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UTVECKLINGSPLAN FÖR GYNEKOLOGISK CANCER I NORRA REGIONEN  

 

Bakgrund 

Gyncancer är en heterogen cancergrupp och består egentligen av 10 olika diagnoser beroende 

på var i gynsfären cancern uppkommer. Det bör påpekas att vissa peritonelcancrar 

(bukhinnecancer) hör till gyncancergruppen beroende på att embryologiska rester från 

äggstockarna finns i de sk müllerska gångarna kan bilda tumörer. De 10 diagnoser som hör till 

gyncancer är peritonelacancer, epiteleal ovarialcancer, icke-epiteleal ovarialcancer, 

tubarcancer, sarkom, endometriecancer (sk corpuscancer), cervixcancer, vaginalcancer, 

vulvacancer och trofoblasttumörer (från moderkaksvävnad). Det är enbart ovarialcancer som 

socialstyrelsen presenterat siffror på i öppna jämförelser. 

 

Då flera av dessa diagnoser är mycket ovanliga brukar man göra en grov förenkling och dela 

in gyncancer i fyra grupper ; ovarialcancer (inklusive peritonealcancer och tubarcancer), 

corpuscancer, cervixcancer och vulvacancer. Dessa diagnoser stod för 310 av regionens 

cancerdiagnoser under 2013 varav 75 ovarialcancer, 182 corpuscancer, 39 cervix-och 

vaginalcancer och 14 vulvacancer (se fig 1). Därutöver behandlas ett antal patienter med 

avancerad cancer i buken sk cancer abdominis. Dessa är så avancerade att någon säker 

diagnos inte kan fastställas, men handläggs i regel som ovarialcancer.  

 

 Täckningsgrader för anmälningsblankett i Norra Regionen per cancertyp 2013. Siffrorna 

under respektive stapel representerar hur många patienter som ska vara registrerade i 

kvalitetsregistret för att uppnå full täckningsgrad (antal patienter i cancerregistret). 

 

Organisation 

När en patient misstänks ha en gynekologisk tumör följer alla patienter samma 

organisatoriska struktur. Vägen in i vården går ibland via vårdcentralen eller någon annan 

specialistklinik som remitterar patienten till kvinnokliniken. Ofta söker patienten direkt till 

kvinnokliniken då man av tradition inte har något remisstvång för att få tid för en 
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specialistläkarbedömning. Grundprincipen är att utredning och uppföljning alltid sker via 

kvinnokliniken i respektive hemlandsting men att samtliga patienter remissbedöms av gyn-

onkolog. Gynonkologen beslutar om vilka patienter som går vidare till en klinisk bedömning i 

Umeå. Vid avancerad sjukdom bedöms även patienten på MDK (multidiciplinär konferens). 

Där beslutas vilken behandling som ska erbjudas (medicinsk onkologisk behandling, 

strålbehandling, kirurgi eller en kombination av dessa) och var den eventuella behandlingen 

ska ske. Kvinnoklinikerna i regionen har ett nära samarbete med gynonkologen och regionens 

tumörkirurger, och har möjlighet att via videolänk delta vid MDK.   

 

För diagnosen ovarialcancer kommer det under senhösten 2015 att påbörjas arbete med att 

utarbeta ett nationellt standardiserat vårdförlopp. Man kommer också att påbörja ett arbete för 

att belysa huruvida ovarialcancerdiagnosen ska bli föremål för nationell nivåstrukturering.  

 

Utredning 

Utredning varierar beroende på misstänkt diagnos och finns beskrivna i detalj i respektive 

vårdprogram. Generellt för alla utredningar är att man förutom en grundlig anamnes, klinisk 

kroppsundersökning och gynekologiskt status skall ha en histologisk eller cytologisk diagnos 

från tumören, en basal bilddiagnostisk utredning med gynekologiskt ultraljud, CT thorax-buk 

och eventuellt MR lilla bäcken. I vissa utvalda fall läggs också en PET-CT till. Den utförs i 

Umeå, övrig bilddiagnostik sker på respektive hemortssjukhus. 

