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Förord

Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta Nationella riktlinjer för god 
vård för patienter med svåra kroniska sjukdomar. I riktlinjerna ingår be-
slutsstöd för prioriteringar, som baseras på riksdagsbeslutet om priorite-
ringar i hälso- och sjukvården. Rekommendationerna om prioriteringar 
är rangordnade i en skala från 1 till 10 efter angelägenhetsgrad (rang-
ordningslista). Riktlinjerna innehåller dessutom en ”icke-göra-lista” för 
metoder som inte bör utföras alls eller rutinmässigt samt en ”FoU-lista” 
för metoder där det saknas tillräcklig evidens för att kunna motivera ett 
införande i rutinsjukvården. 

Riktlinjerna innehåller förslag till kvalitetsindikatorer som speglar god 
vård med utgångspunkt från centrala rekommendationer i riktlinjerna. Ett 
kapitel beskriver även ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som 
riktlinjerna kan förväntas leda till i jämförelse med nuvarande praxis. 

Riktlinjerna ska ge nationellt kunskapsstöd till sjukvårdshuvudmännens 
beslut om hur resurserna ska fördelas mellan olika behovsgrupper och/eller 
verksamheter och utgöra underlag för regionala och lokala vårdprogram. 
Arbetet inriktas på de stora sjukdomsgrupperna och omfattar hela vårdked-
jan. Målet är att bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används effek-
tivt, fördelas efter behov och styrs av systematiska och öppna prioriteringar. 
Därmed vill Socialstyrelsen bidra till att stärka patienternas möjligheter att 
få god vård, dvs. vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, 
patientfokuserad, effektiv, jämlik och förmedlad i rimlig tid.

Denna version av riktlinjerna för bröst-, kolorektal- och prostatacan-
cersjukvård är huvuddokumentet med rekommendationer som stöd för 
beslut om prioriteringar. 

Socialstyrelsen framför ett varmt tack till alla de experter som medver-
kat i arbetet med att utarbeta riktlinjerna för de tre tumörformerna.

Ett varmt tack framförs också till de experter som medverkade i det 
brett upplagda riktlinjearbete för cancervården under professor Ulrik 
Ringborgs ledning som föregick arbetet med de nu aktuella riktlinjerna 
och som lade en värdefull grund för arbetet. 

Kjell Asplund  Christina Kärvinge
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Sammanfattning

Uppdraget
Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta Nationella riktlinjer för god vård 
för patienter med svåra kroniska sjukdomar. Riktlinjerna ska ge kunskaps-
stöd till sjukvårdshuvudmännens beslut om hur resurser ska fördelas mel-
lan olika behovsgrupper och/eller verksamhetsområden och utgöra under-
lag för regionala och lokala vårdgrogram. Arbetet inriktas på de stora 
sjukdomsgrupperna och omfattar hela vårdkedjan. Målet är att bidra till 
att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt, fördelas efter behov 
och styrs av systematiska och öppna prioriteringar. Därmed vill Social-
styrelsen bidra till att stärka patienternas möjligheter att få god vård, det 
vill säga vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patient-
fokuserad, effektiv, jämlik och förmedlad i rimlig tid. 

Riktlinjernas innehåll
De Nationella riktlinjerna innehåller rekommendationer inom följande om-
råden:

• Rekommendationer om prioriteringar rangordnade i en skala från 1–10 
(rangordningslista)

• Rekommendation om åtgärder som inte bör utföras rutinmässigt eller 
utföras alls (”icke-göra-lista”)

• Rekommendationer om åtgärder som bara bör genomföras inom ramen 
för kliniska prövningar eller som forsknings- och utvecklingsprojekt 
(”FoU-lista”).

Riktlinjerna innehåller kvalitetsindikatorer som speglar god cancersjukvård 
och fångar centrala rekommendationer i riktlinjerna. De innehåller också ett 
kapitel som beskriver ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som 
riktlinjerna kan förväntas leda till i jämförelse med nuvarande praxis. 

Cancer och cancerbehandling
Cancer är en samlingsbeteckning på ett stort antal olika typer av elakar-
tade tumörsjukdomar. I Sverige drabbas varje år drygt 40 000 personer, 
ungefär lika många män som kvinnor, av någon form av cancer. Can-
cer behandlas oftast med kirurgi, strålbehandling och läkemedel, främst 
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cellhämmande medel (cytostatika) och hormonpåverkande preparat, eller 
med kombinationer av dessa behandlingar.

När avsikten med behandlingen är att bota patienten talar man om ku-
rativt syftande behandling. När avsikten är att lindra patientens smärta 
och andra symtom, då möjligheter till bot saknas, talar man om palliativ 
behandling. Målet med denna är att förbättra patientens livskvalitet och 
förlänga överlevnaden. För den enskilde patienten kan de olika formerna 
av behandling övergå i varandra. 

Cytostatika är en samlingsbeteckning på läkemedel som har förmåga 
att döda tumörceller och hämma deras tillväxt. Behandling med cytostati-
ka kan bota flera cancertyper och lindra symtomen och förlänga livet vid 
ett stort antal cancerformer. När det gäller behandling med cytostatika an-
vänds termerna adjuvant, preoperativ och neoadjuvant behandling samt 
palliativ behandling. 

Målet med:

• adjuvant behandling är att minska risken för återfall genom att döda de 
osynliga tumörcellshärdar som eventuellt finns kvar efter en till synes 
framgångsrik behandling av primärtumören och eventuella regionala 
lymfkörtelstationer. 

• preoperativ och neoadjuvant behandling är att krympa tumören så att 
den kan opereras, alternativt opereras med än mindre ingrepp och att 
samtidigt döda eventuella spridda tumörceller. 

• palliativ behandling är att lindra symtom orsakade av tumören, förbättra 
allmäntillståndet och patientens livskvalitet samt att förlänga tiden till 
symtom eller försämring av allmäntillståndet liksom överlevnaden.

För palliativ vård före brytpunkt för vård i livets slutskede avser målen 
såväl förlängt liv som förbättrad livskvalitet. Efter brytpunkt kvarstår må-
let att upprätthålla bästa möjliga livskvalitet för patient och närstående.

När en patient behandlas palliativt med cytostatika för första gången 
benämns detta ”första linjens behandling”. Om en ny cytostatikabehand-
ling påbörjas efter det att den först givna behandlingen inte längre har 
någon effekt på tumörsjukdomen, benämns detta ”andra linjens behand-
ling” och så vidare.

Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen ger i rapporterna ”Cancer-
överlevnad i Sverige 1960–1998” respektive ”Prognos av den framtida 
överlevnaden för patienter som diagnostiserats med cancer i början av 
2000-talet” följande perspektiv på utvecklingen.
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Bröstcancer 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och svarar för 30 
procent av de diagnostiserade tumörerna. 5-årsöverlevnaden har ökat från 
65 procent i mitten av 1960-talet till 84 procent för kvinnor som fick sin 
diagnos under mitten av 1990-talet. Den förbättrade överlevnaden beror 
dels på att mammografiscreeningen medfört att tumörerna nu upptäcks i 
ett tidigare skede, dels på förbättrade behandlingsmetoder.

Den 10-åriga överlevnaden i bröstcancer hos kvinnor förväntas öka 
från 75 procent för perioden 1990–1992 till 79 procent för prognosperio-
den 2000–2002.

Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer)
Kolorektal cancer är en av de vanligaste tumörformerna i Sverige med un-
gefär 5 000 nya fall per år. Möjligheterna till framgångsrik behandling är 
beroende av hur utbredd tumörsjukdomen är vid diagnos. Fram till cirka 
1970 kunde tumören framgångsrikt opereras bort utan att den kom tillba-
ka inom cirka fem år hos cirka var tredje patient. Eftersom överlevnaden 
hos dem som får ett återfall är kort, innebar detta att femårsöverlevnaden 
var cirka 30–35 procent. Överlevnaden i tjock- och ändtarmscancer bör-
jade förbättras under senare delen av 1970-talet. Denna förbättring beror 
framför allt på bättre hälsa i allmänhet, en större medvetenhet om vikten 
av tidig diagnos samt förbättrad vård efter operation. För ändtarmscancer 
har förbättrade operationsmetoder samt ökad användning av strålbehand-
ling före operation också haft stor inverkan på den förbättrade överlev-
naden.

Patienter som diagnostiserades med ändtarmscancer under mitten av 
1990-talet har en femårsöverlevnad på drygt 50 procent för män och 60 
procent för kvinnor. Motsvarande siffra för tjocktarmscancer är 57 pro-
cent för både män och kvinnor. 

Prostatacancer 
Som en följd av PSA-testning har antalet diagnostiserade tumörer i pro-
stata ökat kraftigt under senare delen av 1990-talet (PSA står för prosta-
taspecifikt antigen och provet tas i form av ett vanligt blodprov). Pro-
statacancer är idag den vanligaste cancerformen och svarar för drygt 30 
procent av alla diagnostiserade tumörer hos män. I mitten av 1960-talet 
var femårsöverlevnaden 45 procent och för dem som fick sin diagnos 
under mitten av 1990-talet var femårsöverlevnaden drygt 70 procent. En 
del av denna förbättring beror sannolikt mer på att män diagnostiseras 
med sin cancer tidigare utan att det påverkar livslängden, men det kan 
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även vara en reell förbättring i överlevnad. Det som talar för att det finns 
vissa reella förbättringar i överlevnaden som en effekt av tidig diagnostik 
och ökad användning av kurativt syftande behandlingar är det faktum att 
dödligheten i prostatacancer har börjat sjunka något de senaste åren.

Några centrala rekommendationer
Nedan sammanfattas några av rapportens centrala rekommendationer, vilka 
redovisas utförligare i kapitel 3.

Bröstcancer
Primär prevention
Riskfaktorerna bakom bröstcancer är i stor utsträckning samma som lig-
ger bakom andra cancersjukdomar samt även hjärt-kärlsjukdomar och 
diabetes. Flera av de bäst kända riskfaktorerna för att få bröstcancer är 
inte åtkomliga eller lämpliga att åtgärda med primär prevention. 

Sekundär prevention
• Säkerställ mammografiscreening i åldrarna 40 till 74 år.

• Opportunistisk screening är ett ineffektivt sätt att bedriva tidig dia-
gnostik. Tidig diagnostik bör bedrivas inom strukturerade screening-
program.

• Det saknas vetenskapligt stöd för screening av kvinnor yngre än 40 år 
eller äldre än 74 år.

Det finns ett mycket gott vetenskapligt underlag för att mammografi leder 
till reducerad mortalitet i bröstcancer när den används vid organiserade 
masshälsokontroller för kvinnor i åldrarna 40–74 år. Någon påverkan på 
total dödlighet i hela den kvinnliga befolkningen kan inte ses av mammo-
grafiscreeningen, på grund av att dödligheten i bröstcancer utgör en liten 
del av all dödlighet hos kvinnor.

Diagnostik
• Säkerställ tillgång till trippeldiagnostik till kvinnor med bröstsymtom 

och fysikaliskt eller radiologiskt fynd.

• Möjliggör tillgång till onkogenetisk utredning och vägledning samt mu-
tationsscreening.

• Använd MRT (magnetisk resonanstomografi) endast i selekterade fall.

• När klinisk misstanke om bröstcancer saknas är patientens oro inget 
starkt skäl för att göra bröstradiologi.
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Trippeldiagnostik, eventuellt kompletterad med ultraljud, har hög säker-
het och är en förutsättning för korrekt fortsatt handläggning. Onkogene-
tisk utredning och vägledning ger god möjlighet att antingen ge lugnande 
besked eller fastställa en ökad risk för bröstcancer. Mutationsscreening 
ger viktig information om risk för bröstcancer och äggstockscancer som 
kan förhindras med preventiva insatser. I diagnostiken kan det i selekte-
rade fall vara nödvändigt att utnyttja MRT för att få en säkrare bedömning 
men tilläggseffekten av metoden är begränsad.

Åtgärder i syfte att bota primärtumören
• Möjliggör ett multidisciplinärt arbetssätt.

• Säkerställ tillgång till bröstkirurgi med sentinel node och intraoperativt 
fryssnitt till kvinnor med operabel bröstcancer. 

• Använd inte axillutrymning till kvinnor när sentinel node kan utföras.

• Säkerställ tillgång till tamoxifen som adjuvant behandling till hormon-
receptorpositiva patienter med lågriskprofil.

• Möjliggör behandling med trastuzumab till kvinnor med HER2-positiv 
bröstcancer.

• Använd inte aromatashämmare till lågriskgrupp annat än i selekterade 
fall.

Svenska och internationella erfarenheter visar samstämmigt det positiva 
värdet av en pre- och postoperativ multidisciplinär konferens med delta-
gande av kirurg, onkolog, bröstradiolog, patolog/cytolog och bröstsjuk-
sköterska. Den gemensamma konferensen ger synpunkter från fler disci-
pliner vilket är kompetenshöjande och ger en omedelbar återkoppling på 
kvaliteten av den preoperativa utredningen och det kirurgiska resultatet. 
Retrospektiva och observationella studier av den multidisciplinära konfe-
rensen tyder på att kvalitetshöjningen av vården som konferensen medför 
kan leda till en förbättrad överlevnad, även om det vetenskapliga stödet 
är något osäkert på grund av studiernas karaktär.

Korrekt sentinel node-förfarande inklusive intraoperativt fryssnitt och 
axillutrymning endast vid positiv lymfkörtel minskar antal axillutrym-
ningar. Metoden minskar armbesvären jämfört med axillutrymning och 
är säker.

Det finns god evidens för att tamoxifen reducerar risken för återfall och 
död i bröstcancer med god kostnadseffektivitet. Aromatashämmare är ett 
alternativ hos högriskpatienter, men har sämre kostnadseffektivitet och 
effekt på överlevnad saknas. Taxanbaserad adjuvant behandling vid hög 
risk har fler biverkningar och sämre kostnadseffektivitet. 
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Uppföljning efter avslutade terapeutiska åtgärder
• Möjliggör strukturerad årlig uppföljning under 5 år efter avslutad can-

cerbehandling.

Uppföljning under pågående eller avslutad primär behandling av bröst-
cancer har ett värde bland annat för att tidigt fånga upp lokala botbara 
återfall och för att tidigt upptäcka och kunna åtgärda eventuell bröstcan-
cer i det andra bröstet. Intensivuppföljning, det vill säga tidig upptäckt av 
fjärrmetastas, påverkar inte överlevnaden. Uppföljning är också av värde 
för kvalitetsregistrering. Uppföljningen kan organiseras på många olika 
sätt och skötas av läkare eller speciellt utbildade sjuksköterskor. 

Kolorektal cancer 
Primär prevention
Fysisk aktivitet är en skyddande faktor för koloncancer (tjocktarmscancer) för 
både  män och kvinnor oberoende av kroppskonstitution. Det finns anledning 
att rekommendera fysisk aktivitet som en förebyggande åtgärd trots att den 
bakomliggande mekanismen inte är klarlagd. Kunskapsläget är fortfarande 
osäkert beträffande kost och motsägelsefullt vad gäller tobak och alkohol. 

Sekundär prevention
Det finns randomiserade studier som visat att mortaliteten i kolorektal-
cancer minskar i grupper där screening gjorts genom att undersöka avfö-
ringen på förekomst av blod, men erfarenheterna från populationsscreen-
ing är ännu begränsade. Man kan inom rimlig tid förvänta sig förbättrat 
vetenskapligt underlag för ställningstagande. Åtgärden är tills vidare upp-
satt på ”FoU-lista”.

• Säkerställ tillgång till gendiagnostik för familjär adenomatös polypos 
(FAP) och hereditär nonpolyposis kolorektal cancer (HNPCC) vid på-
visad familjär benägenhet att få tarmcancer. Åtgärden minimerar död-
ligheten i kolorektal cancer och leder till tidig upptäckt av andra tumör-
former.

• Överväg strukturerad uppföljning med koloskopi vid inflammatorisk 
tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns kolit).

Diagnostik
• Säkerställ att klinisk undersökning, rektalpalpation och rektoskopi görs 

vid tarmsymtom som inger misstanke om malignitet vid första kontakt 
med läkare. Dessa undersökningar har alla hög sensitivitet för upptäckt 
av tumörer.
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• Säkerställ tillgång till koloskopi vid den fortsatta utredningen. Av kva-
litetsskäl är den förstahandsmetod bland annat beroende på möjlighe-
ten att ta biopsi och avlägsna polyper.

Åtgärder i syfte att bota primärtumören
• Säkerställ preoperativ trombosprofylax under en period av 10 dagar.

• Säkerställ infektionsprofylax som företrädesvis ges peroralt.

• Möjliggör tillämpning av accelererad perioperativ vård, vilket ger kor-
tare vårdtid och färre komplikationer än vid konventionell perioperativ 
vård.

Tarmrengöring före kirurgi vid koloncancer har på senare tid ifrågasatts 
på grund av att det medför ökad komplikationsrisk (läckage, sårinfektio-
ner) och denna åtgärd har därför satts på ”icke-göra-listan”.

Staplerteknik (stapler=instrument för att sy samman vävnadsdelar med 
clips) vid anastomos (=konstlad öppen förbindelse mellan exempelvis två 
tarmavsnitt) i kolon (tjocktarmen) är inte bättre än handsydd anastomos 
– men väsentligt dyrare. Den har därför fått lägsta prioritet (prioritet 10). 
Däremot medför staplertekniken vid rektalcancer (ändtarmscancer) att be-
tydligt fler patienter kan opereras med bevarad anus utan behov av perma-
nent stomi.

Koloncancer
Vid koloncancer kan såväl öppen som laparoskopisk operation rekom-
menderas. Fördelen med laparoskopisk kirurgi är att den sannolikt innebär 
färre komplikationer från bukväggen (infektioner, ärrbråck, etc.) medan 
den långa inlärningstiden utgör en nackdel eftersom den förutsätter stora 
operationsvolymer. Det finns ingen signifikant skillnad i samhällsekono-
misk kostnad mellan öppen och laparoskopisk teknik när produktions-
bortfall inkluderas.

• Överväg kombination av preoperativ kemoterapi och strålbehandling 
vid primärt icke exstirpabel koloncancer när den ger möjlighet till så-
dan tumörreduktion att radikal operation blir möjlig.

• Säkerställ tillgång till adjuvant cytostatikabehandling vid radikalt ex-
stirperad koloncancer stadium III samt stadium II med riskfaktorer 
med behandlingsregim anpassad efter patientens förutsättningar. 

• Överväg motsvarande behandling vid stadium II utan riskfaktorer. Bi-
verkan i form av neurotoxicitet av oxaliplatintillägget är inte sällan 
påtaglig och långvarig och kan vara handikappande, vilket måste vägas 
in före terapibeslut och värderas under behandlingens gång.
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Kombinationen 5-FU/irinotekan bör ges endast i undantagsfall, då kost-
nadseffektiviteten bedömts som låg.

Rektalcancer
Förbättrade operationsmetoder samt en ökad användning av strålbehand-
ling före operation av rektalcancer har bidragit till att nästan fördubbla 5-
årsöverlevnaden under den senaste 20-årsperioden. Olika typoperationer 
har därför fått prioritet 1. 

Indikationerna för Hartmanns operation respektive rektumamputation, 
det vill säga två olika operationsmetoder, är svåra att avgränsa. Det finns 
dock för närvarande inget stöd för att Hartmanns operation ska utgöra en 
stor andel av radikaloperationerna. Hartmanns operation kan vara lämp-
ligt vid hög ålder, inkontinensrisk eller komplicerande sjukdom.

• Möjliggör tillgång till kombinerad preoperativ strål- och cytostatika-
behandling vid primärt icke exstirpabel rektalcancer på grund av bättre 
effekt än enbart strålbehandling, även om biverkningarna ökar vid pri-
märt icke exstirpabel rektalcancer. 

• Överväg preoperativ strålbehandling under 5–6 veckor, vilket ger re-
sektabilitet för 40–60 procent och 5-årsöverlevnad för 20–30 procent.

• Möjliggör tillgång till neoadjuvant onkologisk behandling (preoperativ 
radioterapi med 5 x 5 Gy under 1 vecka) vid exstirpabel men lokalt 
avancerad rektal cancer, cT3-4 eller N+.

• Möjliggör tillgång till adjuvant radiokemoterapi för de patienter med 
radikalt exstirperad rektalcancer med riskfaktorer som ej fått preope-
rativ strålbehandling. Här bidrar behandlingen till en minskning av lo-
kalrecidivrisken med 30–50 procent och en ökning av överlevnaden 
med cirka 10 procent.

Adjuvant cytostatika efter preoperativ strålbehandling och operation av rek-
talcancer bedöms ej vara rutinbehandling utan placeras på ”FoU-listan”. 

Uppföljning efter avslutade terapeutiska åtgärder
Effekt av uppföljning finns visad men det exakta innehållet i uppföljnings-
programmen återstår att fastställa. Uppföljning under maximalt 5 år rekom-
menderas på grund av att det ger reduktion av mortalitet i kolorektal cancer 
(prioritet 4).

Tumörspecifika palliativa insatser före brytpunkt för vård  
i livets slutskede 
I första linjen ges antingen 5-FU/leucovorin enbart eller i kombination 
med irinotekan eller oxaliplatin (prioritet 4 resp. 5).
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I andra linjen ges behandling med det preparat (irinotekan eller oxaliplatin) 
som inte givits i första linjen, nästan alltid i kombination med 5-FU/leucovo-
rin eller capecitabin. Irinotekan kan dock också ges ensamt (prioritet 6). 

Tredje linjens behandling har samma rangordning som andra linjens 
behandling om första linjens behandling varit 5-FU/leucovorin och andra 
linjens behandling en kombination med oxaliplatin eller irinotekan

Palliativ behandling i kombination med antikroppar som bevacizumab/
cetuximab (Avastin och Erbitux) ger viss förlängd överlevnad till mycket 
hög kostnad. Dessa har fått låg rangordning och bör användas endast i 
selekterade fall. Framför allt gäller detta behandling med cetuximab där 
ännu få randomiserade studier slutförts.

Prostatacancer
Primär prevention
Ärftlighet, etnicitet och ålder är säkerställda riskfaktorer för att utveckla 
prostatacancer. Det finns gott vetenskapligt underlag för att kemopreven-
tion med finasterid (medel vid godartad förstoring av prostatakörteln) och 
visst vetenskapligt underlag för att acetylsalicylsyra kan minska risken att 
diagnostiseras med prostatacancer. Inget är dock känt om hur finasterid 
påverkar sjuklighet och dödlighet i prostatacancer.

Det finns visst vetenskapligt underlag för att konsumtion av tillagade 
tomater, tillförsel av selen och vitamin E minskar risken att få prostata-
cancer. 

Det finns inget vetenskapligt underlag för att fettreducerad kost, vikt-
minskning och minskat alkoholintag minskar risken att få prostatacancer. 
Möjligen kan rökstopp och ökad fysisk aktivitet minska risken men det 
vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Sekundär prevention
För prostatacancer saknas ännu data som visar en reduktion av morta-
liteten från populationsscreening. Internationella studier pågår och kan 
förväntas ge förbättrat vetenskapligt underlag för ställningstagande. Åt-
gärden är tills vidare uppsatt på ”FoU-lista”. 

• Säkra tillgång till onkogenetisk utredning och vägledning vid misstänkt 
ökad genetisk risk för prostatacancer då den ger ökade möjligheter att 
både stilla en befogad oro för cancer och att fastställa en prostatacancer 
i tidigt skede. 

• Genomför inte PSA-prov som hälsokontroll utan att mannen tagit del 
av skriftlig information om för- och nackdelar med PSA-test och dis-
kuterat den personliga nyttan av testet med läkare.
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• PSA-testning som hälsokontroll medför en risk för överdiagnostik och 
överbehandling som troligen är betydligt större än möjligheten att test-
ningen leder till diagnos och botande behandling av en prostatacancer 
som senare hade lett till döden. Gör individuell värdering av möjlig 
nytta i förhållande till risk för negativa effekter hos symtomfria män 
som önskar PSA-testning och diskutera detta med mannen efter det att 
han har tagit del av skriftlig information.

Män som är oroliga och önskar genomföra PSA prov bör få skriftlig och 
muntlig information om konsekvenserna av ett sådant test innan det genom-
förs. En sådan informationsskrift utarbetas inom ramen för riktlinjearbetet. 

Diagnostik
För att uppnå ett minimum av säkerhet i diagnostiken ska vid klinisk miss-
tanke om prostatacancer såväl PSA-test och palpation som transrektalt ul-
traljud (TRUL) och ultraljudsledd systematisk mellannålsbiopsi utföras.

• Genomför fullständig utredning enligt ovan vid klinisk misstanke om 
prostatacancer samt vid PSA > 4 µg/l.

• Vid PSA 3–4 µg/l överväg alternativet omtagning av PSA inom ½–1 år 
vid palpationsfynd som vid benign hyperplasi.

• Vid PSA 3–10 µg/l ger kvoten mellan fritt och totalt PSA värdefull infor-
mation.

Behandling av lokaliserad prostatacancer
Vid lokaliserad prostatacancer är risken för förtida död relaterad till tu-
mörutbredningen, som i sin tur korrelerar till tumörstadium (T2c utgör 
de största tumörerna) och PSA-nivå samt till tumörens aggressivitet mätt 
som Gleason score (GS). Patienterna indelas därför i tre grupper:
• Lågriskgrupp: PSA <10 µg/l och GS ≤6 

• Intermediär riskgrupp: PSA 10–20 µg/l och/eller GS 7

• Högriskgrupp: PSA >20 µg/l och/eller GS 8–10.

Eftersom risken för förtida död i låg- och intermediärriskgrupperna är liten 
under de 10 första åren efter tumörens upptäckt även om patienten lämnas 
utan primärbehandling (10–20 procent), är det viktigt att ta hänsyn till 
patientens förväntade överlevnad. I flera studier har man funnit att ris-
ken för progress av sjukdomen är hög efter 10–15 års observationsperiod 
i låg- och intermediärriskgrupperna om patienterna behandlas först när 
sjukdomen ger symtom. 
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För lågriskgruppen är aktiv monitorering och symtomstyrd behandling 
rimliga alternativ vid förväntad överlevnad < 10 år, det vill säga uppfölj-
ning/kontroll inför senare ställningstagande till behandling och kurativt 
syftande eller symtomlindrande behandling vid sjukdomsprogress.

Eftersom prostatacancer kan vara en långsamt tillväxande tumörsjuk-
dom, har operation (radikal prostatektomi) för patienter med förväntad 
överlevnad <10 år fått lägre prioritet än vad som är fallet vid förväntad 
överlevnad >10 år.

Kirurgi och strålbehandling har fått samma prioritet (2–4 beroende på 
riskgrupp) eftersom behandlingsresultaten (innefattande doseskalerings-
konceptet) för extern strålbehandling och brachyterapi är jämförbara med 
dem från radikal prostatektomi vid lokaliserad prostatacancer. 

Neoadjuvant eller adjuvant cytostatikabehandling är ej aktuella som 
åtgärder vid prostatacancer. Hormoner som tillägg till strålbehandling 
har fått prioritet 4 för högriskgruppen med förväntad överlevnad > 10 år 
eftersom behandlingen ger ökad lokal kontroll samt ökad metastasfri och 
sjukdomsfri överlevnad.

Neoadjuvant hormonbehandling vid radikal prostatektomi för lågrisk-
gruppen har satts på ”icke-göra-listan” på grund av att åtgärden inte visats 
ha någon effekt på recidivfri överlevnad efter 5–7 års uppföljning.

Adjuvant strålbehandling för intermediär- och högriskgrupperna med 
förväntad överlevnad > 10 år ger förlängd tid till recidiv och har därför 
fått prioritet 5.

Uppföljning
Uppföljning efter kurativt inriktad behandling ger nästan 100 procent 
sensitivitet för att upptäcka recidiv innan symtom utvecklas. Detta ger 
möjlighet till komplett remission av cancersjukdomen genom komplet-
terande strålbehandling. Hormonell behandling kan påbörjas tidigare än 
om patienten söker vid symtom.

För patienter under hormonell behandling kan kompletterande behand-
ling påbörjas tidigare än om patienten söker vid symtom, men effekten är 
inte studerad. Effekten på livskvaliteten är inte känd.

Behandling av lokalt avancerad prostatacancer 
Aktuella behandlingsalternativ är

• kombination av strålbehandling och hormonbehandling (antiandrogen)

• antiandrogen (bikalutamid)

• kirurgisk kastration

• medicinsk kastration med GnRH-analog.
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Behandlingsalternativen får olika prioritet beroende på patientnytta som 
följd av förväntad återstående livslängd.
Vid förväntad överlevnad > 5 år:

• Väg samman tumörfaktorer (symtom, Gleasongradering, PSA-värde och 
-utvecklingstakt, etc.) och patientfaktorer (sexuell funktion, fysisk akti-
vitetsgrad, oro, etc.) vid val mellan de olika behandlingsmöjligheterna.

• För i övrigt relativt friska patienter med lång förväntad överlevnad över-
väg i första hand kombination av strålbehandling och hormonbehandling.

Behandling med antiandrogener ger mindre risk för biverkningar (stör-
ningar i sexuell funktion och libido, blodvallningar, osteoporos) jämfört 
med kastration.
Vid förväntad överlevnad < 5 år:

• Om patienten är symtomfri överväg i första hand hormonell behand-
ling som ges först vid symtomgivande progress.

• Vid symtom tillämpa kirurgisk eller medicinsk kastration.

Behandling av patienter med fjärrmetastaser
• Erbjud i första hand kastrationsbehandling (kirurgisk eller medicinsk) 

eller parenteral östrogenbehandling.

Tumörspecifika palliativa insatser före brytpunkt för vård i livets 
slutskede
• För patienter med tumörsymtom där det är aktuellt med behandling av 

cytostatika, välj i första hand docetaxel på grund av bättre palliativ ef-
fekt, längre tid till progress och förlängd överlevnad.

• Vid smärtor från skelettmetastaser överväg alltid palliativ strålbehand-
ling.

• Vid misstanke om ryggmärgskompression påbörja utredning akut och 
ge behandling utan dröjsmål om misstanken bekräftas.

Palliativ vård i livets slutskede
Generellt har palliativa insatser fått hög prioritet på grund av att man be-
dömt tillståndens svårighetsgrad vara mycket hög. Svårighetsgrad har alltså 
vägt tungt. Det finns en brist på studier och ofta brist på möjligheter att göra 
hälsoekonomiska analyser för dessa tillstånd och åtgärder. Randomiserade 
studier för att stärka evidensen för effekten av palliativa åtgärder har av 
etiska skäl ofta bedömts olämpliga. 
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Större delen av de palliativa insatser som inte är tumörspecifika är lik-
artade för de tre tumörformerna. I de flesta fall finns det heller ingen an-
ledning att göra några skillnader i prioritet mellan insatserna mellan de 
tre tumörformerna. Däremot finns det exempel på insatser (exempelvis 
palliativ strålbehandling mot smärta, orsaksinriktad behandling av illa-
mående och konfusion, blodtransfusion) med tydligt lägre prioritet om de 
utförs efter brytpunkten, jämfört med före brytpunkten för palliativ vård 
i livets slutskede. På grund av mycket hög kostnad/effektkvot har erytro-
poetinbehandling vid anemi låg prioritet före brytpunkt och har placerats 
i ”icke-göra-listan” efter brytpunkten. De åtgärder som fått hög prioritet 
efter brytpunkt avser i första hand smärt- och symtomlindring, insatser 
för att upprätthålla livskvalitet och trygghet för patient och närstående 
samt palliativt kompetensstöd till andra vårdgivare.

Kvalitetsindikatorer
Riktlinjerna föreslår dels kvalitetsindikatorer som är gemensamma för de 
tre tumörformerna, dels indikatorer som är specifika för bröstcancer, ko-
lorektal cancer och prostatacancer. 

Gemensamma kvalitetsindikatorer
• Överlevnad och dödlighet 

• Multidisciplinär bedömning i enlighet med fastställda vårdprogram 

• Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister med tillhörande regionalt/
nationellt vårdprogram

• Tid från remissutfärdande till första besök hos läkare på specialistmot-
tagning

• Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos

• Tid från behandlingsbeslut till terapeutisk åtgärd vid nyupptäckt cancer

• Användning av NRS skala (Numeric Rating Scale, 0–10) för skattning 
av smärta i det palliativa skedet.

• Registrering av dödsfall i Svenska palliativregistret

• Ordination av opioid parenteralt vid behov mot smärta till patient i livets 
slutskede 

• Tillgång till kontaktsjuksköterska/motsvarande med tydligt definierat 
uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verksamhet.
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Kvalitetsindikatorer för bröstcancer
• Recidivfri överlevnad

• Andel patienter med preoperativt fastställd malignitet

• Andel patienter reopererade på grund av tumördata

• Andel patienter med invasiv bröstcancer opererade med sentinel node

• Andel patienter reopererade på grund av komplikationer.

Kvalitetsindikatorer för kolorektal cancer
• Andel patienter reopererade inom 30 dagar efter primäroperation på 

kolorektal	cancer	

• Letalitet inom 30 dagar efter operation för kolorektal cancer

• Antal patienter med bäckensepsis (anastomosinsufficiens) per antal pa-
tienter med rektalcancer opererade med främre resektion

• Antal undersökta lymfkörtlar efter transabdominell operation för kolon 
respektive rektal cancer stadium T1–T3

• Tid mellan operation och start av adjuvant cytostatikabehandling vid ko-
loncancer för patienter i stadium II med riskfaktorer resp stadium III

• Död inom 60 dagar efter start av cytostatikabehandling

• Andel patienter som utvecklar lokalrecidiv inom två år (recidiv i bäck-
enet exklusive ovarialmetastaser och skelettmetastaser hos patienter 
opererade för rektalcancer i stadierna T1–T2/N0–N2/M0, T3/N0-N2/
M0 respektive T4/N0–N2/M0).

Kvalitetsindikatorer för prostatacancer
• Andel män som före PSA-prov tagit del av den nationella, skriftliga 

informationen 

• Andel patienter med lokaliserad prostatacancer (T1–T2) med PSA <20, 
samt Gleason score <8 som genomgår skelettscintigrafi

• Andel patienter yngre än 65 år med nyupptäckt lokaliserad prostata-
cancer (T1–T2) som får kurativt syftande behandling

• Letalitet inom 30 dagar efter radikal prostatektomi

• Åldersstandardiserad incidens av palliativ strålbehandling (extern strål-
behandling eller radionuklider) mot skelettmetastaser.
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Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
I kapitel 6 beskrivs de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för 
några av de mest centrala rekommendationerna. Avsikten med kapitlet är att 
ge underlag för en vidare och mer detaljerad bedömning av huvudmännen 
själva. Kunskapsseminarierna med de sex hälso- och sjukvårdsregionerna 
samt den fortsatta processen kring de konsekvensbeskrivningar som presen-
terades på dessa seminarier har gett viktigt underlag. Det är angeläget att 
kunna beakta regionala och lokala praxisskillnader i beräkningarna av rikt-
linjernas ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. Sådana data saknas i 
dag i stor utsträckning, men i den praxisundersökning som gjorts för prostata-
cancer har man uppmärksammat stora geografiska skillnader i behandlings-
praxis, exempelvis när det gäller primär diagnostik och primär behandling.

Bröstcancer
Åtgärder där kostnaderna kan förväntas öka:

• Screening för kvinnor 40–49 år (prioritet 3)

• Adjuvant trastuzumab till kvinna med cytostatikabehandlad N+ eller 
N-, högrisk bröstcancer, HER2-positiv (3+ och/eller FISH+).

En utökad screening som omfattar alla kvinnor mellan 40 och 50 år kan 
beräknas medföra en merkostnad för sjukvården på cirka 92 Mkr under 
det första året och 61 Mkr följande år. En minskning av vårdkostnader 
och kostnader för läkemedel kan förväntas som resultat av screeningakti-
viteten. Omfattningen av en sådan minskning är dock oklar. 

Prioriteringen av adjuvant trastuzumab beräknas medföra en merkost-
nad för sjukvården på 203 Mkr per år. Detta kan komma att kompenseras 
av reducerade kostnader för vård och andra läkemedel genom ett minskat 
behov av framtida behandling för patientgruppen. Omfattningen av en 
sådan minskning är dock oklar.

Åtgärder där kostnaderna kan förväntas minska:

• Omedelbar rekonstruktion (prioritet 6) jämfört med sen (prioritet 8).

Användandet av omedelbar bröstrekonstruktion i stället för sen där så är möj-
ligt skulle motsvara en kostnadsbesparing på 40 miljoner kronor per år.

Kolorektal cancer
Åtgärder där kostnaderna kan förväntas öka:
• Utredning med koloskopi (prioritet 1)

• Utökat antal operationer av levermetastaser (prioritet 3–5)
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Åtgärder där kostnaderna kan förväntas minska:

• Tarmrengöring som preoperativ förberedelse vid koloncancer (”icke-göra-
lista”).

Kostnaderna för användning av cytostatika och monoklonala antikroppar 
har stigit betydligt de senaste åren. Med den prioritering som gjorts och 
med pågående prissänkningar (av oxaliplatin) bör inte tillämpningen av 
riktlinjerna leda till ytterligare kostnadsökning.

Prostatacancer
Åtgärder där kostnaderna kan förväntas öka:

• PSA–test vid ärftlig belastning (prioritet 3)

• Eventuell PSA-gräns 3 µg/l för utredning av prostatacancer (prioritet 3)

• Radikal prostatektomi (prioritet 2–4), extern strålbehandling (prioritet 
2–4) och extern strålbehandling plus brachyterapi (prioritet 2–5)

• Endokrin behandling med antiandrogen (bikalutamid prioritet 5, flutamid 
prioritet 7) alternativt GnRH-analog (prioritet 8) för patienter med för-
väntad överlevnad längre än 5 år

• Läkemedelsbehandling vid hormonrefraktär sjukdom utan tumörsym-
tom (docetaxel prioritet 6) respektive med tumörsymtom (docetaxel 
prioritet 5).

Åtgärder där kostnaderna kan förväntas minska:

•	 Läkemedelsbehandling med estradurin i stället för GnRH-analog vid 
fjärrmetastaser (prioritet 3).

Palliativ vård i livets slutskede
Som helhet har den palliativa vården utvecklats och förbättrats över hela 
landet sedan millennieskiftet men fortfarande är bostadsort avgörande för 
vilken vård som kan erbjudas. Med tanke på skillnader i utbyggnad av 
den palliativa vården mellan (och även inom) olika landsting samt olika 
förutsättningar för organisatoriska lösningar är det inte möjligt att göra en 
bedömning av de ekonomiska konsekvenserna. Med utgångspunkt från 
de nationella riktlinjerna behöver man därför göra en lokal, länsövergri-
pande och regional översyn av vården i livets slutskede. 

I kapitlet om konsekvenser kommenteras nuläget med utgångspunkt 
från de fyra hörnstenarna för den palliativa vården:

• Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag 

• Kommunikation och relation i syfte att befrämja patientens livskvalitet
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• Stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet 

• Symtomlindring.

Åtta dokument
De nationella riktlinjerna för bröst-, kolorektal- och prostatacancersjuk-
vård ges ut i form av åtta dokument:

• Ett huvuddokument med rekommendationer som stöd för beslut om pri-
oriteringar med beslutsfattare (politiker, chefstjänstemän och verksam-
hetschefer) och hälso- och sjukvårdspersonal som primära målgrupper.

• Tre medicinska och hälsoekonomiska faktadokument – ett för varje tu-
mörform – med hälso- och sjukvårdspersonal som primär målgrupp.

• Tre populärversioner – en för varje tumörform – med patienter och när-
stående som primära målgrupper.

• Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancersjukvård 
– en politikerversion av beslutsstödsdokumentet.

Denna version av riktlinjerna är huvuddokumentet med rekommendationer. 
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1. Inledning

Socialstyrelsens uppdrag 
Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta Nationella riktlinjer för god vård 
för patienter med svåra kroniska sjukdomar. I riktlinjerna ingår beslutsstöd 
för prioriteringar, som baseras på riksdagsbeslutet om prioriteringar i hälso- 
och sjukvården. Rekommendationerna om prioriteringar är rangordnade i 
en skala från 1 till 10 efter angelägenhetsgrad (rangordningslista). Riktlin-
jerna innehåller dessutom en ”icke-göra-lista” för metoder som inte bör ut-
föras alls eller rutinmässigt samt en ”FoU-lista” för metoder där det saknas 
tillräcklig evidens för att kunna motivera ett införande i rutinsjukvården. 

Riktlinjerna innehåller också förslag till kvalitetsindikatorer som speg-
lar god vård och fångar centrala rekommendationer i riktlinjerna. De inne-
håller också ett kapitel som beskriver ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser till följd av de förändringar som riktlinjerna kan förväntas 
leda till i jämförelse med nuvarande praxis. 

Syftet med riktlinjerna
Riktlinjerna ska ge nationellt kunskapsstöd till sjukvårdshuvudmännens 
beslut om hur resurserna ska fördelas mellan olika behovsgrupper och/eller 
verksamheter och utgöra underlag för regionala/lokala vårdprogram. Arbe-
tet inriktas på de stora sjukdomsgrupperna och omfattar hela vårdkedjan. 
Målet är att bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt, 
fördelas efter behov och styrs av systematiska och öppna prioriteringsbeslut. 
Därmed vill Socialstyrelsen bidra till att stärka patienternas möjligheter att 
få god vård, det vill säga vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, 
säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och förmedlad i rimlig tid. 

Nationell uppföljning och tillsyn 
Socialstyrelsens riktlinjer ger väl underbyggda rekommendationer som 
stöd för sjukvårdshuvudmännens planering och prioritering, men anger 
ingen miniminivå som alla sjukvårdshuvudmän måste uppnå. Socialsty-
relsen kommer att följa tillämpningen av riktlinjerna genom uppföljning-
ar av praxis i olika delar av landet och redovisa resultaten öppet. 

Arbete med en praxisundersökning kommer att genomföras under 2007. 
Denna ska utgöra bas för kommande undersökningar av hur riktlinjerna 
påverkar praxis i olika delar av landet. 
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Riktlinjerna är också viktiga underlag för Socialstyrelsens tillsyn, som 
fokuseras på att vården bedrivs med säkra rutiner och med organisation, 
process och resultat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Riksdagsbeslutet om prioriteringar
Våren 1997 beslutade riksdagen om de riktlinjer för prioriteringar inom 
hälso- och sjukvården som föreslagits i regeringens proposition 1996/97:60 
(1). Propositionen baserades på Prioriteringsutredningens slutbetänkande 
Vårdens svåra val (2).

Riktlinjerna är baserade på tre grundläggande etiska principer.

• människovärdesprincipen, som innebär att alla människor har lika vär-
de och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner 
i samhället 

• behovs- och solidaritetsprincipen, som innebär att resurserna i första 
hand bör fördelas till områden (verksamheter, individer) där behoven 
är störst 

• kostnadseffektivitetsprincipen, som innebär att man vid val mellan oli-
ka verksamhetsområden eller åtgärder bör eftersträva en rimlig relation 
mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet. 

De två första principerna i den etiska plattformen återspeglas i det tillägg 
till § 2 hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som blev resultatet av riksdagens 
beslut. Paragrafen har nu följande innehåll: 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den 
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 
och sjukvård ska ges företräde till vården.”

Kostnadseffektivitetsprincipen har lagts fast i § 28 HSL som anger att 
all hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den främjar kostnadsef-
fektivitet. 

