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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för analcancer inom regionen 
före införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF). Nulägesbeskrivningen är framtagen av 
Mats Perman, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Anna Axelsson, 
specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologi, tillsammans med stödteam vid RCC 
Väst. 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 

Nedan presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för patienter med 
analcancer de senaste fem åren i Västra Götalandsregionen.1 De patienter som inkluderas är 
patienter med diagnoskod (ICD-10): C21.  
Figur 1: Epidemiologisk översikt analcancer i VGR 2011-2015 

 

Överlevnadsgraferna i figur 1 visar hur stor andel av patienterna som lever 5 år efter diagnos. 
Mätningen har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav begreppet relativ överlevnad.  
 

Incidensen visar antal nya cancerfall för analcancer årligen 2011-2015. Femårsprevalensen 
visar hur många patienter som är i livet upp till fem år efter konstaterad analcancerdiagnos 
för åren 2011-2015.  
 
1 Statistikområden, Cancer. Stockholm: Socialstyrelsen. Citerad 2016-10-31. Tillgänglig från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Här presenteras en beskrivning av hur patienternas väg genom vården ser ut för patienter i 
Västra sjukvårdsregionen med analcancer. Figur 2 är en visualisering av de olika steg som 
ingår i patienternas väg och vilka vårdinstanser som utför dessa. 
 

 
 
 
De symptom som föranleder misstanke om analcancer är smärta vid avföring, blödning i 
samband med avföring, ökade trängningar till avföring, sår som inte läker eller resistens som 
ger ökande symptom. Misstanke om analcancer väcks oftast inom primärvården men utreds 
inom specialistvården. Ofta föranleder symptomen flera besök inom primärvården innan 
remiss till specialistklinik utfärdas.  
 
Vid nybesök i specialistvården utförs inspektion, palpation, rektoskopi och proktoskopi. 
Vävnadsprov från misstänkt förändring tas antingen i vaket tillstånd vid första besöket eller 
så görs det i narkos vid andra besöket några dagar senare. Vid misstanke om cancer begärs 
vanligtvis snabbsvar på vävnadsprov. Det förekommer dock att analcancer är ett oväntat 
fynd efter avlägsnande av oklar perianal förändring. I dessa fall kan tiden från det att 
vävnadsprovet tas till dess att patienten får besked bli flera veckor lång.  
 

Figur 2: Processkarta analcancer 
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Efter PAD-besked till patienten skrivs vanligtvis en remiss till onkologen SU/Sahlgrenska 
och parallellt också remisser för MR-bäcken och CT-buk/thorax. Om PAD-beskedet ges vid 
privat förvaltning med offentligt uppdrag händer det att patienten remitteras till SU/Östra 
för vidare remittering till onkologen på SU/Sahlgrenska. Patienten måste då kallas för ett 
nybesök på onkologen SU/Sahlgrenska.   
 
Det är onkologen som anmäler patientens fall till en regional multidiciplinär konferens 
(MDK), som i nuläget faller under MDK för kolorektal cancer på kirurgkliniken SU/Östra. 
Vid ett regionalt MDK medverkar professionerna kirurg, onkolog, kontaktsjuksköterskor 
och radiolog. MDK hålls en gång i veckan. 
 
De flesta patienter genomgår palpation i narkos (PIN) inför definitiv 
behandlingsrekommendation. PIN utförs i närvaro av kirurg och onkolog på operation 4 
SU/Sahlgrenska. Efter genomgången PIN sammanfattas och presenteras utredningens 
resultat samt bakgrunden till den rekommenderade behandlingen för patienten. I samråd 
med patienten fattas då behandlingsbeslutet som i de allra flesta fall innebär radiokemoterapi, 
dvs en kombination av cellgifts- och strålbehandling. Anmälan till strålbehandlingen utfärdas 
när patienten är informerad och har accepterarat behandlingsförslaget. Parallellt med denna 
anmälan skrivs remiss för dosplanerings-PET. Det är en undersökning som utförs ca 10 
dagar före strålbehandlingens start. I de få fall där ett kirurgiskt ingrepp är första 
rekommenderade behandling faciliterar SU/Östra bokning, planering och genomförande av 
operation. 
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