  

Remissgång 

Det har i norra regionen gjorts en mätning på hur lång tid det tar från det att remissen till -en 

skrevs från respektive kvinnoklinik tills dess att den är mottagen (inte bedömd, utan stämplad 

mottagen). Under 2013 tog det i medeltal 5,2 dagar för en remiss att nå fram. Detta kan bero 

på att det ofta är komplicerade remisser som måste innehålla flera bilagor med kopior på 

PAD-svar, röntgensvar och specialistens bedömning. Trots det så borde denna tid, som är helt 

onödig väntan för patienten, gå att krympa. Detta gäller även remissgången mellan patologen 

och specialistmottagningarna. 

 

Behandling 

Behandlingen individualiseras för varje enskild patient beroende på diagnos, stadium och 

allmäntillstånd. Det finns nationella riktlinjer för ovarialcancer och corpuscancer. Nationella 

riktlinjer för cervixcancer och trofoblasttumörer är under bearbetning och beräknas komma 

under 2015. För vulvacancer finns ännu inga nationella riktlinjer. I norra regionen följer vi de 

riktlinjer som finns för region syd och väst. De behandlingsmodaliteter som idag erbjuds är 

kirurgisk behandling, medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi, målinriktade läkemedel, 

hormonell terapi) och radioterapi. Samtliga patienter bedöms av läkare på gynonkologiska 

enheten i Umeå som tar ställning till att adekvat behandling föreslås. Detta sker i nära 

samarbete med tumörkirurg från kvinnokliniken i Umeå.  

 

MDK 

Med multidisciplinär konferens menas att läkare från olika specialiteter gör en gemensam 

bedömning av patientens tillstånd. I den på veckobasis återkommande MDKn i Umeå deltar 

gynonkolog, gynekologisk tumörkirurg, radiolog, patolog, kontaktsjuksköterska och 

operationsplanerare. Vid behov deltar även colorektalkirurg, övregastrokirurg, urolog, 

kärlkirurg, plastikkirurg och stomiteurapeut. Ronden har möjlighet till videouppkoppling 

regionalt och ansvarig läkare från hemlandstinget deltar via länk. Det finns skäl att tro att ett 

samarbete över specialitetsgränserna och en gemensam bedömning av patienterna och 

tumörsjukdomar ger ett bättre grundat behandlingsbeslut för den enskilda patienten, ger 
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förutsättningar för effektivare vårdkedjor med minskande ledtider och ökar deltagandet i 

kliniska studier. Denna typ av konferenser är även viktiga ur utbildningssynpunkt. Vissa 

patientkategorier där tillstånd och behandling är väldefinierade och överenskomna behöver 

inte tas upp i en MDK för att få ett optimalt omhändertagande.  

I norra regionen har en fungerande MDK processats fram under 2012-2015. Ett 

investeringsbehov av utrustning för de mindre sjukhusen finns samt av teknisk support. 

 

Kontaktsjuksköterska, cancerrehabilitering och ”min vårdplan” 

I betänkandet om en nationell cancerstrategi, SOU 2009:11, föreslås att varje patient vid 

diagnostillfället ska få en fast kontaktperson på den cancervårdande kliniken. Syftet är 

förbättrad information och kommunikation mellan vård och patient och hennes anhöriga. 

Syftet är också att stärka både patientens och de anhörigas möjligheter till delaktighet i 

vården. Enligt utredningen ska kontaktsjuksköterskan "ha kunskap om patientens diagnos och 

behandlingar, ge information om kommande steg i vårdprocessen, vid behov förmedla kontakt 

med andra yrkesgrupper engagerade i patientens vård samt bevaka ledtiderna i vården”. Man 

beskriver även att kontaktsjuksköterskan, utöver viss medicinsk kunskap avseende vården och 

behandling av cancer, ska ha tillräcklig psykosocial kompetens för uppdraget. 

 

Att patienten har tillgång till kontaktsjuksköterska med tydligt definierat uppdrag och 

koordinerande funktion inom respektive verksamhet är en av de tio kvalitetsindikatorerna som 

Socialstyrelsen föreslår som mätbara mål för de nationella vårdprogrammen. 