Därutöver tillkom ett stycke i § 2 a HSL med innebörden att varje patient 
som vänder sig till hälso- och sjukvården snarast ska ges en medicinsk be-
dömning av sitt hälsotillstånd om det inte är uppenbart obehövligt. Detta 
tillägg tillkom för att möjliggöra en prioritering i det enskilda fallet. Utan 
en första medicinsk bedömning kan de etiska principerna i en priorite-
ringssituation inte tillämpas. 
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Öppna och systematiska prioriteringar
Prioriteringar inom vården kan handla om hur nya resurser ska fördelas 
till olika angelägna ändamål på en övergripande nivå, beslut om en ny 
behandlingsmetod som kräver nya resurser ska införas eller beslut om att 
skärpa indikationerna för en viss behandling. Olika typer av val eller prio-
riteringar där man sätter något före något annat kan ske mer eller mindre 
öppet och systematiskt. Just ökad öppenhet vid prioriteringar var en led-
stjärna för riksdagen när den fattade beslut om de prioriteringsprinciper 
som gäller för hälso- och sjukvården sedan 1997. Hur dessa intentioner 
ska realiseras i praktiken har debatterats sedan dess. 

Försök att bli mer öppen med prioriteringarna har genomförts bland 
annat med stöd av Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen, men i prak-
tiken görs prioriteringar i sjukvården fortfarande nästan alltid dolt. Det 
finns ett stort behov av nationellt kunskapsstöd för sjukvårdshuvudmän-
nens arbete med dessa frågor och en fördjupad diskussion mellan politi-
ker, sjukvårdsadministratörer och verksamhetsföreträdare om hur priori-
teringsbesluten kan bli mer systematiska och öppna. 

Behovet av systematiska och öppna prioriteringar ska framför allt ses 
mot bakgrund av den allt snabbare medicinska utvecklingen. Medicinska 
framsteg medför ofta högre kvalitet och bättre utfall, framför allt mätt i 
symtomlindring och livskvalitet men också i överlevnad. 

Ibland medför nya metoder minskade kostnader i det enskilda fallet och 
även totalt i sjukvården. Men oftast leder medicinska landvinningar till 
ökade kostnader till följd av ökad behandlingsbarhet och vidgade indikatio-
ner. Åldersutvecklingen – som medför att antalet äldre ökar och de i arbets-
för ålder blir förhållandevis färre – spelar också en viktig roll. Att antalet 
äldre i befolkningen blir högre leder i sig till ett ökat vårdbehov eftersom 
vårdbehoven tilltar med åldern. Med en medicinsk utveckling som gör att 
sjukvården kan göra allt mer i allt högre åldrar förstärks den effekten. 

Även patienternas ökade förväntningar och krav på vården innebär 
ökade vårdbehov, något som i praktiken går hand i hand med de medi-
cinska landvinningarna. I en situation när hälso- och sjukvården inte har 
resurser att utföra all den vård som i teknisk mening kan ge patientnytta 
uppstår en principiellt svår prioriteringssituation. 

Några grundläggande begrepp
Begreppet prioritering används här i betydelsen att sätta någonting före 
något annat, det vill säga att man rangordnar olika kombinationer av sjuk-
domstillstånd och åtgärder efter angelägenhetsgrad baserat på en samlad 
bedömning av sjukdomstillståndets svårighetsgrad, effekt av åtgärden och 
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dess kostnadseffektivitet. Med begreppet ransonering avses att vårdutbu-
det begränsas, det vill säga att vissa behov inte tillfredsställs fullt ut eller 
inte tillfredsställs alls (3). 

Vertikala och horisontella prioriteringar
Prioriteringar sker på olika nivåer i hälso- och sjukvården. Riktlinjerna 
skiljer på horisontella och vertikala prioriteringar. Förenklat kan dessa två 
begrepp beskrivas på följande sätt.

Med vertikal prioritering avses rangordning inom ett verksamhetsom-
råde eller en sjukdomsgrupp. Sådana beslut handlar om prioritering mellan 
patientgrupper med varierande behov, där såväl individinriktad prevention, 
diagnostik, behandling som rehabilitering inom ett verksamhetsområde 
eller en sjukdomsgrupp beaktas. Denna typ av prioriteringsbeslut är i hu-
vudsak ett verksamhetsansvar. 

Syftet med vertikala prioriteringar är framför allt att ge stöd och väg-
ledning för kliniska beslut på gruppnivå. Sådana beslut förutsätts indirekt 
utgöra vägledning och stöd för beslut som rör enskilda patienter, även om 
det då självfallet kan finnas omständigheter som motiverar att man gör av-
steg från rekommendationerna. Detta förhållningssätt är sedan länge väl 
etablerat i fråga om behandlingsriktlinjer i olika typer av vårdprogram och 
ska förstås och tillämpas på samma sätt när man inom sjukvården använder 
Nationella riktlinjer som stöd för beslut som rör enskilda patienter.

Det är också viktigt att framhålla att grunden för all prioritering är att 
alla patienter som söker vård ska få tillgång till en medicinsk bedömning. 
Först därefter kan en prioritering göras. Denna bedömning behöver inte 
nödvändigtvis göras av läkare utan kan, liksom i dag, göras av annan sjuk-
vårdspersonal. 

Horisontella prioriteringar brukar beteckna val mellan exempelvis sjuk-
domsgrupper, verksamhetsområden, vårdcentraler eller kliniker. Arbetet 
med prioriteringarna i de Nationella riktlinjerna för bröst-, kolorektal- och 
bröstcancersjukvård har besdrivits i två steg, I ett första steg utarbetades 
preliminära förslag till vertikala prioriteringar för respektive tumörform. 
Därefter har ett omfattande arbete lagts ned på att ta fram stöd för beslut 
om horisontella prioriteringar för de tre tumörformerna baserat på en kri-
tisk granskning av den preliminära rangordningen och faktaunderlagen för 
denna. 

Den gängse uppfattningen är att det är politiker som fattar beslut om 
horisontella prioriteringar. Gränsen mellan vertikala och horisontella pri-
oriteringar är emellertid inte skarp. Politiska prioriteringar handlar i regel 
om resursfördelning till olika verksamhetsområden snarare än beslut om 
specifika insatser. I vissa situationer är dock även politiska prioritering-
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ar detaljerade och rör specifika vårdinsatser. Det kan gälla när man vill 
tydliggöra gränsen för det offentliga åtagandet, exempelvis när politiker 
ger stöd till vårdverksamheten när det gäller att skärpa indikationerna 
för olika behandlingar, eller att besluta om avgifter för vissa medicinska 
åtgärder. Politikerna är också involverade i detaljerade beslut som gäller 
införande av vissa nya metoder i vården, exempelvis screeningprogram 
eller behandlingar som väcker ett medialt intresse. En grundtanke är att 
de politiska besluten ska vara vägledande för den stora mängd priorite-
ringar som görs av läkare och annan vårdpersonal. 

Disposition och läsanvisningar 
I syfte att underlätta för olika grupper av användare har de nationella riktlin-
jerna delats upp i olika dokument. Satsningen på läsvänliga tryckta produk-
ter för olika målgrupper med möjlighet till fördjupning samt möjlighet till 
egen bearbetning av information från Socialstyrelsens webbplats utvecklas 
vidare i kommande riktlinjer. 

Några läsanvisningar för beslutsstödsdokumentet
Kapitel 2 Information och delaktighet beskriver den lagstadgade skyl-
dighet som hälso- och sjukvården har att ge patienten information och 
göra denne delaktig i val av behandling. Detta är åtgärder som inte går 
att prioritera högt eller lågt utan är en grundläggande skyldighet för alla 
vårdgivare och för hälso- och sjukvårdspersonal. De redovisas därför i ett 
särskilt avsnitt och inte i rangordningslistan.

Kapitel 3 Rekommendationer ger en översikt över de viktigaste rekom-
mendationerna för de tre tumörformerna med motiveringar. För den som 
vill ta del av detaljerade bedömningar av svårighetsgrad, effekt, kostnads-
effektivitet och evidens för alla rangordnade tillstånd och åtgärder rekom-
menderas särtrycket av den lista som medföljer beslutsstödsdokumentet. 

Kapitel 4 Omvårdnad, bemötande och psykosocialt omhändertagande	
belyser dels åtgärder som är gemensamma för de tre tumörformerna, dels 
åtgärder av mer allmän karaktär och aspekter som är svåra att definiera i 
termer av konkreta åtgärder. De förstnämnda tas i viss utsträckning upp 
i rangordningslistan medan de övriga behandlas i detta kapitel. Vissa av 
åtgärderna är otillräckligt vetenskapligt utvärderade eller är svåra att ut-
värdera på ett strikt vetenskapligt sätt. Samtidigt har Socialstyrelsen be-
dömt det som väsentligt att lyfta fram dessa åtgärder och aspekter som en 
oundgänglig del av god cancervård.

I kapitel 5 redovisas kvalitetsindikatorer för att mäta vårdens resultat 
och processer. De föreslagna kvalitetsindikatorerna ska kunna användas 
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såväl som verktyg i klinikens arbete med kvalitetsförbättring som i dialog 
med sjukvårdshuvudmännen om utvecklingen och som en information 
till patienter och närstående. De kommer också att användas i Socialsty-
relsens uppföljning av hur riktlinjerna tillämpas. 

Kapitel 6 beskriver de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna 
för några av de mest centrala rekommendationerna angående prevention, 
diagnostik, behandling och omvårdnad.

Bilagor
1. Projektorganisation
2. Principiella utgångspunkter för arbetet med prioriteringar och övriga 

rekommendationer i riktlinjerna
3. Metoden för arbetet med nationella riktlinjer
4. Rangordningslista för bröstcancer
5. Rangordningslista för kolorektal cancer
6. Rangordningslista för prostatacancer
7. Rangordningslista för palliativa insatser, ej tumörspecifika

Samtliga bilagor återfinns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrel-
sen/nationellariktlinjer.se. Bilaga 2–3 publiceras enbart på Socialstyrelsens 
webbplats. Bilaga 4–7 trycks även separat och åtföljer varje beställning 
av beslutsstödsdokumentet.
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2.	Information,	delaktighet		
och medinflytande

Information, delaktighet och medinflytande är centrala delar av cancer-
vården. Det är också skyldigheter som slås fast bland annat i hälso- och 
sjukvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område. Socialstyrelsen väljer därför att lyfta fram detta i ett eget kapitel. 
Information, delaktighet och medinflytande ska ses som en integrerad del 
i all vård och behandling och är en förutsättning för god vård.

Kapitlet redovisar lagstiftningen inom området samt belyser några as-
pekter som specifikt rör information, delaktighet och medinflytande inom 
cancersjukvården. 

Kommunikation – delaktighet – god vård
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) anges att målet för hälso- 
och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för alla. Kraven 
på en god vård innebär att den särskilt ska
1. vara av god kvalitet och med en god hygienisk standard samt tillgodose 

patientens behov av trygghet i vård och behandling, 
2. vara lätt tillgänglig, 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsperso-

nalen,
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 
och sjukvård ska ges företräde. Vidare ska vården och behandlingen så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

Allt detta förutsätter att vården är patientfokuserad och att informationen 
till patienten utgör en integrerad del av all vård och behandling. En patient-
fokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och ly-
hördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar och att 
dessa vägs in i de kliniska besluten. Detta förutsätter i sin tur en god kommu-
nikation mellan patienten, hälso- och sjukvårdspersonalen och ofta även när-
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stående. Insikt, förståelse och kunskap är en förutsättning för att patienten ska 
kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen vård och behandling. 

Tre särskilt reglerade frågor
Sedan den 1 januari 1999 finns tre särskilda bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen respektive lagen (1998:531) om yrkesverksamhet inom 
hälso- och sjukvårdens område (LYHS) vars syfte är att stärka patientens 
ställning. De reglerar vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens 
skyldigheter att ge patienten:

• individuellt anpassad information

• möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ

• möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning.

Del av ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet
Bemötande, information och delaktighet för patienter regleras också i So-
cialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsä-
kerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12, 4 kap. 1 §):

”Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner så att 
1. patientens värdighet och integritet respekteras
2. patienten och närstående visas omtanke och respekt, oavsett exempel-

vis ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller 
religiös tillhörighet eller sexuell läggning

3. patienten och närstående informeras och görs delaktiga, om det inte finns 
hinder för detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) 
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.”

Individuellt anpassad information till patienten
Vårdgivarens skyldighet
En patient ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd 
och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns (2 b 
§ första stycket HSL). 

Individuellt anpassad information är nödvändig för att patienten i störs-
ta möjliga utsträckning ska kunna ta tillvara sina intressen. I förarbetena 
inskärper regeringen dessutom kravet på att information bör lämnas i for-
mer som stärker patientens möjligheter till delaktighet och självbestäm-
mande: ”Informationen får inte ges slentrianmässigt utan måste anpassas 
efter den aktuella patientens förutsättningar och behov. Den information 
patienten har rätt att få och personalen är skyldig att lämna bör avse – för-
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utom patientens hälsotillstånd – de metoder för undersökning, vård och 
behandling som finns, vilket bland annat inkluderar åtgärder som kan vid-
tas av andra än läkare, exempelvis omvårdnadsåtgärder.”

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet
Bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om individuellt anpassad in-
formation motsvaras av en regel i lagen (1998:531) om yrkesverksam-
het på hälso- och sjukvårdens område (2 kap. 2 § LYHS). Enligt denna 
bestämmelse ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en 
patient se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt 
hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling 
som finns.

I detta sammanhang är det viktigt att påminna om bestämmelsen i 3 § 5 p. 
patientjournallagen (1985:562). Enligt den ska en patientjournal, om uppgif-
terna föreligger, alltid innehålla uppgift om den information som lämnats till 
patienten och om de ställningstaganden som gjorts om val av behandlingsal-
ternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 

Information till närstående
Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas 
till en närstående, exempelvis om patienten är medvetslös eller av annan 
anledning inte går att kommunicera med. Vilka personer som är närstående 
till patienten kan självfallet variera. Om en patient inte har lämnat uppgift 
om vem som är närmast anhörig – till exempel i samband med inskrivning 
på sjukhus – bör man som närstående i allmänhet avse make/maka/sambo, 
barn, föräldrar och syskon. I ett enskilt fall kan också nära vänner anses som 
närstående. Har en patient tydligt uttryckt att information inte ska lämnas 
till närstående ska patientens inställning respekteras. Informationen får inte 
lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta 
enligt sekretesslagen (1980:100) inom offentlig vård eller lagen (1998:531) 
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område inom privat vård. 

Besked om diagnos och val av behandling 	
inom cancervården
De flesta patienter vill i samband med diagnos ha en rak och ärlig informa-
tion som är tydlig och lättförståelig utifrån varje individs förutsättningar 
och behov. Detta är en svår uppgift som i hög grad påverkar patientens 
möjligheter att vara delaktig i framtida beslut om terapi. Besked om en can-
cerdiagnos upplevs dock ofta som chockartat. Patienten får därför svårt att 
ta till sig ytterligare information vid samma tillfälle. Det är därför viktigt 
att kombinera muntlig och skriftlig information och på olika sätt upprepa 
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informationen samt underlätta för patienten att få svar på sina frågor. Det 
kan ske genom att man till exempel
• ber patienten att ha en närstående med vid besöket hos läkaren eller att en 

sjuksköterska är närvarande. Den närstående har då också hört vad som 
sagts och sjuksköterskan kan ta vid med ytterligare information och stöd,

• ger tid till ett ytterligare läkarbesök, då man upprepar tidigare informa-
tion och ger ytterligare fakta och förslag om behandling. Mycket sällan 
betyder detta en försämrad behandlingseffekt på grund av tidsmässigt 
fördröjd behandling.

Det är över huvud taget viktigt att patienten har en namngiven och lättill-
gänglig person att vända sig till för att få fortsatt information och kunna 
fråga om det som är oklart eller som väcker oro.

Studier visar att informationens omfattning påverkar patientens val av 
behandlingsmetod. Information om prognos, sjukdomens utbredning, olika 
behandlingsalternativ samt biverkningar anser patienterna vara viktigast. 
Det är också viktigt att uppmuntra patienten att ställa frågor och att svara 
korrekt på dessa. Välinformerade patienter har bättre möjlighet att tillsam-
mans med läkaren komma fram till ett för dem själva tillfredställande val 
av behandling. Vanligen är flera olika behandlingar möjliga inom cancer-
vården. När det gäller val av operationsmetod visar patientstudier att en 
majoritet själva valt metod eller gjort det i samförstånd med kirurgen. 

Optimal och individuellt anpassad information som ges inför ett be-
handlingsval är viktig. Patientens val är beroende av informationens inne-
håll och hur den framställs. Det finns en risk för osäkerhet och besluts-
ångest vid motsägelsefulla besked. 

När det gäller val av tilläggsbehandling finns ett validerat pedagogiskt 
instrument som visar patienten värdet av olika medicinska behandlingar 
(www.adjuvantonline.com). Det underlättar patientens delaktighet i behand-
lingsbeslut och kan stärka patientens känsla av autonomi. Information som 
inte efterfrågas bör inte påtvingas patienten. Det krävs dock en lyhördhet 
för outtalade frågor som patienten behöver hjälp med att föra fram. Den 
som lämnar informationen ska vara ärlig och empatisk vilket kräver såväl 
självinsikt som träning.

Den som har det medicinska ansvaret måste också hjälpa patienten att 
värdera de olika behandlingsalternativen, ge aktiv vägledning och försäk-
ra sig om att patienten fattar ett välgrundat beslut. Att patienten uttrycker 
tvekan inför en viss behandling får inte tas som intäkt för att avstå från 
att genomföra den. Den som har ansvaret för behandlingen måste se till 
att patienten har klart för sig allvaret i sjukdomen eller skadan innan man 
avstår från att sätta in en viss åtgärd på patientens initiativ. 
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Prostatacancer – information om PSA-test
Ett stort och ökande antal symtomfria svenska män genomgår PSA-test 
(prostataspecifikt antigen), vilket starkt bidrar till den kraftiga ökningen 
av prostatacancerincidensen.

En betydande andel av de tumörer som upptäcks skulle inte ha gett all-
varliga symtom under mannens livstid, men diagnosen leder ändå ofta till 
behandling. Sannolikt har flertalet av de män som genomgår PSA-test-
ning bristfälliga kunskaper om förhållandet mellan möjliga positiva och 
negativa konsekvenser av testningen. Förbättrad information om möjliga 
konsekvenser av PSA-testing skulle ge männen bättre underlag för deras 
beslut att låta testa sig eller avstå. 

Parallellt med riktlinjearbetet har en nationell information om för- och 
nackdelarna med att lämna ett PSA-prov utarbetats. Innehållet i informa-
tionen ger kunskap om vad en fortsatt utredning innebär efter ett besked 
om ett förhöjt PSA-värde.

Informationen kommer att arbetas in i den patientinformation som till-
handahålls av landstingens och Apotekets gemensamma webbplats www.
sjukvardsradgivningen.se. Fördjupad information kommer också att ingå i 
det materialet. Informationen bör skrivas ut på plats av vårdpersonal när 
frågan om PSA-prov diskuteras första gången. Dessutom kommer infor-
mationen att finnas tillgänglig som broschyr för primärvård och företags-
hälsovård för att kunna delas ut till de män som har frågor och upplever 
ett behov av att göra ett PSA-test. Ingen man bör testas utan att ha tagit 
del av informationen och därefter getts möjlighet att diskutera sin situa-
tion med sin läkare.

En av de kvalitetsindikatorer som ingår i riktlinjerna för cancersjuk-
vård är: ”Andel män som före PSA-prov tagit del av den nationella skrift-
liga informationen”.

Det är viktigt att region-/landstingsledningen tar ansvar för att rutiner 
och strukturer utarbetas som säkerställer att varje man som vill göra ett 
PSA-test får adekvat skriftlig information innan han i samråd med läka-
ren tar ställning till om han vill genomgå en sådan. 

Patientens möjlighet att välja behandlingsalternativ 
Huvudmannens skyldighet
När det finns flera behandlingsalternativ som överensstämmer med veten-
skap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att 
välja det alternativ som han eller hon föredrar (3 a § HSL). Landstinget 
ska ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktu-
ella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen fram-
står som befogat.
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Av bestämmelsens andra stycke framgår att en patient inte har rätt till 
behandling utanför det landsting inom vilket han eller hon är bosatt, om 
det kan erbjuda en behandling som överensstämmer med vetenskap och 
beprövad erfarenhet (3 a § HSL).

I förarbetena anför regeringen bland annat följande (Prop. 1998/99:4):

”Det finns flera motiv för ett ökat patientinflytande. Ett motiv är att 
många patienter önskar ett större mått av deltagande i den kliniska 
beslutsprocessen. Flera svenska studier visar att missnöjet med hälso- 
och sjukvården är störst när det gäller information om behandlings-
alternativ och inflytande över behandling. Ett annat motiv för att ge 
patienten ett ökat inflytande över vården och behandlingen är att kra-
ven på information och delaktighet i det kliniska beslutsfattandet ökar 
till följd av den snabba medicinska utvecklingen. Antalet behandlings-
alternativ vid olika sjukdomstillstånd har blivit fler. Många behand-
lingsbeslut föregås dessutom av en vägning av måttliga förbättringar i 
välbefinnande mot små men inte obetydliga risker för patienten.

Hänsyn måste också tas till att patienter ofta gör vitt skilda bedöm-
ningar av riskerna och nyttan med olika behandlingsalternativ. Till 
bilden hör vidare att en allt större del av vårdinsatserna syftar till att 
förbättra patienternas livskvalitet. Bedömning av livskvalitet varierar 
också mellan individer. I dessa frågor är patienten expert och rimligen 
i de flesta fall bäst skickad att bedöma effekterna av de behandlingsal-
ternativ som finns om patienten får tillgång till information.

Ytterligare ett skäl för ökat inflytande är den pågående struktur-
omvandlingen inom hälso- och sjukvården med kortare vårdtider och 
en ökad andel sjukvård i hemmet som bland annat förutsätter en ökad 
andel egenvård och insatser från anhöriga. Det ligger i sakens natur att 
patienter och anhöriga som förväntas ta ett större ansvar för vården och 
behandlingen måste ges rimliga förutsättningar att ta detta ansvar.”

Till vägledning för en patients möjlighet att välja ett dyrare behandlingsal-
ternativ anförs i lagens förarbeten bland annat följande (Prop. 1998/99:4):

”Patienten måste ha rätt att välja ett visst behandlingsalternativ även 
om det är dyrare än de andra alternativ som kan finnas för att behand-
la en sjukdom eller skada. Annars skulle rätten att välja behandling i 
praktiken vara skenbar i många situationer. Samtidigt måste det finnas 
gränser för hur stora kostnadsökningar som kan accepteras med hän-
syn till den förväntade nyttan för patienten. Proportionerna mellan 
kostnader och förväntad nytta måste vara rimliga när det finns flera 
alternativ.”
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Patientens rätt till inflytande är således inte oinskränkt. Han/hon får inte göra 
anspråk på behandlingsmetoder som inte är i överensstämmelse med ve-
tenskap och beprövad erfarenhet. En annan restriktion är att proportionerna 
mellan kostnader och förväntad nytta måste vara rimliga. Här gör man i för-
arbetena en tydlig åtskillnad mellan allvarlig och mindre allvarlig sjukdom. 
Är det fråga om allvarlig sjukdom eller skada bör toleransen för kostnadsök-
ningar vara betydligt större än om det handlar om mindre allvarliga tillstånd. 
Handlar det om en bagatellartad åkomma är det å andra sidan godtagbart 
att inte acceptera några kostnadsskillnader alls. Den här avvägningen har ett 
direkt samband med riksdagens prioriteringsbeslut. Effekten kan annars bli 
att den sammanlagda kostnadseffekten av många patienters individuella val 
medför att andra och högre prioriterade behov inte kan tillgodoses. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet
Skyldigheten för hälso- och sjukvårdspersonalen uttrycks på följande sätt 
i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område:

”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmel-
se med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret 
för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges 
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.” (2 kap. 
2 a § första stycket LYHS.)

I förarbetena (SOU 1997:154 sid. 193) påpekas också att delaktighet och 
medverkan i den medicinska beslutsprocessen inte får utformas på ett så-
dant sätt att patienten riskerar att hamna i en konfliktfylld situation med 
bristande kompetens och stort beslutsansvar. Det är inte tillräckligt att pa-
tienten informeras om de olika behandlingsalternativ som finns för en viss 
sjukdom eller skada. Vårdpersonalen måste också hjälpa patienten att vär-
dera de olika alternativen, ge vägledning och försäkra sig om att patienten 
har ett tillräckligt underlag för att kunna utöva sitt självbestämmande.

Val av kirurgisk behandling – exempel bröstcancer
Bröstbevarande kirurgi efterföljt av strålbehandling mot kvarvarande bröst 
är i de flesta fall likvärdigt med mastektomi. I dessa fall åligger det ki-
rurgen att informera på ett förståeligt sätt att behandlingarna från över-
levnadssynpunkt är likvärdiga och med sin medicinska kompetens stödja 
patienten i valet av behandlingsmetod. Det är viktigt att informationen 
är neutral eftersom en kirurg som har en personlig uppfattning om att en 
behandling är bättre än en annan lätt vinklar informationen. Patienten, 
som befinner sig i kris och i underläge, kan då lätt styras mer eller mindre 
omedvetet av läkaren till ett visst val. 
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Det är ofta lämpligt att man inte tar beslutet om val av bröstingrepp 
vid diagnostillfället utan att man ger patienten möjlighet att tänka efter 
och diskutera med sina närstående inför operationen. Ibland är den psy-
kiska belastningen för patienten att själv bestämma om valet av kirurgisk 
behandling övermäktig och då är det extra viktigt att läkaren ger sitt pro-
fessionella stöd i valet. Det bästa är dock att patienten aktivt medverkar 
i valet. När det gäller operation av lymfkörtlar finns i dag flera meto-
der. Sentinel node med intraoperativt fryssnitt har den högsta priorite-
ten för förmodat körtelnegativa patienter med unifokala tumörer under 
5 centimeter.� Om man vid diagnostillfället vid det egna sjukhuset inte 
har tillgång till denna teknologi är det en skyldighet att informera om att 
tekniken finns och om patienten så önskar erbjuda en remiss till ett annat 
sjukhus. Att underlåta att göra detta är oetiskt och strider mot lagstiftning-
ens skyldighet att informera om olika behandlingsalternativ.

Förnyad medicinsk bedömning
Huvudmannens skyldighet
Ytterligare en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen, som har tillkom-
mit för att stärka patientens ställning, är att en patient ska ges möjlighet 
till en förnyad medicinsk bedömning (3 a § andra stycket HSL). Bestäm-
melsen har följande lydelse:

”Landstinget skall ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig 
sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget 
få en förnyad medicinsk bedömning i det fall vetenskap och beprövad 
erfarenhet inte ger entydig vägledning och det medicinska ställnings-
tagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor be-
tydelse för dennes framtida livskvalitet. Patienten skall erbjudas den 
behandling den förnyade bedömningen kan föranleda.”

Enligt bestämmelsen ska tre grundläggande förutsättningar vara uppfyllda 
för att en patient ska kunna få en förnyad medicinsk bedömning: 

• Den aktuella sjukdomen eller skadan ska vara livshotande eller av sär-
skilt allvarlig art. 

• Det ska saknas en klar och entydig vägledning för det medicinska ställ-
ningstagandet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Slutligen ska de åtgärder som föreslås innebära särskilda risker för pa-
tienten eller kunna få stor betydelse för dennes framtida livskvalitet.

� Sentinel node-teknik används för bröstcancer som trängt in i omgivande cellvävnader (invasiv 
bröstcancer). Det är ett stickprov för att se om cancern spridit sig till de närmaste lymfkörtlarna. 
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Det är alltså bara en mindre grupp patienter som har en lagstadgad rättig-
het till en förnyad medicinsk bedömning. Valmöjligheterna för dessa pa-
tienter är däremot generösa om man ser till vad som sägs i förarbetena. 
Sjukvården är skyldig att medverka till att patienten får tillgång till en 
sådan bedömning hos en vårdgivare med offentlig finansiering var som 
helst i landet om patienten själv vill det – eller om den behandlande läka-
ren bedömer att det är den bästa lösningen. Journalhandlingar och andra 
underlag ska ställas till förfogande. Patienten har det avgörande inflytan-
det över var behandlingen ska utföras när han/hon tillsammans med sin 
läkare har tagit ställning till de behandlingsalternativ som finns. Hem-
landstinget ska svara för patientens reskostnader, men har däremot inte 
fått någon lagstadgad skyldighet att medverka till att patienten får vård 
utomlands. I de speciella situationer där det kan bli aktuellt handlar det 
om ett frivilligt åtagande från landstingens sida. 

I lagens förarbeten finns en del ytterligare kommentarer och vägled-
ning (Prop. �998/99:4):

”Vilka tillstånd som kan betecknas som livshotande eller särskilt 
allvarliga får avgöras från fall till fall. Med livshotande avses si-
tuationer i ett kortare perspektiv, således inte det förhållandet att 
exempelvis vissa sjukdomar på längre sikt kan medföra en risk för 
att livet förkortas med något eller några år. Fall där bedömning och 
behandling entydigt kan relateras till vetenskap och beprövad erfa-
renhet kan inte komma ifråga för en förnyad medicinsk bedömning. 
Detta innebär bland annat att de flesta former och kombinationer av 
cancerbehandlingar inte omfattas av bestämmelsen. Möjligheten till 
en förnyad medicinsk bedömning är vidare begränsad till situationer 
där patienten står inför valet att utsätta sig för särskilt riskfyllda be-
handlingar eller där valet har stor betydelse för framtida livskvalitet. 
Patientens syn på vad som är livskvalitet för just honom eller henne 
bör ha en avgörande betydelse när olika behandlingsalternativ dis-
kuteras. Om det är möjligt att objektivt bedöma att livskvaliteten inte 
påverkas nämnvärt behöver en förnyad bedömning inte medges.

En förnyad medicinsk bedömning kan göras av en annan läkare 
vid samma vårdenhet eller vårdinrättning där den första bedöm-
ningen skett. Oftast förväntas dock en förnyad bedömning ske vid en 
annan vårdenhet eller vårdinrättning. Vidare bör det i speciella fall 
också vara möjligt att gå utanför de behandlingsalternativ som finns 
inom landstinget och låta patienten få en förnyad bedömning i ett 
annat landsting. Berörda landsting har själva att komma överens om 
hur det ekonomiska mellanhavandet dem emellan bör regleras. Ut-
gångspunkten bör dock vara att det landsting där patienten är bosatt 
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skall ersätta kostnaden för den förnyade bedömningen. Blir resulta-
tet av den förnyade bedömningen att en annan behandling föreslås 
skall patienten erbjudas det alternativet.”

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet
Även här finns en motsvarande reglering för hälso- och sjukvårdsperso-
nalen i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område: 

”Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient skall 
medverka till att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjuk-
dom eller skada får en förnyad medicinsk bedömning i det fall vetenskap 
och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning och det medicinska 
ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har 
stor betydelse för dennes framtida livskvalitet. Bestämmelserna i denna 
paragraf omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen.” (2 kap. 2 a § 
LYHS)

Förnyad medicinsk bedömning – second opinion – multidisciplinär 
bedömning 
Det är således endast i klart avgränsade fall som hälso- och sjukvårdens 
personal är skyldiga att erbjuda en förnyad medicinsk bedömning i lagens 
mening. Det är därför viktigt att göra en klar åtskillnad mellan vad man 
i dagligt tal kallar second opinion och den i lagen restriktivt formulerade 
skyldigheten för vårdgivaren att i vissa fall erbjuda en förnyad medicinsk 
bedömning. Begreppet second opinion kan bland annat innefatta att lä-
karen rådfrågar en kollega eller att flera specialister deltar i bedömning, 
diagnos och behandling på samma sjukhus eller från olika sjukhus.

Med multidisciplinär bedömning ges möjlighet att se varje enskild 
patient från olika perspektiv. Patienterna erbjuds ett spektrum av olika 
terapeutiska åtgärder. På så sätt anpassas behandlingen och vården till 
varje enskild patient. Detta ska jämföras med att handläggningen sköts av 
en enskild kirurg eller onkolog. Det hävdas att välfungerande multidis-
ciplinära team gör att patienterna får färre postoperativa komplikationer, 
lägre frekvens av lokalrecidiv, färre permanenta stomier (vid kolorektal 
cancer), och ges möjlighet till en förbättrad överlevnad genom olika kom-
binationsbehandlingar. Patienterna upplever också en trygghet i att flera 
olika specialister tillsammans leder utredning, behandling och vård.

Förnyad medicinsk bedömning inom cancervården
Av redovisningen av gällande lagstiftning tidigare i detta kapitel har fram-
gått att det är få patienter som har en lagstadgad rättighet till en förnyad 
medicinsk bedömning. Det sägs också uttryckligen i lagens förarbeten att 
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de flesta former och kombinationer av cancerbehandlingar inte omfattas 
av bestämmelsen. Det är alltså inte tillräckligt att det rör sig om en livs-
hotande eller särskilt allvarlig sjukdom och att de åtgärder som kan vara 
aktuella kan innebära särskilda risker för patienten eller kan få stor bety-
delse för dennes framtida livskvalitet. Det krävs också att det saknas klar 
och entydig vägledning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Det finns dock åtminstone en valsituation inom cancervården som 
tydligt överensstämmer med vårdens skyldighet att erbjuda en förnyad 
medicinsk bedömning, nämligen val av kurativt syftande behandling vid 
lokaliserad prostatacancer (kirurgi eller strålbehandling). 

För patienter med lokaliserad prostatacancer handlar det om val mellan 
kurativt syftande behandlingsalternativ för vilka det inte finns vetenskap-
ligt stöd för att det är några skillnader i effekt. Däremot är det skillnader i 
fråga om biverkningar mellan de båda alternativen. Kirurgisk behandling 
(radikal prostatektomi) medför en varierande risk för betydande biverk-
ningar så som urinläckage hos 5–60 procent av de behandlade männen. 
Valet av behandling påverkar också sexualliv och erektionsförmåga. Erektil 
dysfunktion drabbar mellan �4 och 97 procent av de män som genom-
för radikal prostatektomi. Risken att drabbas av urinläckage är lägre vid 
strålbehandling, som emellertid är förenad med andra biverkningar, ex-
empelvis symtom från tarmen och urinbesvär i form av trängningar och 
bråttom till urinering. 

Några andra behandlingsalternativ inom prostatacancervården som mot-
svarar de mycket restriktiva legala kraven för vårdens skyldighet att er-
bjuda en förnyad medicinsk bedömning har inte kunnat identifieras. Det 
samma gäller för bröstcancer- och kolorektalcancervården. 

Samtidigt är det viktigt att framhålla att även om de legala förutsätt-
ningarna inte är uppfyllda är det i vissa fall ändå möjligt för hälso- och 
sjukvården att erbjuda patienter en möjlighet till förnyad medicinsk be-
dömning. Det är viktigt att hälso- och sjukvården är lyhörd för att patien-
ter som står inför svåra val kan få möjlighet att diskutera sin sjukdom och 
behandling med ytterligare en läkare som underlag för ställningstagandet 
till de behandlingsalternativ som finns. Detta gäller särskilt i de fall där 
läkaren bedömer att det inte längre finns någon botande behandling eller 
om en mycket riskfylld behandling föreslås. På så sätt kan patienten för-
hoppningsvis känna sig tryggare med att diagnosen eller den föreslagna 
behandlingen är riktig. 
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3. Rekommendationer

Nationella riktlinjer för cancer omfattar rekommendationer som rör cirka 
150–200 kombinationer av sjukdomstillstånd och åtgärder för var och en 
av de tre cancerformerna. Rekommendationerna är av tre slag:

1. Rekommendationer om prioriteringar för de aktuella sjukdomstillstån-
den rangordnade i en skala från 1–10 (rangordningslista). Siffran 1 
anger åtgärder med högst prioritet. Siffran 10 anger åtgärder med lägst 
prioritet med hänsyn till att de gör mycket liten medicinsk nytta, alter-
nativt gör viss medicinsk nytta men till förhållandevis hög kostnad. 

2. Rekommendationer om åtgärder som inte bör utföras rutinmässigt eller 
inte utföras alls (”icke-göra-lista”). Åtgärder som inte bör utföras alls 
är de som är oacceptabla från patientsäkerhetssynpunkt jämfört med 
andra åtgärder för samma sjukdomstillstånd eller medför ökad risk för 
komplikationer eller biverkningar. Åtgärder som inte bör utföras ru-
tinmässigt är de som har ofullständigt vetenskapligt stöd och för vilka 
det inte går att hävda att åtgärden görs i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Till denna lista hänförs också de diagnostiska åt-
gärder, där eventuella fynd sällan påverkar handläggningen och som 
därför inte bör utföras rutinmässigt. 

3. Rekommendationer om åtgärder som bara bör genomföras inom ramen 
för kliniska prövningar eller som forsknings- och utvecklingsprojekt 
(”FoU-listan”). Hit hänförs åtgärder för vilka kunskapsläget är ofull-
ständigt och som ingår i kliniska prövningar eller andra forsknings- 
och utvecklingsprojekt som kan tillföra ny kunskap. 

Rekommendationerna om prioriteringar förutsätts påverka resursfördel-
ningen inom cancersjukvården på så sätt att förhållandevis mer resurser 
fördelas till högt prioriterade sjukdomstillstånd och åtgärder än till till-
stånd och åtgärder med låg prioritet. Vidare förutsätts att man i princip 
inte avsätter några resurser för de åtgärder som rangordnats lägst (priori-
tet 10) med hänsyn till att de ger mycket liten medicinsk nytta, alternativt 
gör viss medicinsk nytta men till förhållandevis hög kostnad. Detta ska 
ses mot bakgrund av att det övergripande syftet med att använda rekom-
mendationerna om prioriteringar i riktlinjerna som stöd för resursfördel-
ningen inom cancervården är att säkra att patienterna får lika tillgång till 
den vård som betyder mest för liv, hälsa och livskvalitet.
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Detta kapitel fokuserar på frågor som har lyfts fram utifrån något eller 
några av följande kriterier.

De högst prioriterade åtgärderna 
I kapitlet redovisas de åtgärder som fått högst prioritet och som samtidigt 
kan förväntas föranleda förändringar i praxis.

De lägst prioriterade åtgärderna
På samma sätt redovisas åtgärder med låg prioritet där begränsningar kan 
behöva genomföras i syfte att säkerställa behovstäckningen för högre 
prioriterade åtgärder.

Områden som lyfts fram av hälso- och sjukvårdsregionerna
Ett ytterligare kriterium har varit områden som  identifierats av hälso- och 
sjukvårdsregionerna med utgångspunkt från den preliminära versionen av 
riktlinjerna. Det gäller områden där utvecklingsinsatser av olika slag är ak-
tuella för att leva upp till riktlinjernas rekommendationer. Många av dessa 
insatser är redan initierade eller planeras som en följd av analysarbetet.

Områden där det finns skillnader i praxis 
På flera av de områden som tas upp i detta kapitel råder det stora skillna-
der i praxis både mellan och inom olika hälso- och sjukvårdsregioner . 

Tillstånd där det finns olika behandlingsalternativ
Kapitlet belyser också kontroversiella valsituationer där det finns flera rele-
vanta behandlingsalternativ. 

Tillämpning av den etiska värdegrunden  
i prioritering av insatser mot cancer
Utgångspunkten för de prioriteringar som gjorts inom ramen för riktlinje-
arbetet är den etiska plattform som riksdagen har fastställt. Här redovisas 
kortfattat hur dessa principer har tillämpats i prioriteringsarbetet. För en 
mer fyllig presentation av den etiska plattformen hänvisas till bilaga 2.

Människovärdesprincipen
Förväntad överlevnad
Ålder i sig ska inte ha någon betydelse från prioriteringssynpunkt. Det är 
den totala bedömningen av patientens behov och hur patienten kan tillgo-
dogöra sig vården som ska avgöra insatsen. Samtidigt är det, t ex när det 
gäller prostatacancer, värdefullt att kunna ta hänsyn till olika förväntad 
livslängd, eftersom prostatacancerns naturalförlopp kan leda till att en 
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åtgärd inte hinner få effekt innan patienten avlider i någon annan sjuk-
dom. För att undvika överbehandling, bör man följaktligen göra skillnad 
beroende på om patienten har en lång eller kort förväntad överlevnad. 
Detta får inte tolkas i termer av kronologisk ålder i relation till den medel-
livslängd som råder i Sverige. Det avgörande är den biologiska åldern där 
man i den kliniska situationen måste göra en individuell bedömning av 
patientens förväntade livslängd. Det innebär alltså att en 80-åring kan ha 
en sådan biologisk status att han har en förväntad livslängd som är så lång 
att han har stor nytta av att få aktiv behandling mot sin prostatacancer, 
medan en multisjuk 60-åring kan ha en alltför kort förväntad livslängd för 
att få nytta av åtgärden.

På gruppnivå kan egenskaper som ålder vara uttryck för speciella be-
hov. I de nu aktuella riktlinjerna gäller detta rekommendationerna om 
populationsbaserad screening med mammografi. Organiserade masshäl-
soundersökningar med mammografi med högst 2 års intervall för kvinnor 
mellan 40 och 75 år förordas eftersom det finns mycket gott vetenskapligt 
stöd för att det leder till reducerad mortalitet i bröstcancer. Det finns inte 
något vetenskapligt stöd för att screening av kvinnor yngre än 40 år eller 
äldre än 70 år leder till reducerad mortalitet.

Behovs- och solidaritetsprincipen
Livslängd och livskvalitet
En av de frågor som uppstått i samband med arbetet med cancerriktlin-
jerna har varit hur man ska väga livslängdsbehov mot behov i relation till 
symtom, livskvalitet och funktion (i fortsättningen sammanfattat som livs-
kvalitetsbehov eller motsvarande). Hur ska man bedöma svårighetsgraden 
hos ett tillstånd som innebär att patientens liv riskerar att förkortas mot ett 
tillstånd som innebär en svår påverkan på livskvalitet, exempelvis i form av 
smärta? I riktlinjearbetet har gjorts bedömningen att ett stort livskvalitets-
behov kan väga lika tungt som ett stort livslängdsbehov, vilket avspeglar 
sig i det faktum att smärtbehandling i ett palliativt skede har fått prioritet 1, 
i nivå med bästa kurativt syftande livsförlängande behandling.

Gradering av livskvalitet
En ytterligare svårighet är hur man graderar olika livskvalitetsbehov. Ett 
exempel på hur graderingen av livskvalitet har gjorts är att smärta, svårt 
illamående och ångest (framför allt i ett palliativt skede) ansetts vara till-
stånd med en hög svårighetsgrad medan sådant som impotens eller att 
sakna ett bröst ansetts ha en lägre svårighetsgrad. Detta ska dock inte 
tolkas så att impotens eller att ha en förändrad kropp skulle vara tillstånd 
med oväsentlig svårighetsgrad. Dessa tillstånd kan naturligtvis ha en stor 
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livskvalitetspåverkan, men bedömningen har varit att de i jämförelse med 
smärta, svårt illamående och ångest inte väger lika tungt. 

