligt SVF 
äggstockscancer) 

 Information till primärvården angående SVF för att se till att verksamheterna och 
SVF-patienten är korrekt informerad och säkerställa att överlämning mellan 
primärvård och sjukhus sker på ett effektivt och säkert sätt.   
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6. KOSTNADER 

En kostnadskalkyl för ovarialcancer 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. 
 
Kostnaderna redovisas per utredande enhet och är uppdelade utefter vilken/vilka 
behandlingar patienten får, med urval:  

 Patienter med diagnosdatum mellan 2009-01-30 och 2013-12-31. 

 Enbart patienter från VGR. 

 Patientens första vårdår från och med diagnosdatum. 

 Enbart vårdkontakter där ovarialcancer varit anledning till vård. 
 
Tabell 3: Ovarialcancerpatienter i VGR diagnostiserade mellan 2009-01-30 och 2013-12-31 

  
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 

Kemoterapi 12 10,8 19,1          174 000 kr         150 000 kr         250 000 kr 

Kirurgi + Kemoterapi 491 14,3 18,3          308 000 kr         261 000 kr         431 000 kr 

Kirurgi 48 2,7 14,0          208 000 kr         122 000 kr         368 000 kr 

Behandling

Kostnader