Kontaktsjuksköterskan ska vara tillgänglig oavsett vilket skede i sjukdomsförloppet patienten 

befinner sig i. Detta innebär att patienten kan behöva en kontaktsjuksköterska på flera olika 

kliniker under behandlingsperioden. Kontaktsjuksköterskan har också en stödjande uppgift för 

närstående. 

 

Kvinnosjukvården i norra regionen har under lång tid haft olika modeller på skriftliga 

informationsblad och behandlingsplaner. Dessa har varit klinikbundna och ingen samordning 

har skett mellan de olika sjukhusen. Våren 2014 startade gyncancerprocessen ett projekt i 

samarbete med RCC för att samordna utvecklandet av ”min vårdplan” och sätta tidigt fokus 

på cancerrehabiliteringsfrågor. Inledningsvis förankrades projektet hos berörda verksamhets-

chefer. Projektet benämns CARERE (CAncer REhabilitering och patientomhändertagande i 

REgional samverkan).  En arbetsgrupp bestående av kontaktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, läkare och kuratorer bildades. Deltagarna kom från alla fyra landstingen och 

lokala arbetsgrupper bildades på respektive sjukhus. Med i gruppen fanns också en patient-

representant och en anhörigrepresentant.  Man har utifrån nationella mallar tagit fram en 

modell för ” min vårdplan” och implementerat den i praktisk sjukvård. Detta innebär att 

kvinnosjukvården har ett redskap att tidigt fånga upp patientens behov och att sätta in stöd för 

såväl rehabilitering som information. Arbetet har dessutom medfört att ett kontaktnät mellan 

regionens kontaktsjuksköterskor och rehabiliteringspersonal har bildats. I norra regionen 

arbetar man för att alla patienter med gynekologisk cancer får en namngiven kontaktsjuk-

sköterska i samband med diagnosbesked och att man då initierar användandet av ”min 

vårdplan”. 

 

Uppföljning 

Patienterna följs med läkarkontroller via respektive kvinnoklinik på sin hemort. Hur 

uppföljningsprogrammet ser ut varierar något mellan de olika diagnoserna och anges i 

respektive vårdprogram. I princip är det kontroller var tredje till fjärde månad de två första 

åren, därefter varje halvår till femårsläkning. Patienterna följs också av sin kontaktsjuk-

sköterska. Hur detta ska se ut finns för närvarande inga riktlinjer för. 
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I figuren ovan belyses översiktligt patientens väg genom vårdkedjan. 

 

DIAGNOSSPECIFIKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Ovarialcancer 

Ovarialcancer eller äggstockscancer, är elakartade tumörer som utgår från äggstockarna. 

Sjukdomen drabbar cirka 750 kvinnor varje år i Sverige. Ovarialcancer kan drabba kvinnor i 

alla åldrar men är mycket ovanlig före trettio års ålder. Median åldern för insjuknande är 63 

år. Trots att Sverige jämfört med övriga Europa har de absolut bästa överlevnadssiffrorna är 

prognosen förhållandevis dålig och den relativa femårsöverlevnaden är 44 procent med 

regionala skillnader mellan 41,9-47,8%. Någon statistisk säkerställd skillnad föreligger inte 

utan skillnaderna kan bero på slumpen. Under 2009 dog 675 kvinnor till följd av sin sjukdom. 

Incidensen (antal insjuknade) har dock sjunkit sedan 1975, vilket delvis tros beror på p-

pillrets skyddande effekt men också pga. en förskjutning i diagnossättningen. Idag krävs att 

äggstocksvävnad finns representerad innan diagnosen sätts. Tidigare sattes diagnosen även på 

misstänkta fall med spridd bukcancer hos kvinnor. Norra regionen har en population som 

motsvarar ca 10 % av Sveriges befolkning. Detta avspeglas i statistiken där Norra Regionen 

har ca 70 nydiagnosticerade fall av ovarialcancer per år. 