Sjukdomens naturalförlopp
Att de olika tumörsjukdomarna har olika naturalförlopp har varit en faktor 
som har komplicerat behovs- och nyttobedömningen. Svårighetsgraden 
att drabbas av prostatacancer som har ett långsammare naturalförlopp, 
jämfört med att drabbas av bröstcancer eller kolorektal cancer som har 
ett snabbare naturalförlopp har bedömts som likvärdig. Däremot har de 
olika naturalförloppen varit en komplicerande faktor i bedömningen av 
effekterna av de åtgärder som sätts in. Ett skäl är att prostatacancer med 
sitt långsammare naturalförlopp kräver längre uppföljning för att kunna 
konstatera om en viss åtgärd har effekt på överlevnad, och det ännu sak-
nas den typen av långtidsuppföljningar. Ett annat är att patienter som lider 
av ett tillstånd med ett långsammare naturalförlopp riskerar att drabbas av 
andra livshotande tillstånd som kan påverka bedömningen av åtgärdernas 
effekter. För att inte diskriminera patienter med prostatacancer har därför 
vissa justeringar gjorts i den slutliga rangordningen, som inte helt följer 
av de data som finns om åtgärdernas effekt.

Kostnadseffektivitetsprincipen
I arbetet med riktlinjerna för cancersjukvård har bedömning av kostnads-
effektivitet spelat störst roll för rangordningen när det gäller behandling 
med olika former av läkemedel med i huvudsak palliativ effekt, där det 
funnits data med god evidens om kostnadseffektivitet. I övrigt har rang-
ordningen framför allt baserats på bedömningar av svårighetsgrad och 
effekt. Data om kostnadseffektiviteten har ofta bidragit till att en tillstånd/
åtgärdskombination fått en något lägre prioritet i de fall kostnaden per 
QALY (Quality Adjusted Life Year, kvalitetsjusterat levnadsår) bedömts 
vara hög, jämfört med om prioriteringen enbart skulle ha baserats på en 
bedömning av svårighetsgrad och effekt. Däremot har inte data som anty-
der att kostnaden per QALY är låg eller måttlig höjt en rangordning som 
baserats på en bedömning av svårighetsgrad och effekt. Att kostnadsef-
fektiviteten inte har spelat en mer avgörande roll i arbetet med cancer-
riktlinjerna har framför allt att göra med att det i många fall har saknats 
bedömning av kostnadseffektivitet med god evidens. Man har då gjort 
bedömningen att det finns en risk att särbehandla tillstånd/åtgärder för 
vilka det finns data om kostnadseffektiviteten, om kostnadseffektivitets-
principen får dominera.
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Prioritering av insatser i olika faser av sjukdomsförloppet
Prevention
När det gäller preventiva åtgärder har dessa rangordnats i förhållande till 
bästa behandling i avsikt att bota, utifrån den aktuella gruppens risk att 
insjukna i den aktuella diagnosen samt i vilken utsträckning de preventiva 
och uppföljande åtgärderna har effekter på ett sådant möjligt insjuknande. 
Exempelvis har gentest och efterföljande profylaktisk kolektomi då någon 
har genförändringen FAP (Familjär adenomatös polypos) som indikerar 
för kolorektal cancer getts prioritet 1 eftersom detta tillstånd innebär när-
mare 100 procent risk att insjukna i kolorektal cancer och denna åtgärd 
eliminerar risken. Utifrån detta har sedan preventiva åtgärder där risk och 
effekt är mindre fått lägre prioritet.

Diagnostik
När det gäller diagnostiska åtgärder har riktmärket varit att bästa diagno-
stiska åtgärd, nödvändig för att genomföra en viss behandling, fått samma 
prioritet som denna behandling. Detta har inneburit att för bröstcancer 
och kolorektal cancer har bästa diagnostiska åtgärder för bästa kurativa 
behandling fått prioritet 1. Även i fallet prostatacancer, där bästa kura-
tiva behandling fått en något lägre prioritet, har dock bästa diagnostiska 
åtgärd fått prioritet 1. Motiveringen för detta är att varje patient måste ha 
rätt att få tillgång till diagnostik av sitt tillstånd, även i de fall där ingen 
åtgärd är aktuell att genomföra och för att kunna utesluta de fall när pa-
tienten inte lider av prostatacancer. 

Tillämpning av skalan 1–10
Riktvärde för vad som bör ha prioritet 1 i den relativa skalan och vad 
som följaktligen övriga tillstånd och åtgärder bör förhålla sig till, har va-
rit bästa tillgängliga behandling med intention att bota i förhållande till 
de cancerdiagnoser som behandlats. Här har sedan potentiellt botande 
åtgärder framför allt bedömts utifrån effekter i termer av kuration eller 
livsförlängning. När det gäller mer renodlade livskvalitetsbehov har, en-
ligt ovan, smärtbehandling i palliativt skede fått prioritet 1 och därmed 
fungerat som parallellt riktvärde i relation till de livskvalitetspåverkande 
tillstånd och åtgärder som behandlats. Beroende på ett sämre underlag 
angående effekter av livskvalitetshöjande åtgärder, har dock här framför 
allt en bedömning av svårighetsgraden hos det livskvalitetspåverkande 
tillståndet varit vägledande för rangordningen.
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Bröstcancer 
Primär prevention
Riskfaktorerna bakom bröstcancer är i stor utsträckning samma riskfaktorer 
som ligger bakom andra cancersjukdomar och även hjärt-/kärlsjukdomar och 
diabetes. Flera av de bäst kända riskfaktorerna för att få bröstcancer är inte 
åtkomliga eller lämpliga för intervention med primär prevention. Det gäller 
exempelvis stigande ålder. Det har fått till följd att den enda primärpreventiva 
åtgärd som rangordnats som förebyggande är antihormonell behandling till 
kvinnor med förhöjd risk att utveckla bröstcancer. Detta har fått prioritet 10 
på grund av att effekten och det vetenskapliga underlaget är osäkert. 

Sekundär prevention 
• Säkerställ mammografiscreening i åldrarna 40 till 74 år.

• Opportunistisk screening är ett ineffektivt sätt att bedriva tidig diagnost-
ik. Tidig diagnostik bör bedrivas inom strukturerade screeningprogram.

• Det saknas vetenskapligt stöd för screening av kvinnor yngre än 40 år 
eller äldre än 74 år.

Det finns ett mycket gott vetenskapligt underlag för att mammografi leder 
till reducerad mortalitet i bröstcancer när den används vid organiserad 
masshälsokontrollundersökning för kvinnor i åldrarna 40–74 år. Någon 
påverkan på total dödlighet i den kvinnliga befolkningen kan inte ses av 
mammografiscreeningen, eftersom dödligheten i bröstcancer utgör en så 
liten del av alla dödsfall. 

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

2.3 Frisk kvinna 40–49 år

Populationsbaserad mammografiscreening

3

2.3 Frisk kvinna 50–74 år

Populationsbaserad mammografiscreening

2

2.3 Frisk kvinna < 40 år

Populationsbaserad mammografiscreening

Icke-göra

2.3 Frisk kvinna utan bröstsymtom som vill göra mammografi

Opportunistisk screening

Icke-göra

2.3 Frisk kvinna > 75 år

Populationsbaserad mammografiscreening

Icke-göra
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Diagnostik
• Säkerställ tillgång till trippeldiagnostik till kvinnor med bröstsymtom 

och fysikaliskt eller radiologiskt fynd.

• Möjliggör tillgång till onkogenetisk utredning och vägledning och mu-
tationsscreening.

• Använd MRT (magnetisk resonanstomografi) endast i selekterade fall. 

• När klinisk misstanke om bröstcancer saknas är patientens oro inget 
starkt skäl för att göra bröstradiologi.

Trippeldiagnostik, eventuellt kompletterade med ultraljud, har hög säker-
het och är en förutsättning för korrekt fortsatt handläggning. Onkogene-
tisk utredning och vägledning ger god möjlighet att antingen ge lugnande 
besked eller fastställa ökad risk för bröstcancer. Mutationsscreening ger 
viktig information om risk för bröstcancer och äggstockscancer, som kan 
förhindras med preventiva insatser. I diagnostiken kan det i selekterade 
fall vara nödvändigt att utnyttja MRT för att få en säkrare bedömning men 
tilläggseffekten av metoden är begränsad.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

3.1.1 Familj med misstänkt dominant nedärvningsmönster

Onkogenetisk utredning och vägledning

3

3.1.2–
3.1.3

Familj med dominant nedärvningsmönster efter onkogenetisk 
utredning (om lämplig individ tillgänglig)

Mutationsscreening samt vid positivt utfall anlagstest

3

5.1 Kvinna med bröstsymtom + kliniskt eller radiologiskt fynd

Trippeldiagnostik (klinisk undersökning, mammografi, cytologi)

1

5.1.2 Kvinna utan hereditet med bröstsymtom utan palpabel tumör 
och utan klinisk misstanke om bröstcancer

Bröstradiologi

10

5.1.2.3 Kvinna med bröstsymptom eller bröstradiologiskt fynd, selekte-
rade fall (oklart fynd, misstänkt multifokalitet, implantat m.m.)

MRT (magnetisk resonanstomografi) som tillägg till trippeldiag-
nostik + ultraljud
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Åtgärder i syfte att bota
• Möjliggör ett multidisciplinärt arbetssätt.

• Säkerställ tillgång till bröstkirurgi med sentinel node och intraoperativt 
fryssnitt till kvinnor med operabel bröstcancer.

• Använd inte axillutrymning när sentinel node kan utföras.

• Säkerställ tillgång till tamoxifen som adjuvant behandling till hormon-
receptorpositiva patienter med lågriskprofil.

• Möjliggör behandling med trastuzumab till kvinnor med HER2-positiv 
bröstcancer.

• Använd inte aromatashämmare till lågriskgrupp annat än i selekterade 
fall.

Svenska och internationella erfarenheter visar samstämmigt det positiva 
värdet av en pre- och postoperativ multidisciplinär konferens med delta-
gande av kirurg, onkolog, bröstradiolog, patolog/cytolog och bröstsjuk-
sköterska. Den gemensamma konferensen medför synpunkter från fler 
discipliner vilket är kompetenshöjande och ger en omedelbar återkopp-
ling på kvaliteten på preoperativ utredning och det kirurgiska resultatet. 
Utifrån mikromorfologiska data och analys av prognostiska och predik-
tiva faktorer fastställs vilken tilläggsbehandling som ska rekommenderas. 
Retrospektiva och observationella studier av den multidisciplinära kon-
ferensen tyder på att kvalitetshöjningen av vården som denna medför kan 
leda till en förbättrad överlevnad, även om det vetenskapliga stödet på 
grund av studiernas karaktär är något osäkert.

Korrekt sentinel node-förfarande inklusive intraoperativt fryssnitt och 
axillutrymning endast vid positiv lymfkörtel minskar antal axillutrym-
ningar. 

Evidensen är god för att tamoxifen reducerar risken för återfall och död 
i bröstcancer samtidigt som kostnadseffektkvoten är tillfredställande. 

Aromatashämmare är ett alternativ hos högriskpatienter men har sämre 
kostnadseffektivitet och effekt på överlevnad saknas. Taxanbaserad adju-
vant behandling vid högrisk har fler biverkningar och sämre kostnadsef-
fektivitet. IN
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Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation 

7.1–7.2 Kvinna med operabel bröstcancer pre- och postoperativt

Multidisciplinär handläggning

4

11.1–11.2 Kvinna med operabel körtelnegativ bröstcancer 

Bröstkirurgi

1

11.1 –11.2 Kvinna med operabel körtelpositiv bröstcancer 

Bröstkirurgi

2

11.4.1 Kvinna med invasiv bröstcancer (T ≤ 5 cm) och kliniskt fri axill 
NO

Sentinel node med intraoperativt fryssnitt och vid metastas i 
sentinel node axillutrymning i samma seans

3

12.1 Kvinna med DCIS 

Kirurgisk behandling (lokal excision, partiell mastektomi, 
mastektomi)

2

20.3 Kvinna med adekvat opererad bröstcancer, måttlig–hög risk 
för återfall. 

Antracyklinbaserad cytostatika (FEC)

2

20.4 Kvinna med adekvat opererad bröstcancer, körtelpositiv, hög 
risk för återfall. 

Taxaner i kombination/sekvens med antracyklin

2

25.2 Hormonreceptorpositiv tumör där adjuvant behandling  
är indicerad

Tamoxifen 5 år

1

25.3.1 Hormonreceptorpositiv tumör hos postmenopausal kvinna 
högrisk (N1-3 och HER2 eller N4+)

Anastrozol/letrozol under 5 år

 3

25.3.1 Hormonreceptorpositiv tumör hos postmenopausal kvinna, 
lågrisk–medelrisk

Anastrozol/letrozol under 5 år

8

Uppföljning
• Möjliggör strukturerad årlig uppföljning fem år efter avslutad cancer-

behandling.

Uppföljning under pågående eller avslutad primär behandling av bröstcan-
cer har ett värde bland annat för att tidigt fånga upp lokala botbara återfall 
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och för att tidigt upptäcka och kunna åtgärda eventuell bröstcancer i det 
andra bröstet. Intensivuppföljning, det vill säga tidig upptäckt av kliniskt 
ockult fjärrmetastas, påverkar inte överlevnaden. För kvalitetsregistrering 
har uppföljning ett värde. Uppföljningen kan organiseras på många olika 
sätt och skötas av läkare eller speciellt utbildade sjuksköterskor. 

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

28.2 Kvinna med pågående/avslutad primärbehandling, opererad 
med partiell mastektomi eller mastektomerad

Strukturerad årlig uppföljning inklusive bröstradiologi upp till 5 år

6

28.3 Kvinna med pågående/avslutad primärbehandling

Intensivuppföljning med klinik, lab. och röntgen

Icke-göra

Lokalt recidiv utan metastaserad sjukdom
• Erbjud partiell mastektomi och postoperativ strålbehandling till kvin-

nor med lokalt recidiv, som tidigare ej fått strålbehandling mot kvarva-
rande bröst.

• Erbjud mastektomi till kvinnor med lokalt recidiv efter partiell mastek-
tomi och postoperativ strålbehandling.

• Möjliggör tillgång till lokal excision och strålbehandling för kvinnor 
med lokalt recidiv på bröstkorgsväggen efter tidigare mastektomi med 
eller utan strålbehandling.

• Möjliggör tillgång till axillkirurgi till kvinnor med recidiv i axillen ef-
ter bröstkirurgi.

Operation av lokalrecidiv i bevarat bröst kan vara botande och i viss mån 
gäller det även regionala recidiv i axillen. Operationer av fjärrmetastaser 
kan vara palliativa men ej botande.IN
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Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

30.2 Kvinna med lokalt recidiv, efter partiell mastektomi utan posto-
perativ strålbehandling

Partiell mastektomi och postoperativ strålbehandling samt 
individualiserad adjuvant behandling

2

30.2 Kvinna med lokalt recidiv, efter partiell mastektomi och posto-
perativ strålbehandling

Mastektomi samt vid behov individualiserad adjuvant behandling

2

30.3 Kvinna med lokalt recidiv på bröstkorgsväggen efter tidigare 
mastektomi utan strålbehandling

Lokal excision och strålhandling samt vid behov individualise-
rad adjuvant behandling

4

30.3 Kvinna med lokalt recidiv på bröstkorgsväggen efter tidigare 
mastektomi och strålbehandling

Lokal excision samt vid behov individualiserad adjuvant be-
handling

4

30.4 Recidiv i axillen efter bröstkirurgi med eller utan SN eller axill-
utrymning

Axillkirurgi samt vid behov individualiserad adjuvant behandling

5

Metastaserad sjukdom
• Säkra tillgång till trastuzumab och cytostatika för patienter med HER2-

positivt överutryck.

• Möjliggör tillgång till antracyklinbaserad cytostatika till kvinnor med 
fjärrmetastaserad sjukdom.

• Möjliggör tillgång docetaxel/paklitaxel till kvinnor med fjärrmetasta-
serad sjukdom.

• Möjliggör tillgång till anastrozol/letrozol som andra linjens behandling 
för postmenopausala kvinnor med metastaserande, hormonreceptorpo-
sitiv sjukdom.

Det finns gott vetenskapligt stöd för effekten av palliativ behandling med 
cytostatika eller hormoner i första och andra linjen (prioritet 4–6). Det ve-
tenskapliga stödet och patientnyttan vid senare behandlingsförsök har rang-
ordnats lågt, den högsta prioriteringen är 6 i de fall tidigare behandling givit 
effekt. Om tidigare behandlingar inte givit önskad effekt har tredje linjens 
cytostatika fått rangordning 10. För kvinnor som svarat på tidigare linjers 
behandlingar har fjärde linjens cytostatika satts på ”FoU-lista”.
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Palliativ behandling, inklusive så kallade targeted drugs, har god tera-
peutisk effekt men hög kostnad per effekt och har därför getts prioritet 5 
för specifika patientgrupper.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

32.1.3 Kvinna med fjärrmetastaserad bröstcancer HER2-positiv

Underhållsbehandling med trastuzumab efter kemo+ trastuzu-
mab

FoU

32.2 Kvinna med fjärrrmetastaserad sjukdom

Antracyklinbaserad cytostatika 

4

32.3 Kvinna med fjärrmetastaserad sjukdom

Docetaxel/paklitaxel

5

32.5 Kvinna med fjärrmetastaserad sjukdom som inte svarat på 
tidigare linjers behandling

Cytostatika efter andra linjens behandling

10

33.1 Pre- och postmenopausala kvinnor, HER2-positiv bröstcancer

Första linjens monoterapi med trastuzumab

10

34.2.2 Postmenopausala kvinnor med metastaserande, hormonre-
ceptorpositiv sjukdom

Aromatashämmare andra linjen 

5

34.2.3 Postmenopausala kvinnor som inte svarat på tidigare linjers 
terapi

Tredje linjens endokrin terapi, exemestan

9

35.2 Kvinna med kända skelettmetastaser

Bisfosfonater

6

36.3.1 Kvinna med verifierade hjärnmetastaser

Högdossteroid

2

36.3.3 Kvinna med verifierad hjärnmetastas

Kirurgi

9

36.3.4 Kvinna med verifierade hjärnmetastaser

Konventionell strålbehandling
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Kolorektal cancer
Primär prevention
Det finns anledning att rekommendera fysisk aktivitet som en primärpre-
ventiv åtgärd, men den bakomliggande mekanismen är inte klarlagd. 

För dietfaktorer är kunskapsläget fortfarande osäkert.
För tobak och alkohol är kunskapsläget motsägelsefullt. 

Sekundär prevention
• Säkerställ tillgång till gendiagnostik för familjär adenomatös polypos 

(FAP) och hereditär nonpolyposis kolorektal cancer (HNPCC) vid på-
visad familjär benägenhet att få tarmcancer. Åtgärden minimerar död-
ligheten i kolorektal cancer och leder till tidig upptäckt av andra tumör-
former.

• Överväg strukturerad uppföljning med koloskopi vid inflammatorisk 
tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns kolit).

Mortaliteten i kolorektal cancer minskar i grupper där screening gjorts 
genom att undersöka förekomsten av blod i avföringen, medan det inte 
finns tecken på att den totala mortaliteten påverkas. Koloskopi, som är 
den undersökningsmetod som används för att utreda dem som haft blod 
i avföringen vid screening, innebär vissa komplikationsrisker. Även om 
komplikationer är sällsynta är de betydligt allvarligare än vid mammo-
grafi. Screening i olika former, dock ej populationsbaserad, förekommer i 
en del länder, medan exempelvis England, Finland, Danmark och Norge 
genomför program för att undersöka om screening är praktiskt genomför-
bar och ekonomiskt försvarbar i en definierad population. Det kan synas 
motsägelsefullt att ange god evidens för effekt och därefter placera åtgär-
den på ”FoU-lista”. Anledningen är att genomförbarhet och kostnad/nytta 
av screening på populationsbas inte är tillräckligt studerat. Det är också 
önskvärt att utveckla screeningmetoder som är mer pålitliga än F-Hb.IN
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Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

2.6 Besvärsfria individer i åldersgrupp 55–70 år

Populationsbaserad screening med haemoccult (F-Hb) och 
utredning med koloskopi vid positivt utfall

FoU

2.1 Familjär adenomatös polypos (FAP)

Gentest samt strukturerad uppföljning med endoskopi med 
2–3 års intervall vid indikation profylaktisk kolektomi

1

2.2 Hereditär nonpolyposis kolorektal cancer (HNPCC)

Gentest och strukturerad uppföljning vartannat år med koloskopi 
och gynundersökning och kolektomi vid indikation

2

2.4 Individ med ulcerös kolit (UC)

Strukturerad uppföljning med koloskopi vart tredje till vart 
fjärde år

6

2.5 Individ med Crohns kolit (CD)

Strukturerad uppföljning med koloskopi vart tredje till vart 
fjärde år

7

Primär diagnostik
• Säkerställ att klinisk undersökning, rektalpalpation och rektoskopi görs 

vid tarmsymtom som inger misstanke om malignitet vid första kontakt 
med läkare. Dessa undersökningar har alla hög sensitivitet för upptäckt 
av tumörer i rektum.

• Säkerställ tillgång till koloskopi vid den fortsatta utredningen. Av kva-
litetsskäl är den förstahandsmetod bland annat beroende på möjlig-
heten att ta biopsier och avlägsna polyper. Undersökningen kan vid 
brist på endoskopiresurser ersättas med kolonröntgen kombinerad med 
rektoskopi eller flexibel sigmoidoskopi. Kolonröntgen har dock lägre 
sensitivitet och specificitet.

• Möjliggör tillgång till kolorektal kartläggning med koloskopi vid rek-
tala adenom > 1 cm på grund av ökad risk för att det även finns tumörer 
högre upp i tarmen.IN
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Vid misstanke om kolorektal cancer

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

3.2 Klinisk undersökning, rektalpalpation och rektoskopi 1

4.3 Koloskopi 1

4.1 Kolonröntgen 3

4.4 Virtuell koloskopi 5

4.2 Endast sigmoidoskopi 10

Vid diagnostiserad polyp

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

6.4 Individ med adenom i rektum ≥ 1 cm

Kolorektal kartläggning med koloskopi

3

Kurativt syftande behandling av primärtumören
• Säkerställ perioperativ trombosprofylax under en period av 10 dagar.

• Säkerställ infektionsprofylax som företrädesvis ges peroralt.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

11.6 Trombosprofylax kort 10 dagar 2

11.7 Trombosprofylax förlängd till 30 dagar FoU

11.8 Preoperativ förberedelse 
Infektionsprofylax med peroral antibiotika

2

11.9 Preoperativ förberedelse 
Infektionsprofylax med intravenös antibiotika

5

• Möjliggör tillämpning av accelererad perioperativ vård, vilket leder till 
att vårdtiden blir kortare och komplikationerna färre än vid konventio-
nell perioperativ vård.

Tarmrengöring före kirurgi vid koloncancer rekommenderas inte, då den 
medför ökad komplikationsrisk (läckage, sårinfektioner). 
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Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

11.1 Patient med kolorektal cancer

Accelererad perioperativ vård(Fast track, ERAS)

3

11.5 Patient med diagnostiserad koloncancer inför operation

Preoperativ förberedelse – tarmrengöring

Icke-göra

Vid koloncancer kan såväl öppen som laparoskopisk operation rekommen-
deras. Öppen kirurgi kan göras på alla patienter medan laparoskopisk kirur-
gi maximalt kan göras på cirka hälften av patienterna. Fördelen med laparo-
skopisk kirurgi är sannolikt färre komplikationer från bukväggen (infektio-
ner, ärrbråck, med mera) medan den långa inlärningstiden utgör en nackdel 
eftersom den förutsätter stora operationsvolymer. För patienter över 65 år 
finns ingen signifikant skillnad i samhällsekonomisk kostnad mellan öppen 
och laparoskopisk kirurgi när produktionsbortfall inkluderas.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

13.2 Patient med koloncancer, elektiv operation

Öppen kirurgi

1

13.3 Patient med koloncancer, elektiv operation

Laparoskopisk kirurgi

2

Rutinmässig användning av staplerteknik vid anastomos i kolon är inte att 
rekommendera på grund av låg kostnadseffektivitet. Den ger inte bättre 
resultat än handsydd anastomos men är väsentligt dyrare. 

Däremot medför staplertekniken vid rektalcancer att betydligt fler pa-
tienter kan opereras med bevarad anus utan behov av permanent stomi. 

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

13.7 Patient med koloncancer, elektiv operation

Rutinmässig anastomosteknik med stapler

10
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Koloncancer
• Överväg preoperativ strålbehandling vid primärt icke exstirpabel ko-

loncancer när den ger möjlighet till sådan tumörreduktion att radikal 
operation blir möjlig. Strålbehandlingen ger dock mer biverkningar än 
motsvarande åtgärd vid rektalcancer.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

20.2 Patient med primärt icke exstirpabel koloncancer där operation 
bedöms möjlig om tumörtillbakabildning kan nås

Kombination av kemoterapi och strålbehandling åtföljd av 
kirurgi med kurativ intention

5

Elektiv operation ska anpassas till tumörens lokalisation och stadium.
Rangordningen av lokal excision gäller endoskopisk polypektomi för 

tidig cancer (T1 och gynnsam histologi), där öppen operation med tarm-
resektion inte är obligat. I praktiken ställs ofta diagnosen i efterhand då 
ett förmodat benignt adenom har tagits bort endoskopiskt.

En bloc-tekniken är nödvändig vid överväxt på andra organ och har 
hög prioritet på grund av stor kurativ potential och tydlig gynnsam på-
verkan på lidande.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

13.1 Patient med koloncancer

Typoperationer beroende på lokalisation

1

13.8 Patient med koloncancer, elektiv operation för patienter i sta-
dium T1 med SM 1 eller 2 och med adekvat patologi

Lokal excision

1

13.6 Patient med koloncancer med överväxt på andra organ, elektiv 
operation

En bloc resektion

3

• Säkerställ tillgång till adjuvant cytostatikabehandling vid radikalt ex-
stirperad koloncancer stadium III samt stadium II med riskfaktorer där 
behandlingsregimen anpassas till patientens förutsättningar. 

• Överväg motsvarande behandling vid stadium II utan riskfaktorer. Bi-
verkan i form av neurotoxicitet av oxaliplatintillägget är inte sällan 

IN
AKTUELL

T



5�

påtaglig och långvarig och kan vara handikappande, vilket måste vägas 
in före terapibeslut och värderas under behandlingens gång.

Kombinationen 5-FU/irinotekan bör ges endast i undantagsfall, då kost-
nadseffektiviteten bedömts som låg.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

21.4 Patient med radikalt exstirperad koloncancer, stadium III och 
stadium II med riskfaktorer

Adjuvant onkologisk behandling (postoperativ cytostatika,  
5-FU-behandling intravenös eller peroral)

2

21.6 Patient med radikalt exstirperad koloncancer, stadium III och 
stadium II med riskfaktorer

Adjuvant onkologisk behandling, (postoperativ cytostatika, 
kombination 5-FU/oxaliplatin)

2

21.3 Patient med radikalt exstirperad koloncancer, stadium II utan 
riskfaktorer

Adjuvant onkologisk behandling (postoperativ cytostatika,  
5-FU-behandling intravenös eller peroral)

5

21.5 Patient med radikalt exstirperad koloncancer, stadium II utan 
riskfaktorer

Adjuvant onkologisk behandling, (postoperativ cytostatika, 
kombination 5-FU/oxaliplatin)

5

21.7 Patient med radikalt exstirperad koloncancer , stadium II och III

Adjuvant onkologisk behandling (postoperativ cytostatika, 
kombination 5-FU/irinotekan)

9

Rektalcancer
• Möjliggör tillgång till kombinerad strål- och cytostatikabehandling vid 

primärt icke exstirpabel rektalcancer på grund av bättre effekt än en-
bart strålbehandling, även om biverkningarna ökar. 

• Överväg preoperativ strålbehandling under 5–6 veckor, vilket ger resek-
tabilitet för 40–60 procent och 5-årsöverlevnad för 20–30 procent i en 
patientgrupp som annars har en medianöverlevnad på mindre än 1 år. 
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Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

20.4 Patient med primärt icke exstirpabel rektal cancer

Preoperativ radiokemoterapi med 5-FU-baserad behandling 
utan tillägg av andra cytostatika

3

20.3 Patient med primärt icke exstirpabel rektal cancer

Preoperativ radioterapi

5

20.5 Patient med primärt icke exstirpabel rektal cancer

Preoperativ radiokemoterapi med kombination av 5-FU alt 
capecitabin och exempelvis oxaliplatin eller irinotekan

FoU

• Möjliggör tillgång till neoadjuvant onkologisk behandling (preoperativ 
radioterapi med 5 x 5 Gy under 1 vecka) vid exstirpabel men lokalt 
avancerad rektal cancer, cT3–4 eller N+.

Vid exstirpabel rektalcancer minskar preoperativ strålbehandling risken 
för ett lokalt recidiv med drygt hälften. Om recidivrisken bedöms som 
mycket liten på grund av tumörstadium och läge, är det antal patienter 
som gagnas av strålbehandlingen mycket litet även om risken fortfarande 
minst halveras. Strålbehandling 5x5 Gy under en vecka är effektiv och 
välstuderad. Denna behandling rekommenderas i första hand då den dess-
utom är enkel, har få biverkningar och är kostnadseffektiv.

Längre tids strålbehandling med cytostatika rekommenderas i första hand 
inte till denna grupp av patienter utan används bara i de fall då tumören 
bedömts primärt icke-exstirpabel, på grund av mer omfattande biverk-
ningar och längre tid till operation. Att ge enbart 5x5 Gy till patienter med 
inexstirpabel tumör rekommenderas inte då det fortfarande är en experi-
mentell oprövad behandling. 
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Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

20.6 Patient med exstirpabel men lokalt avancerad rektal cancer, 
cT3–4 eller N+ 

Neoadjuvant onkologisk behandling (preoperativ radioterapi 
med 5 x 5 Gy under 1 vecka)

3

20.7 Patient med exstirpabel men lokalt avancerad (T3–4 (opera-
bel) eller N+) rektal cancer

Neoadjuvant onkologisk behandling (preoperativ radioterapi 
under 4–5 veckor (40–50 Gy) utan cytostatika)

8

20.8 Patient med exstirpabel men lokalt avancerad (T3–4 (opera-
bel) eller N+) rektal cancer

Neoadjuvant onkologisk behandling (preoperativ radiokemote-
rapi under 5–6 veckor (46–50 Gy) med 5-FU 

3

20.9 Patient med exstirpabel men lokalt avancerad (T3–4 (opera-
bel) eller N+) rektal cancer

Neoadjuvant onkologisk behandling (preoperativ radiokemote-
rapi under 5–6 veckor (46–50 Gy) med 5-FU/ capecitabin och 
oxaliplatin eller irinotecan

FoU

20.10 Patient med exstirpabel icke lokalt avancerad (cT1–2 N0) 
rektal cancer

Neoadjuvant onkologisk behandling (preoperativ radioterapi 
med 5 x 5 Gy under 1 vecka)

4

Elektiv operation ska anpassas till tumörens lokalisation och stadium.
Förbättrade operationsmetoder samt en ökad användning av strålbehand-

ling före operation av rektalcancer har bidragit till att nästan fördubbla 5-
årsöverlevnaden under den senaste 20-årsperioden. Olika typoperationer 
har därför fått högsta prioritet. 

Lokal excision är en enkel åtgärd, lämplig i strikt selekterade fall vid 
tumörstadium I.

Indikationerna för Hartmanns operation respektive rektumamputation 
är svåra att avgränsa. Hartmanns operation kan vara lämplig vid svag 
sfinkterfunktion eller hög morbiditet i andra sjukdomar. Emellertid finns 
det för närvarande inget stöd för att Hartmanns operation ska utföras när 
främre resektion med koloanal anastomos är ett alternativ. 

Vid låg främre resektion bör avlastande loop-stomi övervägas eftersom 
risken för anastomosläckage minskar. 
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Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

14.1 Patient med rektal cancer ovanför analkanalen

Låg främre resektion

1

14.6 Patient med lågt belägen rektal cancer (stadium I–IV) 

Rektumamputation

1

14.7 Patient med tidig rektal cancer (stadium I) 

Lokal excision

2

14.8 Patient med lokalt avancerad rektal cancer med utbredd över-
växt mot omgivande organ, elektiv operation 

Bäckenexcenteration

2

14.3 Patient med rektal cancer vid svag sfinkterfunktion eller hög 
morbiditet i andra sjukdomar 

Hartmanns operation

3

14.2 Patient med rektal cancer operation med låg främre resektion

Avlastande loop-stomi

5

• Möjliggör tillgång till adjuvant radiokemoterapi för de patienter med 
radikalt exstirperad rektalcancer med riskfaktorer som inte fått preope-
rativ strålbehandling, vilket rekommenderas i första hand. Här bidrar 
den postoperativa radiokemoterapin till en relativ minskning av lokal-
recidivrisken med 6–25 procentenheter och en ökning av överlevnaden 
med cirka 10 procentenheter.

Adjuvant cytostatika vid rektalcancer är mycket kontroversiellt. Många 
har extrapolerat från koloncancer och ger adjuvant cytostatika, Det ve-
tenskapliga stödet för vinster av adjuvant cytostatika efter modern rektal-
cancerkirurgi är osäkert, varför denna behandling bedömts som en FoU-
fråga. En randomiserad studie pågår.IN
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Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

21.9 Patient med radikalt exstirperad rektal cancer, stadium II och 
III om preoperativ strålning inte givits

Adjuvant behandling radiokemoterapi

4

21.10 Patient med radikalt exstirperad rektal cancer, stadium II och III

Adjuvant behandling (postoperativ cytostatika intravenöst eller 
peroralt)

FoU

Uppföljning efter avslutade terapeutiska åtgärder 	
mot primärtumör
Effekt av uppföljning finns visad men det exakta innehållet i uppfölj-
ningsprogrammen återstår att fastställa. Uppföljning under maximalt 5 år 
rekommenderas på grund av att det ger reduktion av mortalitet i kolorek-
tal cancer. Med frekventa kontroller (så kallad intensiv uppföljning) upp-
täcks recidiv tidigare och kurativ reoperation kan utföras dubbelt så ofta. 

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

24.2 Patienter behandlade kurativt för kolorektal cancer

Uppföljning under maximalt 5 år för att upptäcka behandlings-
bara återfall av tumör

4

Kurativt syftande åtgärder vid recidiv och metastaserad 
sjukdom
• Möjliggör tillgång till kurativt syftande kirurgi för patienter med lo-

kalrecidiv eller metastaser i lever och lunga när det bedöms möjligt att 
uppnå radikalitet.

Metastasering av kolorektal cancer är ibland begränsad, varför operation 
eller annan lokal behandling av metastaser kan vara botande. 

Levermetastasdestruerande behandling har ännu inte studerats adekvat. 
Såväl den kurativa som den palliativa effekten är därför osäker. Åtgärden 
har satts på ”FoU-lista”.

IN
AKTUELL

T



��

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

26.1 Patient med lokalrecidiv som bedömts möjlig att operera, rektal 
cancer

Operation av lokalrecidiv

2

26.2 Patient med levermetastas av kolorektal cancer som bedömts 
möjlig att operera 

Operation av levermetastaser

3

26.3 Patient med lungmetastas av kolorektal cancer som bedömts 
möjlig att operera 

Operation av lungmetastaser

3

27.1 Patient med metastas av kolorektal cancer

Adjuvant behandling med 5-FU/leucovorin efter radikal kirurgi 
för fjärrmetastaser

5

26.8 Levermetastaser 

Lokal tumördestruerande behandling i levern

FoU

Tumörspecifika palliativa insatser före brytpunkt 	
för vård i livets slutskede 
Det finns mycket god evidens för effekt av 5-FU-baserad palliativ cyto-
statikabehandling. 

5-FU behandling bör moduleras främst med leucovorin. 5-FU kan ock-
så ges peroralt (t.ex. med capecitabin) med likvärdig effekt. I första linjen 
ges antingen 5-FU/leucovorin enbart eller i kombination med irinotekan 
eller oxaliplatin.

Patient med lokalrecidiv och/eller metastas av kolorektal cancer där kombinations-
behandling inte bedöms lämplig eller nödvändig primärt, första linjens behandling.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

28.1 Palliativ behandling med cytostatika (modulerad 5-FU-baserad 
behandling enbart, första linjen)

4

28.2 Palliativ behandling med cytostatika (infusion 5-FU i stället för 
bolus, första linjen)

4

28.3 Palliativ behandling med cytostatika (peroral fluoropyrimidine-
behandling, första linjen)

4
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Patient med lokalrecidiv och/eller metastas av kolorektal cancer där största möjliga 
chans till tumörtillbakabildning bedöms lämplig eller nödvändig, första linjen.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

28.4 Palliativ behandling med cytostatika (modulerad 5-FU-behand-
ling + irinotekan eller oxaliplatin, första linjen)

5

28.8 Palliativ behandling med 5-FU och irinotekan med bevacizu-
mab (Avastin) första linjen som tillägg

7

I andra linjen ges behandling med det preparat (irinotekan eller oxalipla-
tin) som inte givits i första linjen, nästan alltid i kombination med 5-FU/
leucovorin eller capecitabin. Irinotekan kan också ges ensamt. 

Tredje linjens behandling har samma rangordning som andra linjens 
behandling (prioritet 6–7) om första linjens behandling varit 5-FU/leu-
covorin, andra linjens behandling en kombination med oxaliplatin eller 
irinotekan. Tredje linjens behandling blir då oxaliplatin (efter irinotekan) 
eller irinotekan (efter oxaliplatin). Vid svikt på alla tre cytostatika finns 
inga dokumenterade positiva effekter.

Effekter av behandling kan avläsas i termer av ökad remissionsfrekvens, 
förbättring av livskvalitet, förlängd tid till progress och förlängd överlev-
nad. Skillnader i kostnadseffektivitet motiverar skillnader i rangordning.

Palliativ behandling med irinotekan och oxaliplatin i kombination med 
antikroppar som bevacizumab/cetuximab (Avastin och Erbitux) vid kolo-
rektal cancer ger viss förlängd överlevnad till mycket hög kostnad. Dessa 
har fått låg rangordning och bör användas endast i selekterade fall. Fram-
för allt gäller detta behandling med cetuximab där ännu få randomiserade 
studier slutförts.
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Patient med lokalrecidiv och/eller metastas av kolorektal cancer andra och 
tredje linjens behandling.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

28.5 Palliativ behandling med cytostatika (irinotekan enbart andra 
linjen (efter svikt modulerad 5-FU))

6

28.6 Palliativ behandling med cytostatika (modulerad 5-FU + oxalip-
latin andra linjen (efter svikt irinotekan/5-FU/leucovorin))

6

28.7 Palliativ behandling med cytostatika (irinotekan eller oxaliplatin 
med 5-FU/leucovorin tredje linjen (efter svikt modulerad 5-FU 
och oxaliplatin/5-FU/leucovorin respektive irinotekan/5-FU/leu-
covorin))

6

28.9 Palliativ behandling med 5-FU och oxaliplatin med bevacizu-
mab (Avastin) andra linjen som tillägg

8

28.10 Palliativ behandling med kombinationen irinotekan med cetuxi-
mab (Erbitux) tredje linjen som tillägg (efter svikt på irinotekan)

8

Palliativ strålning och kirurgi 
• Säkerställ tillgång till palliativ strålbehandling för patienter med lokal-

recidiv och/eller metastas av kolorektal cancer.

Orsaken till tarmhinder kan ibland vara en godartad förträngning på grund 
av tidigare operationer. Om hindret orsakas av en brid är kirurgisk behand-
ling mycket framgångsrik. Vid tarmobstruktion är kirurgisk behandling 
(exempelvis stent i duodenum eller kolon, stomi- eller bypassoperation) 
högre rangordnat före brytpunkt för vård i livets slutskede eftersom man 
därigenom tydligt kan förlänga överlevnaden och öka livskvaliteten. Ef-
ter brytpunkten har ”konservativ behandling” högre rangordning då ki-
rurgisk terapi inte längre bidrar till att förlänga livet och den potentiella 
palliativa effekten riskerar att överskuggas av postoperativa komplikatio-
ner. Liknande förutsättningar kan appliceras på åtgärder vid gallstas med 
gulsot. 

Hartmanns operation med palliativt syfte kan övervägas vid icke bot-
bar fjärrmetastasering. Den medför att patienten får minskade lokala pro-
blem och snabbare tillgång till kemoterapi.IN
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Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

29.2 Patient med lokalrecidiv och/eller metastas av kolorektal cancer

Palliativ behandling med strålning

2

29.1 Patient med lokalrecidiv och/eller metastas av kolorektal can-
cer med ileus

Palliativ behandling med kirurgi, (operation stent, inre shunt, 
stomi)

4

14.5 Patient med rektalcancer och icke botbar fjärrmetastasering 
och/eller icke lokalt radikal operation (R1–R2-resektion)

Hartmanns operation i palliativt syfte

5

Prostatacancer
Primär prevention
Det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge några rekom-
mendationer för primär prevention.

De åtgärder som kan vara aktuella har satts på ”FoU-listan”. Finaste-
rid kan minska risken att diagnostiseras med prostatacancer, men inget 
är känt om hur det påverkar morbiditet eller mortalitet. Det finns visst 
vetenskapligt underlag för att konsumtion av tillagade tomater, tillförsel 
av selen och vitamin E minskar risken att få prostatacancer. Möjligen kan 
rökstopp och ökad fysisk aktivitet minska risken att få prostatacancer, men 
det vetenskapliga underlaget är svagt.

Sekundär prevention
• Säkerställ tillgång till onkogenetisk utredning och vägledning vid miss-

tänkt ökad genetisk risk för prostatacancer då den ger ökade möjlig-
heter till att både stilla en befogad oro för cancer och att fastställa en 
prostatacancer i tidigt skede. 

• Genomför inte PSA-prov som hälsokontroll utan att mannen tagit del 
av skriftlig information om för- och nackdelar med PSA-test och dis-
kuterat den personliga nyttan av testet med läkare.

• Gör individuell värdering av möjlig nytta i förhållande till risk för nega-
tiva effekter hos symtomfria män som önskar PSA-testning och disku-
tera denna med mannen efter att han tagit del av skriftlig information. 
PSA-testning som hälsokontroll medför en risk för överdiagnostik och 
överbehandling som troligen är betydligt större än möjligheten att test-
ningen leder till diagnos och botande behandling av en prostatacancer 
som senare hade lett till döden. 
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Det finns ett visst vetenskapligt underlag för att screening med PSA i 
åldersgruppen 50–70 år skulle kunna leda till minskad dödlighet i pro-
statacancer. Totalmortaliteten påverkas inte. Det finns gott vetenskapligt 
underlag för att screening för prostatacancer leder till överdiagnostik och 
överbehandling av cancerhärdar som inte hade lett till livshotande sjuk-
dom, och visst vetenskapligt underlag för att denna överdiagnostik och 
överbehandling är betydande. Det finns således idag otillräckligt veten-
skapligt underlag för antagandet att de positiva effekterna av populations-
baserad screening för prostatacancer med PSA skulle överväga de nega-
tiva effekterna. Även om de nu pågående randomiserade studierna skulle 
visa minskad dödlighet i den screenade populationen måste detta vägas 
mot de oönskade effekterna i form av falskt positiva test, överdiagnostik, 
överbehandling och kostnader innan beslut kan fattas om allmän screen-
ing ska införas eller inte. 

Faktorer som kan få läkaren att avråda en symtomfri man från hälsokon-
troll med PSA är exempelvis hög ålder, allvarliga sjukdomar med dålig pro-
gnos på 10–15 års sikt, kort livslängd i den nära släkten, tillstånd som gör 
diagnostik eller kurativt syftande behandling komplicerad, samt liten tolerans 
för behandlingsrelaterade biverkningar. Den individuella utvärderingen kan 
också leda till att mannen får en mer realistisk uppfattning om hur PSA-test-
ning kan påverka hans risk att avlida i prostatacancer i förhållande till åtgär-
der riktade mot riskfaktorer för övriga allvarliga sjukdomar som exempelvis 
rökning, övervikt och fysisk inaktivitet. Faktorer som stark oro för död i pro-
statacancer på grund av att nära släktingar eller vänner drabbats, kan tala för 
hälsokontroll med PSA och prostatapalpation. Genomförande av PSA-test 
som hälsokontroll på en mans eget initiativ, efter strukturerad information 
enligt ovan och enligt de råd som ges via Sjukvårdsrådgivningen har därför 
fått medelhög prioritet, med undantag för män med betydande hereditet för 
prostatacancer vilket fått hög prioritet.
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Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

2.1.1 Friska män, 50–70 år

Populationsbaserad screening med PSA-test

FoU

2.2.2 Män med två eller fler förstagradssläktingar med prostatacancer

Riktad hälsoundersökning med PSA

3

2.2.3 Män i släkter med konstaterad mutation i bröstcancergenen 
BRCA2

Riktad hälsoundersökning med PSA

3

2.3.3 Önskemål om riktad hälsokontroll för tidig diagnostik av prosta-
tacancer från 50–75 år gammal symtomfri man som tagit del 
av strukturerad information om PSA-testning

PSA-testning

6

Diagnostik
För att uppnå ett minimum av säkerhet i diagnostiken ska vid klinisk 
misstanke om prostatacancer såväl PSA-test och palpation som transrek-
talt ultraljud (TRUL) och ultraljudsledd systematisk mellannålsbiopsi ut-
föras. Denna kombination av diagnostiska metoder är avgörande för att 
kunna ge korrekt behandling.

Utredning med palpation + TRUL+ ultraljudsledd systematisk mellannålsbiopsi 
(8–12 kolvar).

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

4.1.4.1.3 PSA 1–3 µg/l Symtomfri man med förväntad överlevnad > 
10–15 år

10

4.1.4.2.1 PSA 3–4 µg/l Symtomfri man med förväntad överlevnad > 
10–15 år

 3

4.1.4.3 PSA 4–10 µg/l Symtomfri man med förväntad överlevnad > 
10–15 år 

 2

4.1.4.4 PSA > 10 µg/l Symtomfri man förväntad överlevnad > 10–15 
år

 2

4.2.3 Klinisk klar misstanke på prostatacancer med symtom  1

• Genomför fullständig utredning enligt ovan vid klinisk misstanke om 
prostatacancer samt vid PSA > 4 µg/l.

• Vid PSA 3–4 µg/l överväg alternativet omtagning av PSA inom 0,5–1 
år vid palpationsfynd som vid benign hyperplasi.
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• Vid PSA 3–10 µg/l ger kvoten mellan fritt och totalt PSA värdefull 
information.

Behandlingskrävande och samtidigt botbar prostatacancer är sällsynt hos 
män med kvarvarande förväntad överlevnad mindre än 10–15 år.

Förekomsten av prostatacancer och av lågt differentierad prostatacan-
cer vid benignt palpationsfynd är obetydligt lägre vid PSA 3–4 µg/l än 
vid PSA 4–10 µg/l, medan förekomsten minskar påtagligt vid PSA under 
3µg/l, om än inte till noll.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

4.1.4.2.2 PSA 3–4 µg/l hos symtomfri man förväntad överlevnad  
> 10–15 år

Omtagning av PSA inom 0,5–1 år vid palpationsfynd som vid 
benign hyperplasi

3

4.1.4.2.3 PSA 3–10 µg/l hos symtomfri man med förväntad överlevnad 
>10–15 år och palpationsfynd som vid benign hyperplasi 

Analys av kvoten fritt till totalt PSA 

3

Det finns ett visst vetenskapligt underlag för att få män med PSA under 
4 µg/l och benignt palpationsfynd har en vid rutinbiopsi detekterbar pro-
statacancer som blir obotlig innan PSA når över 4 µg/l. För symtomfria 
män med PSA-värde 3–4 µg/l kan därför som ett alternativ rekommende-
ras omtagning av PSA inom 0,5–1 år vid palpationsfynd som vid benign 
hyperplasi.

Individuella faktorer som talar för biopsier redan vid PSA 3–4 µg/l 
är låg ålder med lång förväntad överlevnad, liten prostatakörtel, snabb 
stegring av PSA till aktuellt värde, låg kvot mellan fritt och totalt PSA, 
hereditet för prostatacancer och påtaglig oro för cancer. 

Analys av kvoten fritt/totalt PSA, liksom PSA-utveckling över tid och 
PSA-densitet kan öka det diagnostiska värdet av PSA. Risken är liten för 
att en cancer som inte påvisats vid två biopsiomgångar med vardera 8–12 
biopsikolvar hos en man med oförändrat PSA mellan 3 och 10 µg/l och be-
nignt palpationsfynd ska bli obotlig innan PSA-värdet stiger ytterligare.

Gleasongradering av histologiska preparat korrelerar väl till prognosen 
såväl efter radikal prostatektomi och strålbehandling som i naturalförlop-
pet. Den har fått högsta prioritet.

Skelettscintigrafi används i syfte att upptäcka metastaser. Metoden är 
vid vissa indikationer avgörande för fortsatt behandling och diagnostik 
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av skelettmetastaser kan då innebära att för patienten påfrestande kura-
tivt syftande behandling undviks. Skelettscintigrafi har fått prioritet 2 
vid symtom från skelettet och för speciella riskgrupper med hänsyn till 
Gleasongradering och PSA. Värdet av skelettscintigrafi i andra situatio-
ner är inte visat (”icke-göra-lista”).

Lymfkörtelutrymning har fått olika prioritet beroende på riskgrupp med 
hänsyn till Gleasongradering och beroende av om det görs i samband med 
utredning inför eventuellt kurativt syftande strålbehandling respektive i 
samband med radikal prostatektomi.

Behandling av lokaliserad prostatacancer
Vid lokaliserad prostatacancer är risken för förtida död relaterad till tu-
mörutbredning (tumörvolym) som korrelerar till tumörstadium, PSA-nivå 
samt till tumörens aggressivitet mätt som Gleason score (GS). Patienterna 
indelas därför i tre grupper:

• Lågriskgrupp: PSA <10 µg/l och GS ≤ 6

• Intermediär riskgrupp: PSA 10–20 µg/l och/eller GS 7

• Högriskgrupp: PSA >20 µg/l och/eller GS 8–10.

Kirurgi och strålbehandling har fått samma rangordning eftersom behandlings-
resultaten (innefattande doseskaleringskonceptet) för extern strålbehandling 
och brachyterapi är jämförbara med dem från radikal prostatektomi vid 
lokaliserad prostatacancer. Jämförelsen är grundad på kohort- och obser-
vationsstudier, inte randomiserade studier.
Neoadjuvant eller adjuvant cytostatikabehandling är inte aktuella som åt-
gärder vid prostatacancer utanför kontrollerade vetenskapliga studier. 

Neoadjuvant hormonbehandling vid radikal prostatektomi har satts på 
”icke-göra-lista” eftersom åtgärden inte visat sig ha någon effekt på reci-
divfri överlevnad efter 5–7 års uppföljning.

Adjuvant strålbehandling för intermediär- och högriskgrupperna med 
förväntad överlevnad > 10 år minskar risken för PSA-recidiv, men ak-
tuella studier medger ännu inte definitiva slutsatser angående effekt på 
metastasering och överlevnad.

För lågriskgrupp med förväntad överlevnad 10–20 år:
• Tillämpa i första hand aktiv monitorering av sjukdomens utveckling 

för att senare ta ställning till val av behandling.

• Erbjud i andra hand radikal prostatektomi eller extern strålbehandling.
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Lågriskgrupp. Förväntad överlevnad 10–20 år.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

7.1.1.2.1 Aktiv monitorering inför senare ställningstagande till behandling 3

7.1.2.3.1 Öppen retropubisk eller laparoskopisk radikal prostatektomi 4

7.1.3.2.1 Extern strålbehandling (1.8–2.0 Gy/fr, tot. Dos 70 Gy, ”kon-
ventionell strålbehandling”)

4

7.1.3.3.1 Doseskalerad extern strålbehandling (1.8–2.0 Gy/fr, tot dos 
>78 Gy)

4

7.1.1.1 Symtomstyrd behandling 5

7.1.3.1.1 Lågdosrat brachyterapi (permanent Jod-125, Palladium-103 
seeds), dos motsvarande 71–73 Gy

5

7.1.3.4.1 Extern strålbehandling plus högdosrat brachyterapi (temporär 
Iridium-192) boost (sammanlagd dos > 100 Gy)

5

För lågriskgrupp med förväntad överlevnad > 20 år:
•	 Erbjud i första hand radikal prostatektomi eller doseskalerad extern 

strålbehandling (1.8–2.0 Gy/fr, total dos >78 Gy).

Lågriskgrupp. Förväntad överlevnad > 20 år.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

7.1.2.3.2 Öppen retropubisk eller laparoskopisk radikal prostatektomi 3

7.1.3.3.2 Doseskalerad extern strålbehandling (1.8–2.0 Gy/fr, tot dos 
>78 Gy)

3

7.1.1.2.2 Aktiv monitorering inför senare ställningstagande till behandling 4

7.1.3.2.2 Extern strålbehandling (1.8–2.0 Gy/fr, tot. Dos 70 Gy, ”kon-
ventionell strålbehandling”)

4

7.1.3.1.2 Lågdosrat brachyterapi (permanent Jod-125, Palladium-103 
seeds), dos motsvarande 71–73 Gy

5

7.1.3.4.2 Extern strålbehandling plus högdosrat brachyterapi (temporär 
Iridium-192) boost (sammanlagd dos > 100 Gy)

5

För intermediär riskgrupp med förväntad överlevnad > 10 år: 
• Erbjud i första hand radikal prostatektomi eller doseskalerad strålbe-

handling till >78 Gy given enbart externt eller som kombination av 
extern strålning och högdosrat brachyterapi.

• Överväg adjuvant strålbehandling för patienter med patologiskt stadi-
um pT2–3, N0, M0, med minst en av riskfaktorerna kapselperforation, 
positiv kirurgisk marginal eller inväxt i vesicula seminalis.
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• Använd neoadjuvant hormonbehandling till kurativt syftande strålbe-
handling till denna riskgrupp endast i selekterade fall.

• Tillämpa inte symtomstyrd behandling annat än efter patientens uttryck-
liga begäran på grund av risken för metastasering och förtida död.

Intermediär riskgrupp. Förväntad överlevnad > 10 år.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

7.2.2.1 Öppen retropubisk eller laparoskopisk radikal prostatektomi 3

7.2.3.3 Doseskalerad strålbehandling till >78 Gy given enbart externt 
eller som kombination av extern strålning och högdosrat 
brachyterapi

3

7.2.3.8 Adjuvant strålbehandling efter radikal prostatektomi vid hög 
risk för lokalt återfall

5

7.2.3.5 Neoadjuvant hormonbehanding till kurativt syftande  
strålbehandling

8

7.2.1.1 Regelbundna kontroller och symtomstyrd behandling 9

För högriskgrupp med förväntad överlevnad > 10 år:
• Erbjud i första hand radikal prostatektomi eller doseskalerad strålbe-

handling till >78 Gy given enbart externt eller som kombination av 
extern strålning och högdosrat brachyterapi.

• Möjliggör tillgång till neoadjuvant hormonbehanding till kurativt syf-
tande strålbehandling då behandlingen ger ökad lokal kontroll samt 
ökad metastasfri och sjukdomsfri överlevnad.

• Överväg fortsatt adjuvant hormonbehandling efter strålbehandling.

• Överväg adjuvant strålbehandling för patienter med patologiskt stadi-
um pT2–3, N0, M0, med minst en av riskfaktorerna kapselperforation, 
positiv kirurgisk marginal eller inväxt i vesicula seminalis.

• Tillämpa inte symtomstyrd behandling annat än efter patientens uttryck-
liga begäran på grund av risken för metastasering och förtida död.IN
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Högriskgrupp Förväntad överlevnad > 10 år.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

7.2.2.2 Öppen retropubisk eller laparoskopisk radikal prostatektomi 2

7.2.3.4 Doseskalerad strålbehandling till >78 Gy given enbart externt 
eller som kombination av extern strålning och högdosrat 
brachyterapi

2

7.2.3.6 Neoadjuvant hormonbehanding till kurativt syftande  
strålbehandling

4

7.2.3.7 Fortsatt adjuvant hormonbehandling efter strålbehandling 4

7.2.3.8 Adjuvant strålbehandling efter RPE vid hög risk för lokalt återfall 5

7.2.1.1 Regelbundna kontroller och symtomstyrd behandling 9

• Vid förväntad överlevnad < 10 år tillämpa i första hand symtomstyrd 
behandling. 

Vid lokaliserad prostatacancer är risken för förtida död relaterad till tu-
mörutbredningen, som i sin tur korrelerar till tumörstadium och PSA-nivå 
samt till tumörens aggressivitet mätt som Gleason score (GS).

Eftersom risken för förtida död i låg- och intermediärriskgrupperna är 
liten (10–20 procent) under de 10 första åren efter tumörens upptäckt 
även om patienten lämnas utan primärbehandling, är det viktigt att ta hän-
syn till patientens förväntade överlevnad. I flera studier har man funnit att 
risken för progress av sjukdomen är hög efter 10–15 års observationspe-
riod i låg- och intermediärriskgrupperna om patienterna behandlas först 
när sjukdomen ger symtom. 

Eftersom prostatacancer kan vara en långsamt tillväxande tumörsjuk-
dom, har radikal prostatektomi för patienter med förväntad överlevnad < 10 
år fått lägre prioritet än vad som är fallet vid förväntad överlevnad > 10 år.
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Förväntad överlevnad < 10 år.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

7.1.1.3 Lågriskgrupp

Regelbundna kontroller och symtomstyrd behandling

2

7.2.1.2 Intermediär-högriskgrupp

Regelbundna kontroller och symtomstyrd behandling

2

7.2.2.9 Högriskgrupp

Öppen retropubisk eller laparoskopisk prostatektomi

7

7.2.3.9 Högriskgrupp

Doseskalerad strålbehandling till >78 Gy given enbart externt 
eller som kombination av extern strålning och högdosrat 
brachyterapi

7

Behandling av patient med stigande PSA efter kurativt 
syftande behandling 
• Överväg de olika behandlingsalternativen mot bakgrund av förväntad 

överlevnad, chans för enbart lokalt recidiv och risk för metastasering.

Upp till en tredjedel av patienterna får stigande PSA-värde efter total 
prostatektomi. Det finns inga jämförande studier av hur de olika behand-
lingsstrategierna exspektans, strålbehandling eller hormonell behandling 
vid PSA-relaps påverkar de viktigaste parametrarna – livskvalitet och över-
levnad.

Strålbehandling mot prostatabädden ger minskad risk för lokal sjuk-
domsprogress och i vissa fall goda chanser för komplett remission. För pa-
tienter med lång förväntad överlevnad och rimlig chans att ha enbart lokalt 
recidiv torde därmed risken för död i prostatacancer kunna minskas.

Prognosen för patienter med förhållandevis kort förväntad överlevnad 
och långsam PSA-stegring förbättras inte av tidigt insatt behandling. Des-
sa kan därmed vara obehandlade för att eventuellt senare få hormonell 
behandling.
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Efter total prostatektomi.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

8.1.1 Strålbehandling av prostatabädden vid rimlig chans till enbart 
lokalrecidiv

5

8.1.2 Hormonell behandling vid liten chans till enbart lokalrecidiv 6

8.1.3 Exspektans tills symtomgivande återfall vid sent återfall och 
långsam stegring av PSA

6

• Överväg de olika behandlingsalternativen mot bakgrund av förväntad 
överlevnad, chans för enbart lokalt recidiv och risk för metastasering.

Efter strålbehandling.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

8.2.3 Hormonell behandling 6

8.2.4 Exspektans tills symtomgivande återfall 6

För en betydande andel av patienterna dröjer det många år från det att PSA-
värdet börjar stiga tills kliniskt manifest lokalrecidiv eller metastasering upp-
kommer. Detta talar för att åtminstone patienter med långsamt stigande PSA 
och förhållandevis kort förväntad överlevnad kan besparas biverkningar av 
behandling genom att denna skjuts upp tills symtom uppstår, utan påtaglig 
risk för försämrad överlevnad jämfört med tidig hormonell behandling.

Omedelbar monoterapi med bikalutamid vid lokaliserad prostatacan-
cer kan ge något försämrad total överlevnad jämfört med symtomstyrd 
behandling, trots att tiden till progress förlängs. Detta talar för restriktiv 
användning av bikalutamid vid stigande PSA efter kurativt syftande strål-
behandling om kliniska uppgifter talar för att recidivet är lokalt.

Behandling av patienter med lokalt avancerad 	
prostatacancer
Vid förväntad överlevnad > 5 år:
• Väg samman tumörfaktorer (symtom, Gleasongradering, PSA-värde och 

-utvecklingstakt, etc.) och patientfaktorer (sexuell funktion, fysisk akti-
vitetsgrad, oro, etc.) vid val mellan de olika behandlingsmöjligheterna.

• För i övrigt relativt friska patienter med lång förväntad överlevnad över-
väg i första hand kombination av strålbehandling och hormonbehand-
ling.
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Minskning av risk för förtida död vid alternativet symtomstyrd hormonell 
behandling vid progress beror på hur länge man avvaktar med behand-
ling. Vid detta alternativ undviks bieffekter och kostnader för behandling 
under en behandlingsfri period som kan bli lång vid högt differentierad 
tumör.

Jämfört med symtomstyrd behandling ger såväl antiandrogenbehand-
ling som medicinsk eller kirurgisk kastration förlängd överlevnad, god 
symtomlindring och minskad risk för metastasrelaterad komplikation.

Behandling med antiandrogener ger betydligt mindre risk för biverk-
ningar (störningar i sexuell funktion och libido, blodvallningar, osteopo-
ros) jämfört med kastration.

Flutamid ger sannolikt jämförbar effekt och risk för bieffekter som vid 
behandling med bikalutamid till en betydligt lägre kostnad. Det veten-
skapliga underlaget är dock svagare, och risken för leverpåverkan är stör-
re än vid bikalutamid. Av dessa skäl har flutamid fått lägre prioritet.

Lokalt avancerad prostatacancer (T3–4, M0, Nx) med förväntad överlevnad > 5 år.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

9.5.2 Strålterapi + hormonell behandling 4

9.2.1 Antiandrogen bikalutamid 5

9.2.2 Antiandrogen flutamid 7

9.1.1 Symtomstyrd hormonell behandling vid progress (PSA-utveck-
ling, palpation, symtom)

7

9.3.1 Kirurgisk kastration 8

9.4.1 Medicinsk kastration med GnRH-analog 8

9.5.1 Strålterapi 8

Vid förväntad överlevnad < 5 år:

• Om patienten är symtomfri överväg i första hand hormonell behand-
ling som ges först vid symtomgivande progress.

• Vid symtom tillämpa kirurgisk eller medicinsk kastration.

Kastration ger mindre riskökning för osteoporosfrakturer, samtidigt som 
bieffekter i form av minskad sexuell funktion och fysisk kapacitet sällan 
är av betydelse för denna patientgrupp.
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Lokalt avancerad prostatacancer (T3–4, M0, Nx) med förväntad överlevnad < 5 år.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

9.1.2 Symtomstyrd hormonell behandling först vid symtomgivande 
progress

2

9.3.2 Kirurgisk kastration 5

9.4.2 Medicinsk kastration med GnRH-analog 5

9.2.3 Antiandrogen 8

Behandling av patienter med fjärrmetastaser
• Erbjud i första hand kastrationsbehandling (kirurgisk eller medicinsk) 

eller parenteral östrogenbehandling.

Behandlingseffekten är likvärdig mellan kirurgisk och medicinsk kastra-
tion. Båda förlänger tid till progress och ger ringa påverkan på livskvalitet 
i förhållande till den goda symtomlindrande behandlingseffekten.

Parenteral behandling med östrogen ger mindre risk för vasomotor-
syndrom och osteoporos. Parenteralt östrogen medför en lätt ökad risk 
för kardiovaskulär morbiditet, men inte någon säkerställd ökad risk för 
mortalitet i kardiovaskulär sjukdom.

Antiandrogener ger något sämre effekt än GnRH-agonister och kirur-
gisk kastration avseende tid till progression och medianöverlevnad.

Fjärrmetastaser utan tidigare hormonell behandling.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

10.1.1 Kirurgisk kastration 3

10.1.3.2 Östrogener (parenteral) 3

10.1.2 GnRH-agonister 4

10.1.6 Antiandrogener 5

10.1.7 Antiandrogen som tillägg till kastrationsbehandling (total an-
drogenblockad)
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Palliativa insatser före brytpunkt – behandling av patienter 
med hormonrefraktär prostatacancer 
• För patienter där det efter svikt på hormonbehandling är aktuellt med 

behandling av cytostatika, välj i första hand docetaxel på grund av längre 
tid till progress och förlängd överlevnad.

Patienter med metastaser utan tumörsymtom, men med stigande PSA trots ka-
strationsnivåer av testosteron.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

11.2.5 Cytostatika, docetaxel 6

11.2.2 Tilläggsbehandling med antiandrogener 8

11.2.4 Cytostatika, mitoxantron 9

• För patienter med tumörsymtom där det är aktuellt med behandling av 
cytostatika, välj i första hand docetaxel på grund av bättre palliativ ef-
fekt, längre tid till progress och förlängd överlevnad.

Patienter med tumörsymtom.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

11.3.8 Cytostatika, docetaxel 5

11.3.7 Cytostatika, mitoxantron 8

Hotande tvärsnittslesion är ett akut sjukdomstillstånd med behov av snabb 
medicinsk intervention på grund av risk för utveckling av pares eller 
plegi. Glukokortikoider har rangordnats högt på grund av enkel insats, 
möjlighet till snabb förbättring och att ett terapisvar kan ge prognostisk 
information inför operation eller strålbehandling. Detta bedöms vara an-
gelägna åtgärder före brytpunkt för vård i livets slutskede.

Patienter med hotande tvärsnittslesion (”akut rygg”).

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

11.4.2 Glukokortikoider 2

11.4.3 Laminektomi/annan ryggkirurgi 2

11.4.4 Strålbehandling (30 Gy/10 fraktioner på två veckor) vid spinal 
smärta i kombination med begränsade medullär bortfallssymtom

3
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• Vid smärtor från skelettmetastaser säkerställ möjlighet till palliativ strål-
behandling.

• Vid misstanke om ryggmärgskompression genomför utredning akut och 
påbörja behandling utan dröjsmål om misstanken bekräftas.

Isotopterapi är endast aktuellt att ge till selekterade patienter (med mig-
rerande smärta) före brytpunkt. På grund av att effekten av behandling är 
sen har isotopterapi efter brytpunkt satts på ”icke-göra-lista”. 

Zoledronsyra ger liten effekt på smärta. Tillsammans med andra bisfos-
fonater bedöms effekten på frakturer vara tveksam, och när det gäller på-
verkan på osteoporos är kostnadseffektiviteten mycket låg. Däremot bedöms 
zoledronsyra ha god påverkan på symtom/livskvalitet vid symtomgivande 
hyperkalcemi.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

11.3.1 Patienter med tumörsymtom

Smärtpalliation

1

11.3.2 Patienter med tumörsymtom (smärta)

Palliativ strålbehandling (singeldos) mot skelettmetastaser

2

11.3.4 Patienter med tumörsymtom

Glukokortikoider

2

11.3.9 Patienter med tumörsymtom, skelettrelaterade händelser

Zoledronsyra (andra bisfosfonater) för att förebygga skelettre-
laterade händelser

 8

11.3.6 Patienter med tumörsymtom

Estramustinfosfat

10

Uppföljning
• Möjliggör tillgång till regelbunden kontroll med anamnes, status och 

blodprov för patienter vars behandling ännu inte avgjorts. Sjukdomens 
progressionshastighet och behovet av behandling kan i många fall bättre 
avgöras efter ett antal månader utan att möjligheterna till bot försämras.

• Möjliggör tillgång till regelbunden uppföljning av PSA-värde efter ki-
rurgi, vilket kan ge möjlighet till komplett remission av kompletterande 
strålbehandling och innebära att patient vid behov kan påbörja hormo-
nell behandling tidigare än om han sökt behandling vid symtom.

• Möjliggör tillgång till regelbunden kontroll med anamnes, status och 
blodprov för patienter under hormonell behandling i stadium M1.
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• Överväg regelbunden uppföljning av PSA-värde efter strålbehandling, 
vilket kan innebära att patient vid behov kan påbörja hormonell be-
handling tidigare än om han sökt behandling vid symtom.

• Överväg regelbunden kontroll med anamnes, status och blodprov för 
patienter under hormonell behandling i stadium M0/Mx.

Nr Tillstånd/åtgärd Rekommen-
dation

12.1.1 Patient vars behandling ännu inte definitivt avgjorts

Regelbunden kontroll med anamnes, status, blodprov

3

12.1.2 Patienter som först vid progress planeras få hormonell be-
handling

Regelbunden kontroll med anamnes, status, blodprov

7

12.2.1 Efter kirurgi

Regelbunden uppföljning med PSA (Organisation kan anpas-
sas efter förutsättningarna)

4

12.2.2 Efter strålbehandling

Regelbunden uppföljning med PSA 

5

12.3.1 Under hormonell behandling i stadium M0/Mx

Regelbunden kontroll med anamnes, status, blodprov 

5

12.3.2 Under hormonell behandling i stadium M1

Regelbunden kontroll med anamnes, status, blodprov 

4

Palliativ vård i livets slutskede
Definitionen av palliativ vård grundas traditionellt sett på fyra hörnstenar 
utifrån människovärdesprincipen och WHO:s definition:

• Symtomlindring i vid bemärkelse, vilket innebär att smärta och andra 
svåra symtom lindras med beaktande av patientens integritet och auto-
nomi. Symtomlindringen omfattar fysiska, psykiska, sociala och exis-
tentiella behov.

• Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag.

• Kommunikation och relation i syfte att befrämja patientens livskvalitet, 
vilket innebär god inbördes kommunikation och relation inom och mel-
lan arbetslag och i förhållande till patienten och dennas närstående.

• Stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet, vilket inne-
bär att dessa erbjuds att delta i vården och att de får stöd såväl under 
patientens sjukdomstid som efter dödsfallet.
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Palliativ vård för patienter med obotlig, livshotande sjukdom har olika 
skeden med olika mål och olika innehåll i vård och behandling. Palliativ 
vård i livets slutskede (= sen palliativ fas) är vårdinnehållet efter den bryt-
punkt där målet för vården inte längre är livsförlängande eller livräddande 
utan syftar till bästa möjliga livskvalitet för patient och närstående.

Samma åtgärd kan ha olika prioritet före och efter denna brytpunkt.

Samarbete
• Säkerställ tillgång till behovsanpassade insatser av team med läkare, 

sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Vården ska kunna bedrivas på 
alla vårdnivåer. Det basala teamet sammansätts av redan befintlig per-
sonal på sjukhus, i särskilt boende eller i hemmet. 

• När patientens behov överskrider den ordinarie organisationens kompe-
tens säkerställ tillgång till specialiserad palliativ kompetens (specialise-
rat team, alternativt kompetensstöd till teamet med basal kompetens). 
Lokala förutsättningar får avgöra de organisatoriska lösningarna.

Av naturliga skäl får dessa insatser högre prioritet efter brytpunkt för vård 
i livets slutskede.

Nr Tillstånd/åtgärd Före 
bryt-
punkt

Efter 
bryt-
punkt

12.1.1 Basala patientbehov av omvårdnad och medicinska insat-
ser oavsett var och av vem man vårdas

Behovsanpassade insatser av ett team med läkare, sjuk-
sköterska och omvårdnadspersonal med basal kompetens 
(nivå A–B i svensk läroplan i palliativ medicin) i palliativ 
vård med tillgänglighet dygnet runt 

4 1

12.1.2 Komplexa patientbehov av omvårdnad och medicinska 
insatser oavsett var och av vem man vårdas

Behovsanpassade insatser av ett multiprofessionellt/inter-
disciplinärt team med specialiserad kompetens (nivå B–C 
i svensk läroplan i palliativ medicin) i palliativ vård med 
tillgänglighet dygnet runt

6 3

12.1.3 Patientbehov av omvårdnad och medicinska insatser oav-
sett var och av vem man vårdas

Palliativt kompetensstöd (nivå A–C i svensk läroplan i pal-
liativ medicin) till berörda vårdgivare

6 3IN
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Kommunikation och patientrelation
• Säkerställ en kommunikation som inte enbart engagerar vårdpersonal 

och patient utan även kommunikation mellan vårdpersonal och närstå-
ende, patient och deras närstående samt kommunikation inom arbets-
lag, mellan olika vårdenheter och mellan olika huvudmän. Noggrann 
dokumentation och välfungerande samordnad vårdplanering är av stor 
betydelse för patientens livskvalitet i livets slutskede.

• Vid brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede, säkerställ en kommuni-
kation anpassad till patientens och närståendes behov om tillgängliga be-
handlingsalternativ, sidoeffekter av behandlingen, sjukdomens utbredning, 
prognos för sjukdomens utveckling och om möjligheter till egenvård.

Nr Tillstånd/åtgärd Före 
bryt-
punkt

Efter 
bryt-
punkt

12.2.1 Behov av kommunikation och patientrelation

Samordnad vårdplanering (patient/närstående/vårdgivare) 
Dokumentation

3 3

12.2.2 Behov av kommunikation och patientrelation

Kommunikation med patient och närstående om vårdens 
inriktning och mål vid övergång till palliativ vård i livets 
slutskede

– 1

Stöd till närstående
Ibland kan stödet till de närstående vara mest angeläget och det som även 
ger bäst effekt för den sjuka. Åtgärder som stöder närstående är informa-
tion och samtal, närståendepenning, trygghet genom hög tillgänglighet 
i vården, möjlighet till växelvård och avlastningsplats samt efter det att 
patienten avlidit en möjlighet till strukturerad uppföljning av vårdförlop-
pet, ett efterlevandesamtal.IN
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Nr Tillstånd/åtgärd Före 
bryt-
punkt

Efter 
bryt-
punkt

12.3.1 Behov av avlastning för närstående

Bereda möjlighet till växelvård på en slutenvårdsenhet 
eller särskilt boende (SÄBO)

6 3

12.3.2 Närståendestöd

Gruppstöd

10 8

12.3.3 Närståendestöd

Efterlevandesamtal

– 8

Symtomlindring
Smärta
När WHO-trappan inte tillämpas okritiskt utan baseras på smärtanalys och 
ett selektivt val av preparat utgående från smärttyp är detta förfaringssätt 
framgångsrikt och har högsta prioritet både före och efter brytpunkt.

Vid mycket svår och plågsam smärtproblematik, där smärtan kan vara 
uttryck för direkt tumörinväxt i det perifera eller centrala nervsystemet, 
smärtor från tumörengagemang i skelett av genombrottskaraktär, eller 
smärtproblematik sammansatt av flera olika smärtmekanismer, möjliggör 
tillgång till smärtblockad där kombinationer av läkemedel ges direkt till 
det centrala nervsystemet (epidurala eller intratekala tekniker).

Vid skelettmetastasering med smärta, frakturer och/eller medullakom-
pression som följd av avancerad cancer möjliggör tillgång till extern strål-
terapi. Oklarheter finns avseende optimal stråldos och fraktioneringsmöns-
ter vid terapi av smärtande skelettmetastaser. Behandlingen ger störst pa-
tientnytta före brytpunkt.

Nr Tillstånd/åtgärd Före 
bryt-
punkt

Efter 
bryt-
punkt

12.4.1.1 Smärta

Smärtanalys och farmakologisk behandling i enlighet med 
WHO:s smärttrappa 

1 1

12.4.1.2 Mycket svår smärta

Smärtblockad (exempelvis spinal/intratekal)

1 2

12.4.1.3 Smärta

Palliativ strålbehandling 

2 4
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Illamående
Det är viktigt att försöka finna olika tänkbara anledningar till illamåendet 
och i möjligaste mån behandla dessa. Exempel på sådana anledningar är 
olika läkemedel, smärta, ångest/depression, hyperkalcemi, vätskebalans-
rubbningar, ventrikelretention, ileus/subileus, förstoppning, infektioner, 
immobilisering samt metastaser i exempelvis hjärna och lever. Denna 
strategi är särskilt angelägen före brytpunkt.

Nr Tillstånd/åtgärd Före 
bryt-
punkt

Efter 
bryt-
punkt

12.4.2.1 Illamående

Orsaksinriktad diagnostik och behandling (t.ex. tunntarms-
röntgen vid misstanke om ileus, provtagning Ca-jon aktivi-
tet vid misstanke om hyperkalcemi etc.)

3 6

12.4.2.2 Illamående

Farmakologisk behandling

3 3

Aptitlöshet, svaghet och dåligt välbefinnande
Kortikosteroider har ofta en positiv inverkan på nedsatt aptit, trötthet och 
dåligt välbefinnande vid avancerad cancersjukdom. Den positiva effekten 
är dock ofta övergående. Studier saknas avseende hur behandlingen ska 
genomföras för att erhålla bästa och mest långvariga effekt.

Nutritionsstudier har inte påvisat relevanta effekter av nutritionsstöd 
hos kakektiska patienter, eller vid palliativ vård i livets slutskede. Patien-
ter i tidigare skede av sjukdomen och under aktiv sjukdomsbehandling 
kan ha nytta av aktivt nutritionsstöd.

Beprövad erfarenhet uttryckt i behandlingsrekommendationer avråder 
generellt från parenteral nutrition hos patienter med förväntad kort över-
levnad och låg livskvalitet, men skiljer sig åt i bedömningen vad som är 
rimliga gränsdragningar.

Nr Tillstånd/åtgärd Före 
bryt-
punkt

Efter 
bryt-
punkt

12.4.3.1 Aptitlöshet/svaghet/dåligt välbefinnande

Glukokortikoider, korttidsbehandling

3 5

12.4.3.2 Viktminskning/aptitlöshet och kakexi hos patienter med 
fungerande G-kanal

Parenteral nutrition 

9 Icke-
göra
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Symtomgivande anemi
Efter brytpunkten för palliativ vård i livets slutskede finns klinisk erfaren-
het att blodtransfusion kan förbättra patientens livskvalitet, och att detta 
förhållande inte kan överföras till behandling med EPO, såvida denna 
behandling inte inletts i tidigare sjukdomsskede.

Behandling med EPO mot anemi är effektiv avseende minskning av 
antalet transfusioner. Tyvärr saknas evidens för effekt vid behandling 
av patienter i palliativ vård. Ingen säker evidens finns i dag att för att 
behandling med EPO ger förbättrad livskvalitet, tumörkontroll eller för-
längd överlevnad.

Nr Tillstånd/åtgärd Före 
bryt-
punkt

Efter 
bryt-
punkt

12.4.4.1 Symtomgivande anemi

Blodtransfusion

4 9

12.4.4.2 Symtomgivande anemi

Erytropoetin (EPO)

6 Icke-
göra

Psykiska symtom
Ångest kan vara en naturlig reaktion inför döden, men har ofta mer direk-
ta orsaker, såsom otillräckligt behandlade symtom (exempelvis smärta, 
andnöd, konfusion, hjärtsvikt, elektrolytrubbning), isolering och ensam-
het, oro för familjen, medicinbiverkan (betablockerare, metoklopramid, 
kortison, bronkdilaterande medel), abstinens eller depression.

• Försök i första hand eliminera orsaker till ångest innan läkemedel över-
vägs. Det finns lång klinisk erfarenhet och icke-randomiserade studier som 
pekar på att bensodiazepiner har effekt på allmän ångest i palliativ vård.

• Det finns ett gott stöd för att antidepressiva läkemedel har effekt både 
vid depression hos somatiskt friska och somatiskt sjuka personer. SSRI-
preparat tolereras bättre än tricykliska medel vid lätt och måttlig de-
pression. Klinisk erfarenhet talar för att SSRI-preparat är att föredra 
om ångesten dominerar, medan medel som även verkar noradrenergt, 
t.ex. venlafaxin, kan ha en fördel vid initiativlöshet och hämning.

• Vid terminal oro kan midazolam, eventuellt i kombination med en låg 
dos haloperidol ha gynnsam effekt. För dessa patienter är även närva-
ron av avdelad vårdpersonal av största betydelse.
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Nr Tillstånd/åtgärd Före 
bryt-
punkt

Efter 
bryt-
punkt

12.4.10.1 Ångest

Farmakologisk behandling

3 2

12.4.10.2 Depression

Farmakologisk behandling

3 8

12.4.10.3 Förvirringstillstånd

Orsaksinriktad (t.ex. CT hjärna vid misstanke om meta-
staser etc.)

2 9

12.4.10.4 Förvirringstillstånd

Farmakologisk behandling

5 1

12.4.10.5 Ångest i livets slutskede

Möjlighet till närvaro av avdelad vårdpersonal

– 1
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4. Omvårdnad, bemötande och 	
psykosocialt omhändertagande

I detta kapitel behandlas omvårdnad, bemötande och psykosocialt omhän-
dertagande. Ett avsnitt om detta ingår i vardera av de tre faktadokumen-
ten. Omvårdnad, bemötande och psykosocialt omhändertagande handlar 
dels om åtgärder som är relaterade till de tre tumörformerna, dels åtgärder 
av mer allmän karaktär och aspekter som är svåra att definiera i termer av 
konkreta åtgärder. De förstnämnda tas i viss utsträckning upp i rangord-
ningslistan medan de övriga behandlas i detta kapitel. Vissa av åtgärderna 
är otillräckligt vetenskapligt utvärderade eller är svåra att utvärdera på ett 
strikt vetenskapligt sätt. Samtidigt har Socialstyrelsen bedömt det som 
väsentligt att lyfta fram dessa åtgärder och aspekter som en oundgänglig 
del av god cancervård. Resultatuppföljning inom cancervården inriktar 
sig vanligtvis på mått som överlevnad och sjukdomsfri överlevnad, vilket 
givetvis är grundbultar för sjukvårdens kvalitet och resultat. Brister inom 
svensk cancervård har dock uppmärksammats just kring det psykosociala 
omhändertagandet (4). 

Hälso- och sjukvården bör säkra tillgången till en systematisk verk-
samhet för god omvårdnad, bemötande och psykosocialt omhändertagan-
de i cancervården, som inriktar sig på åtgärder med stöd i vetenskap och 
beprövad erfarenhet och som kan utvärderas vetenskapligt.

Omvårdnad och bemötande
Inom cancervården är en viktig grundförutsättning den omvårdnad och 
det bemötande som ges av vårdpersonal och läkare. Detta är frågor som 
kan vara svåra att specificera i termer av avgränsade åtgärder relaterade 
till specifika tillstånd, vilket också gör det svårt att visa ett vetenskap-
ligt stöd jämförbart med andra åtgärder. Beprövad erfarenhet och ett stort 
antal kvalitativa studier understryker dock vikten av dessa aspekter för 
personer som drabbas av cancer. Av den anledningen har den väsentliga 
omvårdnaden och bemötandet lyfts fram på detta sätt.

När någon drabbas av cancer eller har en förhöjd risk för detta så drab-
bas personen också av ett lidande och en utsatthet som på olika sätt påver-
kar det dagliga livet�. För många människor är begreppet cancer förknip-

� Personen med cancer kallas fortsättningsvis även för patienten.
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pat med föreställningar om död och plåga vilket kan göra cancersjukdo-
men extra svår att bära för många människor. Lidandet och utsattheten 
som den cancerdrabbade utsätts för kan vara av både fysisk, psykisk, so-
cial och existentiell art. Här blir det då väsentligt att betona vikten av att 
möta och bemöta dessa patienter så att deras situation på alla dessa plan 
kan lindras. Allmänt sett är det väsentligt att vårdpersonalen och läkaren 
i varje möte med patienten förmår se till dennes individuella förutsätt-
ningar och livssituation. Forskning visar också att sådant som tydlig och 
kontinuerlig information, delaktighet i behandling och omvårdnad samt 
rådgivning och stöd är viktigt för de flesta drabbade personer.

En fysisk dimension
Den fysiska dimensionen av cancersjukdomen kan handla om symtom 
från själva grundsjukdomen men även om biverkningar av den behand-
ling man får. Från ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att ge informa-
tion om dessa symtom, att lindra dem med tillgängliga metoder, och även 
att undervisa och stödja patienter i hur de själva kan lindra symtomen 
eller skapa förutsättningar för att de inte ska uppstå. Detta kan ske genom 
exempelvis kostråd, råd om motion eller andra råd om egenvård.

En psykisk dimension
Den psykiska dimensionen handlar om att cancerbeskedet och den efter-
följande sjukdomstiden kan ge upphov till psykiska reaktioner i form av 
exempelvis oro, ångest, upplevelse av sårbarhet och av att kroppen eller 
livet i allmänhet förändras. Personen med cancer kan uppleva att han el-
ler hon förlorar kontrollen över sitt liv, att man pendlar mellan hopp och 
förtvivlan och känner en stor osäkerhet inför framtiden. Omvårdnaden 
bör här fokusera på information om att dessa reaktioner är vanliga och 
normala samt rådgivning och stöd i hur man bäst hanterar dem. Detta stöd 
kan vara att vårdpersonalen och läkaren genom sin relation till patienten 
ger stöd men kan även bestå i någon av de mer specifika psykosociala 
åtgärder som beskrivs under psykosocialt omhändertagande. Det tar tid 
att bygga upp känslan av trygghet efter en cancerdiagnos och livet blir 
aldrig riktigt det samma.

En social dimension
Cancersjukdomen kan leda till förändringar i, och påverka, det sociala livet. 
Det kan handla om att relationen till andra människor förändras och att 
personer i patientens omgivning kan ha svårt att hantera att en närstå-
ende drabbats av cancer. Det kan också handla om att den cancerdrabbade 
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oroar sig för sin familj, eller att den socioekonomiska situationen föränd-
ras genom att möjligheten till arbete förändras. En förutsättning för att 
patient och närstående ska känna sig trygga och informerade om möjliga 
stödinsatser är att det finns en kontinuitet och tillgänglighet i kontakt med 
vårdpersonal och läkare.

Likaså är det viktigt att vårdpersonalen och läkaren i sin relation till 
patienten signalerar att de finns där med stöd och råd, även om närstående 
kan ha svårt att hantera situationen. Det är också av vikt att närstående 
kan få stöd och råd för att klara av sin egen situation och för att kunna 
vara ett stöd för patienten.

En existentiell dimension
Cancersjukdomen ställer patienten inför en sjukdom som kan hota pa-
tientens invanda liv och som också kan ha dödlig utgång. Detta resulterar 
i att många funderar över sin existentiella situation, frågor om den egna 
dödligheten, meningen med livet, egen skuld för att ha drabbats av sjuk-
dom och även av mer religiöst färgade funderingar. Även detta kan ge 
upphov till lidande. Vårdpersonal och läkare bör finnas tillhands för att 
möta dessa funderingar eller kunna ge vägledning till andra personer som 
patienten kan tala med om detta. Här kan exempelvis företrädare för reli-
giösa samfund eller andra trosinriktningar fungera som stödpersoner.

Psykosocialt omhändertagande
I följande avsnitt behandlas en del av de relativt vanliga psykosociala pro-
blem som personer med cancer kan få och även vilka åtgärder som kan vara 
aktuella för att avhjälpa problemen. Insatserna har visat sig kunna ge effekt 
men är inte tillräckligt vetenskapligt utvärderade. Sådana utvärderingar be-
höver således göras för att sjukvården ska kunna välja metoder som man 
vet ger effekt, och även för att kunna välja bort ineffektiva metoder.