 

Stadieindelning 

Äggstockscancer delas in i fyra stadier grundat på tumörutbredningen. Stadium I innebär för 

att tumören är begränsad till äggstockarna, stadium II innebär spridning i lilla bäckenet, 

stadium III spridning till hela bukhålan och stadium IV innebär att sjukdomen har spridit sig 

även utanför bukhålan. Sjukdomen har ett smygande förlopp och diagnostiseras ofta sent 

eftersom den inte ger några symtom i ett tidigt stadium. Cirka 60 procent är i stadium III–IV 

vid tidpunkten för diagnos. Ju tidigare diagnosen ställs desto bättre prognos. Det finns idag 

ingen specifik markör för att upptäcka äggstockscancer i ett tidigt skede. Intensiv forskning 

pågår inom fältet.  
 

 

Överlevnad och dödlighet 

Den relativa femårsöverlevnaden har långsamt förbättrats under de senaste decennierna. Detta 

beror främst på att nya läkemedel tagits fram som ökar livslängden för patienterna. Dock är 

förbättringen marginell jämfört med utvecklingen hos andra tumörgrupper t.ex. bröstcancer. 

Ovarialcancer har högst dödlighet (mortalitet) bland gynekologiska maligna tumörer. 

Sannolikt beror detta på svårigheterna att upptäcka sjukdomen tidigt. 

Misstanke Utredning
Diagnos , remiss till 

gynonkologen
MDK (multidisplinär 

konferens)

Kirurgisk och/eller 
Gynonkologsik 

behandling
Kontroller
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Vid en nationell jämförelse avseende femårsöverlevnaden kan man utläsa att den varierar 

mellan de olika landstingen från 34 % till 53,5%. Det är dock viktigt att påpeka att 

konfidensintervallen är vida och någon statistisk säkerställd skillnad föreligger inte utan 

skillnaderna kan bero på slumpen.  

 

 
Relativ 5-årsöverlevnad vid äggstockscancer 2003-2007 och 2008-2012 redovisat per 

landsting. Källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser cancervården 2014 
 

 

  
 
Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i äggstockscancer 

mellan åren 2009-2013, oavsett ålder eller cancercelltyp. Diagrammet till vänster visar hela 

rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med äggstockscancer 

minst fem år. Diagrammet till höger visar motsvarande överlevnad, beroende på vilket 

stadium i sjukdomen man insjuknat i. Källa: INCA registret 
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Behandling ovarialcancer 

 

 
Grafen ovan visar kvinnor med äggstockscancer och andel med olika genomförda 

behandlingar per stadium i Sverige för åren 2008-2013. Källa: INCA registret 

 
Kirurgi vid ovarialcancer 

Det finns ett flertal studier som talar för att optimal kirurgisk radikalitet vid den primära 

kirurgin av avancerad ovarialcancer är av största vikt för överlevnaden. Nyligen har en 

randomiserad studie startat men tills resultaten är redovisas grundas dagens kunskap på stora 

retrospektiva studier och meta-analyser. 

 

I norra regionen har det skett en succesiv centralisering av ovarialcancerkirurgin under de 

senaste åren. Initialt på landstingsnivå men på senare tid också till regionnivå. 2013 togs ett 

politiskt beslut att all avancerad ovarialcancerkirurgi ska centraliseras till regionnivå. Skälet 

till detta är att man vill öka andelen optimalt opererade patienter och därmed öka 

överlevnaden. I diagrammet nedan redovisas antal opererade patienter som fått diagnosen 

ovarialcancer stadium I-IV. Man kan se att huvuddelen av operationerna sker i Umeå och 

Sundsvall. I socialstyrelsens öppna jämförelser 2014 kan man se att under perioden 2008-

2013 har 26,7 % av patienter med diagnosen ovarialcancer opererats under närvaro av erfaren 

tumörkirurg. Denna siffra torde ha förbättrats under centraliseringsprocessen. 
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Antal opererade patienter med diagnosen ovarialcancer stadium I-IV i Norra Regionen 2012-

2014. källa: gynop registret. 

 

 

 Andel optimalt opererade patienter med ovarialcancer, stadium I-IV, Norra regionen 2012-

2014 källa: gynop registret. 