Naturliga reaktioner och tillstånd som bör åtgärdas
Att vara ledsen, sorgsen, rädd och orolig är naturliga reaktioner på en 
cancerdiagnos. De flesta människor kan emellertid hantera dessa reaktio-
ner med hjälp av anhöriga, vänner och genom stödet från vårdpersonalen 
inom ramen för cancerbehandlingen. 

Det är relativt vanligt att patienter har så allvarliga problem att sjukvår-
den behöver erbjuda särskilda psykosociala åtgärder. Problemen kan till 
exempel vara stark ångest, depression eller posttraumatisk stress. 

Dessa patienter är det självklart viktigt att upptäcka och behandla, inte 
minst för att de behöver all kraft för att kämpa mot sin cancersjukdom. 
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Ibland kan det dock vara svårt att bedöma vad som är en ”normal” reak-
tion och vad som inte är det. Patienter med en cancerdiagnos uppvisar ett 
spektrum av reaktioner. Att till exempel vara nedstämd då och då när man 
kämpar med en livshotande sjukdom är som sagt en naturlig reaktion. Det 
vårdpersonalen måste vara uppmärksam på är när nedstämdheten alltmer 
verkar övergå i en depression (5). 

En rad studier visar att patienternas psykosociala behov ofta förbises i 
vården (6). Screening för dessa behov i rutinsjukvården skulle kunna leda 
till att man lättare identifierar patienter som bör få tillgång till psykoso-
ciala insatser.

Hälsorelaterad livskvalitet – ett mått på behandlingseffekt
Tidigare mätte man enbart hur framgångsrik en cancerbehandling var ge-
nom de traditionella måtten sjukdomsfri överlevnad och total överlevnad. 
Efterhand ansåg man att dessa mått inte helt fångade effekterna av olika 
behandlingar. 

Numera råder det internationell konsensus om att hälsorelaterad livskva-
litet (HRQOL) är ett multidimensionellt begrepp som bör innefatta bland 
annat fysisk, psykisk, social och existentiell funktion. Det finns flera fråge-
formulär för mätning av livskvalitet hos cancerpatienter som har utvecklats 
i ett internationellt samarbete. De mest använda är European Organisation 
for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Question-
naire (EORTC QLQ-C30) och Functional Assessment of Cancer Therapy 
(FACT-G).

Ångest
Gemensamt för händelser som väcker ångest är att individen upplever 
dem som hotande eller osäkra. Ångest skapas av att individen förutser 
obehag. I samband med en cancersjukdom är det tänkbart att patienten 
ser kommande obehag och faror i behandlingar som operation, cytostati-
kabehandling eller strålbehandling. Är sjukdomen livshotande kan också 
det skapa ångest. 

Ångesten delas ofta upp i ”trait anxiety”, det vill säga i vilken utsträck-
ning individen är benägen att få ångest, och ”state anxiety” som har med 
situationen att göra. Uppdelningen underlättar för sjukvården att upp-
täcka de som har större risk att få ångest under sjukdomsförloppet. Det är 
också viktigt att identifiera situationer i sjukdomsförloppet som upplevs 
som ångestskapande av många för att eventuellt kunna förändra något i 
till exempel behandlingen. Ett ofta förekommande instrument för mät-
ning av ångest och depression är HADS (Hospital Anxiety and Depres-
sion Scale).
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Depression
Depression är en relativt vanligt följd av cancersjukdom. Nedstämdheten 
och minskat intresset för att göra saker – vilket är en del av depressionen 
– påverkar förmågan att kämpa mot cancern. På senare år har tillståndet 
även börjat diskuteras som en riskfaktor för cancer och för progression 
av sjukdomen. Depression definieras enligt ”Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders” (DSM-IV-TR). 

Distress
Det finns inget bra svenskt ord för ”distress”. Det kan innebära både oro 
och bekymmer och ibland har ordet använts övergripande för att beskriva 
emotionella problem. Distress medför en rad negativa konsekvenser, till 
exempel att patienten inte följer medicinska rekommendationer, inte är 
nöjd med vården och känner minskad livskvalitet. 

I USA har man utvecklat ett instrument för sjukvården – ”Brief Screen-
ing Tool and Problems List” eller ”Distress Thermometer” – för att kunna 
upptäcka emotionella problem hos cancerpatienter. Instrumentet finns nu-
mera översatt till svenska.

Posttraumatiskt stressyndrom
Personer som har överlevt en svår traumatisk händelse kan få ett post-
traumatiskt stressyndrom (PTSD). Att få en cancerdiagnos och genomgå 
behandling kan betraktas som ett sådant trauma, där livet och existensen 
hotas. Det finns kriterier för PTSD enligt ”Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mental Disorders” (DSM-IV). 

Psykosociala insatser 
För att bedöma, bemöta och behandla psykosociala problem hos can-
cerpatienter har en motsvarighet till WHO:s ”pain ladder” lanserats (7), 
”distress ladder”. Utgångspunkten är att patient och närstående ska få op-
timalt individuellt stöd och hjälp genom att psykosociala insatser erbjuds 
i förhållande till svårighetsgraden av de psykosociala problem patienten 
har. De insatser som beskrivs här har prövats i syfte att minska psykoso-
ciala problem och stärka patientens livskvalitet och förmåga att hantera 
svåra situationer (coping). Insatserna är inte vetenskapligt utvärderade i 
tillräckligt stor utsträckning och vidare forskning är angelägen.

Copingstärkande insatser 
Coping är ett begrepp som inom den psykoonkologiska forskningen an-
vänds för att beskriva patientens sätt att hantera sjukdomen. Lazarus och 
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Folkman definierade coping som ”constantly changing cognitive and be-
havioural efforts to manage specific external or internal demands that are 
appraised as taxing or exceeding the resources of a person” (8). Det finns 
inget svenskt begrepp som motsvarar engelskans coping.

Stödsamtal och individuell terapi 
I stödsamtal med patienten förmedlas att det är förklarligt och ”normalt” 
att vara ledsen, arg och förtvivlad som uttryck för den förlust sjukdomen 
innebär.

Individuell terapi kan användas för att minska ångest, depression och 
”distress”, samt att öka livskvaliteten och copingfärdigheterna. En metod 
för individuell terapi är ”Adjuvant psychological therapy”. Den är base-
rad på kognitiv beteendeterapi och ska utveckla patienternas copingfär-
digheter och därmed minska psykiska problem och öka livskvaliteten. 

Individuella interventioner baserade på kognitiv beteendeterapi kan re-
kommenderas för patienter med definierade problem. 

Gruppinterventioner
Olika typer av gruppinterventioner (”support groups”) har två gemen-
samma egenskaper. För det första ska de ledas av en professionell grupp-
ledare. För det andra ska aktiviteten innebära att man delar med sig till, 
och får stöd av, de andra deltagarna i gruppen.

Gruppinterventioner har goda effekter på emotionella problem som 
ångest och depression, copingfärdigheter och livskvalitet. De mest effek-
tiva baseras på kognitiv beteendeterapi.

Avslappningsträning
Det finns en rad metoder för avslappning. Vanligtvis bygger metoderna på 
progressiv muskelavslappning. Avslappningsträning kan användas som 
en enskild åtgärd eller ingå som en del i ett psykosocialt behandlingspro-
gram, till exempel gruppinterventioner.

Man har sett viss effekt av avslappningsträning. Det vetenskapliga un-
derlaget är gott för effekter av avslappning som enda metod men svagt för 
effekter av avslappning som en av flera åtgärder i psykosociala situationer.

Visualisering
Visualisering (”guided imagery”) innebär att patienten under behandla-
rens ledning föreställer sig olika situationer. Metoden används ofta i sam-
band med avslappning med god effekt. Det behövs emellertid flera studier 
för att kunna bedöma för vilka patienter metoden är effektiv.
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Musikterapi
De fåtal randomiserade studier av musikterapi som finns tyder på viss ef-
fekt, men metoden måste studeras vidare innan några slutsatser kan dras. 

Fysisk träning
Fysisk träning för cancerpatienter som en metod att förbättra fysiken och 
det psykiska välbefinnandet, men också för att påverka sjukdomsutveck-
lingen, har alltmer kommit i fokus. 

Metoden tycks ha god potential men välgjorda studier saknas. 
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5. Kvalitetsindikatorer i cancersjuk-
vården

Inledning
Regeringen har i Socialstyrelsens regleringsbrev för budgetåret 2005–2006 
uppdragit åt myndigheten att utarbeta nationella kvalitetsindikatorer som ska 
spegla olika aspekter av kvalitet inom hälso- och sjukvården. Indikatorerna 
ska vara tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera 
kontinuerligt i ledningssystem såsom register och andra datakällor. Uppdra-
get ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. 

Sådana kvalitetsindikatorer har utarbetats inom ramen för arbetet med 
riktlinjerna för prostatacancer, kolorektalcancer och bröstcancer, och re-
dovisas i detta kapitel. Arbetet med indikatorerna har genomförts enligt 
en modell som utarbetats i Stockholms läns landsting (9) och vidareut-
vecklats inom det nationella Info-VU (10). Modellen har stora likheter 
med den som används i det engelska och holländska sjukvårdssystemet. 

Med hjälp av kvalitetsindikatorer inom cancersjukvården kan man iden-
tifiera förhållanden som bör studeras närmare när det gäller orsakssam-
band och möjligheter till förbättring. 

Kapitlet inleds med en allmän bakgrund till begreppet kvalitetsindi-
katorer. Därefter följer en beskrivning av arbetet med att utveckla kvali-
tetsindikatorer för cancersjukvården samt den matrismodell som använts. 
Slutligen redovisas förslagen till kvalitetsindikatorer och en motivering 
till varför just dessa valts.

Allmän bakgrund till begreppet kvalitetsindikatorer
Kvalitet 
Kvalitet är ”alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som 
ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov” 
(Svensk Standard SS-IS08402). Definitionen är allmängiltig och kan app-
liceras på tjänster inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. I Soci-
alstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:12 definieras kvalitet som ”grad till 
vilken en verksamhet uppfyller ställda krav”.

Kvalitet ska alltså förstås mot bakgrund av behov av och förväntningar 
på en tjänst. När det gäller tjänster inom vård och omsorg handlar det 
framför allt om 
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– resultatet – i vilken mån målet nåddes
– innehållet
– sättet att förmedla tjänsten motsvarade de sex kvalitetsområdena (se 

nedan).

Behov och förväntningar
Det grundläggande är behovet – i det här fallet behovet av hälso- och 
sjukvård och omsorg. Tjänster inom hälso- och sjukvård och omsorg syf-
tar till att möta detta behov. 

Patienten eller brukaren söker hälso- och sjukvården eller den kom-
munala omsorgen eftersom hon eller han upplever en begränsning i sitt 
aktuella hälso- eller funktionstillstånd. Behovet definieras som skillnaden 
mellan det aktuella hälso- eller funktionstillståndet och ett möjligt, nåbart 
mål (ett avsett hälso- eller funktionstillstånd). Hälso- och sjukvårdens och 
omsorgens uppgift är att erbjuda åtgärder som eliminerar denna skillnad. 

Resultatet i relation till det definierade målet bestämmer brukarens upp-
levelse av kvalitet och den objektiva bedömningen av tjänstens kvalitet.

Kvalitetsområden
En aspekt på upplevelsen och bedömningen av kvaliteten när det gäller 
hälso- och sjukvård är om själva tjänsten motsvarar förväntningarna på 
”en god vård”. Den goda hälso- och sjukvården utmärks av att den är 
kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patient- och brukarfokuserad, 
effektiv, jämlik och förmedlad i rimlig tid. Dessa egenskaper kan sägas 
vara hälso- och sjukvårdens kvalitetskaraktäristika, och kvalitetsarbetets 
syfte är att stärka och utveckla dem. Nedan beskrivs dessa sex kvalitets-
områden som definierats internationellt och även används av olika lands-
ting i Sverige samt inom ramen för projektet Informationsförsörjning 
och Verksamhetsuppföljning, Info-VU. I anslutning till varje rubricerat 
kvalitetsområde kommenteras också krav på god kvalitet som regleras i 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen (1998:531) om yrkesverksamhet 
på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) och tandvårdslagen (TL).IN

AKTUELL
T



94

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vår-
den ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att 
möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt.

Se 2 kap 1 § LYHS
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstäm-
melse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och om-
sorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.

Säker hälso- och sjukvård
Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador förhindras genom ett 
aktivt riskförebyggande arbete.

Se 2 a §, 2 c §, 2 e §, 28 § HSL, 3 § TL
Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög pa-
tientsäkerhet. Säker hälso- och sjukvård är en grundsten i allt kvalitetsarbete och innebär 
att vårdskador skall förhindras genom aktivt riskförebyggande verksamhet.

Patientfokuserad hälso- och sjukvård
En patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med res-
pekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och vär-
deringar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten.

Se 2 a §, 2 b § HSL, 3 § TL och 2 kap 1 § LYHS
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i sam-
råd med patienten. Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälso-
tillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Patien-
ten skall visas omtanke och respekt.

Effektiv hälso- och sjukvård
Med effektiv hälso- och sjukvård avses att tillgängliga resurser utnyttjas 
på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Detta innebär att vården utformas 
och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserat på tillståndets svårig-
hetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna.

Se 28 § HSL
Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög pa-
tientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.IN
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Jämlik hälso- och sjukvård
Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas 
på lika villkor för alla.

Se 2 § HSL, 2 § TL
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 
skall ges företräde till vården.

Hälso- och sjukvård i rimlig tid
Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen patient ska behöva vänta 
oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av.

Se 2 a §, 3 § HSL, 3 § TL
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart 
obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

Hög patientsäkerhet är ett fundamentalt krav på hälso- och sjukvården, 
och ett aktivt patientsäkerhetstänkande måste därför alltid genomsyra allt 
systematiskt kvalitetsarbete. I HSL och TL ställs även krav på personal, 
lokaler och utrustning.

Se 2 e § HSL, 4a § TL
Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den 
utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.

Krav på och mål för den ”goda vården” kan formuleras utifrån dessa per-
spektiv – kvalitetsområden – och därmed påverka bedömningen och upp-
levelsen av kvalitet i hälso- och sjukvårdstjänsten. 

Samma perspektiv kan läggas på tjänster inom kommunal vård och om-
sorg. Perspektiven belyser såväl innehållsliga frågor – VAD-frågor – som 
frågan om sättet att förmedla tjänsten – HUR-frågor.

Begreppet kvalitetsindikator
Begreppen indikator och (kvalitets-)mått används i dag synonymt. En in-
dikator eller ett kvalitetsmått visar på kvaliteten i någon del av hälso- och 
sjukvården och omsorgen och är avsedd att användas i arbetet med att för-
bättra vården och omsorgen. Indikatorn eller måttet ska också användas 
för att mäta och följa upp kvaliteten i syfte att synliggöra den för olika 
intressenter. Det bakomliggande syftet med detta är att initiera kvalitetsför-
bättringar, men det handlar också om att svara upp mot medborgarnas själv-
klara demokratiska rättigheter att ha insyn och tillgång till information.
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Kvalitetsindikatorer är mått som speglar kvaliteten och som kan an-
vändas som underlag för verksamhetsutveckling samt för öppen redo-
visning av hälso- och sjukvårdens och omsorgens kvalitet.

Olika intressenters behov av information om kvalitet
En allsidig och nyanserad bild av kvaliteten i hälso- och sjukvården inne-
bär dels att den speglas utifrån kraven på god vård, dels att den tillgodo-
ser olika intressenters behov av information om hälso- och sjukvårdens 
kvalitet. 

Huvudintressenterna utgörs av befolkning, patienter, brukare och när-
stående, ledningsansvariga för verksamheterna, anställda inom verksam-
heterna, sjukvårdshuvudmännen (politiska och administrativa ledningar) 
och staten. Intressenternas olika behov av information om kvalitet påver-
kar valet av indikatorer. 

Befolkning. Vårdkonsumentens valfrihet förutsätter lättillgänglig, till-
förlitlig, jämförbar och aktuell information om olika vårdenheters verk-
samhet, framför allt när det gäller bemötande, tillgänglighet och behand-
lingsresultat. Som samhällsmedlem och skattebetalare är det också önsk-
värt att få belyst vilken nytta hälso- och sjukvården åstadkommer i form 
av hälsoutveckling på befolkningsnivå och för patientgrupper.

Patienter, brukare och närstående. Denna grupp har samma behov som 
befolkningen men behöver betydligt mer detaljerad information om just 
den specifika sjukdom man har eller befinner sig i riskzonen för.

Ledningsansvariga för verksamheterna. Styrning och ledning förutsät-
ter information om verksamhetens resultat och om följsamhet gentemot 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer samt regionala och lokala vårdpro-
gram. Användbara mått är de som speglar patientupplevelse och behand-
lingsresultat ur ett patientnyttoperspektiv samt mått som speglar ”rätt 
vård på rätt sätt”. Med ledningsansvaret följer också ett behov att följa 
upp processernas duglighet genom att följa upp avvikelser i vårdproces-
serna och hur samverkan i vårdförlopp som går över organisationsgränser 
fungerar. 

De anställda inom verksamheterna. Hälso- och sjukvårdens alla pro-
fessionella grupper har ett behov att veta vad de åstadkommer i termer av 
patientnytta och tillfredsställelse. En sådan information – egenkontroll 
– bidrar till motivation och arbetsglädje och utgör förutsättningarna för en 
kontinuerlig verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet. Dessutom be-
höver man kunna göra jämförelser – benchmarking – med andra liknande 
verksamheter för att få inspiration till förbättringsarbete.

Kvalitetsindikatorer kan också vara en hjälp för de anställda att kon-
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tinuerligt förvissa sig om att de processer de arbetar med är säkra och 
korrekta.

Sjukvårdshuvudmännen (politiska och administrativa ledningar). Upp-
draget till landstingens, kommunernas och regionernas ledningar framgår 
av hälso- och sjukvårdslagen. Lagen lyfter fram ansvaret för befolkning-
ens hälsa och för en rättvis fördelning av sjukvårdens tjänster. Det innebär 
att mått som speglar livslängd och förekomst av sjuklighet i befolkningen 
är av intresse, inklusive mått på befolkningens upplevelse av hälsorelate-
rad livskvalitet. För långsiktig planering och styrning av hälso- och sjuk-
vården behövs information om effekter och utvecklingsmöjligheter. 

För att garantera en rättvis fördelning av hälso- och sjukvården är öppna 
prioriteringar nödvändiga. Det förutsätter jämförbar uppföljning av olika 
vårdåtgärders nyttoeffekt.

Vidare är frågan om resurshushållning central för sjukvårdshuvudmän-
nen. Information om vårdtjänsternas effektivitet och möjligheter att be-
gränsa så kallade kvalitetsbristkostnader efterfrågas alltmer.

Staten. Utifrån statens övergripande ansvar för det svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet behövs samlad information om hälsoutvecklingen i 
stort för befolkningen och för enskilda patientgrupper samt information 
om olika aspekter på vårdens servicekvalitet, säkerhet, rättvisa fördelning 
och kostnadseffektivitet.

Användning av kvalitetsindikatorer
Uppföljning och redovisning av kvalitet måste genomföras så att olika 
intressenters behov av information om kvalitet tillfredsställs. Det innebär 
att information måste kunna aggregeras på olika nivåer för att bli använd-
bar för de olika intressenterna, vilket i sin tur ställer krav på formerna 
för datainsamling och datakällors tillgänglighet. Det ställer också krav 
på intressenterna att de verkligen använder tillgänglig information för de 
syften som avses, nämligen beslutsfattande och förbättringsarbete. 
Systematisk kunskap saknas dock till stor del om hur kvalitetsinforma-
tion används för dessa syften och med vilken effekt. Det är emellertid re-
lativt ovanligt att data ur exempelvis nationella kvalitetsregister används 
i verksamhetsredovisningar för att beskriva verksamhetens kvalitet och 
åskådliggöra resultatet av ett målmedvetet förbättringsarbete.

Kvalitetsindikatorerna är avsedda att användas av alla de olika intressen-
terna. Beroende på intressent är användningen mer eller mindre inriktad på:

• Lärande 

• Kvalitetsförbättring 
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• Verksamhetsutveckling

• Redovisning och uppföljning på olika nivåer

• Styrning

• Underlag för avtal och ersättning

• Informerade val av vård- och omsorgsleverantör.

Typer av indikatorer 
Av tradition brukar indikatorer delas in i tre typer av mått: 

• Strukturmått speglar förutsättningarna för god hälso- och sjukvård. 

• Processmått speglar vad som faktiskt görs i vården, när var och hur.

• Resultatmått speglar vård- och omsorgsresultat och effekter på hälsa 
och välbefinnande.

Strukturmåtten har inte ett tydligt patient- och brukarfokus och är därför 
inte lika användbara som stöd för det patientfokuserade interna förbätt-
ringsarbetet. 

Processmåtten: Det finns mycket som talar för att processmåtten har för-
delar framför resultatmåtten i flera avseenden:

• De är lättare att mäta och ger mindre utrymme för oklarheter vad gäller 
definition (exempelvis bedömning av funktionsnedsättning).

• De har högre sensitivitet än resultatmåtten, det vill säga nödvändigt 
antal mätningar för att med säkerhet upptäcka undermålig kvalitet är 
lägre än för resultatmått.

• De ger direkt anvisningar om vad som behöver förbättras.

En förutsättning är att processmåtten baseras på etablerad kunskap eller in-
omprofessionell konsensus om vad som är adekvat handläggning. De ger 
information om sådant som är direkt påverkbart av vårdgivarna själva. 
Processmått kan också gälla icke-adekvata åtgärder. 

Resultatmåtten är relaterade till målen (förbättra överlevnaden, förbättra 
funktionsförmågan, undvika skador, behålla eller återskapa skäliga lev-
nadsvillkor, minska symtom med mera). 

En viktig dimension av vård och omsorgstjänstens nytta är i vad mån 
den påverkat upplevelsen av hälsorelaterad livskvalitet. Slutligen är pa-
tientens upplevelse av den förmedlade tjänsten – patient- och brukartill-
fredsställelse – ytterligare en dimension av tjänstens resultat. 
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Resultatmått inom vård och omsorg visar på 
– utfallet av tjänsten – oftast i relation till ett mål för individen eller 

gruppen
– tjänstens effekt på individens eller gruppens hälsorelaterade livskva-

litet
– mottagarnas upplevelse av tjänsten.

Resultatmått kan delas upp i långa och tröga respektive korta och snabba 
mått. Långa och tröga resultatmått speglar vårdresultatet först efter lång 
tid (flera år) och har därmed begränsning i den direkta styrningen av den 
dagliga verksamheten inom hälso- och sjukvården. Exempel på sådana 
mått är 5-årsöverlevnad i bröstcancer, recidivfrekvens efter operation av 
ljumskbråck, samt frekvens av njursvikt på grund av diabetes.

Korta och snabba resultatmått speglar utfallet i det korta perspektivet 
och lämpar sig väl för användning internt i verksamheten. Exempel på så-
dana mått är symtomlindring (smärta, illamående, andnöd, ångest, oro), 
funktionsförbättring (gångförmåga, personlig ADL, arbetskapacitet), kom-
plikationer (vårdrelaterade infektioner) och tillfredsställelse med vården.

En annan typ av korta och snabba resultatmått är så kallade surrogatmått 
och intermediära mått. Exempel på sådana mått är olika typer av labora-
torievärden eller fysiologiska parametrar såsom oxygenmättnad, HbA1c, 
blodtryck, vikt, peak expiratory flow (PEF), bilddiagnostisk framställning 
och Apgar score. 

Problemet med surrogatmåtten är att det inte alltid finns ett klart sam-
band mellan värdet och patientens subjektiva upplevelse av sin hälsa. 
Det är heller inte säkert att en gynnsam utveckling av laboratorievärdet 
motsvaras av en gynnsam utveckling av hälsan. För att motivera att ett 
surrogatmått används som kvalitetsindikator måste evidensen för att va-
riabeln har betydelse för upplevelsen av hälsa eller hälsoutvecklingen på 
sikt vara odiskutabel. 

Det finns skäl att målmedvetet söka efter och utveckla korta och snab-
ba resultatmått, som beskriver resultat ur ett patientupplevelseperspektiv, 
det vill säga patientnytta. Det är med sådana mått – tillsammans med de 
långa och tröga måtten – nyttan med hälso- och sjukvårdens insatser kan 
mätas och bedömas. Exempel på sådana mått är funktionsförmåga (exem-
pelvis personlig ADL-förmåga 3 månader efter stroke), symtomlindring 
(exempelvis smärtlindring) och en allmän upplevelse av att må bättre (ex-
empelvis hälsorelaterad livskvalitet). 
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Balanserade mått
Balanserade mått innebär att flera mått tillsammans speglar olika aspekter 
på vårdkvalitet. Kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvården kräver 
mätning och uppföljning inom samtliga sex kvalitetsområden samtidigt. 
Används endast mått som exempelvis speglar kunskapsbaserad och ända-
målsenlig vård eller vård i rimlig tid innebär det risk för en överdriven fo-
kusering på dessa aspekter av vårdkvaliteten, till förfång för exempelvis 
uppmärksamheten på säkerheten. Det är därför viktigt att i utvecklingen 
av kvalitetsindikatorer se till att man får en bra balans mellan mått som 
speglar kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker vård, patientfo-
kuserad vård, effektiv vård, jämlik vård och vård i rimlig tid, det vill säga 
samtliga sex kvalitetsområden. 

Slutligen är det angeläget att olika kvalitetsindikatorer speglar och ba-
lanserar olika intressenters perspektiv på kvalitet i vården så att indikato-
rerna blir användbara för alla intressenters syften. 

Den ekonomiska ramen för hälso- och sjukvården är en avgörande ba-
lanserande faktor. Kvalitetsarbetets syfte är att skapa bästa möjliga hälso- 
och sjukvård – värde – av de medel som står till buds.

Specifika respektive generella mått
Med specifika mått avses sådana mått som är relaterade till en särskild 
sjukdomsgrupp, åtgärd eller insats, till exempel ”Vård på strokeenhet”. 

Generella mått är sådana mått som gäller för all slags hälso- och sjuk-
vård oavsett sjukdomsgrupp, åtgärd eller insats, till exempel ”Andel ut-
skrivna patienter med individuellt utformad vårdplan i enlighet med be-
talningsansvarslagen”.

Båda typerna av mått behövs för jämförelser inom och mellan diagnos- 
och sjukdomsrelaterade verksamheter.

Kvalitetskrav på kvalitetsindikatorer
Vid utvecklingen av mått på kvalitet bör man ställa krav på sådana egen-
skaper hos måtten som gör att de blir trovärdiga och praktiskt användbara 
för dem som ska använda dem. Måtten ska kännetecknas av: 

• Vetenskaplig rimlighet (validitet): Vetenskaplig rimlighet (validitet) hand-
lar om hur väl indikatorn verkligen mäter hälso- och sjukvårdens och 
omsorgens kvalitet. En indikator som är valid bygger på en kunskapsbas 
om vad som utmärker god vård för en viss grupp av patienter. I avsaknad 
av en erkänd kunskapsbas kan en indikator även anses valid om det råder 
professionell konsensus om att indikatorn speglar god vård och omsorg. 
Validiteten hos en indikator hänger också samman med i vad mån måttet 
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verkligen återspeglar det som indikatorn sägs mäta och om uppföljning 
och åtgärd av indikatorn leder till förbättringar i vården.

• Vikt (relevans): En indikators vikt eller relevans avgörs av i princip tre 
faktorer:
1. Huruvida indikatorn belyser ett viktigt område där det finns problem 

och ett gap mellan aktuellt tillstånd och möjligt, nåbart tillstånd eller 
hälsa för en grupp patienter eller brukare. 

2. Politiker och patienter är av olika skäl angelägna att se förbättringar 
inom det här området. 

3. Vård- och omsorgssystemet kan påverka det som indikatorn mäter 
och därmed kommer mätningarna och uppföljningen att kunna bidra 
till förbättring.

• Mätbarhet: Indikatorn måste vara beskriven så att den kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Termer och begrepp som ingår i måttet måste vara tyd-
ligt definierade liksom population och tidsintervall så att tveksamhet 
inte kan uppstå om vad som ska mätas, när och hur. Utvecklingen bör 
gå mot ett tillförlitligt system för att fånga den aktuella informationen 
som utgör grunddata i kvalitetsmåttet.

• Tolkningsbarhet och entydighet: Indikatorn måste skilja mellan vad som 
är acceptabel kvalitet och vad som är icke-acceptabel kvalitet. Indika-
torn bör besitta både sensitivitet, det vill säga kunna fånga betydelsefulla 
skillnader, och specificitet, det vill säga skilja mellan god och dålig kva-
litet. För att möjliggöra jämförelser mellan vårdgivare måste indikatorn 
kunna standardiseras beträffande bakgrundsfaktorer såsom ålder, kön, 
annan sjuklighet (case-mix) och andra bakgrundsfaktorer (confounding 
factors) som påverkar mätningen. Andra felkällor bör också identifieras 
och beskrivas så att de vid analys och tolkning kan beaktas.

Samtliga dessa krav kan sällan uppfyllas fullt ut i samband med framtag-
ningen av en indikator, utan användningen kommer att visa på behov av 
att rätta till oklarheter i måttets beskrivning och av att hantera tolknings-
svårigheter, felkällor med mera Det är dock viktigt att så långt det är 
möjligt försöka uppfylla kvalitetskraven innan en indikator eller ett mått 
börjar användas – detta för att undvika onödiga problem som kunde ha 
hanterats under utvecklingsprocessen.

Modeller för att utveckla kvalitetsindikatorer
Systematisk utveckling av kvalitetsindikatorer kan antingen göras direkt från 
ett kunskapsunderlag eller i olika former av konsensusförfarande. Den senare 
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formen är mer vanligt förekommande och utgår från ”vetenskap och beprö-
vad erfarenhet” samt insikten om att det även vid dokumenterad, vetenskap-
lig evidens finns betydande gråzoner vad gäller tolkning och samförstånd. 

Vanligast är dock en kombination av de båda tillvägagångssätten, det vill 
säga man utgår från framtagna kunskapsdokument, riktlinjer eller vårdpro-
gram (guidelines) men utformar kvalitetsindikatorerna i ett konsensusför-
farande. Det är så arbetet bedrivs i Socialstyrelsens arbete med nationella 
riktlinjer.

Arbete i omvärlden
Arbete med kvalitetsindikatorer sker på många nivåer och i många organi-
sationer inom hälso- och sjukvården, exempelvis arbetar WHO, EU, OECD 
och en gemensam grupp för de nordiska länderna med kvalitetsindikator-
projekt. 

Arbetet med att utveckla kvalitetsindikatorer  
för cancersjukvården
Samordning med andra delar av riktlinjearbetet 
Utveckling av kvalitetsindikatorer ska vara en integrerad del av riktlinje-
arbetet, vilket bland annat betyder följande:

• Arbetet ska utgå från föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) och vägled-
ningen ”God vård”.

• Kvalitetsindikatorer ska gå att härleda från den tillstånds-/åtgärdslista 
som utarbetas av faktagrupperna.

• När det gäller processindikatorer ska det ske en granskning av vilken 
evidens som finns för att den åtgärd som föreslås som grund för indi-
kator har avsedd effekt.

• För resultatindikatorer gäller att det ska finnas en överensstämmelse 
med sättet att beskriva effekt i tillstånds-/åtgärdslista. 

• Kvalitetsindikatorerna bör spegla såväl högt som lågt prioriterade åt-
gärder liksom åtgärder som inte bör utföras alls eller rutinmässigt. 

Av praktiska skäl har utveckling av kvalitetsindikatorer bedrivits paral-
lellt med arbetet i faktagrupp och prioriteringsgrupp. Under arbetets gång 
har faktagrupp granskat evidens för processindikatorer. I efterhand har 
indikatorer som inte möter kraven på hög/låg prioritet tagits bort.
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Vägledning för att sätta mål – redovisning av nuläge
Socialstyrelsen har ett uppdrag att föreslå kvalitetsindikatorer som en del av 
uppdraget att utarbeta nationella riktlinjer för de stora folksjukdomarna. So-
cialstyrelsen har däremot inget mandat att föreslå målnivå. Ansvaret att sätta 
mål ligger hos sjukvårdshuvudmännen och hos verksamhetsansvariga.

Deltagare i arbetet med att utveckla kvalitetsindikatorer 
för cancersjukvården
Arbetet inleddes med en konferens med deltagare från faktagrupper i rikt-
linjearbetet, styrgrupper för berörda kvalitetsregister och företrädare för de 
landsting/regioner som särskilt anmält intresse för att medverka i arbetet. 
Vid konferensen redovisades de olika intressenternas behov av underlag 
för uppföljning. Rapporter från tillsynsprojekt gällande patientperspektiv 
på cancersjukvård i Uppsala–Örebroregionen respektive onkologisk vård i 
Västra Götalandsregionen redovisades som underlag för arbetet.

Arbetet har genomförts i mindre arbetsgrupper. Ansvarig för respek-
tive tumörform har hämtats från styrgrupp för respektive kvalitetsregister. 
Deltagare i övrigt har varit experter som varit engagerade i medicinska 
faktagruppens arbete samt läkare/vårdpersonal från de landsting/regioner 
som deltog i den inledande konferensen. Företrädare för olika professio-
ner i vården har medverkat liksom även företrädare för berörda patient-
föreningar. 

Synpunkter från sjukvårdshuvudmännen
Arbetet med kvalitetsindikatorer behöver stödja huvudmännens arbete 
med kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet i enlighet med föreskrifter 
SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvård. 

Utkast till kvalitetsindikatorer har granskats av företrädare för sjuk-
vårdshuvudmännen utsedda inom respektive sjukvårdsregion. Dessa har 
lämnat synpunkter på vilka kvalitetsindikatorer som är av särskilt intresse 
för huvudmannen att följa upp med utgångspunkt från ansvaret att pla-
nera utifrån befolkningens behov.

Redovisning av indikatorer
Varje kvalitetsindikator specificeras i en matris under rubrikerna mått, 
beskrivning, mätmetod, datakälla, felkälla, form för redovisning	och	in-
tressent. Ovanför varje matris ges en övergripande beskrivning som be-
skriver indikatorn och vad den belyser. Under rubriken relevans beskrivs 
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den samlade bedömningen av kvalitetskraven vetenskaplig rimlighet/va-
liditet och vikt/relevans eftersom erfarenheterna visar att dessa krav ofta 
är överlappande. I den övergripande beskrivningen anges också vilket av 
de sex kvalitetsområdena och vilket led i vårdkedjan indikatorn speglar. 
Slutligen anges vilken typ av mått det är fråga om: struktur-, process- el-
ler resultatmått. Strukturmått bör undvikas. Processmåtten ska baseras på 
evidensbaserad kunskap. 

Mått 
I denna kolumn definieras indikatorn i mätbara termer. Indikatorn kan 
exempelvis vara ”Andel patienter som bedömts multidisciplinärt”. För att 
göra indikatorn mätbar måste den specificeras i ett eller flera mått. 

En vanlig typ av mått är andelsmått, det vill säga mått med täljare och 
nämnare. En annan typ av mått är medeltalsmåtten, exempelvis väntetid 
i genomsnitt. 

Beskrivning 
Under denna rubrik beskrivs täljare och nämnare om måttet är ett andels-
mått. Särskilt viktigt är att nämnaren – populationen – noga definieras: 
Vilka ingår i observations-/studiegruppen? Vilket urval ska mätningen 
avse? Urvalskriterier? Vilken tidsperiod avses?

Beträffande medeltalsmåtten måste mätmetoden definieras och för tids-
måtten måste tidpunkten från vilken mätningen sker respektive tidpunk-
ten till vilken mätningen upphör specificeras. 

De begrepp som ingår i måttet måste också noggrant beskrivas så att 
inte tveksamheter uppstår om vad som ska mätas: Vad innebär ”multidis-
ciplinärt”? Hur definieras ”symtomdebut”? 

Mätmetod
Här beskrivs hur data ska samlas in. Genom enkäter? Punktprevalens-
studier? Retrospektiv journalgenomgång? Medicinsk kvalitetsrevision? 
Sedvanlig vårddataregistrering? Inmatning till lokalt, regionalt eller na-
tionellt kvalitetsregister? Via webbaserad, strukturerad vårddokumenta-
tionsmall eller på annat sätt? Av vem eller vilka ska detta göras? 

Datakälla
Var ska data hämtas? Ur patientjournaler eller annan lokal datakälla inom 
verksamheten? Finns en kvalitetsdatabas där data om kvalitet lagras? 
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Felkällor
I denna kolumn berörs uppenbara felkällor som obeaktade kan leda till 
felaktiga och ovederhäftiga slutsatser (16). I synnerhet gäller detta om 
jämförelser mellan verksamheter ska kunna göras. 

Vid bedömning av sådana resultatmått som belyser förändringar i funk-
tionstillstånd måste hänsyn tas till case-mix, det vill säga materialen måste 
standardiseras för ålder, kön och andra faktorer som påverkar aktuellt funk-
tionstillstånd (co-morbiditet, samverkande problem). Hänsyn måste också 
tas till populationens storlek. En problemställning eller åtgärdstyp är kan-
ske så relativt sällan förekommande att utfall inom en enskild verksamhet 
eller klinik inte är möjligt att värdera – så kallad ”fåtalsproblematik”. Här 
får man istället värdera aggregerade data på region- eller nationell nivå.

Form för redovisning
Här ska beskrivas hur kvalitetsdata bör redovisas för att informationsvär-
det ska bli ultimat. Formen för redovisningen av data kan variera bero-
ende på målgrupp och syftet med redovisningen. Rent generellt kan sägas 
att mätdata över tid presenterade i så kallade tidsseriediagram i allmänhet 
är det mest tillgängliga sättet att presentera data på. Lösryckta värden för 
den senaste mätperioden presenterade i en tabell är svåra att tolka.

I ett tidsseriediagram kan målnivåer läggas in, vilket ger en uppfattning 
om förbättringspotentialen. Även styrgränser kan läggas in, vilket ger en 
god uppfattning om stabiliteten i utfallen över tid. Diagrammet kan också 
kompletteras med noteringar om genomförda förbättringsåtgärder som i 
sin tur kan relateras till förändringar i utfallet. 

Intressent
En allsidig och nyanserad bild av kvaliteten i hälso- och sjukvården inne-
bär dels att den speglar kvaliteten utifrån olika aspekter (de sex kvalitets-
områdena, de olika leden i vårdkedjan), dels att den tillgodoser olika in-
tressenters behov av information om hälso- och sjukvårdens kvalitet. 

Självklart har inte alla föreslagna indikatorer lika stort värde för alla 
intressenter. Vem eller vilka som i första hand är intresserade av utfallet 
av en viss indikator har dokumenterats i kolumnen längst till höger i in-
dikatormatrisen. 
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Motiveringar för föreslagna indikatorer
Övergripande kvalitetsindikatorer för cancersjukvård
1. Överlevnad och dödlighet 
Överlevnad och dödlighet (mortalitet) är de slutgiltiga måtten på effekten 
av det totala omhändertagandet av cancerpatienten. 

Alla ingående delar i vårdkedjan efter det att diagnosen satts, bidrar 
till överlevnad. Det mått som föreslås är relativ överlevnad. Detta är 
skillnaden mellan överlevnaden hos patienter med sjukdomen och den 
överlevnad som kan ses hos i övrigt motsvarande individer utan sjukdo-
men i fråga. Skillnaden motsvaras av den dödlighet som sjukdomen ger. 
I ett populationssammanhang motsvarar i praktiken relativ överlevnad 
sjukdomsspecifik överlevnad. Då man matchar de olika grupperna kalen-
derårsvis korrigeras den relativa överlevnaden med automatik för föränd-
ringar i befolkningens sammansättning.

Relativ överlevnad kan inte användas för att direkt jämföra tumörgrup-
perna då den grundläggande prognosen för de olika cancersjukdomarna 
skiljer sig åt och då effekten av tillgängliga behandlingar varierar kraftigt. 

Relativ överlevnad är ett tämligen trubbigt mått på grund av att man 
inte alltid vet i vilken del av vårdkedjan som förbättringen uppstått. Det 
måste gå en viss tid, vanligen flera år, innan man kan avläsa och bedöma 
förändringar. Måttet är också långsamt, då det tar tid att göra tillgängligt 
nödvändiga registeruppgifter.

Dödligheten i en sjukdom påverkas av alla åtgärder som förebygger 
och åstadkommer en mer effektiv behandling av sjukdomen i fråga. Det 
blir därmed ett skarpare och mer slutgiltigt mått än de olika överlevnads-
måtten för kroniska sjukdomar med potentiellt dödlig utgång. För att vara 
jämförbart mellan olika tidsperioder och geografiska områden måste död-
ligheten ålderstandardiseras vilket idag vanligen görs mot en standard 
som motsvarar befolkningen som den såg ut i Sverige år 2000. Det före-
slås att åldersstandardiserad dödlighet (mortalitet) används även om det 
är ett mycket långsamt mått.

2. Multidisciplinär bedömning i enlighet med fastställda vårdprogram 
Omhändertagandet av cancersjukdomar kräver regelmässigt att flera oli-
ka specialiteter och kategorier av vårdpersonal engageras samtidigt eller i 
olika delar av vårdkedjan. Det finns skäl att tro att ett samarbete över spe-
cialitetsgränser och en gemensamhet i bedömningen av patienterna och 
tumörsjukdomen ger ett bättre grundat behandlingsbeslut för den enskil-
da patienten och ett mer homogent omhändertagande av patientgruppen. 
Det finns också skäl att tro att ett sådant multidisciplinärt samarbete ger 
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bättre förutsättningar för att skapa och behålla sammanhållna och för alla 
inblandade parter effektiva vårdkedjor eller delar av sådana. I ett sådant 
samarbete finns även ett utbildande moment. Det är angeläget att välja 
vid vilken av brytpunkterna (exempelvis inför primär behandling, åter-
fallsbehandling, palliativ behandling) som en bedömning är viktigast och 
därmed mest angelägen att dokumentera. Det kan också vara så att vissa 
patientkategorier där tillstånd och primär behandling är väl definierade 
och överenskomna inte behöver tas upp i en multidisciplinär bedömning 
för att få ett optimalt omhändertagande. En definition på multidisciplinär 
bedömning och vilka patientkategorier som ska omfattas av denna bör ges 
i nationella/regionala vårdprogram som utgår från nationella riktlinjer.

3. Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister med tillhörande  
regionalt/nationellt vårdprogram
Nationella och regionala vårdprogram är utarbetade utifrån evidens och 
beprövad erfarenhet. Målet med vårdprogrammen är att åstadkomma 
en samordning av cancervården för att ge en jämlik och effektiv vård. 
Vårdprogrammen utformas regionalt av grupper med en bred professio-
nell och geografisk förankring. Vårdprogrammen förankras och införs i 
vården av dem som är representerade i vårdprogramgrupperna. På nationell 
nivå utformas vårdprogrammen ofta av representanter från de regionala 
vårdprogramgrupperna. Om programmet inte följs finns risk för etable-
ring av icke evidensbaserade behandlingar/utredningar. 

Till vårdprogrammen finns vanligen kvalitetsregistreringar kopplade och 
en hög anslutning till dessa har visats befrämja kvalitet i termer av över-
levnad. Kvalitetsregistren ger möjlighet till uppföljning av hur vårdpro-
grammen efterlevs. En anslutning till kvalitetsregistren med återkoppling 
av data och resultat till de inrapporterande enheterna utgör en grundval för 
ett mätbaserat förändringsarbete. Ett aktivt deltagande i kvalitetsregistren 
torde vara ett kvitto på att man också ansluter sig i vårdprogrammens inne-
håll och mål. Indikatorn avspeglar hela vårdkedjan och kvalitetsområdena 
kunskapsbaserad och ändamålsenlig, jämlik, samt effektiv vård.

4. Tid från remissutfärdande till första besök hos läkare  
på specialistmottagning
Olika tidsmått har förslagits som mått på processkvalitet inom vården. 
Vårdkedjan kan delas in i flera tidsmått, exempelvis tid från remissen ut-
färdande till mottagningsbesök, tid från mottagningsbesök till start av bild-
diagnostik, tid från färdig diagnos till behandling, etc. Att mäta enstaka av 
dessa mått blir inte alltid rättvisande då problem kan föreligga i andra delar 
av vårdkedjan än den som mäts. Förhållanden kan förändras med förskjut-
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ningar av problemen inom vårdkedjan som följd. Problemområdena kan 
variera mellan olika sjukhus och enheter. Exempelvis kan tiden till bild-
diagnostik vara lång på ett sjukhus på grund av personalbrist medan ett 
annat kan sakna operationspersonal under en tidsperiod. Det finns också 
faktorer utanför sjukvården som kan vara svåra att påverka, exempelvis kan 
patienten ha starka önskemål att vänta av olika personliga skäl. 

Det optimala vore att mäta alla delar som ingår i vårdkedjorna men 
detta kräver en resurs och en organisation som inte finns tillgänglig idag. 
Förhållandena varierar även mellan olika tumörgrupper varför en mer de-
taljerad mätning överlåts till respektive tumörgrupp att definiera. Måttet 
som föreslås som övergripande tidsmått är det mått som används i vård-
garantin. Måttet är en ledtid i vårdkedjan och avspeglar patientfokus och 
en effektiv vård. 

5. Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos
För patienterna är det angeläget att tiden från det att man identifierat olika 
faktorer som inger misstanke om cancer (exempelvis förhöjt PSA-värde) 
tills man kommer under utredning och får säkerställt om man har drab-
bats av cancer är kort. Speciellt tiden från diagnostisk undersökning till 
dess man får resultatet bör vara kort.

6. Tid från behandlingsbeslut till terapeutisk åtgärd  
vid nyupptäckt cancer
Även sedan man bestämt sig för vilken behandling patienten ska erbjudas 
är det angeläget att den terapeutiska åtgärden genomförs inom en avgrän-
sad tidsperiod. För olika tumörformer är sjukdomsförloppet olika snabbt. 
Det är endast vid aggressiva tumörer som det finns risk för försämring av 
sjukdomen om dessa tider är något längre. Det är dock ur patientperspek-
tivet angeläget att tiden från behandlingsbeslut till genomförd behandling 
är kort.

7. Användning av NRS skala (Numeric Rating Scale, 0–10)  
för skattning av smärta i det palliativa skedet
Smärta är en av de avgörande kvalitetsfaktorerna, särskilt för patienter 
i palliativt skede. En bra smärtlindring kan med dagens kunskap krävas 
för alla patienter i denna situation. En förutsättning för detta är ett struk-
turerat förhållningssätt till smärtbehandling vilket bland annat innefattar 
att smärtan mäts på ett enhetligt sätt. Rutinmässig mätning av smärta är 
en indikation på ett gott omhändertagande och ger också förutsättningar 
för en effektiv behandling då resultaten av utförda åtgärder kan mätas 
kontinuerligt.
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Subjektiv smärtskattning som går att enhetligt dokumentera har hög 
relevans vid metastaserad tumörsjukdom. Indikatorn och måttet kan an-
vändas för bedömning av effektiviteten av smärtbehandlingen och den 
har tydligt patientfokus. NRS-skalan är ett validerat instrument för smärt-
skattning.

8. Registrering av dödsfall i Svenska palliativregistret
I Svenska palliativregistret registreras uppgifter/indikatorer som rör ett 
flertal kvalitetsaspekter på vården under livets sista dagar. Genom att 
mäta och redovisa ett antal indikatorer rörande symtomlindring, informa-
tion, delaktighet och närståendestöd kan ett internt förbättringsarbete med 
kompetenshöjning och införande av nya rutiner stödjas. Vårdkvaliteten 
för patienter i livets slutskede kan förbättras.

9. Ordination av opioid parenteralt vid behov mot smärta  
till patient i livets slutskede
En majoritet av de patienter som dör i cancersjukdomar har smärtor un-
der sista levnadsveckan. Motsvarande gäller för patienter med icke malign 
sjukdom. Mycket av denna smärta kan lindras genom behandling med opi-
oider. Indikationen för ordination av opioid vid behov är smärtgenombrott. 
Under livets sista dagar ska tjänstgörande sjuksköterska inte behöva kon-
takta läkare för att få ge smärtstillande läkemedel vid smärtgenombrott 
(eventuellt en för patienten och sjuksköterskan okänd jourläkare). Om 
patienten redan står på kontinuerlig tillförsel av opioid ska som princip 
samma läkemedel användas vid behov. Med parenteral administration av-
ses i första hand subkutan injektion. Om patienten har en intravenös infart 
kan den givetvis användas. 

10. Tillgång till kontaktsjuksköterska/motsvarande med tydligt 
definierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive 
verksamhet
Tillgänglighet skapar trygghet hos cancerpatienten. Kontaktsjuksköterska 
med vidareutbildning inom områden som krisreaktioner, samtalskonst 
och informationsteknik samt kontinuerlig utbildning på det medicinska 
området kan ge bästa möjliga helhetssyn och skapa en grundtrygghet för 
den cancersjuke. En god kontakt med patienterna kan sannolikt också fö-
rebygga problem och därmed spara resurser. Indikatorn avspeglar i första 
hand patientfokus.
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Kvalitetsindikatorer vid bröstcancer 
1. Recidivfri överlevnad i bröstcancer 
Hög vetenskaplig validitet och vikt. ger siffror på bröstcancerbehandling-
ens effekt samt förändringar över tiden och i olika geografiska områden. 
Kan även göras för respektive tumörstadium.

2. Andel patienter med preoperativt fastställd malignitet
Vid utredning och diagnos av oklara/malignitetsmisstänkta förändringar i 
bröst bör man eftersträva att patienterna har en korrekt diagnos preopera-
tivt. På så sätt kan behovet av reoperationer och feldiagnos minimeras. 
En viktig kvalitetsindikator är därför att majoriteten av patienterna har en 
korrekt diagnos preoperativt.

3. Andel patienter reopererade på grund av tumördata 
Det är av vikt att patienter där tumördata indicerar kvarvarande tumör 
reopereras för att minska risken för lokalrecidiv, samtidigt som reopera-
tionen som sådan kan öka morbiditeten. 

4. Andel patienter opererade med sentinel node (SN)
Sentinel node-biopsin (portvaktskörteloperation) har utvecklats till att er-
sätta axillutrymning för stadieindelning vid operation av bröstcancer. In-
förandet av sentinel node-tekniken i Sverige har skett under kontrollerade 
former i form av studier. Med utgångspunkt från detta rekommenderas 
idag att sentinel nodebiopsi ska anses vara rutinmetod för stadieindelning 
av axillen vid tumörer under 3 cm i de fall där enbart en primär tumör 
finns. En förutsättning är att behandlande team utför minst trettio doku-
menterade operationer med konfirmerande axillutrymning.

5. Andel patienter reopererade på grund av komplikationer
Varje kirurgiskt ingrepp innebär en viss risk för komplikationer och kan 
på grund av detta leda till reoperation. På samma sätt innebär adjuvant 
kemoterapi, endokrin behandling och strålbehandling viss risk för kom-
plikationer. Kirurgi är den primära åtgärden för övervägande majoriteten 
av bröstcancerpatienter, ibland kan kirurgin komma efter kemoterapin. 
Likaså är någon form av adjuvant efterbehandling aktuell för majoriteten 
av alla bröstcancerpatienter. Här bör man skilja mellan förväntade bief-
fekter av behandling och komplikationer men antalet komplikationer ska 
minimeras och i förkommande fall förebyggas. 
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Kvalitetsindikatorer vid kolorektal cancer 
Sedan 1995 har det funnits ett Nationellt kvalitetsregister omfattande rek-
talcancer. Ett motsvarande register för koloncancer finns sedan samma år 
i Stockholmsregionen och har successivt börjat införas även i andra re-
gioner. Sålunda finns erfarenhet av kvalitetsarbete vid denna tumörform. 
Dessa erfarenheter ligger till grund för de kvalitetsindikatorer som kom-
mer att föreslås. 

1. Andel patienter som reopererats inom 30 dagar efter primär-
operation på kolorektal cancer 
De allra flesta patienter med kolorektal cancer blir föremål för operation. 
Vanligtvis innebär operationen en resektion av det tumörbärande segmen-
tet i grov- eller ändtarm. Operationerna kan vara olika omfattande och 
riskfyllda beroende på den enskilda tumörens utseende och patientens 
status. Av detta följer att komplikationer kan uppstå som kräver reopera-
tion inom relativt kort tid efter primäroperationen. Frekvensen av reope-
rationer kan variera beroende på hur patienten opereras och hur patienter 
har selekterats och kan därför tjäna som kvalitetsindikator. 

Nuläge: För rektalcancer är medelvärdet för perioden 1995–2003 cirka 
10 procent reoperationer 

2. Letalitet inom 30 dagar efter operation för kolorektal cancer 
Operation för kolorektal cancer är inte riskfri. Särskilt rektalcanceropera-
tioner är förenat med relativt hög risk för infektion och sepsis av allvarlig 
art. I Sverige har vi idag en låg postoperativ letalitet i jämförelse med in-
ternationella data. Det finns möjligheter till ytterligare förbättring. Avgö-
rande för den postoperativa letaliteten är bland annat patientens allmänna 
tillstånd, operationens tekniska utförande, anestesin och den postopera-
tiva omvårdnaden. 

Nuläge: För rektalcancer är medelvärdet 2–4 procent för perioden 
1995–2003 och varierar bland annat mellan sjukhus med större respek-
tive mindre volym av operationer.

3. Antal patienter med bäckensepsis (anastomosinsufficiens) per 
antal patienter med cancer rekti opererade med främre resektion
En inte ovanlig men fruktad komplikation vid rektalcancerkirurgi är läck-
age i den skarv på tarmen som görs långt ner i bäckenet. Läckage i detta 
område kan skapa allvarlig infektion i bäckenet och buken som medför 
hög morbiditet, förlängd sjukhusvistelse och ökad mortalitet. Risken för att 
denna komplikation att uppstår beror bland annat på hur patienterna väljs 
för olika typer av kirurgiskt ingrepp samt hur operationen utförs tekniskt. 
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Nuläge: För rektalcancer är medelvärdet för perioden 1995–2003 cirka 
9 procent.

4. Antal undersökta lymfkörtlar efter transabdominell operation 
för kolon respektive rektal cancer stadium T1–T3
Vid operation för kolorektal cancer avlägsnas omgivande kärlförande 
vävnad (mesokolon respektive mesorektum). I denna finns även lymf-
banorna och vidhängande lymfkörtlar. Flera studier har visat att antalet 
av patologen undersökta lymfkörtlar i denna vävnad är av betydelse för 
prognosen, det vill säga, ju fler undersökta lymfkörtlar, desto bättre pro-
gnos. Samtidigt är förekomsten av tumörväxt i lymfkörtlar en starkt prog-
nostiskt ogynnsam faktor. Olika studier har också visat att åtminstone tolv 
lymfkörtlar bör ha undersökts för att man ska kunna uttala sig med rimlig 
säkerhet om prognosen. Att påträffa så många lymfkörtlar i preparatet är 
vanligtvis helt möjligt efter en korrekt utförd operation och en korrekt 
utförd histopatologisk undersökning. Svårigheter att uppnå tolv lymf-
körtlar kan dock ibland finnas vid rektalcancer som undergått preopera-
tiv strålbehandling. Antalet undersökta lymfkörtlar kan sålunda vara ett 
kvalitetsmått på såväl utförd kirurgi som utförd histopatologi och har stor 
betydelse för fastställande av patientens postoperativa behandling. 

5. Tid mellan operation och start av adjuvant cytostatikabehandling 
vid koloncancer för patienter i stadium II med riskfaktorer respek-
tive stadium III
Patienter med koloncancer som spritt sig till regionala lymfkörtlar bör om 
ingen kontraindikation föreligger erbjudas adjuvant cytostatikabehandling. 
Argumentet för detta är att man i randomiserade kontrollerade studier påvi-
sat gynnsam effekt av adjuvant behandling avseende såväl recidivfrekvens 
som överlevnad när man jämfört med icke adjuvant behandlade patienter. 
Motsvarande effekt har ännu inte påvisats för rektalcancer. Det är viktigt 
att den adjuvanta behandlingen kommer igång så fort som möjligt och inte 
senare än åtta veckor efter operation. Huruvida patienten kan starta sin 
adjuvanta behandling inom denna tidsperiod beror givetvis på patientens 
postoperativa tillfrisknande men kan erfarenhetsmässigt också bero på en 
fördröjd histopatologisk diagnos, fördröjning av remittering från kirurg till 
onkolog respektive svårighet att erbjuda behandlingstid inom angiven tids-
ram. Målnivåerna är därför relaterade till andelen av dels patienter som 
ska få behandling och som startar denna inom åtta veckor, dels till andelen 
patienter som bör få behandling och som verkligen får det. 
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6. Död inom 60 dagar efter start av cytostatikabehandling
Cytostatikabehandling ges dels adjuvant, dels som palliativ behandling 
vid avancerad sjukdom. Sådan behandling är förenad med toxicitet i mer 
eller mindre hög grad och beror på patientens funktionsgrad, andra sjuk-
domar, behandlingens intensitet men också på kvaliteten av själva om-
händertagandet. Sålunda måste behandlingen planeras efter varje enskild 
patients förutsättningar att tåla behandlingen i relation till möjlig positiv 
effekt respektive risker för allvarlig toxicitet.

7. Andel patienter som utvecklar lokalrecidiv inom 2 år (recidiv 
i bäckenet exklusive ovarialmetastaser och skelettmetastaser hos 
patienter opererade för rektalcancer i stadierna T1–T2/N0–N2/
M0, T3/N0–N2/M0 respektive T4/N0–N2/M0)
Lokalt recidiv efter operation av cancer rekti är deletärt för patienten och 
innebär ofta mycket lidande. Möjligheten till bot beror på operabilitet. 
Även när patienten kan bli föremål för operation är dock morbiditeten och 
mortaliteten hög och ingreppen omfattande. Lokala recidivfrekvensen efter 
rektalcanceroperation har sedan slutet av 1970-talet fram till nu minskat 
från över 30 procent till 5–7 procent. Denna förbättring har kunnat ske med 
hjälp av preoperativ strålbehandling och förbättrad operationsteknik. Frek-
vensen av lokalrecidiv varierar givetvis med tumörens stadium och är högre 
för mer avancerade tumörer. Avgörande för recidivfrekvensen är dock även 
optimal multidisciplinär behandling inkluderande preoperativ strålbehand-
ling när så är indicerat, operation som utförs radikalt med TME-teknik och 
undvikande av tarmperforation under operationen. Brister i behandlings-
planeringen kan alltså leda till högre recidivfrekvens. 

Nuläge: Efter operation är lokalrecidivfrekvensen hos patienter som ej 
fått strålbehandling drygt 11 procent och hos strålbehandlade patienter cir-
ka 6 procent. Om endast de som opererades kurativt inkluderas i analysen 
sjunker recidivfrekvensen med cirka en procentenhet i båda grupperna.

Kvalitetsindikatorer vid prostatacancer 
Kommentar till den övergripande kvalitetsindikatorn Relativ överlevnad/
Åldersstandardiserad mortalitet i prostatacancer: 

Den ökade diagnostiska aktiviteten medför automatiskt att överlevna-
den förbättras på grund av att diagnostidpunkten tidigareläggs och man 
lever längre med sin sjukdom. Det allra viktigaste måttet för att värdera 
alla insatser (preventiva åtgärder och olika behandlingar) är därför att 
mäta den åldersstandardiserade mortaliteten i prostatacancer. Det kan 
dock vara viktigt att även mäta den sjukdomsspecifika överlevnaden när 
man exempelvis jämför effekten av olika behandlingsmetoder. 
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1. Andel män som före PSA-prov tagit del av den nationella,  
skriftliga informationen
För vissa män leder hälsokontroller med PSA enbart till ytterligare under-
sökningar och oro för cancer, trots att de är helt friska. För en del män blir 
följden behandlingar som inte hade behövts, men som kan ge bestående 
biverkningar. Å andra sidan kan hälsokontrollerna leda till att några botas 
från en allvarlig cancer. Eftersom man inte säkert vet hur balansen är mel-
lan nytta och skada av PSA-testning finns ingen allmän rekommendation 
om att män ska testas. Däremot kan män själva ta ställning till om de 
vill låta testa sig eller inte. Olika män prioriterar på olika vis. Känns det 
mycket viktigt att minska risken att på sikt drabbas av allvarlig prostata-
cancer kan det väga för att ta PSA-prov. Känns det å andra sidan viktigt 
att undvika upprepade provtagningar och biverkningar av behandling kan 
det väga emot. 

För att underlätta för män att ta ställning till om man vill låta testa sig 
eller inte, kan det vara klokt att diskutera med sin läkare. Man bör också 
ta del av den nationella, skriftliga informationen som tagits fram ”Om 
blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer. Ytterligare komple-
ment till informationen finns utarbetat av Socialstyrelsen ”Om hälsokontroll 
med blodprovet PSA för tidig upptäckt av prostatacancer”.

2. Andel patienter med lokaliserad prostatacancer (T1–T2) med 
PSA <20, samt Gleason score <8 som genomgår skelettscintigrafi
Vid utredning och stadieindelning av patienter som drabbats av prosta-
tacancer är det angeläget att man optimerar undersökningsmetoderna för 
stadieindelning. En eventuell spridning sker framför allt till skelettet och 
av hävd har patienterna genomgått skelettscintigrafi för att kartlägga om 
detta har skett. Genom kunskap, bland annat från Nationella Prostata-
cancerregistret i Sverige, vet vi att man inte behöver genomföra skelett-
scintigrafier om patienten har en lokaliserad prostatacancer med ett lågt 
PSA-värde (<20) och en beskedlig Gleason score (<8). Från vetenskap-
liga studier vet vi också att risken för metastasering till skelettet i denna 
patientkategori är mindre än 5 procent. En mindre andel av patienterna i 
kategorin kan ha skelettrelaterade symtom som motiverar att skelettscin-
tigrafi ska genomföras. Andelen patienter tillhörande denna kategori som 
genomgår skelettscintigrafi ska därför vara låg. 

Nuläge: I genomsnitt användes för de lokaliserade cancerfallen ske-
lettscintigrafin i cirka 20 procent av fallen med en variationsbredd från 
7–54 procent. Här finns alltså potential för att minska användandet av 
skelettscintigrafi. 
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3. Andel patienter yngre än 65 år med nyupptäckt lokaliserad  
prostatacancer (T1–T2) som får kurativt syftande behandling
En mindre tumör utan påvisad spridning utanför prostatan behandlas i dag 
med kurativt syftande behandlingar som radikal prostatektomi eller strålbe-
handling med olika tekniker. Radikal kirurgi kan göras med öppen teknik, 
med konventionell laparoskopisk teknik eller laparoskopiskt med assistans 
av en operationsrobot. Strålbehandling kan ges med enbart yttre behand-
ling, med brachyterapi via permanenta små strålkällor (seeds) som sticks 
in i prostata (low dose rate) eller som en kombination av strålkällor som 
sticks in i prostata och därefter avlägsnas och kombineras med yttre strål-
behandling (high dose rate). Vetenskapliga studier har visat att patienter 
som genomgår radikal prostatektomi har lägre total och prostataspecifik 
dödlighet jämfört med primärt symtomstyrd behandling. Den lägre död-
ligheten föreligger framför allt hos patienter yngre än 65 år. Effekten av 
strålbehandlingen är sannolikt jämförbar med radikal prostatektomi. 

Det är av intresse att för denna indikator särredovisa män i intermediär	
(PSA>10 eller GS=7) respektive högriskgrupp (PSA>10 och GS ≥7).

Nuläge: Det har skett en betydande ökning de senaste åren av andelen 
patienter som får kurativt syftande behandling. Andelen varierar mycket 
mellan olika landsting/regioner. Den aktuella siffran för 2004 är 82 pro-
cent med en variationsbredd mellan länen på 73–93 procent.

4. Letalitet inom 30 dagar efter radikal prostatektomi
Patienten som rekommenderats radikal prostatektomi och opererats bör 
naturligtvis helst inte drabbas av allvarliga komplikationer som i värsta 
fall kan leda till att patienten avlider. Vid de flesta större operationer bru-
kar man värdera risken att dö inom 30 dagar som postoperativ letalitet 
och denna vill man naturligtvis hålla så låg som möjligt. 

5. Åldersstandardiserad incidens av palliativ strålbehandling  
(extern strålbehandling eller radionuklider) mot skelettmetastaser
Patienter som har en spridning av sin prostatacancer till skelettet och be-
handlas med pallierande hormonbehandling under en tid kan drabbas av 
progress i sin sjukdom med ökande skelettsmärtor. Dessa kan på ett bra sätt 
hindras med palliativ strålbehandling mot smärtande skelettdelar. Behand-
lingen används i dag inte optimalt i olika delar av landet.

Kommentar om datakällor 
Dessa indikatorer speglar viktiga delar av diagnostik, stadieindelning, 
behandling och i viss mån uppföljning av patienter med prostatacancer. 
Flera av dem kan redan hämtas ur det Nationella Prostatacancerregistret. 
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För några krävs det att det Nationella Prostatacancerregistret byggs ut el-
ler att klinikerna använder egna patientadministrativa system som möjlig-
gör att indikatorerna kan följas. 

Indikatorer som behöver utvecklas 
Övergripande indikatorer
Generell och diagnosspecifik hälsorelaterad livskvalitet 
Cancer och cancerbehandling kan ge oönskade symtom som påverkar livs-
kvaliteten. Specifika symtom som kan påverka livskvaliteten går att doku-
mentera med generella instrument. Vissa diagnosspecifika moduler finns 
utvecklade. Subjektiv livskvalitetsskattning (patientskattad) har hög rele-
vans. Dock finns ännu inget konsensus om vilka instrument som är mest 
ändamålsenliga.

Prostatacancer
Symtomspecifika livskvalitetsmått i form av urininkontinens, tarm-
besvär och erektil dysfunktion hos patienter som genomgått radi-
kal prostatektomi eller kurativt syftande strålbehandling
Patienter som genomgår kurativt syftande behandlingar i tidiga tumör-
stadier kan drabbas av biverkningar i form av urin- och tarmbesvär samt 
erektil dysfunktion. Vid ökad diagnostisk aktivitet finns risk för överbe-
handling med radikal prostatektomi och strålbehandling vilket gör att 
livskvaliteten efter genomgången behandling är av stor betydelse. Det är 
därför angeläget att mäta symtomspecifik livskvalitetspåverkan (mätme-
tod behöver specificeras). För en sådan indikator krävs att självadminis-
trerande enkäter skickas ut till patientersom genomgått kurativt syftande 
behandling. Detta kan administreras inom ramen för den uppföljningsstu-
die som pågår inom ramen för Nationella Prostatacancerregistret.

IN
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Övergripande indikatorer för cancersjukvård
Indikator 1 a): Relativ överlevnad
Relevans: Överlevnadsmått är ett av de slutgiltiga kvalitetsmåtten för 
kroniska dödliga sjukdomar som exempelvis cancer.
Led i vård- och omsorgskedjan: Hela vårdkedjan
Kvalitetsområde: Effektiv vård, jämlik vård
Typ av indikator: Resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovisning

Intressent

Sjukdoms-
specifik 
överlev-
nad rela-
terad till 
olika tumör-
stadier 

Överlevande i 
olika tidsspann 
med hänsyn till 
befolkningens 
totaldödlighet, 
stadiespecifikt
Anges i pro-
cent efter 5 år. 
Motsvarar grovt 
i populations-
sammanhang 
sjukdomsspeci-
fik överlevnad

Cancer-
registrering 
och regist-
rering av 
dödsdatum

Samkörning 
mellan Döds-
orsaksregist-
ret och Na-
tionella kva-
litetsregister 
på patienter 
diagnostisera-
de efter 1996 
och Cancer-
registret vid 
diagnos före 
1996

Validitet i 
dödsorsaks-
bestämning

Validitet i 
diagnos och 
stadieindel-
ning i Can-
cerregistret

Tabeller, 
eventuellt 
grafik på 
årsbasis

Patient

Sjukvårds-
huvudman

Verksam-
hetsled-
ning

Indikator 1 b): Åldersstandardiserad dödlighet
Relevans: Ett av de slutgiltiga kvalitetsmåtten för kroniska dödliga sjukdomar som ex-
empelvis cancer. Att minska dödligheten i cancer är det viktigaste resultatet av kurativt 
syftande behandlingsåtgärder Åldersstandardiserad dödlighet är ett skarpare mått på om-
händertagandet av sjukdomen än de olika överlevnadsmåtten och påverkas bland annat 
inte av den förlängning av överlevnad som är en följd av tidig upptäckt till exempel i 
samband med screening. Beaktar ett framgångsrikt arbete med prevention där antalet fall 
av sjukdomen minskar och därmed antalet som kan komma att dö av den.
Led i vård- och omsorgskedjan: Effekten av behandlingar i vårdkedjan
Kvalitetsområde: Effektiv vård, jämlik vård
Typ av indikator: Resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovisning

Intressent

Åldersstan-
dardiserad 
mortalitet 

Antal döda 
i cancer per 
100 000 
invånare, 
åldersstan-
dardiserat

Cancer-
registrering 
och regist-
rering av 
dödsdatum 

Dödsorsaks-
registret

Validitet i 
dödsorsaks-
bestämning

Tabeller, 
eventuellt 
grafik på 
årsbasis

Patient
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledning
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Indikator 2: Multidisciplinär bedömning 
Relevans: Vid en multidisciplinär bedömning får patienterna en mer omfattande bedöm-
ning av tumören och därmed en skräddarsydd tumörbehandling. Risk finns att vissa tu-
mörgrupper ej får adekvat behandling om vissa discipliner ej medverkar.
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurg, onkolog, patolog med flera, konferens angå-
ende bedömning
Kvalitetsområde: Jämlik vård, effektiv vård
Typ av indikator: Process

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovisning

Intressent

Andel 
patienter 
som 
bedömts 
multidis-
ciplinärt

Täljare:
Antal fördefinierade 
patienter som blivit 
föremål för multidis-
ciplinär bedömning 
Nämnare: Samtliga 
patienter som borde 
ha blivit multidisci-
plinärt bedömda 

Punktstu-
dier
Register

Enkätunder-
sökningar 
utgående från 
exempelvis 
onkologiska 
centra.
Regionala/
nationella kva-
litetsregister

Brister i re-
gistrering,
oklar defini-
tion av den 
grupp som 
ej behöver 
diskuteras

Diagram, på 
årsbasis

Patient

Sjukvårds-
huvudman

Verksam-
hetsled-
ning

Indikator 3: Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister med till-
hörande regionalt/nationellt vårdprogram
Relevans: Nationella och regionala vårdprogram är utarbetade utifrån evidens och veten-
skap och innehåller råd/rekommendationer om behandlingar. Om programmet inte följs 
finns risk för etablering av icke evidensbaserade behandlingar/utredningar. Till vårdpro-
grammen finns kvalitetsregistreringar kopplade och en hög anslutning har visats befrämja 
kvalitet i termer av överlevnad. En anslutning till kvalitetsregistren med återkoppling av 
data och resultat till de inrapporterande enheterna utgör grundvalen för ett mätbaserat 
förändringsarbete. 
Led i vård- och omsorgskedjan: Hela vårdkedjan
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård
Typ av indikator: Process

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovisning

Intressent

Andel pa-
tienter som 
registrerats i 
regionalt/ 
nationellt 
kvalitetsre-
gister.

Täljare 
Antal patienter 
som registrerats i 
regionalt/ nationellt 
kvalitetsregister
Nämnare: Samt-
liga patienter med 
cancerdiagnos 

Register Kvalitets-
register i 
jämförelse 
med can-
cerregister 

Inga under 
förutsätt-
ning att 
cancer-
registren 
är uppda-
terade och 
valida.

Tidsserie-
diagram
tabeller

Patient

Sjukvårds-
huvudman

Verksam-
hetsledning
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Indikator 4: Antal dagar från remissutfärdande till första läkarbe-
sök vid specialistmottagning
Relevans: Viktigt tidsmått, speciellt ur patientens synvinkel
Led i vård och omsorgskedjan: Diagnostik
Kvalitetsområde: Vård i rimlig tid 
Typ av indikator: Process

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovisning

Intressent

Väntetid från 
remiss till 
besök

Tid mellan 
datum för 
utfärdad 
remiss fram 
till tidpunkt 
för första 
specialistlä-
karbesök 

Registrering 
på mot-
tagning vid 
sjukhus

Mottag-
ningsregist-
rering

Fördröjning 
av postfunk-
tion
Bristande 
tillförlitlighet 
i registrering 
och data-
samman-
ställning

Antal dagar 
i medeltal 
maximi- och 
minimitid

Patient
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledning

Indikator 5: Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos
Relevans: För patienten är det angeläget att tid från diagnostisk åtgärd till besked om 
diagnos är kort, framförallt p g av patientens oro. Cancerbeskedet bör meddelas vid per-
sonligt läkarbesök.
Led i vård- och omsorgskedjan: Diagnostik 
Kvalitetsområde: Vård i rimlig tid, patientfokuserad vård
Typ av indikator: Process

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovisning

Intressent

Tidsinter-
vallet från 
diagnostisk 
åtgärd till 
besked om 
diagnos 

Tid mellan 
diagnostisk 
åtgärd och 
tidpunkt för 
läkarbesök 
då besked 
meddelas till 
patient med 
tumördia-
gnos

Datum 
för besök 
diagnostisk 
åtgärd 
registreras 
i patientad-
ministrativa 
systemet. 
Kommande 
återbesök 
(då besked 
meddelas) 
registreras 

Klinikens 
patientad-
ministrativa 
system

Bristande 
tillförlitlighet 
i registrering 
och data-
samman-
ställning

Tidsserie-
diagram

Patient 
Behandlan-
de läkare 
Patolog
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledningIN

AKTUELL
T
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Indikator 6: Tid från behandlingsbeslut till terapeutisk åtgärd vid 
nyupptäckt cancer
Relevans: När man tagit beslut om behandling är det förenat med psykiskt lidande att 
vänta tills behandlingen kommer igång. Vid aggressiv tumör föreligger risk för försäm-
ring av sjukdomen.
Led i vård- och omsorgskedjan: Tidsperioden mellan diagnostik och behandling
Kvalitetsområde: Vård i rimlig tid, patientfokuserad vård 
Typ av indikator: Process

Mått Beskriv-
ning

Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Tidsinter-
vall från 
beslut om 
åtgärd till 
behandling-
en inleds

Tid mellan 
beslut om 
åtgärd och 
tidpunkt då 
behandling-
en inleds

Patienten registreras 
i operations-plane-
ringsprogram vid an-
mälan för operation. 
Datum för operation 
registreras i samma 
databas. Tidpunkt 
för start av strålbe-
handling registreras 
på strålbehandlings-
avdelning, onkologisk 
klinik

Klinikens 
patientad-
ministrativa 
system

Bristande 
tillförlit-
lighet i 
registre-
ring och 
datasam-
man-ställ-
ning

Tidsserie-
diagram

Patient 
Behand-
lande 
läkare
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledning

Indikator 7: Användning av NRS- (VAS-)skala för skattning av 
smärta i palliativt skede
Relevans: Subjektiv smärtskattning som går att enhetligt dokumentera har hög relevans 
vid metastaserad sjukdom.
Led i vård- och omsorgskedjan: Smärtskattning är ett mått på grad av symtomkontroll, 
det vill säga effektivitet av smärtbehandling
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig
Typ av indikator: Struktur, process. Svarar mot kompetens och rutiner inom verksam-
heten

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Användning 
av NRS-
(VAS)skala 
för skattning 
av smärta

Täljare:
Antal patienter 
med smärta 
där NRS 0–10 
(VAS)-skala 
används. 
Nämnare: 
Totala antalet 
patienter som 
erbjuds smärt-
behandling

Smärt-
skattning 
med NRS-
(VAS)skala 
vid vårdkon-
takt

Dokumenta-
tion i journal 
av NRS-
(VAS)-skatt-
ning eller 
orsak till att 
skattning 
ej kunnat 
utföras

Bristande 
dokumen-
tation

Deskriptiv 
statistik
Tabeller och 
diagram

Patient
Anhörig
Profession 
Sjukvårds-
huvudman 

IN
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Indikator 8: Registrering av dödsfall med cancerdiagnos i Svenska 
palliativregistret
Relevans: I Svenska palliativregistret registreras uppgifter/indikatorer som rör ett flertal 
kvalitetsaspekter på vården under livets sista dagar. Genom att mäta och redovisa ett antal 
indikatorer rörande symtomlindring, information, delaktighet och närståendestöd kan ett 
internt förbättringsarbete med kompetenshöjning och införande av nya rutiner stödjas. 
Vårdkvaliteten för patienter i livets slutskede kan förbättras.
Led i vård- och omsorgskedjan: Indikatorn avspeglar framför allt sista levnadsveckan 
oavsett vårdgivare men kan givetvis vara aktuell tidigare under vårdförloppet.
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.
Typ av indikator: Processindikator. Svarar mot kompetens och rutiner inom verksamheten

Mått Beskriv-
ning

Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel 
avlidna 
patienter 
(%) med 

Täljare: 
Antal döds-
fall med 
cancerdia-
gnos som 
registreras 
i Svenska 
palliativre-
gistret.
Nämnare: 
Totala anta-
let dödsfall 
med can-
cerdiagnos. 

Registrering 
sker efter 
dödsfallet via 
pappersenkät 
eller direkt via 
en webbenkät. 
Registrering 
görs av lä-
kare och/eller 
sjuksköterska 
baserat på 
journaldoku-
mentation och 
egen erfaren-
het av den 
givna vården

Register/ 
lista över 
samtliga 
dödsfall 
inom verk-
samheten 
jämfört med 
antal re-
gistreringar 
i Svenska 
palliativre-
gistret

Ofull-
ständiga 
registre-
ringar

Deskriptiv 
statistik
Tabel-
ler och 
diagram

Patient – indirekt nytta 
då rutiner förändras 
och kunskapsnivån 
höjs i framtiden
Närstående – ökad 
trygghet och symtom-
lindrad anhörig.
Huvudman – föränd-
rade rutiner, höjd 
kompetens
Profession – ökad 
kompetens
Första steg i att 
utveckla nationella 
vårdprogram/ 
riktlinjer
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Indikator 9: Ordination av opioid parenteralt vid behov mot smärta 
till patient i livets slutskede.
Relevans: En majoritet av de patienter som dör i cancersjukdomar har smärtor under sista 
levnadsveckan. Motsvarande gäller för patienter med icke malign sjukdom. Mycket av 
denna smärta kan lindras genom behandling med opioider. Indikationen för ordination 
av opioid vid behov är smärtgenombrott. Under livets sista dagar ska tjänstgörande sjuk-
sköterska inte behöva kontakta läkare för att få ge smärtstillande läkemedel vid smärtge-
nombrott (eventuellt en för patienten och sjuksköterskan okänd jourläkare). Om patienten 
redan står på kontinuerlig tillförsel av opioid ska som princip samma läkemedel användas 
vid behov. Med parenteral administration avses i första hand subkutan injektion. Om pa-
tienten har en intravenös infart kan den givetvis användas. 
Led i vård- och omsorgskedjan: Denna del avspeglar framför allt sista levnadsveckan 
oavsett vårdgivare. 
Kvalitetsområde: Säker, patientfokuserad vård.
Typ av indikator: Processindikator. Svarar mot kompetens och rutiner inom verksamheten.

Mått Beskriv-
ning

Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel 
avlidna pa-
tienter (%) 
som har en 
vid behovs-
ordination 
av opioid 
parenteralt.

Täljare: 
Antal 
avlidna 
patienter 
som senast 
dagen 
innan döds-
fallet hade 
behovs-
ordination 
med opioid 
parenteralt
Nämnare: 
Totala anta-
let avlidna 
patienter

Vid dödsfallet 
kontrolleras 
läkemedels-lis-
tan i patient-jour-
nalen. 
JA =Vid behovs-
ordination med 
opioid parente-
ralt fanns senast 
dagen innan 
dödsfallet 
NEJ=Ordination 
fanns inte se-
nast dagen före 
dödsfallet
VET 
EJ=Ordination 
finns men är 
oläsbar (läke-
medel, dosering, 
datum)

Patient-
journaldata. 
Vid rap-
portering 
av dödsfall 
till Svenska 
palliativ-
registret 
finns denna 
variabel 
registrerad.

Falskt ne-
gativ regist-
rering:
– Muntliga 
ordinationer 
som inte 
journalförs
– Ordi-
nationer 
som finns 
i löpande 
journaltext 
men inte i 
läkemedels-
listan

Tidsserie-
diagram 
eller cirkel-
diagram 
för hel 
tidsperiod

Patient – syf-
tar till bättre 
smärtlindring 
i livets slut-
skede
Närstående 
– trygghet, 
symtom-
lindrad an-
hörig
Huvudman 
– bidrag till 
utveckling av 
rutiner och 
guidelines 
för vården 
i livets slut-
skede
Profession 
– stöd för 
kompetens-
utveckling
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Indikator 10: Tillgång till kontaktsjuksköterska med tydligt defi-
nierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verk-
samhet. Kontaktsjuksköterskefunktionen ska vara en definierad del 
i klinikens organisation
Relevans: Tillgänglighet skapar trygghet hos cancerpatienten. Kontaktsjuksköterska med 
vidareutbildning inom områden som krisreaktioner, samtalskonst och informationsteknik 
samt kontinuerlig utbildning på det medicinska området kan ge bästa möjliga helhetssyn 
och skapa en grundtrygghet för den cancersjuka. 
Led i vård- och omsorgskedjan: Från diagnosbesked hela vårdkedjan.
Kvalitetsområde: Jämlik, patientfokuserad
Typ av indikator: Struktur

Mått Beskriv-
ning

Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel kliniker 
som erbjuder 
kontaktsjuk-
sköterska 
(eller motsva-
rande) som är 
diagnosspeci-
fik/specialist-
utbildad

Samma Fråga som 
ställs till varje 
verksamhets-
chef, kon-
taktsjukskö-
terskan ska 
namnges.
Patientenkät 
(”vet du vem 
du ska vända 
dig till….?”)

Resultat av 
svaren på 
frågan ställd 
till verksam-
hetschefer. 
Registrering 
på mot-
tagning av 
enkätsvar

Bygger på 
att kliniker 
rapporterar/
svarar san-
ningsenligt

Rapport Patient
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledning

IN
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Kvalitetsindikatorer för bröstcancer
Indikator 1: Recidivfri överlevnad
Relevans: Hög vetenskaplig validitet och vikt, ger siffror på bröstcancerbehandlingens 
effekt och förändringar över tiden och i olika geografiska områden. Kan även göras för 
respektive tumörstadium.
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurgi, onkologi, hela vårdkedjan
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig, jämlik
Typ av indikator: Resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Recidivfri 
överlevnad

Täljare: 
Antal patien-
ter som lever 
recidivfria efter 
bröstcancer
Nämnare:
Totala antalet 
som får bröst-
cancer

Tidsperiod 
från diagnos 
till första 
recidiv

Nationellt 
kvalitetsre-
gister
för bröst-
cancer 

Felrapporte-
ring?