 

 

 

Andel patienter som primäropererats för ovarialcancer där erfaren tumörkirurg deltagit 

under operationen 2008-2013. Källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser cancervården 2014. 
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Det är viktigt att patienter i stadium I erhåller en adekvat stadieindelning med systematiska 

biopsier. Detta har betydelse för valet av fortsatt behandling och i vissa fall kan kemoterapi 

helt undvikas. Enligt socialstyrelsens öppna jämförelser cancervården 2014 har endast 32,7 % 

av kvinnorna i den här gruppen fått en adekvat stadieindelande operation. 

  

 
 

Andel patienter med tidig äggstockscancer (stadium I) som fått optimal stadieindelning enligt 

FIGO med systematiska biopsier under operation 2008-2013. Källa: Socialstyrelsen, öppna 

jämförelser cancervården 2014. 

 

 Cervixcancer 

 

Varje år får cirka 450 kvinnor i Sverige cervixcancer (livmoderhalscancer). Överlevnaden är 

generellt god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad. 

 

Antalet fall av cervixcancer har minskat betydligt de senaste 30 åren. Det beror till stor del på 

att vi har screeningprogram i form av cellprovstagning, för att upptäcka förstadier till 

sjukdomen så tidigt som möjligt. 

 

All behandling av primär cervixcancer (kirurgi och radioterapi) är centraliserad till Umeå. 

 

Relativ överlevnad cervixcancer 

 

  
 

Relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer mellan åren 2009-
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2013, oavsett ålder eller cancercelltyp. Diagrammet till vänster visar hela rikets relativa 

femårsöverlevnad. Diagrammet till höger visar motsvarande överlevnad, beroende på vilket 

stadium i sjukdomen man insjuknat i. 

 

 
 

Grafen ovan visar åldersfördelningen vid insjuknande i livmoderhalscancer i Sverige för åren 

2011-2013. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall. 
 

 
Grafen ovan visar kvinnor med livmoderhalscancer och andel med olika genomförda 

behandlingar per stadium i Sverige för åren 2011-2013. Som ett exempel läses grafen för 

stadium I, att cirka 15 procent (mossgrönt) behandlas med kirurgi och strålbehandling i 

kombination med cellgift, 10 procent (grönt) behandlas enbart med strålbehandling i 

kombination med cellgift och 75 procent (blått) med enbart kirurgi. Titta i första hand på 

staplarna 1-4. Stapeln längst till höger märkt X/O motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte 
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är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet 

kvinnor. 

 

 

Corpuscancer 

 

Varje år får cirka 1 400 kvinnor i Sverige corpuscancer (livmoderkroppscancer). Den relativa 

femårsöverlevnaden är god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.  

 

Antalet kvinnor som får cancer i livmodern har ökat de senaste decennierna och 

livmoderkroppscancer är den gynekologiska cancersjukdom som ökar snabbast i västvärlden. 

Majoriteten av patienter är i stadium I när sjukdomen upptäcks och detta återspeglas i de goda 

överlevnadssiffrorna. Vid diagnos riskindelas stadium I tumörerna i hög- respektive lågrisk, 

där patienter i högriskgruppen genomgår en mer komplicerad operation med 

lymfkörtelutrymning medan patienterna i lågriskgruppen genomgår enklare kirurgi. Det finns 

ett politiskt beslut på att högriskgruppen endast ska opereras i Umeå, men en mindre del av 

dessa patienter opereras även i Sundsvall. 

 

 

Relativ överlevnad coropuscancer 

 

  
 
Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i corpuscancer 

mellan åren 2009-2013, oavsett ålder eller cancercelltyp. Diagrammet till vänster visar hela 

rikets relativa femårsöverlevnad. Diagrammet till höger visar motsvarande överlevnad, 

beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Källa: INCA registret 
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Grafen ovan visar åldersfördelningen vid insjuknande i corpuscancer i Sverige för åren 2010-

2013. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall. 
 

 
Grafen ovan visar kvinnor med corpuscancer och andel med olika genomförda behandlingar 

per stadium i Sverige för åren 2010-2013. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att 

cirka 65 procent (lila) behandlas med enbart kirurgi, 15 procent (blått) behandlas med 

kirurgi och strålbehandling, knappt 10 procent (turkos) med kirurgi, strålbehandling och 

cellgifter och cirka 7 procent (grönt) som avböjt eller inte fått någon behandling. Titta i första 

hand på staplarna 1-4. Stapeln längst till höger märkt X motsvarar kvinnor där sjukdoms-

stadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala 

antalet kvinnor. Källa: INCA 
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Vulvacancer  

 

Cancer i de yttre genitalierna så kallad vulvacancer, är relativt sällsynt. De senaste åren har 

cirka 150 kvinnor insjuknat varje år i Sverige. Överlevnaden är generellt sett god och det 

finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.  

 

All behandling av primär vulvacancer (kirurgi och radioterapi) är centraliserad till Umeå. 

 

 

Relativ överlevnad, vulvacancer 

 

 

  
 
Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i vulvacancer 

mellan åren 2009-2013, oavsett ålder eller cancercelltyp. Diagrammet till vänster visar hela 

rikets relativa femårsöverlevnad. Diagrammet till höger visar motsvarande överlevnad, 

beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i.  

 
Grafen oven visar åldersfördelningen vid insjuknande i vulvacancer i Sverige för åren 2012-

2013. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall. 
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Grafen ovan visar kvinnor med vulvacancer och andel med olika genomförda behandlingar 

per stadium i Sverige för åren 2012-2013. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att 

cirka 90 procent (senapsgult) behandlas med enbart kirurgi, några procent (grönt) behandlas 

med kirurgi, cellgifter samt inre och yttre strålbehandling, drygt 5 procent (blått) behandlas 

med kirurgi och strålbehandling och ett par procent (rosa) behandlas med enbart 

strålbehandling. 

 

 

KORTSIKTIGA MÅL OCH MÅLNIVÅER 

 

1. Minska ledtiden för remissgång från kvinnokliniker till gynonkologen (dvs tiden 

från att remiss är skriven till dess att den är stämplad mottagen) 

Detta mål är valt för att påverka de i medeltal 5,2 dagar det tar för en remiss från det 

att den är skriven på respektive kvinnoklinik tills att den når gynonkolgen. Det finns 

under 2013 för diagnosen cervixcancer en variation mellan 1 dag upp till 13 dagar för 

remissgången. Detta är en väntetid som inte gagnar patienten och som borde vara lätt 

åtgärdbar med organisatoriska förändringar på respektive kvinnoklinik. För att erhålla 

denna organisatoriska översyn kommer denna ledtid att sättas i fokus. Mätning av 

denna parameter finns inte i kvalitetsregister, men följs via gynonkologens försorg. 

 

2. Öka andelen patienter med ovarialcancer stadium I som fått optimal 

stadieindelning med systematiska biopsier. 

Detta mål är valt då det är av stor betydelse för patientens fortsatta behandling. Om 

inte en adekvat stadieindelning finns efter primäroperation kan det innebära ytterligare 

operativa ingrepp eller osäkerhet omkring cytostatikaval. Genom att sätta fokus på 

detta stimuleras regionens gynekologer att ta adekvata biopsier på patienter där man 

misstänker att en ovarialcancer kan föreligga. Det kommer förvisso att innebära att 

många kvinnor som inte har en cancer kommer att provtas i onödan ( ca 80% av alla 

ovarialresistenser är inte cancer) men biopsitagandet bedöms inte utgöra något 

komplikationsgenererande ingrepp och vinsten för de patienter som befinns ha en 

malign tumör bedöms som stor. Målet kommer att följas upp via kvalitetsregister.  
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3. Ökad andel patienter som är opererade av erfaren tumörkirurg. 

Med anledning av att norra regionen under perioden 2008-2013 endast i 26,7% av 

fallen hade närvaro av erfaren tumörkirurg är det angeläget att fokusera på denna 

parameter. Det är för patientens överlevnad viktigt att en erfaren tumörkirurg finns 

närvarande. 2013 togs ett politiskt beslut att all avancerad ovarialcancerkirurgi ska 

centraliseras till regionnivå. Skälet till detta är att man vill öka andelen optimalt 

opererade patienter och därmed öka överlevnaden. Uppgiften följs via 

kvalitetsregister. 