Tidsserie-
diagram

Patient
Vårdgivare,
Verksam-
hetsledning,
Sjukvårds-
huvudmän,  
Allmänhet

Indikator 2: Andel patienter med preoperativt fastställd malignitet
Relevans: Vid komplett diagnos preoperativt kan operationstyp beslutas och risken för 
reoperationer och feldiagnos minimeras.
Led i vård- och omsorgskedjan: Onkologi, kirurgi, preoperativ vård
Kvalitetsområde: Effektiv, säker vård, kunskapsbaserad, ändamålsenlig
Typ av indikator: Process, resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel patienter 
som fått ma-
ligncytologisk 
eller histologisk 
diagnos pre-
operativt

Täljare:
Antal patienter 
som har dia-
gnos preope-
rativt 
Nämnare: 
Totala antalet 
patienter som 
opereras för 
brösttumör

Kvalitets-
register

Nationellt 
kvalitets-
register för 
bröstcancer

Inkomplett 
registrering

Diagram på 
årsbasis för 
regioner, 
landsting 
och natio-
nellt

Patient
Profession
Verksam-
hetsledning
Sjukvårds-
huvudmänIN

AKTUELL
T
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Indikator 3: Andel patienter reopererade på grund av tumördata
Relevans: Det är av vikt att patienter där tumördata indicerar kvarvarande tumör reope-
reras för att minska risk för lokala recidiv. Samtidigt ökar reoperationer morbiditeten. 
Indikator på kvalitetet i den preoperativa utredningen.
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurgi, patologi, onkologi
Kvalitetsområde: Säker vård, kunskapsbaserad
Typ av indikator: Process, resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel pa-
tienter som 
reopererats 
på grund av 
tumördata

Täljare:
Antal patienter 
som reopererats 
på grund av tumör-
data 
Nämnare:
Totala antalet ope-
rerade patienter

Kvalitets-
register 
kirurgi

Nationellt 
kvalitets-
register för 
bröstcancer

Inkomplett 
journalfö-
ring

Diagram 
på årsbasis 
för kliniker 
regioner, 
landsting 
och natio-
nellt

Patient
Profession
Verksam-
hetsledning
Sjukvårds-
huvudmän

Indikator 4: Andel patienter opererade med sentinel node (SN)
Relevans: SN är nu en etablerad operationsmetod där man utifrån vetenskap och evidens, 
för en fördefinierad grupp kan avstå från sedvanlig axillutrymning för stadieindelning och 
på detta sätt minska eventuell efterföljande morbiditet exempelvis lymfödem. 
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurgi
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad, effektiv, patientfokuserad
Typ av indikator: Process, resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel 
patienter 
med invasiv 
bröstcancer 
som ope-
rerats med 
SN

Täljare:
Antal patienter 
som opererats 
med SN
Nämnare: 
Alla patienter som 
opererats. 
De patienter som 
inte ska opereras 
med SN definieras 
av vårdprogram-
grupp

Kvalitets-
register

Nationellt 
kvalitets-
register för 
bröstcancer

Inkomplett 
registrering

Diagram 
på årsbasis 
för kliniker 
regioner, 
landsting 
och natio-
nellt

Patient
Profession
Verksam-
hetsledning
Sjukvårds-
huvudmänIN

AKTUELL
T
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Indikator 5: Andel patienter reopererade på grund av komplikatio-
ner
Relevans: Reoperationer på grund av komplikationer kan ge ökad morbiditet hos patien-
terna.
Definition av vad som avses med komplikation i detta sammanhang ska anges.
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurgi
Kvalitetsområde: Säker vård
Typ av indikator: Process, resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel pa-
tienter som 
reopererats 
på grund 
av kompli-
kationer

Täljare:
Antal patienter 
som reopererats 
på grund av kom-
plikationer 
Nämnare:
Totala antalet ope-
rerade patienter

Kvalitets-
register 
kirurgi

Nationellt 
kvalitets-
register
för bröst-
cancer

Inkomplett 
journalfö-
ring

Diagram 
på årsbasis 
för kliniker 
regioner, 
landsting 
och natio-
nellt

Patient
Profession
Verksam-
hetsledning
Sjukvårds-
huvudmän
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Kvalitetsindikatorer för kolorektal cancer
Indikator 1: Andel patienter som reopererats inom 30 dagar efter 
primäroperation för kolorektal cancer
Relevans: Reoperation innebär ökad risk för infektion och andra komplikationer samt 
lidande för patienten och förlängd vårdtid.
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurgi, postoperativ vård
Kvalitetsområde: Säker vård 
Typ av indikator: Resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel av 
transabdomi-
nellt opererade 
patienter som 
oplanerat 
reopererats 
inom 30 dagar 
efter primär-
operation
Med reope-
ration menas 
förnyad lapa-
ratomi som inte 
var förutsedd 
på grund av 
tillstött kompli-
kation

Täljare: 
Antal trans-
abdominellt 
opererade 
patienter som 
reopererats 
inom 30 dagar
Nämnare: 
Totala antalet 
transabdomi-
nellt opererade 
patienter för 
rektumcancer 
respektive
koloncancer

Regist-
rering i 
aktuella 
register

Regionala 
kolorektal-
cancerre-
gister

Bristande 
validitet i 
rapport-
ering och 
registrering

Tabeller, 
eventuellt 
grafik på 
årsbasis

Kirurg
Patient
Onkolog
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledning

Indikator 2: Letalitet inom 30 dagar efter operation för kolorektal 
cancer 
Relevans: Postoperativ dödlighet är den mest negativa effekten av operationen.
Led i vård och omsorgskedjan: Kirurgi, postoperativ vård
Kvalitetsområde: Säker vård 
Typ av indikator: Resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel 
patienter 
som avlidit 
inom 30 
dagar efter 
operation 
för klorektal 
cancer 

Täljare: 
Antal patienter 
som avlidit inom 
30 dagar efter ope-
ration för kolorektal 
cancer 
Nämnare: 
Totalantalet patien-
ter som genomgått 
operation för res-
pektive diagnos

Regist-
rering i 
patientad-
ministrativa 
system

Regionala 
kolorektal-
register. 
Vårddata-
baser

Bristande 
rapporte-
ring/regist-
rering

Tabeller, 
eventuellt 
grafik på 
årsbasis

Patient 
Kirurg, 
Sjukvårds-
huvudman 
Verksam-
hetsledning
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Indikator 3: Antal patienter med bäckensepsis (anastomosinsufficiens) 
per antal patienter med rektalcancer opererade med främre resektion
Relevans: Infektion i bäckenet på grund av läckage i tarmanastomos är livshotande och 
innebär vanligen reoperation samt risk för permanent stomi.
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurgi, postoperativ vård 
Kvalitetsområde: Säker vård
Typ av indikator: Resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel av 
patienter med 
rektalcancer 
som opererats 
med främre 
resektion 
som utvecklar 
bäckensepsis 
postoperativt

Täljare: 
Antal patienter 
med bäcken-
sepsis 
Nämnare: 
Totala antalet 
patienter som 
opererats med 
främre resek-
tion

Registre-
ring i slut-
envårdsre-
gistret och 
regionalt 
rektalcan-
cerregister

Regionalt 
rektalcan-
cerregister

Bristande 
diagnostik, 
rapporte-
ring och 
registrering

Tabeller, 
eventuellt 
grafik på 
årsbasis

Patient 
Kirurg
Onkologi 
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledning

Indikator 4: Antal undersökta lymfkörtlar efter transabdominell 
operation för kolon- respektive rektalcancer stadium T1–T4
Relevans: Vetenskapliga studier har visat att antalet histopatologiskt undersökta lymf-
körtlar har prognostisk betydelse och alltså betydelse för eventuell adjuvant behandling.
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurgi – patologi – konferens beträffande ev adjuvant 
behandling/uppföljning, diagnostik.
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Typ av indikator: Process

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel opera-
tionspreparat 
från transabdo-
minellt operera-
de patienter med 
T1–T4-tumörer 
i vilka minst 12 
lymfkörtlar un-
dersökts histolo-
giskt.
Patologen söker 
lymfkörtlar i 
operationsprep, 
anger antal 
funna och an-
delen av dessa 
som innehåller 
tumörceller.

Täljare: 
Antal opera-
tionspreparat 
från trans-
abdominellt 
opererade 
patienter 
med T1–T4-
tumörer i 
vilka minst 
12 lymfkörtlar 
undersökts 
histologiskt 
Nämnare: 
Samtliga 
operations-
preparat

Räkning av 
lymfkört-
lar totalt 
respektive 
antal med 
tumörceller

Regionala 
kolorektal-
registren

Bristande 
tillförlitlighet 
i rappor-
tering och 
registrering

Tabeller 
och grafik 
på årsbasis

Kirurg
Patolog
Onkolog 
Allmänlä-
kare
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledningIN
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Indikator 5: Tid mellan operation och start av adjuvant cytostatika-
behandling vid koloncancer för patienter i stadium II med riskfak-
torer respektive stadium III
Relevans: Om behandling startas inom 6–7 veckor har prospektiva randomiserade studier 
visat en överlevnadsvinst. Två retrospektiva studier har antytt att denna vinst är mindre/
saknas om behandlingen startar först efter 8 veckor eller längre. 
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurgi – patologi – multidisciplinär bedömning – on-
kologisk behandling
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad vård
Typ av indikator: Process

Mått Beskrivning Mätme-
tod

Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel 
patienter 
med ko-
loncancer 
stadium II 
(hög risk) 
och III som 
påbörjar 
adjuvant 
cytostati-
ka inom 
8 veckor 
efter ope-
rationen.

a) Täljare: Antal patienter 
stadium II och III som på-
börjar adjuvant cytostatika-
behandling inom 8 veckor 
efter operation
Nämnare: Totala antalet 
patienter stadium II och III 
som opererats
b) Täljare: Antal patienter 
stadium III och under 76 
år som påbörjar adjuvant 
cytostatikabehandling inom 
8 veckor efter operation
Nämnare: Totala antalet 
patienter stadium III och 
under 76 år som opererats

Antal da-
gar från 
operation 
till första 
cytostati-
kadosen.

Regiona-
la kolo-
rektal-re-
gistren

Bristande 
tillförlit-
lighet i 
rapporte-
ring och 
registre-
ring

Tabeller 
och grafik 
på årsba-
sis

Kirurgi
Patolog
Onkolog 
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsled-
ning
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Indikator 6: Död inom 60 dagar efter start av cytostatikabehand-
ling, adjuvant respektive palliativ
Relevans: Såväl i adjuvantstudier som palliativa studier har detta mått visat sig vara re-
levant för att bedöma kvaliteten på omhändertagandet i samband med cytostatikabehand-
ling och urvalet av patienter. 
Led i vård och omsorgskedjan: Onkologisk vård
Kvalitetsområde: Säker vård, effektiv vård
Typ av indikator: Resultat

Mått Beskrivning Mät-
metod

Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel pa-
tienter som 
avlidit inom 
60 dagar 
efter start 
av cyto-
statika för 
kolorektal 
cancer 

Täljare: Antal patien-
ter som avlidit inom 
60 dagar efter start 
av cytostatika för 
kolorektal cancer 
Nämnare: Totala 
antalet patienter 
som fått cytostatika-
behandling 
• adjuvant
• palliativt

Regionala 
kolorektal-
register. 
Vårddata-
baser

Bristande rap-
portering/ 
registrering. 
Start av cyto-
statika också 
av svårt can-
cersjuka indi-
vider och hos 
de med annan 
sjuklighet.

Tabeller, 
eventuellt 
grafik på 
årsbasis

Patient 
Kirurg, 
Onkolog,
Sjukvårds-
huvudman 
Verksam-
hetsledning

Indikator 7: Andel patienter som utvecklar lokalrecidiv inom 2 år 
(recidiv i bäckenet exklusive ovarialmetastaser och skelettmetastaser) 
hos patienter opererade för rektalcancer i stadierna a) T1–T2/N0–
N2/M0, b) T3/N0–N2/M0, respektive c) T4/N0–N2/M0 ; d) totalt
Relevans: Loco-regionalt (bäcken) recidiv innebär att tumörväxt återkommer inom tidi-
gare operations- och ev. strålbehandlat område. Det innebär mycket stor risk för obotbar 
sjukdom alternativt mycket omfattande kirurgisk och onkologisk behandling. 
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurgi – onkologi – uppföljning
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad vård, säker vård 
Typ av indikator: Resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel pa-
tienter som 
utvecklar 
bäcken-
recidiv 
inom två år 
efter primär 
operation

Täljare: Antal 
patienter med 
lokalrecidiv efter 
2 år
Nämnare: Antalet 
transabdominellt 
opererade patien-
ter med respek-
tive tumörstadium

Registre-
ring i slut-
envårdsre-
gistret och 
i regionalt 
rektalcan-
cerregister
För resp a) 
b) c) d)

Regionalt 
rektalcan-
cerregister

Bristande 
validitet i 
diagnostik, 
rapport och 
registrering

Tabeller, 
eventuellt 
grafik på 
årsbasis

Patient
Kirurg
Onkolog
Radiolog
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledning
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Kvalitetsindikatorer för prostatacancer
Indikator 1: Andel män som före PSA-prov tagit del av den natio-
nella, skriftliga informationen 
Relevans: PSA-provets resultat kan få stora konsekvenser för en mans liv. Beslut om 
sådant prov bör fattas först efter information om tänkbara för- och nackdelar. 
Led i vård- och omsorgskedjan: Sekundärprevention, främst i primärvård och företags-
hälsovård.
Kvalitetsområde: Patientfokuserad hälso- och sjukvård.
Typ av indikator: Process

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel män 
som fått 
diagnosen 
prostata-
cancer och 
som före 
PSA-prov 
tagit del 
av den 
nationella, 
skriftliga 
informatio-
nen 

Täljare: 
Antal män med 
diagnosen pro-
statacancer som 
läst informationen 
om PSA före prov 
tagning
Nämnare: 
Totala antalet män 
som PSA-testats 
och fått diagnosen 
prostatacancer

Regist-
rering i 
Nationella 
Prostata-
cancer-
registret i 
anslutning 
till besök på 
urologmot-
tagning 

Nationella 
Prostata-
cancerre-
gistret

Risken att 
gruppen 
män med 
prostata-
cancer inte 
skulle vara 
representa-
tiv bedöms 
som liten.

Histogram Friska män 
och deras 
familjer 
Primärvård
FHV
Urolog 
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledning

Indikator 2: Andel patienter med lokaliserad prostatacancer 
(T1–T2) med PSA <20, samt Gleason score <8 som genomgår 
skelettscintigrafi
Relevans: Vetenskapliga studier har visat att antalet fall med positiva skelettscintigrafier i 
detta tumörstadium är mindre än 5 procent. Bedömningen är att det är mycket låg risk att 
avstå från skelettscintigrafi i denna kategori.
Led i vård och omsorgskedjan: Vid stadieindelning vid nyupptäckta fall av prostatacan-
cer. Diagnos och utredning
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Typ av indikator: Process

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel 
patienter i 
definierad 
kategori 
som ge-
nomgår 
skelett-
scintigrafi

Täljare: 
Antalet patienter 
som genomgår 
skelettscintigrafi 
Nämnare: 
totalantalet i ovan-
stående definie-
rade patientgrupp

Rappor-
teras till 
Nationella 
Prostata-
cancer-
registret 
som kate-
gori M0

Nationella 
Prostata-
cancer-
registret

Bristande 
tillförlitlighet 
i rappor-
tering och 
registrering

Tabeller 
och grafik 
på årsbasis

Urolog 
Sjukvårds-
huvudman 
Verksam-
hetsledning
Patient
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Indikator 3: Andel patienter yngre än 65 år med nyupptäckt lo-
kaliserad prostatacancer (T1–T2) som erhåller kurativt syftande 
behandling
Relevans: Vetenskapliga studier har visat att patienter som genomgår radikal prostatek-
tomi har lägre total och prostatacancerspecifik dödlighet jämfört med primär symtomstyrd 
behandling. Effekten av strålbehandling är sannolikt jämförbar med radikal prostatek-
tomi. Ett visst antal patienter kommer att erbjudas symtomstyrd behandling eller aktiv 
monitorering på grund av komorbiditet eller patientens önskan om att undvika behand-
lingsrelaterade bieffekter.
Led i vård- och omsorgskedjan: Val av behandlingsmetod, kirurgi, strålbehandling eller 
symtomstyrd behandling eller aktiv monitorering
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, jämlik vård
Typ av indikator: Process

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andelen 
patienter i 
angiven pa-
tientgrupp 
som erhål-
ler kurativ 
behandling

Täljare: 
Antal patienter 
som erhåller 
kurativt syftande 
behandling, det 
vill säga radikal 
prostatektomi eller 
strålbehandling 
Nämnare: 
Totala antalet 
patienter i angiven 
patientgrupp

Registreras 
till Nationel-
la Prostata-
cancer-
registret

Nationella 
Prostata-
cancerre-
gistret

Bristande 
tillförlitlighet 
i rappor-
tering och 
registrering

Tabeller 
och stapel-
diagram

Patient 
Urolog
Onkolog 
Sjukvårds-
huvudman 
Verksam-
hetsledning 

Indikator 4: Letalitet inom 30 dagar efter radikal prostatektomi
Relevans: Postoperativ dödlighet är den mest negativa effekten av operationen.
Led i vård- och omsorgskedjan: Kirurgi, postoperativ vård
Kvalitetsområde: Säker vård
Typ av indikator: Resultat

Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Andel pa-
tienter som 
avlidit inom 
30 dagar 
efter radikal 
prostatek-
tomi

Täljare: 
Antal patienter 
som avlidit inom 
30 dagar efter 
radikal prosta-
tektomi 
Nämnare: 
Totala antalet 
som genomgått 
operationen

Antal pa-
tienter som 
avlidit inom 
30 dagar 
efter radikal 
prostatek-
tomi

Vårddatabaser 
(slutenvårds-
registret) 
Uppföljnings-
studien 
inom Natio-
nella Prostata-
cancerregistret

Bristande 
rappor-
tering/ 
registre-
ring

Tabeller, 
eventuellt 
grafik på 
årsbasis

Patient
Urolog
Sjukvårds-
huvudman 
Verksam-
hetsledning
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Indikator 5: Åldersstandardiserad incidens av palliativ strålbe-
handling, (extern strålbehandling eller radionuklider) mot skelett-
metastaser
Relevans: Patienter med smärtsamma skelettmetastaser får med strålbehandling en klar 
smärtlindring som kan vara bestående under tidsperiod upp till ett halvt år. Detta är en 
underutnyttjad behandlingsmetod i vissa län.
Led i vård- och omsorgskedjan: Palliativ sjukdomsfas
Kvalitetsområde: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, patientfokuserad vård, jämlik 
vård
Typ av indikator: Process

Mått Beskriv-
ning

Mätmetod Datakälla Felkälla Form för 
redovis-
ning

Intressent

Ålders-
standard-
iserad 
incidens 
av strålbe-
handling

Ålders-
standar-
diserad 
incidens 
av palliativ 
strålbe-
handling

Antalet patienter 
som erhåller pal-
liativ strålbehand-
ling registreras på 
onkologklinik per 
upptagningsområ-
de och omräknas 
till åldersstandar-
diserad incidens 

Klinik-
specifika 
patientad-
ministrativa 
system på 
onkologkli-
niker. Sam-
manställs 
på regionala 
onkologiska 
centra

Bristande 
rapporte-
ring/regist-
rering

Tabeller 
och grafik 
årsbasis

Patient
Onkolog 
Urolog
Sjukvårds-
huvudman
Verksam-
hetsledning
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6. Ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser 

Inledning
Kapitlet avser att konkretisera och förtydliga konsekvenserna av att till-
lämpa rekommendationerna om prevention, diagnostik, behandling och 
omvårdnad i riktlinjerna. 

Här beskrivs de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för 
några av de mest centrala rekommendationerna. För ett antal rekommen-
dationer med förväntad påverkan på ekonomi och organisation har det 
inte varit möjligt att genomföra beräkningar utifrån rekommendationer-
na. För dessa anges i stället inriktningen på aktiviteterna.

Avsikten med kapitlet är att ge stöd till huvudmännen på ett antal cen-
trala områden och att ge underlag för en mer omfattande bedömning av 
huvudmännen själva. Denna inriktning innebär att Socialstyrelsen tar ett 
ansvar för att ange inriktningen för en konsekvensbeskrivning inom cen-
trala områden på nationell nivå. Huvudmännen behöver för att dra full 
nytta av riktlinjerna själva bearbeta rekommendationerna i förhållande 
till den egna verksamheten. Detta gäller riktlinjernas rekommendationer 
som helhet såväl som områden där riktlinjearbetet inte tar direkt ställning, 
exempelvis utbildningsinsatser och specificering av utvecklingsarbete.

Kunskapsseminarierna med de sex hälso- och sjukvårdsregionerna samt 
den fortsatta processen kring de konsekvensbeskrivningar som presentera-
des på dessa seminarier, har starkt bidragit till utvecklingen av kapitlet om 
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser jämfört med motsvarande 
kapitel i den preliminära versionen.

En kostnadseffektivitetsanalys belyser alltid en valsituation mellan två 
eller flera alternativa åtgärder och handlar oftast om att få fram en kost-
nad per vunnen enhet av hälsa mätt på ett relevant sätt. Vanligen uttrycks 
resultatet som en kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) 
där hänsyn tas till såväl överlevnad som livskvalitetsaspekter. 

En analys av kostnadseffektivitet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
inkluderar såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är kost-
nader för hälso- och sjukvård och andra icke-medicinska direkta kostnader. 
Indirekta kostnader är produktionsbortfallskostnader och är ett mått på värdet 
av tidsbortfall på grund av ohälsa. Kostnadseffektivitetsanalysen skiljer inte 
på om det är landstinget, kommunen eller staten som bär kostnaden. Analy-
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sen tar inte heller hänsyn till om det finns resurser att tillhandahålla behand-
lingen i fråga. En kostnadseffektivitetsanalys kan ses som ett redskap att väga 
kostnader och effekter mot varandra för att se om det är samhällsekonomiskt 
försvarbart att använda en dyrare och effektivare behandling.

I detta kapitel fokuseras på riktlinjernas förväntade konsekvenser för de 
direkta kostnaderna för hälso- och sjukvården. Avsikten är att på aggrege-
rad nivå belysa hur rekommendationerna i de Nationella riktlinjerna kan 
komma att påverka kostnaderna för cancersjukvården och fördelningen 
av kostnaderna mellan de olika faserna i sjukdomsförloppet och mellan 
de tre tumörformerna. Ambitionen är således att beakta fördelnings- och 
omfördelningsaspekter i cancersjukvården baserat på riktlinjerna. 

Rekommendationerna om prioriteringar förutsätts påverka resursför-
delningen inom cancersjukvården på så sätt att förhållandevis mer resur-
ser fördelas till högt prioriterade sjukdomstillstånd och åtgärder än till 
tillstånd och åtgärder med låg prioritet. Vidare förutsätts att man i princip 
inte avsätter några resurser för de åtgärder som rangordnats lägst (prioritet 
10) med hänsyn till att de ger mycket liten medicinsk nytta, alternativt gör 
viss medicinsk nytta men till förhållandevis hög kostnad. Inriktningen är 
att tillstånd och åtgärder som fått en högre prioritet (lägre siffra på skalan 
1–10) än ett annat tillstånd och åtgärdspar är mer angeläget att genom-
föra. Detta gäller även för tillstånd där det finns olika åtgärder att välja 
mellan. Detta ska ses mot bakgrund av att det övergripande syftet med att 
använda rekommendationerna om prioriteringar i riktlinjerna som stöd 
för resursfördelningen inom cancervården, är att säkra att patienterna får 
lika tillgång till den vård som betyder mest för liv, hälsa och livskvalitet. 

Rekommendationerna om åtgärder som hänförts till ”icke-göra-listan” 
förutsätts påverka resursfördelningen genom att åtgärder som är dokumen-
terat ineffektiva och/eller medför risker för patientsäkerheten utmönstras. 
För övriga åtgärder som placerats på ”icke-göra-listan” förutsätts att de inte 
används rutinmässigt (åtgärder som har ofullständigt vetenskapligt stöd 
och diagnostiska åtgärder där eventuella fynd sällan påverkar den fortsatta 
handläggningen).

Rekommendationerna om åtgärder som hänförts till ”FoU-listan” för-
utsätts påverka resursfördelningen på så sätt att de inte används i rutin-
sjukvården med hänsyn till att kunskapsläget är ofullständigt. 

 Beräkningarna i detta kapitel baseras på några av de centrala rekom-
mendationerna i riktlinjerna. Det tyngst vägande skälet till att en viss re-
kommendation har inkluderats i bedömningen är att åtgärden i fråga har 
fått en hög eller låg prioritet, hänförts till ”icke-göra-listan” eller ”FoU-
listan”. Här har också redovisats tillstånd där det finns flera alternativa 
åtgärder och prioriteringen 1–10 skiljer sig åt baserat på bästa tillgängliga 
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kunskap. Beräkningarna av de ekonomiska konsekvenserna av de för-
ändringar i behandlingspraxis som cancerriktlinjerna kan förväntas med-
föra är av överslagsmässig karaktär. De baseras dels på expertgruppernas 
uppfattning om dagens behandlingspraxis, dels på uppgifter om andelen 
behandlade patienter i den mån sådana uppgifter har funnits tillgängliga. 
En behandling eller åtgärd kan förekomma vid flera olika indikationer 
som har prioriterats helt olika. Det är därför i några fall mycket svårt 
att utifrån tillgängliga uppgifter och statistik beräkna vilka konsekvenser 
riktlinjerna kan få. För att kunna göra mer precisa beräkningar krävs in-
formation om hur resursanvändningen för en viss åtgärd fördelar sig på 
olika indikationer. Det är också angeläget att kunna beakta regionala och 
lokala praxisskillnader i beräkningarna av riktlinjernas ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenser. Sådana data saknas i dag i stor utsträck-
ning, men i den praxisundersökning som gjorts för prostatacancer har 
man uppmärksammat stora geografiska skillnader i behandlingspraxis 
exempelvis när det gäller primär diagnostik och primär behandling. 

Dispositionen följer i övrigt de olika faserna i sjukdomsförloppet. Kapit-
let avslutas med en sammanfattning där några utvalda konsekvenser illus-
treras i en tabell. I slutet av detta kapitel redovisas några åtgärder som har 
placerats på ”FoU-listan”. 

Konsekvenser som gäller alla tre tumörformer
Multidisciplinär bedömning (prioritet 3–6 vid olika faser  
i behandlingen)
Behandlande enhet behöver kunna diskutera patienter med cancer i en 
multidisciplinär rond, där kirurger, onkologer, patologer, radiologer samt 
sjuksköterskor, koordinatorer och exempelvis stomiterapeuter, träffas. På 
en klinik med ett upptagningsområde för 300 000 individer beräknas en 
rond ta cirka en timme i anspråk, vilket gör att kostnaden blir ganska stor 
även om den i viss mån kan balanseras med ökad effektivitet och kortare 
handläggningstider. 

Sjukhus som inte har den här resursen behöver kunna kopplas upp med 
telemedicinska hjälpmedel, så att man har interaktiva ronder med sjukhus 
som har patolog- eller onkologklinik. Dessa kan integreras i den gemen-
samma ronden på det större sjukhuset, men av logistiska skäl kommer det 
att medföra ökade kostnader.

Onkogenetisk mottagning (prioritet 3)
Av alla patienter med cancer har 10–15 procent en ärftlig komponent. 
Med dagens kunskaper ställs ökade krav, och patienter med ärftlig cancer 
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bör bedömas på en onkogenetisk mottagning, så att patienternas släkter 
blir föremål för en riktad uppföljning. Det är inte rimligt att en kirurgmot-
tagning ska ha ”kontroll” över hela släkter, det bör skötas av en onkoge-
netisk mottagning. Hos vissa patienter finns genetiska markörer som idag 
kan identifieras. När man väl identifierat dem kan ett enkelt blodprov 
avgöra om patienten har ökad risk för cancer eller inte.

Verksamheten vid de onkogenetiska mottagningarna är fortfarande i 
sin linda, men det bedöms att den kommer att öka drastiskt under de när-
maste åren, då kunskapen blivit större. Även kostnaden kommer då att 
stiga. Redan nu planeras i många regioner för en lokalt ansvarig läkare 
som tar hand om frågeställningarna och informerar patienter samt har 
kontakt med onkogenetiska mottagningar som finns vid varje regionsjuk-
hus. Dessa mottagningar bygger upp ett register över familjemedlemmar 
och kan ha interregionala kontakter.

Patologi (prioritet 2)
Kraven på ett informativt och strukturerat utlåtande av en borttagen tu-
mör ökar. Det avgör vilken typ av tilläggsbehandling patienterna ska få 
och avgör också om man ska lägga till en mer avancerad cytostatikabe-
handling eller inte. Jämfört med dagens praxis kommer detta att ställa 
ökade krav på patologenheterna. Själva utskärandet av tumörer och om-
händertagandet av lymfkörtlar är tidskrävande och man får beräkna att 
varje operationspreparat kommer att behöva ett omhändertagande på upp 
till en timme. Detta är resurser som för närvarande inte finns, även om det 
ingår i de kvalitetsriktlinjer som patologförbundet har utarbetat i Sverige. 
Huvudskälet till problemet just nu är bristen på patologer. Fler patologer 
behöver utbildas och de måste följa det kvalitetsdokument som de själva 
har skrivit.

Bröstcancer
Avsnittet om bröstcancer avslutas med en översikt över faserna i sjuk-
domsförloppet med en redovisning av

• incidens (förekomst)

• antal patienter som under ett år får olika typer av behandlingar.

Översikten är avsedd att ge ett stöd för fortsatt arbete med konsekvensbe-
dömning inom respektive region/landsting. Bearbetning av data från olika 
register visar att det kan finnas betydande skillnader i praxis, vilket pekar 
på nödvändigheten att använda lokala data där sådana finns tillgängliga.
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Besvärsfri population och besvärsfria riskgrupper
Allmän mammografiscreening för kvinnor 40–49 år (prioritet 3)
I den allmänna mammografiscreeningsomgång som genomfördes 1996–
1997 i Sverige deltog 1 048 000 kvinnor. Av dessa återkallades omkring 
23 000 (cirka 2 procent) för kompletterande mammografi. För två tredje-
delar av kvinnorna var detta tillräckligt, medan en tredjedel fick genomgå 
ytterligare utredningar. Totalt resulterade screeningen i 1 071 000 mam-
mografier. Under perioden inbjöds kvinnorna i hälften av landstingen till 
screening från 40 års ålder. Deltagandet var runt 80 procent. 

I avsaknad av nyare statistik baseras beräkningarna på ovanstående upp-
gifter. Antalet kvinnor i Sverige i åldern 40–50 år är ungefär 650 000. Vid 
mammografiscreening av denna åldersgrupp med ett screeningintervall på 
18–24 månader (optimalt enligt expertgruppen), 80 procent deltagande, 2 
procent återkallade och en mammografikostnad på cirka 350 kronor blir 
kostnaden omkring 183 Mkr första året och cirka 132 Mkr under efterföl-
jande år. Till ovan beräknade kostnader ska även läggas de kostnader som 
screeningen genererar i form av uppföljning (förutom återkallande till ny 
mammografi), kontroll och behandling av misstänkt cancer i olika stadier. 
Dessa kostnader kan dock inte beräknas med de uppgifter som finns till-
gängliga.

Baserat på screeningdata från 1996–1997 uppskattas att ungefär hälf-
ten av kvinnorna i åldersgruppen 40–50 år (325 000) redan i dag kallas 
till mammografi. En utökad screening omfattande alla kvinnor mellan 40 
och 50 år med ovanstående förutsättningar skulle därför medföra en mer-
kostnad för sjukvården på cirka 92 Mkr under det första året och 61 Mkr 
följande år.

En minskning av vårdkostnader och kostnader för läkemedel för be-
handling av bröstcancer kan förväntas som resultat av screeningaktivite-
ten. Omfattningen av en sådan minskning är oklar. 

Handläggning av kvinnor med risk för ärftlig bröstcancer (prioritet 3)
Enligt statistik från svenska regionsjukhus genomfördes år 2005 omkring 
900 onkogenetiska utredningar i Sverige. Samma år gjordes runt 360 mu-
tationsscreeningar samt cirka 340 anlagstester. Det bör noteras att antalet 
genomförda onkogenetiska utredningar, mutationsscreeningar och anlags-
tester varierar kraftigt mellan de olika regionerna. 

Enligt det medicinska faktadokumentet har 4–7 procent av alla bröst-
cancerfall monogent dominant ärftlig bakgrund. Vid ett antagande om 
en monogent dominant ärftlighet i 5 procent av alla bröstcancerfall och 
att dessa kvinnors familjer blir föremål för onkogenetisk utredning inne-
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bär detta en patientgrupp på knappt 350 familjer per år. Därtill kommer 
familjer med misstänkt monogent ärftlig orsak till sjukdomen men som 
efter utredning inte uppfyller kriterierna för ärftlig bröstcancer. Baserat 
på statistiken från svenska regionsjukhus antas att cirka 900 familjer blir 
föremål för onkogenetiskt utredning varje år. Den totala kostnaden för 
den onkogenetiska utredningen, inklusive mammografi för i genomsnitt 
tre kvinnor per familj, beräknas till omkring 7 miljoner kronor per år. 
Familjer med karaktäristika som medför att mutationer i BRCA1- eller 
BRCA2-genen kan misstänkas erbjuds genetisk screening. Enligt sta-
tistiken från svenska regionsjukhus antas i kalkylen att i 40 procent av 
familjerna som genomgår onkogenetisk utredning kan man misstänka 
mutationsförändringar, det vill säga i runt 360 familjer, för vilka man 
gör mutationsscreeningtest. Enligt det medicinska faktadokumentet påvi-
sas mutationer i BRCA1- och BRCA2-generna i en tredjedel av familjerna 
med dominant nedärvning. Ett antagande görs att genen påvisas för drygt 
120 familjer som genomgår mutationsscreening. I familjer med en påvisad 
mutation erbjuds familjemedlemmarna därefter anlagstest. Med ett anta-
gande om att det i genomsnitt finns tre kvinnliga anhöriga per familj som 
erbjuds anlagstest, det vill säga 360, och vidare att drygt 90 procent av des-
sa kvinnor gör testet, innebär det att cirka 340 anlagstest utförs varje år. 

Kostnaden för en mutationsscreening beräknas till runt 17 000 kronor 
och för ett anlagstest till cirka 5 400 kronor. Årskostnaden för mutations-
screeningen beräknas således uppgå till runt 6 miljoner kronor och för 
anlagstesterna till knappt 2 miljoner kronor. Med ovanstående antagan-
den uppskattas den totala kostnaden för handläggning av patienter med 
genetisk koppling till bröstcancer till drygt 15 miljoner kronor per år. 
Baserat på ovanstående statistik beräknas totalkostnaden för den hand-
läggning som redan görs idag uppgå till ungefär samma kostnad som en 
prioritering på nivå 3 skulle resultera i. Till de beräknade kostnaderna ska 
även läggas de kostnader som handläggningen genererar i form av upp-
följning, kontroll, förebyggande åtgärder och behandling av misstänkt 
cancer i olika stadier. Enligt klinisk expertis är det cirka hälften av de 
kvinnor som gör anlagstest som går vidare för extra uppföljning eller före-
byggande åtgärder, dvs. cirka 170. Resterande hälft går in i det vanliga 
befolkningsbaserade programmet för mammografiscreening. 

Sammanfattningsvis beräknas handläggningen av kvinnor med ärftlig risk 
för bröstcancer inte medföra några ytterligare kostnader jämfört med idag 
eftersom befintliga uppgifter tyder på att utredning idag görs enligt den inten-
tion som prioriteringen anger. Kostnaderna för de onkogenetiska utredning-
arna kan dock tänkas minska allt eftersom de berörda familjerna utreds.
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Neoadjuvant, primär och adjuvant onkologisk 	
och kirurgisk behandling 
Sentinel node med intraoperativt fryssnitt (prioritet 3) alternativt 
axillutrymning (prioritet 10) 
Åtminstone 6 000–6 500 patienter per år kan komma i fråga för axillin-
grepp. Av dessa är cirka 5 000 kandidater för sentinel node. Cirka 60–65 
procent av dessa har dock inte lymfkörtelmetastaser i axillen. Förekomst 
av lymfkörtelmetastaser kan undersökas med så kallad sentinel node 
med eller utan intraoperativt fryssnitt vid samma operationstillfälle som 
bröstingreppet görs. Om sentinel nodemetoden med fryssnitt används på 
samtliga 5 000 patienter blir årskostnaden cirka 160 miljoner kr. Organi-
satoriska förutsättningar i form av tillgängliga patologresurser krävs för 
intraoperativt fryssnitt.

Finns inte tillgängliga patologresurser kan sentinel node göras utan 
fryssnitt, vilket innebär att provsvaret kommer först efter operationen och 
att axillutrymningen hos sentinel nodepositiva patienter får ske vid ett se-
parat senare operationstillfälle. Årskostnaden blir i detta fall 209 miljoner 
kr. Sentinel node utan fryssnitt har fått prioritet 8. 

Genomförs axillutrymning på alla patienter så sparar man in kostnaden 
för sentinel nodeundersökningen till priset av sämre livskvalitet hos de 
patienter där axillutrymningen hade kunnat undvikas. Årkostnaden för al-
ternativet med axillutrymning blir cirka 150 miljoner kr. Axillutrymning 
har fått prioritet 10. 

Omedelbar bröstrekonstruktion (prioritet 6)
Drygt 3 300 kvinnor genomgår mastektomi varje år i Sverige. Rekon-
struktion av bröstet kan ske antingen omedelbart under samma operations-
tillfälle som mastektomin görs (prioritet 6), eller vid ett senare tillfälle 
(prioritet 8). Senare rekonstruktion innebär att patienten får genomgå två 
separata operationer. Sen bröstrekonstruktion är att föredra om patienten 
ska genomgå strålbehandling. 

Kostnadsskillnaden mellan att göra en sen bröstrekonstruktion som ett 
ytterligare operationstillfälle efter mastektomin jämfört med omedelbar 
rekonstruktion uppgår till cirka 60 000 kronor per patient. Om man antar 
att 20 procent (dvs. 660) av de patienter som genomgår mastektomier i 
Sverige skulle vara aktuella för omedelbar bröstrekonstruktion så skulle 
det motsvara en kostnadsbesparing på 40 miljoner kronor per år jämfört 
med sen bröstrekonstruktion.
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Adjuvant behandling med trastuzumab (prioritet 4)
Ungefär 15 procent av de patienter som diagnostiseras med bröstcancer bär 
på anlaget HER2+, vilket utgör en riskfaktor för ökad mortalitet. Gentestet för 
att upptäcka HER2+ görs idag som rutinåtgärd. Behandling med antikroppen 
trastuzumab (Herceptin) ges som ett tillägg till ordinarie behandling. 

Adjuvant behandling ges under ett år i samband med eller i direkt följd 
till cytostatikabehandling. Merkostnaden för behandling med trastuzu-
mab ligger på cirka 326 000 kronor per patient. Till detta kommer kost-
nader för ultraljudsundersökningar, administrering av läkemedlet, extra 
läkarbesök, samt så kallat FISH-test i 60 procent av HER2+ fallen. Den 
sammanlagda kostnaden för läkemedlet och åtgärderna uppgår till cirka 
362 000 kronor per patient. 

En svensk analys visar att cirka 8 procent av alla nya bröstcancerfall 
skulle kunna komma att behandlas med adjuvant trastuzumab om behand-
lingsindikation är överuttryck av HER2, ålder under 70 år, lymfkörtelmetas-
taserande bröstcancer samt normal hjärtmuskelfunktion. Med cirka 7 000 
nya fall av bröstcancer varje år skulle ett adjuvant behandlingsprogram 
med trastuzumab medföra att 560 kvinnor skulle behandlas till en merkost-
nad för sjukvården på 203 Mkr per år. En patient som har fått behandlingen 
adjuvant ges inte trastuzumab palliativt vid återfall. Det gör att man inte 
kan addera merkostnaderna för adjuvant och för palliativ behandling. Den 
beräknade merkostnaden för adjuvant behandling med trastuzumab kan 
komma att kompenseras genom reducerade kostnader för vård och andra 
läkemedel genom ett minskat behov av framtida behandling för patient-
gruppen. Omfattningen av en sådan minskning är dock oklar. Den totala 
försäljningen av trastuzumab 2006 var 193 Mkr. Huvuddelen av försälj-
ningen kan sannolikt hänföras till palliativ behandling. 

Primär behandling med aromatashämmare
Standardbehandlingen av receptorpositiva pre- och postmenopausala sta-
dium II-patienter och vissa stadium I-patienter efter operation är 5 år med 
tamoxifen. Om tamoxifenbehandling ersätts med anastrozol till de post-
menopausala uppgår merkostnaden för läkemedlet till 42 000 kronor per 
behandlad bröstcancerpatient. Behandling med aromatashämmare ges 
till postmenopausala kvinnor under 70 år. Antalet kvinnor i åldern 50–70 
som diagnostiseras med bröstcancer varje år är cirka 3 500.
• Stadium I-patienter (prioritet 8)
 Drygt 50 procent av alla patienter har tumör i stadium I. Ett antagande 

görs att 10 procent av dessa kan behandlas med anastrozol, dvs. 175 
patienter. Detta skulle innebära en merkostnad för svensk sjukvård på 
7 miljoner kronor och år jämfört med tamoxifenbehandling. 
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• Stadium II-patienter (prioritet 3)
 Antalet kvinnor i stadium II utgör 20–25 procent av kvinnorna i den 

aktuella åldersgruppen och kan komma i fråga för behandling med 
anastrozol. Här antas 25 procent, dvs. 875 patienter. Det skulle inne-
bära en merkostnad för svensk sjukvård på 37 miljoner kronor och år 
om alla behandlades med anastrozol istället för tamoxifen. 

Hur stor andel av patienterna som idag behandlas med anastrozol är inte 
känt. Här efterfrågas därför uppgifter från lokala register för att kunna 
bedöma de ekonomiska konsekvenserna av en eventuellt utökad anastro-
zolbehandling. Den totala försäljningen av anastrozol 2006 uppgick till 
99 miljoner kronor.

Palliativ läkemedelsbehandling
Palliativ behandling med FEC (prioritet 4)
Ungefär 2 450 bröstcancerpatienter får återfall varje år, varav 1 500 får 
fjärrmetastaser. Kostnaden för en patient med fjärrmetastaser som behand-
las med fluorouracil, epirubicin och cyclofosfamid (FEC) i sex cykler är 
cirka 28 000 kr, givet samma kostnader för behandling av biverkningar 
som med docetaxel. Av de patienter som får fjärrmetastaser beräknas 60–
65 procent, dvs. cirka 950 få behandling med cytostatika idag. Av dessa 
behandlas cirka 30 procent med FEC, dvs. ungefär 285 patienter. Kostna-
den för att behandla 285 patienter kan beräknas till 8 miljoner kronor per 
år. Om man antar att alla bröstcancerpatienter som får fjärrmetastaser kan 
behandlas i första linjen med FEC så skulle det innebära en totalkostnad 
på 42 miljoner kr per år. 

Palliativ behandling med docetaxel eller paklitaxel (prioritet 5)
Cirka 70 procent av de patienter som får fjärrmetastaser och som cyto-
statikabehandlas idag beräknas få behandling med taxaner. Det innebär 
cirka 665 patienter. Sjukvårdskostnaden för en patient som behandlas 
med docetaxel i sex cykler är ungefär 100 000 kr varav cirka 4 900 kr är 
kostnad för behandling av bieffekter. Nuvarande behandlingskostnad kan 
beräknas till 68 miljoner kronor. Om vi antar att samtliga 1500 patienter 
som får återfall behandlas med docetaxel i första linjen så innebär det en 
sjukvårdskostnad på 154 miljoner kr. 

Ett antagande görs att behandling med paklitaxel är ett likvärdigt alter-
nativ vad gäller behandlingslängd och kostnader för biverkningar. Kost-
naden per patient för en behandling i sex cykler med paklitaxel (Taxol) 
blir drygt 100 000 kr och drygt 77 000 kr med paklitaxel (Paxene). Det 
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betyder en total sjukvårdskostnad på 154 miljoner kr för paklitaxel (Tax-
ol) och 52 miljoner kr för paklitaxel (Paxene) om samtliga 665 patienter 
behandlas i första linjen med paklitaxel. 

Palliativ behandling med trastuzumab (prioritet 10)
Drygt 15 procent av alla patienter som får återfall överuttrycker HER2- 
genen, som är förutsättning för trastuzumabbehandling. Potentiellt kan 
cirka 200 patienter vara aktuella för palliativ behandling med trastuzumab 
(i kombination med docetaxel) varje år. Merkostnaden per patient för till-
lägg med trastuzumab, jämfört med enbart docetaxel, är ungefär 376 000 
kronor beräknat på läkemedelskostnader, ökat antal öppenvårdsbesök 
samt ökade bieffekter. Den förlängda överlevnaden uppgår i genomsnitt 
till 4–5 månader. Om 200 patienter skulle behandlas medför det en ökad 
sjukvårdskostnad på cirka 78 Mkr per år, givet att ingen av patienterna 
tidigare blivit behandlade med trastuzumab adjuvant. Trastuzumab an-
vänds dock redan idag i viss utsträckning som adjuvant behandling, men 
omfattningen är okänd. Palliativ behandling med trastuzumab har fått 
prioritet 10, vilket kan medföra en viss minskning av användningen. Den 
totala försäljningen av trastuzumab uppgick 2006 till 193 Mkr, men san-
nolikt ingår här en viss användning i den adjuvanta situationen.

Samtliga 1500 patienter som får fjärrmetastaser varje år antas inte få 
palliativ läkemedelsbehandling. Hur många patienter som förväntas få 
behandling i fortsättningen är oklart och det är därför osäkert om en ök-
ning av behandlingskostnaderna kan förväntas i den här gruppen eller ej. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att behandling med FEC som 
har bättre prioritering än ovanstående alternativ med taxaner medför en 
betydligt lägre totalkostnad än taxaner oavsett om docetaxel eller pak-
litaxel väljs. Om de patienter som idag behandlas med taxaner istället 
skulle få behandling med FEC finns en besparingspotential på cirka 49 
miljoner kronor eftersom kostnaden då skulle uppgå till totalt cirka 27 
miljoner kronor stället för nuvarande 8 respektive 68 miljoner kronor. 
När det gäller behandling med trastuzumab är det endast en mindre andel 
av de patienter som får återfall som är aktuella för behandlingen enligt 
beräkningen ovan och trastuzumab är oftast ett komplement till cytostati-
kabehandling. Behandlingsalternativen är därför inte jämförbara.