 

 

Tabell 1. Sammanfattning av målnivåer för gynekologisk cancer 

 

Mål 

nr 

Mål Nuläge* Målnivå Tidpunkt för 

måluppfyllelse 

Uppföljning 

F 1 Minska ledtiden för 

remissgång från 

kvinnokliniker till 

gynonkologen 

5,2 dagar 

(2013) 

2 dagar 2016 Mätning  

F 2 Öka andelen patienter 

med ovarialcancer 

stadium I som fått 

optimal stadieindelning 

med systematiska 

biopsier. 

 

32,7 % 

(2008-

2013) 

50% 2016 Kvalitetsregister 

F 3 Ökad andel patienter som 

är opererade av erfaren 

tumörkirurg. 

 

26,7 % 

(2008-

2013) 

50% 2016 Kvalitetsregister 

 

 

 

 

LÅNGSIKTIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE 

 

1. Samtliga sjukhus i regionen kan delta fullvärdigt vid MDK med adekvat 

utrustning  

MDK är ett viktigt arbetsinstrument för att garantera att patienterna får en likvärdig 

professionell bedömning. Att samtliga sjukhus har tillräcklig utrustning för att delta är 

en förutsättning för en fullvärdig regional MDK.  

 

2. Alla sjukhus ska ha minst en kontaktsjuksköterska med skriftligt uppdrag. 

Funktionen kontaktsjuksköterska finns på de flesta sjukhus men det saknas fortfarande 

skriftligt uppdrag för merparten. Detta är en viktig funktion för att garantera patienten god 

kommunikation med sjukvården och att tidigt uppmärksamma rehabiliteringsbehov. 

 

3. Att införa ett regionsgemensamt sökord i journalsystemen för patienter med 

gyncancerdiagnos som erhåller ”min vårdplan”  



Bilaga 2 F  Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen 2016-2018 

15 

 

”Min vårdplan ” finns och har implementerats i praktisk sjukvård men det saknas redskap 

att mäta i vilken utsträckning den används. Att införa ett regionsgemensamt sökord för 

detta kan vara ett steg på vägen att mäta i vilken utsträckning detta används. 

 

 

 

SWOT-ANALYS 

 

Tabell 2.  SWOT-analys för gynekologisk cancer 
 

Mål Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 

Minska ledtiden för 

remissgång från 

kvinnokliniker till 

gynonkologen 

patientnytta Svårighet att 

påverka 

kvinno-

klinikers 

organisation 

Förändra 

organisationen/ 

förenkla signerings-

förfarande  

Ökad 

belastning på 

enskilda läkare 

och sekreterare 

Öka andelen 

patienter med 

ovarialcancer 

stadium I som fått 

optimal 

stadieindelning med 

systematiska 

biopsier. 

 

patientnytta Svårighet att 

påverka 

enskilda 

operatörers 

arbetssätt 

Öka kompetensen 

bland operatörer 

Ökad belast-

ning på 

patolog-avdel-

ningen. Risk 

för komplika-

tioner för 

patienter som 

inte har nytta 

av ingreppet. 

Ökad andel 

patienter som är 

opererade av erfaren 

tumörkirurg. 

 

patientnytta Påverka 

centralise-

ringsproces-

sen 

Öka andelen 

optimalt opererade 

patienter 

Kompetens-

utarmning på 

mindre 

sjukhus 

Samtliga sjukhus i 

regionen kan delta 

fullvärdigt vid MDK 

med adekvat 

utrustning  

 

patientnytta Investerings-

beroende 

Andra processer kan 

samnyttja 

utrustningen 

Ekonomi 

Alla sjukhus ska ha 

minst en kontakt-

sjuksköterska med 

skriftligt uppdrag. 

 

patientnytta  Andra processer kan 

samnyttja tjänsten 

ffa på mindre 

sjukhus med få 

patienter. Frigöra tid 

från läkare. 

Ekonomi. 

Sjuksköterske-

brist 

 

  