Palliativa insatser före brytpunkt för vård 	
i livets slutskede
Bisfosfonater mot frakturrisk vid skelettmetastaser (prioritet 6)
Enligt det medicinska faktadokumentet är risken 10–15 procent för att 
en patient med bröstcancer utvecklar behandlingskrävande skelettmeta-
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staser. En skattning blir därför att cirka 700 nya patienter med skelett-
metastaser börjar bisfosfonatbehandling varje år. Medianöverlevnaden 
vid skelettmetastaser är tre år, men nedanstående beräkning utgår från 
att patienterna får behandling i två år. Således antas att det årligen finns 
en patientgrupp på runt 1 400 personer som behandlas med bisfosfonater. 
Kostnadskonsekvenserna av att behandla alla med bisfosfonater i infu-
sion blir mellan 49 och 54 Mkr per år. Kostnadskonsekvenserna av att 
behandla alla med perorala bisfosfonater blir knappt 37 Mkr.

Eventuella skillnader mellan ekonomiska konsekvenser av kommande be-
handlingspraxis i förhållande till nuvarande har inte kunnat uppskattas. Lik-
som för prostatacancer är det en försvårande omständighet för beräkningen 
att indikationer för olika bisfosfonatbehandlingar har prioriterats olika. 

Behandling med EPO (prioritet 6) eller blodtransfusion vid anemi 
(prioritet 4)
Cirka 1 500 patienter avlider årligen i bröstcancer. Med samma antagande 
som för prostatacancer fås för bröstcancer en patientgrupp på 375 patien-
ter per år som kan vara föremål för blodtransfusion eller EPO-behandling. 
Kostnadskonsekvenserna av att behandla samtliga med blodtransfusion 
blir cirka 5 Mkr per år och med EPO cirka 14 Mkr per år. Vid EPO-be-
handling kan kostnader för distriktssköterska eller motsvarande på mel-
lan 1 och 3 Mkr tillkomma om hälften av patienterna behöver hjälp med 
injektioner. Skillnaden mellan de två behandlingsalternativen uppgår till 
mellan 10 och 12 Mkr per år. EPO vid palliativ behandling i livets slut-
skede har placerats på ”inte göra-lista”. Den nuvarande användningen av 
EPO i patientgruppen är oklar, men med den prioritering som gjorts kan 
kostnaderna komma att minska jämfört med idag.
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Kvinnor 40–74 år 

117 inbjudna 

100 undersöks (85 %
deltagande) 

2,5 % återkallas för 
kompletterande ut-

redning  

0,7 % operation 

0,5 % invasiv cancer 0,1 % DCIS 

Figur 1. Incidensscreening AC-län 2002.
Data gäller för AC-län men skiljer sig ej avsevärt från andra län som screenar samma ålderintervall, 
jämför även med kvalitetssiffror i faktadokument om bröstcancer kapitel 2.

Screening 
600 patienter 

Mastektomi, 
ca 30 % 

Partiell mastektomi 
+ RT, ca 70 % 

700 patienter 

Ej screeningsupptäckt 
100 patienter 

Figur 2. DCIS.
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Faktarutor; tilläggsbehandlingar efter bröstcancerkirurgi

Lokoregional adjuvant terapi efter bröstcancerkirurgi. Data från Norra regio-
nens vårdprogramdatabas 2001–2003 n = 1224*; Radioterapi (RT)

RT mot kvarvarande 
bröst

RT mot thoraxvägg 
och/eller axill

Bröstbevarande kirurgi med axillingrepp 90 %** 19 % axill

Mastektomi med axillingrepp – 48 %***

* Under denna tid gavs ej adjuvant trastuzumab utom i studier och adjuvant aromatashämmare endast 
i ringa omfattning.
** Borde vara 100 % men inkluderar sannolikt biologiskt gamla kvinnor med betydande komorbidi-
tet där lokal kirurgi utan RT bedömts vara tillfyllest.
*** Indikationen är stor eller multicentrisk tumör vad gäller thoraxvägg. Axillbestrålning görs om 
antalet positiva körtlar är ≥ 4. Detta varierar i olika regioner i landet såtillvida att vissa strålbehandlar 
redan vid N+ utan att ta hänsyn till antalet körtlar.

39 patienter via symtom 
T = 23,3 mm 

N+ = 40 % 

61 patienter via screening 
T = 14,9 mm 

N+ = 27 %

100 patienter 

2 patienter stadium III, 
systembehandling följt 

av operation 

3 patienter stadium IV 
palliativ behandling 

Primärt operabel 
bröstcancer 

52 patienter stadium I 
primärt operabel 

43 patienter stadium II 
primärt operabel 

Bröstbevarande 
kirurgi 50–60 %

Figur 3. Nydiagnostiserad invasiv bröstcancer (n = 6925, 2004).
Stadiedata baserade på Norra regionens vårdprogramdatabas. Data skiljer sig ej avsevärt från övriga 
landet – kan variera med avseende på upptäckssätt framförallt beroende på screeningintensitet och 
åldersgrupper i screening, vilket idag varierar över landet.
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Adjuvant behandlingsöversikt relaterat till risk enligt StGallen konsensusmöte, 
2005*

Riskgrupp Adjuvant behandling i ”standardfallet”

Lågrisk Ingen eller tamoxifen i 5 år

Medelrisk Cytostatika (FEC) x 6 ges till receptornegativa patienter och till 
receptorpositiva patienter ges tamoxifen. Till postmenopausala pa-
tienter ges tamoxifen med byte efter 2–3 år till aromatashämmare. 
Annan hormonell manipulation kan övervägas.

Högrisk Till receptorpositiva patienter ges hormonell behandling enligt ovan 
med skillnaden att aromatashämmare ges under 5 år från start till 
postmenopausala patienter. Annan hormonell manipulation kan 
övervägas.
Vad gäller cytostatikabehandling ges i första hand taxaninnehål-
lande terapi. Om patientens tumör överuttrycker HER2 ges trastu-
zumab i 1 år. 

* Vissa regioner ger tamoxifen till alla lågriskpatienter medan Norra regionen ger vid T> 15 mm.

Given adjuvant systembehandling i relation till T och N. Data från Norra regio-
nens vårdprogramdatabas 2001–2003 n = 1224*.

Stadium T N (patologi) Andel ( % ) som fått endo-
krin behandling

Andel ( % ) som fått cy-
tostatikabehandling

T1, N0 34.8 % 11.0 %

T1, N1 82.7 % 60.5 %

T2, N0 60.7 % 31.0 %

T2, N1 80.3 % 66.7 %

*	Goldhirsch A, Glick JH, Gelber RD,	et al. Meeting highlights: international expert consensus on the 
primary therapy of early breast cancer 2005. Ann Oncol. 2005 Oct;16(10):1569-83. Epub 2005 Sep 7.

Kolorektal cancer
Avsnittet om kolorektal cancer avslutas med en översikt över faserna i 
sjukdomsförloppet med en redovisning av

• incidens (förekomst)

• antal patienter som under ett år får olika typer av behandlingar.

Översikten är avsedd att ge ett stöd för fortsatt arbete med konsekvensbe-
dömning inom respektive region/landsting. Bearbetning av data från olika 
register visar att det kan finnas betydande skillnader i praxis, vilket pekar 
på nödvändigheten att använda lokala data där sådana finns tillgängliga.
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Diagnostik
Utredning med koloskopi (prioritet 1)
Baserat på de Nationella riktlinjerna är koloskopi att föredra vid kartläggning 
av kolon, då den har hög sensitivitet och specificitet. Av praktiska skäl kolo-
skoperas inte alla patienter. Huvudskälet till detta är att nödvändigheten av att 
hitta polyper hos gamla människor inte är stor, eftersom dessa polyper sällan 
hinner övergå till cancer. Praxis på många sjukhus i Sverige i dag är kolosko-
pi upp till 75 års ålder och kolonröntgen hos patienter däröver. Dock används 
kolonröntgen fortfarande i stor utsträckning, huvudsakligast på grund av brist 
på endoskopiresurser. Med riktlinjernas skissering kommer kravet på utök-
ning av koloskopiresurser att vara väsentligt. Man kan i detta sammanhang 
diskutera om skopiassistenter ska göra den diagnostiska koloskopin medan 
man överlämnar den terapeutiska koloskopin till läkare.

Patient inför operation
Tarmrengöring som preoperativ förberedelse vid koloncancer 
(”icke-göra-lista”)
Av de patienter som genomgår kirurgi per år är majoriteten nydiagnostise-
rade patienter med koloncancer (3 200). Efter samråd med medicinsk ex-
pert har antagits att man genom att avstå från tarmrengöring sparar en vård-
dag per patient, det vill säga runt 3 500 kronor. Åtgärden har placerats på 
”icke-göra-lista” och kostnadsbesparingen av att avstå från tarmrengöring 
på dessa patienter skulle, teoretiskt sett, uppgå till drygt 11 Mkr per år. 

Adjuvant onkologisk behandling
Adjuvant behandling med 5-FU/leucovorin och oxaliplatin vid 
koloncancer (prioritet 2 vid stadium III och stadium II med risk-
faktorer, prioritet 5 vid stadium II utan riskfaktorer)
Om man antar att en tredjedel av alla nydiagnostiserade fall av koloncancer 
befinner sig i stadium III innebär det en patientpopulation på runt 1 200. 
Cirka hälften, det vill säga 600, av dessa patienter uppskattas av medicinsk 
expertis vara lämpade för onkologisk behandling och 50–60 procent av des-
sa för tilläggsbehandling med oxaliplatin, det vill säga cirka 400 patienter. 

Sex månaders behandling med 5-fluorouracil och leucovorin (5-FU/L) 
är standard adjuvant kemoterapi vid koloncancer stadium III. Den ak-
tiva substansen oxaliplatin ökar möjligheten till överlevnad i kombina-
tion med 5-FU/L. Merkostnaden per patient för tillägg med oxaliplatin 
(Eloxatin), som ges var 14:e dag, är cirka 12 500 kronor per månad. Den 
totala merkostnaden för tillägg med oxaliplatin för en behandlingstid på 6 
månader blir runt 75 000 kronor per patient. Alla genomgår inte hela be-
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handlingen utan den genomsnittliga behandlingstiden uppskattas till 4,5 
månader, motsvarande 56 000 kronor.

Kostnadskonsekvensen av att ge oxaliplatin som tillägg till en tredjedel av 
alla koloncancer patienter i stadium III som är lämpade för denna behandling 
skulle innebära en merkostnad på omkring 22 Mkr jämfört med enbart 5-FU/
L. Samtidigt skulle emellertid andelen patienter som får metastaser inom 5 år 
efter tilläggsbehandlingen minska med drygt 20 procent; i detta exempel från 
200 till 160. Eftersom den ungefärliga kostnaden per metastasfall har beräk-
nats till runt 260 000 kronor innebär detta en besparing på 10 Mkr.

Apotekets försäljningsstatistik visar att oxaliplatin såldes för 77 Mkr 
under 2006. Detta är mer än vad som skulle säljas enligt kalkylen ovan, 
då en tredjedel av alla patienter med koloncancer, stadium III, skulle 
ges oxaliplatin. Eftersom indikationen för oxaliplatin inte enbart är ad-
juvant behandling av koloncancer i stadium III utan även gäller kombi-
nationsbehandling med 5-FU/L av metastaserande kolorektalcancer kan 
vi inte beräkna en merkostnad jämfört med dagens behandlingsvolym. 
Behandling med oxaliplatin i stadium III har i ett senare skede slagits 
ihop med behandling av stadium II med riskfaktorer och getts prioritet 
2. Detta innebär ett utökat antal patienter lämpade för oxaliplatin, var-
för en kostnadsökning för oxaliplatin är sannolik. Patentet för oxaliplatin 
gick ut i april 2006, vilket kan innebära att läkemedelskostnaden sjunker 
om billigare alternativ blir tillgängliga. Prissänkningar på 9 procent har 
genomförts under 2006 för Eloxatin och ytterligare prissänkningar på i 
storleksordningen 25 procent har aviserats. 

Kurativt syftande kirurgisk behandling av lokalrecidiv 
och metastaserad sjukdom
Utökat antal operationer av levermetastaser (prioritet 3 alternativt 5)
Enligt det medicinska faktadokumentet har ungefär hälften av alla kolo-
rektalcancerpatienter metastaser i levern, det vill säga cirka 2 700 patien-
ter per år. Mindre än 20 procent av patienterna med levermetastaser är 
kandidater för leverresektion (drygt 500). Kostnaden för leverresektion 
enligt klinisk expertis kan uppskattas till runt 100 000 kronor. Kostnads-
konsekvensen av att behandla samtliga drygt 500 patienter som är kandi-
dater för leverresektion ligger då på drygt 50 Mkr per år. 

Antalet resektioner av levermetastaser på grund av kolorektalcancer 
uppskattas i dag till cirka 220. Kostnaden för de operationer som redan i 
dag genomförs kan därför beräknas till 22 Mkr. Operation av levermeta-
staser har prioriterats som 3 eller 5 beroende på bland annat om meta-
staser finns enbart i levern eller även i annat organ. Merkostnaden för att 
utöka antalet operationer till drygt 500 blir således drygt 28 Mkr.
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Icke kurativt syftande behandling av lokalt avancerad sjuk-
dom, inkurabelt lokalrecidiv och metastaserad sjukdom 
Palliativ behandling med 5-FU/leucovorin med tillägg av irinotekan/
oxaliplatin /bevacizumab/cetuximab 
Enligt det medicinska faktadokumentet botas ungefär 60 procent av pa-
tienterna med kolorektal cancer. Detta innebär att det idag är knappt 2 200 
kolorektalcancerpatienter (40 procent av 5 200) som kan bli föremål för be-
handling i palliativt syfte. Hälften av dessa, det vill säga cirka 1 100, kom-
mer ifråga för palliativ cytostatikabehandling. Fram till mitten av 1990-
talet användes i huvudsak cytostatikabehandling med 5-FU ensamt eller 
i kombination med folinsyra för denna patientgrupp. Därefter har även ett 
tillägg med irinotekan eller oxaliplatin använts. De senaste åren har förut-
om cytostatika även två antikroppar använts i behandlingen, bevacizumab 
(Avastin) och cetuximab (Erbitux). Dessa har nyligen (2004–2005) blivit 
registrerade inom EU för behandling av kolorektal cancer med metastaser.

• Irinotekan (Campto)/oxaliplatin (Eloxatin) (prioritet 5 respektive 6).
För en patient med lokalrecidiv och/eller metastas av kolorektal cancer kan 
palliativ behandling med cytostatika (modulerad 5-FU-behandling plus 
irinotekan eller oxaliplatin), vara ett alternativ till enbart modulerad 5-FU 
behandling. Tillägg med irinotekan eller oxaliplatin som första linjens be-
handling har fått prioritet 5, som andra prioritet 6 och som tredje linjens be-
handling prioritet 6. Läkemedelskostnaden per månad för irinotekan eller 
oxaliplatin är beroende av patientens tidigare behandling. Efter samråd med 
medicinsk expertis har antagits att knappt 80 procent av de patienter som 
får medicinsk palliativ behandling blir behandlade någon gång med irinote-
kan eller oxaliplatin, det vill säga cirka 800. I denna kalkyl antar vi att irino-
tekandosen är 180 mg/m�	och ges med två veckors mellanrum. Kostnaden 
för oxaliplatin (85 mg/m� var 14:e dag) antas vara i samma storleksordning. 
Läkemedelskostnaden för irinotekan eller oxaliplatin blir då drygt 12 000 
kronor per patient och månad. Inklusive kostnader för administrering be-
räknas den totala månadskostnaden per patient bli cirka 14 000 kronor. Om 
man räknar med att en patient i genomsnitt behandlas i 6 månader (avser 
första och andra samt eventuellt tredje linjen tillsammans) innebär det en 
totalkostnad på knappt 84 000 kronor. Behandlas 800 av de patienter som 
är föremål för palliativ behandling blir kostnadskonsekvenserna knappt 67 
Mkr (endast läkemedel runt 58 Mkr).

Det är oklart hur stor andel av patienterna som behandlas idag, men 
Apotekets försäljningsstatistik ger en antydan om dagens förskrivning av 
irinotekan och oxaliplatin. Under år 2006 såldes irinotekan för 50 miljoner 
kronor och oxaliplatin för 77 miljoner kronor. En användning enligt rikt-
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linjerna är svåra att bedöma men konsekvenserna innebär troligen varken 
ökade eller minskade kostnader. 

• Bevacizumab (Avastin) (prioritet 7 i första linjen och 8 i andra linjen)
Tillskottet av den aktiva substansen bevacizumab i den palliativa behand-
lingen har visat sig förbättra överlevnaden med i genomsnitt 4–5 månader i 
en studie och förbättrad tid till progression på 1,5 månad i en annan studie. 
Enligt klinisk expertis kan ett rimligt antagande vara att runt hälften av alla 
patienter som är föremål för palliativ cytostatikabehandling skulle kunna få 
behandling med bevacizumab, det vill säga knappt 600. I denna kalkyl räk-
nar vi med en dos på 5 mg/kg givet varannan vecka. Läkemedelskostnaden 
per månad för tillägget med bevacizumab blir runt 20 000. Till det kommer 
kostnader för administration som vi har antagit inkluderar en sjukvårdsbe-
handling på cytostatikamottagning à 883 kronor per gång. Den totala må-
nadskostnaden per patient blir cirka 22 000 kronor. Om man räknar på att 
en patient behandlas i sex månader innebär det en totalkostnad på drygt 130 
000 kronor. Alla genomgår inte hela behandlingen utan den genomsnittliga 
behandlingstiden kan uppskattas till 5 månader motsvarande 110 000 kro-
nor. Kostnadskonsekvenserna av att behandla hälften av de patienter som är 
föremål för palliativ cytostatikabehandling blir nästan 66 Mkr (endast läke-
medel 60 Mkr). Här kan sannolikt större delen av beloppet utgöra en poten-
tiell merkostnad för sjukvården eftersom läkemedlet godkändes 2005. Det är 
emellertid oklart hur stor andel av patienterna som bör vara aktuella för den 
här behandlingen, som har fått prioritet 7 respektive 8 vilket bör innebära 
restriktivitet i användningen. 

• Cetuximab (Erbitux) (prioritet 8)
Efter samråd med medicinsk expertis har antagits att cirka 25 procent av 
patienterna som är föremål för palliativ cytostatikabehandling skulle kunna 
komma ifråga för behandling med cetuximab, det vill säga knappt 300. I 
denna kalkyl antas att en genomsnittlig dos på 250 mg/m� givet varje vecka. 
Läkemedelskostnaden per månad för tillägget med cetuximab är runt 43 000 
kronor. Till detta kommer kostnader för administration som vi har antagit 
inkluderar en sjukvårdsbehandling på cytostatikamottagning à 883 kronor 
per gång. Den totala månadskostnaden per patient blir därmed cirka 47 000 
kronor. Om man räknar med att en patient i genomsnitt behandlas i tre måna-
der innebär det en totalkostnad på knappt 141 000 kronor. För gruppen som 
helhet skulle kostnaden kunna bli i storleksordningen 42 Mkr. Eftersom be-
handlingen har getts prioritet 8 bör cetuximab användas restriktivt vid denna 
indikation varvid någon egentlig kostnadsökning inte bör ske.

Apotekets försäljningsstatistik ger en antydan om dagens förskrivning 
av cetuximab. Under 2006 såldes cetuximab för 29 Mkr. 
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Palliativa insatser före brytpunkt för vård i livets slutskede
Behandling med EPO (prioritet 6) eller blodtransfusion vid anemi 
(prioritet 4)
Medicinsk expertis uppskattar att det är få patienter med kolorektalcancer 
som hinner utveckla anemi före brytpunkt och därför är det ovanligt med 
behandling med EPO och/eller blodtransfusion. Med den prioritering som 
gjorts borde kostnaderna varken minska eller öka jämfört med idag.

Insjuknade 
3600 /år 

Elektiv 
inläggning 
2700

Akut 
inläggning 
900

Kurativt 
syftande 
operation 
2200

Palliativ 
operation 
1000

Ingen 
operation 
400

Adjuvant 
behandling 
600

Preoperativ 
behandling 
100

Koloncancer. Översikt över tidiga skeden.

Elektiv 
inläggning 
1500

Akut 
inläggning 
150

Preoperativ 
behandling 
750

Kurativt 
syftande 
operation 
1300

Palliativ 
operation 
200

Ingen 
operation 
150

Adjuvant 
behandling 
250

Insjuknade 
1650/år 

Rektalcancer. Översikt över tidiga skeden.
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Prostatacancer
Avsnittet om prostatacancer avslutas med en översikt över faserna i sjuk-
domsförloppet med en redovisning av

• incidens (förekomst)

• antal patienter som under ett år får olika typer av behandlingar.

Översikten är avsedd att ge ett stöd för fortsatt arbete med konsekvensbe-
dömning inom respektive region/landsting. Bearbetning av data från olika 
register visar att det kan finnas betydande skillnader i praxis, vilket pekar 
på nödvändigheten att använda lokala data där sådana finns tillgängliga.

Besvärsfri population och besvärsfria riskgrupper
PSA–test vid ärftlig belastning (prioritet 3)
Omkring 10 000 svenska män mellan 50 och 75 år har två eller fler för-
stagradssläktingar med prostatacancer. Dessa män har omkring tre gånger 
högre risk att drabbas av prostatacancer än män utan ärftlig belastning för 
sjukdomen. Enligt rangordningslistan bör dessa män rekommenderas att 
PSA-testas regelbundet från 50 års ålder upp till cirka 70 år. 

För att förenkla beräkningen av de årliga kostnaderna för ett införande 
av screening för ärftlig prostatacancer har vi antagit att populationen män 
i de aktuella åldrarna är relativt konstant, det vill säga att tillskottet av 
de yngre männen i 50-årsåldern motsvarar antalet äldre som inte längre 
kommer att screenas eller som har avlidit.

Om vi antar att hela riskgruppen på 10 000 män genomgår PSA-test 
skulle det innebära en ungefärlig initial kostnad på omkring 17 Mkr 
det första året. I kalkylen inkluderas ett PSA-test samt ett läkarbesök 
på urologmottagning. Efterföljande år PSA-testas populationen med ett 
genomsnittligt intervall på ett och ett halvt år. Vid dessa tillfällen görs 
inget läkarbesök vilket innebär en årskostnad på drygt 1 Mkr. Till denna 
summa ska även läggas de kostnader som screeningen genererar i form 
av provsvarshantering, remissförfarande samt uppföljning, kontroll och 
behandling av misstänkt cancer i olika stadier. På grund av otillräckliga 
uppgifter kan dessa ytterligare kostnader inte uppskattas. 

Att beräkna merkostnaden för PSA-test vid ärftlig belastning enligt 
ovanstående beräkning jämfört med dagens situation är svårt eftersom vi 
inte vet hur stor andel av nuvarande PSA-testning som görs av hereditär 
orsak. Emellertid uppskattar klinisk expertis att flertalet män med ärftlig 
belastning redan i dag testas i vissa regioner, varför en mindre merkostnad 
än ovanstående är sannolik. Regionala skillnader kan dock förekomma.
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PSA-gräns 3 µg/l för utredning av prostatacancer (prioritet 3)
Under perioden 1998 till 2004 ökade antalet diagnostiserade fall av pro-
statacancer från drygt 6 000 till cirka 9 500 fall per år. En del av den 
ökningen kan hänföras till tidigarelagd diagnos på grund av en ökad PSA-
provtagning på patienter utan några symtom. Vid en sänkning av besluts-
gränsen för utredning till att även gälla män med PSA-värden mellan 3 
och 4 µg/l kan antalet prostatacancerfall komma att öka med 20 procent, 
det vill säga drygt 1 800 patienter per år. Ökningen kommer dock troligen 
inte att bli så stor eftersom man redan idag använder den lägre gränsen 3 
µg/l för utredning i flera regioner. Halva antalet, det vill säga 900 perso-
ner, skulle kunna utgöra en mera realistisk ökning.

En sänkning av beslutsgränsen skulle dels innebära att flera biopsier 
tas och dels att antalet personer som kommer att genomgå radikal pro-
statektomi eller strålbehandling ökar. Det är svårt att uppskatta hur stor 
ökningen av antalet biopsier kan bli eftersom antalet som tas idag är 
okänt. När det gäller ökningen av antalet personer som skulle komma att 
genomgå behandling kan man anta att av de cirka 900 personerna ovan 
kan flertalet vara aktuella för kurativ behandling. Med ungefär samma 
fördelning mellan kirurgi och strålbehandling som för övriga patienter 
som får kurativ behandling kan ytterligare cirka 600 prostatektomier och 
300 strålbehandlingar förväntas till en kostnad av ungefär 54 Mkr per år. 
Till detta kommer även uppföljningskostnader.

Primär behandling vid lokaliserad sjukdom
Radikal prostatektomi (prioritet 2–4), extern strålbehandling (priori-
tet 2–4) och extern strålbehandling plus brachyterapi (prioritet 2–5)
Kostnaden för radikal prostatektomi är cirka 60 000 kronor. Kostnaden för 
extern strålbehandling är ungefär densamma, medan kostnaden om strålbe-
handlingen kombineras med brachyterapi är ungefär dubbelt så hög.

Enligt Nationella prostatacancerregistret var det år 2004 drygt 2 000 
patienter som fick primär behandling kirurgiskt med radikal prostatek-
tomi. Drygt 1 000 patienter fick strålbehandling, antingen enbart extern 
strålbehandling eller brachyterapi eller en kombination av olika behand-
lingar. Kostnaden för nuvarande kurativ kirurgi kan beräknas till cirka 
120 Mkr medan kostnaden för strålbehandling beräknas till minst 60 Mkr. 
En kostnadsökning på minst 54 Mkr för ytterligare behandlingar med ku-
rativt syfte kan förväntas vid en sänkning av PSA-gränsen för utredning 
enligt ovanstående beräkning. 
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Komplikationer till primär behandling 
Läkemedelsbehandling vid erektil dysfunktion (prioritet 6)
Uppgifterna i det medicinska faktadokumentet om antalet patienter som 
drabbas av erektil dysfunktion som en biverkning till prostatacancerbe-
handlingen är osäkra. Baserat på faktadokumentet och efter diskussion 
med klinisk expertis uppskattas att cirka 50 procent av alla som får kura-
tiv behandling drabbas av dessa problem. Antalet patienter med kurativ 
behandling år 2004 var enligt kvalitetsregistret för prostatacancer cirka 
4 000 och vi antar därför att 2 000 nya patienter skulle kunna vara aktu-
ella för läkemedelsbehandling mot erektil dysfunktion varje år. Behand-
lingen sker med PDE5-hämmare och efter samråd med klinisk expertis 
uppskattas förskrivningen till i genomsnitt 1,5 tablett per vecka. Genom-
snittskostnaden per patient och år blir då knappt 5 500 kronor och den 
totala kostnaden för att behandla 2 000 patienter med erektil dysfunktion 
skulle uppgå till cirka 11 Mkr per år.

Dagens kostnader för läkemedelsbehandling med PDE5-hämmare på 
grund av erektil dysfunktion efter kurativt syftande prostatacancerbe-
handling är okända. Extrapolering utifrån en studie genomförd i Skåne 
och Norrland innebär att knappt 700 patienter behandlas till en kostnad 
av cirka 4 Mkr per år. Den beräknade merkostnaden skulle därför kunna 
bli drygt 7 Mkr per år för nytillkomna patienter. Det är dock mindre san-
nolikt att hela merkostnaden tillkommer, eftersom det inte är troligt att 
samtliga 2 000 män kommer att påbörja och fullfölja behandlingen enligt 
kalkylen. Å andra sidan kommer ett antal av de nytillkomna patienterna 
varje år att fortsätta använda impotensläkemedel i ett antal år framöver, 
vilket ökar totalkostnaden.

Läkemedelsförmånsnämnden handlägger ärenden om subventionering 
av receptbelagda produkter. Beträffande läkemedel vid erektil dysfunk-
tion finns endast injektionsläkemedel subventionerade. Huruvida även 
orala läkemedel ska subventioneras kommer inom kort att avgöras i Re-
geringsrätten. Huvudmännen kan dock själva hantera frågan om vem som 
betalar denna grupp av läkemedel.IN
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Icke kurativt syftande behandling av lokalt avancerad 	
sjukdom, stigande PSA efter kurativ behandling, inkurabelt 
lokalrecidiv och metastaserad sjukdom
Endokrin behandling med antiandrogen (bikalutamid prioritet 5, 
flutamid prioritet 7) alternativt GnRH-analog (prioritet 8) för  
patienter med förväntad överlevnad längre än 5 år
I det här avsnittet jämförs de ekonomiska konsekvenserna av att ge be-
handling med antiandrogen, bikalutamid respektive flutamid, alternativt 
GnRH-analog till patienter med lokalt avancerad prostatacancer och pa-
tienter med stigande PSA efter kurativ behandling. Kostnadskonsekven-
serna av endokrin behandling tas även upp under primärbehandling av 
metastaserad sjukdom och recidiverande cancer där antiandrogen och 
GnRH-analog jämförs med kirurgisk kastration. 

Efter samråd med medicinsk expertis har uppskattats det årliga antalet pa-
tienter som idag får endokrin behandling (antiandrogener alternativt GnRH-
analoger) på grund av lokalt avancerad prostatacancer eller stigande PSA-
värden efter tidigare kurativ behandling av lokalt begränsad prostatacancer till 
knappt fyra gånger antalet nyregistrerade patienter med antiandrogen behand-
ling enligt Nationella Prostatacancerregistret 2004. Det totala antalet patienter 
som får antiandrogenbehandling kan då uppskattas till cirka 2000 per år.

Den årliga kostnaden för peroral antiandrogen medicinering med bi-
kalutamid är drygt 46 000 kronor per patient eller totalt 92 Mkr för 2000 
patienter. Detta motsvarar 48 procent av den totala försäljningen av bika-
lutamid 2006 (191 Mkr). Detta innebär sannolikt att många patienter med 
annan indikation än ovannämnda behandlas med bikalutamid alternativt 
att antalet behandlade patienter är fler än 2 000. 

En antiandrogen som för närvarande inte är godkänd för långtidsbe-
handling är flutamid. Det är emellertid oklart om de båda antiandrogenerna 
har samma eller lika bra effekt eftersom det vetenskapliga underlaget för 
flutamid är sämre än för bikalutamid. Flutamid uppges dock ha en sämre 
biverkningsprofil än bikalutamid, vilket inte har beaktats här. Om flutamid 
skulle godkännas för den aktuella indikationen, och i viss utsträckning er-
sätta bikalutamid, kan det medföra stora ekonomiska konsekvenser då den 
årliga behandlingskostnaden för flutamid endast är cirka 6 400 kronor per 
patient. Om samtliga 2 000 patienter skulle behandlas med flutamid skulle 
den årliga kostnaden bli omkring 13 Mkr. Om motsvarande andel patienter 
som idag behandlas med antiandrogen istället fick behandling med GnRH-
analog skulle kostnaden uppgå till cirka 18 000 kronor per patient och år 
eller totalt 36 Mkr för 2 000 behandlade patienter. Detta innebär 56 Mkr 
lägre kostnad än alternativet med antiandrogen behandling (bikalutamid). 
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För patienter med lokalt avancerad prostatacancer har dock behandling 
med antiandrogen prioriterats före GnRH-analog (prioritet 5 respektive 8) 
vid en förväntad överlevnad längre än 5 år.Vid analys av användningen av 
GnRH-analog och antiandrogen 2003 och 2005 i förhållande till antalet 
nydiagnostiserade patienter med prostatacancer finns en tendens till ökad 
användning av antiandrogen och minskning av GnRH-analoger (tabell 4), 
vilket överensstämmer med den gjorda prioriteringen. Användningen av de 
olika läkemedlen skiljer sig emellertid väsentligt åt mellan olika län.

Tabell 1. Läkemedelskostnader totalt per år 2003–2006 och per nydiagnostise-
rad patient med prostatacancer 2003–2005 (kronor AUP, löpande priser).

Totalkostnad 2003 2004 2005 2006
L02AE GnRH-analog 256 956 367 266 148 994 275 881 259 283 421 707

L02BB Antiandrogen 140 925 304 156 582 561 171 570 624 194 805 141

L01XX11 Estramustin 2 581 380 2 463 984 2 244 150 1 505 645

L02AA02 Polyestradiol-
fosfat

1 654 404 1 759 323 1 666 889 1 697 402

Antal diagnostiserade pro-
statacancerfall

2003 2004 2005

8 844 9 515 9 950

Kostnad per diagnostiserad 
prostatacancer

2003 2004 2005

L02AE GnRH-analog 29 054 27 972 27 727

L02BB Antiandrogen 15 935 16 456 17 243

L01XX11 Estramustin 292 259 226

L02AA02 Polyestradiol-
fosfat

187 185 168

Källor: Apoteket AB (AUP) och ROC, Prostatacancer Primärregistering 2000–2004, preliminärt  in-
cidenstal för 2005.

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att kostnadskonsekvenserna av 
att behandla med antiandrogen alternativt GnRH-analog är osäkra bland 
annat på grund av osäkerhet om nuvarande behandlingsvolymer.

Behandling vid lokalt avancerad sjukdom och fjärrmetastaser  
med kirurgisk kastration (prioritet 8 resp. 3) och med medicinsk 
kastration med GnRH-analog (prioritet 8 resp. 4) 
I beräkningarna har vi utgått från informationen i kvalitetsregistret för 
prostatacancer 2004 avseende antalet diagnostiserade och behandlade 
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patienter som fick primär palliativ behandling. Eftersom registreringen 
endast avser antalet nya fall i olika stadier av sjukdomen skulle beräk-
ningarna för medicinsk kastration underskattas om enbart dessa patienter 
togs med. Tillsammans med medicinsk expertis har uppskattats att det 
totala antalet patienter per år som befinner sig i motsvarande skede av 
sjukdomen (prevalensen) är tre gånger så många. Därtill kommer ytterli-
gare patienter som behandlas med GnRH-analoger.

Enligt kvalitetsregistret för prostatacancer genomgick 424 patienter 
kirurgisk kastration (orkidektomi) 2004. Detta är en liten minskning från 
föregående år då antalet var nästan 500. I kostnadsberäkningen för po-
liklinisk orkidektomi har kostnad för återbesök inkluderats. Den totala 
årliga kostnaden för kirurgisk kastration för nydiagnostiserade patienter 
beräknas till knappt 8 Mkr. 

Enligt kvalitetsregistret för prostatacancer behandlades ungefär 2 400 
nya patienter med GnRH-analoger (medicinsk kastration) 2004. Flertalet 
(1 465) fick tidsbegränsad tilläggsbehandling med ”flare-up”-profylax med 
antiandrogener för att förebygga biverkningar. Kostnaderna för medicinsk 
kastration inkluderar läkarbesök samt besök hos sjuksköterska för injektion 
med GnRH-analog var tredje månad. De GnRH-analoger som hade störst 
försäljningsvolym under 2004 var leuprorelin och goserelin. Kostnaderna 
för flare-up-profylax med antiandrogener är beräknade på fyra veckors be-
handling med bikalutamid eller flutamid. Den totala årskostnaden per pa-
tient med GnRH-analog plus flare-up-behandling varierar mellan 17 000 
och 20 000 kronor beroende på vilka preparat och kombinationer som an-
vänds och för hela gruppen blir kostnaderna 41–48 Mkr. 

Med ett antagande att cirka fem gånger så många patienter som di-
agnostiserades 2004 och då fick hormonbehandling, får läkemedelsbe-
handling med GnRH-analoger och tidsbegränsad antiandrogen terapi per 
år blir det totala antalet patienter cirka 12 500. Den totala kostnaden för 
hormonbehandling uppgår då till cirka 225 Mkr per år vid en behand-
lingskostnad på 18 000 kronor per patient och år. Den totala perioden med 
hormonbehandling kan variera från 1 år till över 10 år men i genomsnitt 
uppskattas behandlingsperioden till fem år. Den totala försäljningen av 
GnRH-analoger uppgick 2006 till cirka 283 miljoner kronor. Merparten 
har sannolikt använts för behandling av prostatacancer. Ett problem med 
att uppskatta användningen av GnRH-analoger vid prostatacancer är att 
behandling kan ges vid flera olika stadier av sjukdomen. Se även jämfö-
relsen med antiandrogen behandling på sid. 157–158.

I kvalitetsregistret för prostatacancer finns en tendens till minskning av 
antalet orkidektomier. Om motsvarande andel patienter som i dag genom-
går kirurgisk kastration (drygt 400) till en kostnad av cirka 8 Mkr i stäl-
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let skulle behandlas med GnRH-analoger (medicinsk kastration) under i 
genomsnitt fem år skulle detta innebära en nuvärdesberäknad kostnad på 
mellan 32 och 36 miljoner kronor. Den beräknade merkostnaden skulle 
alltså uppgå till mellan 25 och 29 miljoner kronor. Kirurgisk kastration 
har vid fjärrmetastaser prioriterats högre (3) jämfört med medicinsk ka-
stration (4), vilket dock snarare borde medföra att operationsalternativet 
skulle öka i omfattning. Om 500 patienter som idag behandlas med GnRH-
analoger istället skulle genomgå kirurgisk kastration förväntas kostnaderna 
minska med 36 miljoner kronor per år. 

Läkemedelsbehandling med estradurin vid fjärrmetastaser (prioritet 3)
Idag behandlas endast några få patienter med estradurin parenteralt enligt 
Nationella Prostatacancerregistret. Kostnaden per patient och år för estra-
durin är cirka 6180 kronor inklusive öppenvårdsbesök för injektionen. En 
ökad användning av estradurin istället för något av de andra behandlings-
alternativen vid fjärrmetastaser (primär palliativ behandling) skulle kunna 
minska de totala behandlingskostnaderna i den här patientgruppen. Enligt 
medicinsk expertis skulle antalet estradurinbehandlade patienter kunna öka 
till 10–20 procent av andelen behandlade patienter i den här gruppen. Det 
innebär att minst 600 patienter skulle kunna få estradurinbehandling till en 
kostnad av 3,7 Mkr per år. Behandling med estradurin istället för GnRH-
analog för 600 patienter (kostnad 10–12 Mkr per år) skulle därmed kunna 
medföra en kostnadsminskning på mellan 6,3 och 8,3 Mkr per år.

Läkemedelsbehandling vid hormonrefraktär sjukdom utan tumör-
symtom (mitoxantron prioritet 9; docetaxel prioritet 6) respektive 
med tumörsymtom (mitoxantron prioritet 8; docetaxel prioritet 5)
Flertalet patienter med prostatacancer blir så småningom hormonresi-
stenta. Antalet patienter som får någon typ av behandling vid hormon-
resistent prostatacancer har tillsammans med klinisk expertis uppskattats 
till 2 500–3 000 per år. Behandling vid hormonrefraktär sjukdom kan ges 
med docetaxel (prioritet 5 med tumörsymtom och prioritet 6 utan) eller 
mitoxantron (prioritet 8 med och prioritet 9 utan tumörsymtom). Behand-
lingskostnaden för docetaxel, inklusive kostnad för öppenvårdsbesök i 
samband med den intravenösa behandlingen, är drygt 16 000 kronor per 
månad. Den genomsnittliga behandlingstiden är 6 månader, vilket inne-
bär en totalkostnad per patient på cirka 96 000 kronor. Motsvarande kost-
nader för mitoxantron är 4 500 kronor per månad.

Tillsammans med klinisk expertis har vi uppskattat att 200–300 pa-
tienter får cytostatikabehandling på grund av hormonrefraktär sjukdom 
idag. Kostnaden för behandling av 250 patienter med docetaxel uppgår 
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till omkring 24 Mkr per år. Vid antagandet att antalet docetaxel-behand-
lade patienter skulle dubbleras kommer kostnaden att uppgå till omkring 48 
Mkr, det vill säga en merkostnad på 24 Mkr. Ökningen av antalet patien-
ter bör främst ske för docetaxelbehandling vid tumörsymtom där priorite-
ring 5 getts. Det är inte möjligt att kontrollera ovanstående beräkning av 
behandlingskostnaden idag utifrån försäljningen av docetaxel, eftersom 
läkemedlet även används vid behandling av andra cancerformer. Den to-
tala försäljningen uppgick dock till 124 Mkr 2006 för samtliga diagnoser. 
Även mitoxantron ges vid andra sjukdomar än prostatacancer. 

Palliativa insatser före brytpunkt för vård i livets slutskede 
Bisfosfonater mot frakturrisk vid skelettmetastaser
Det finns flera olika typer av bisfosfonater registrerade (klodronsyra, pa-
midronsyra och zoledronsyra). Indikationerna för preparaten är hypercal-
cemi och profylax mot bendestruktion. Kostnadsberäkningarna baseras 
på två infusionsläkemedel. Vi har antagit en infusion per månad inklusive 
ett besök för sjukvårdande behandling (genomsnitt av ett besök på urolo-
gisk klinik och primärvård). 

Osäkerhet råder beträffande omfattningen av bisfosfonatbehandlingen 
i dessa patientgrupper. Tillsammans med klinisk expertis har uppskattats 
att antalet patienter som är föremål för bisfosfonatbehandling kan motsva-
ra mellan 10 och 30 procent av de patienter som avlider i prostatacancer 
varje år, det vill säga cirka 250 till 750, och att behandlingstiden i genom-
snitt är 6 månader. Svårigheten att uppskatta antalet patienter beror bland 
annat på geografiska skillnader i andelen patienter som behandlas med 
bisfosfonater. Den beräknade kostnaden för att behandla en patient i sex 
månader varierar mellan 17 500 och 19 500 kronor beroende på preparat. 
Kostnadskonsekvenserna av att behandla samtliga 250 alternativt 750 pa-
tienter med bisfosfonater uppgår till mellan 4 och 14 Mkr per år beroende 
på preparat och antalet behandlade patienter. Eftersom prioriteringen för 
olika indikationer är 2, 6 respektive 8 är kostnadskonsekvenserna oklara, 
men troligen kommer kostnaderna att vara i stort sett oförändrade.

Behandling före brytpunkten med EPO (prioritet 6) eller blod-
transfusion (prioritet 4) vid anemi 
Många cancerpatienter drabbas av behandlingskrävande anemi, antingen 
som en konsekvens av cytostatikabehandling eller som en naturlig fas i 
det palliativa skedet. Behandling kan ske med blodtransfusion eller med 
läkemedel (epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa) – i fortsättningen 
benämnd EPO. 

Medicinsk expertis har antagit att patienterna i genomsnitt behandlas 
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under 3 månader i palliativ vård och att behandlingskrävande anemi drab-
bar cirka en fjärdedel. Kostnaden för att behandla en patient med blod-
transfusioner har uppskattats till cirka 13 400 kronor. Kostnaden inklude-
rar en behandling per månad med två enheter erytrocytkoncentrat och ett 
dagsjukvårdsbesök per gång. 

Läkemedelskostnaden för EPO är ungefär den samma oavsett vilken 
typ av preparat som ges och uppgår till cirka 12 500 kronor per månad. 
För en behandlingsperiod på tre månader blir läkemedelskostnaden unge-
fär 37 500 kronor per patient. För många patienter som inte själva klarar 
att injicera läkemedlet subkutant tillkommer en kostnad för exempelvis 
besök av distriktssköterska vid varje administreringstillfälle. Vid hembe-
sök av distriktssköterska för hälften av patienterna tillkommer en kostnad 
för en tremånaders period på mellan 5 500 och 16 400 kronor beroende 
på om behandlingen ges en eller tre gånger per vecka.

Klinisk expertis har antagit att cirka 25 procent av de 2 500 patienter 
som avlider i prostatacancer varje år kan drabbas av anemi som behöver 
behandlas. Om dessa drygt 625 patienter skulle få blodtransfusion en-
ligt ovanstående beräkning medför det en ungefärlig kostnad på drygt 8 
Mkr. Om patienterna däremot skulle behandlas med EPO uppgår läkeme-
delskostnaderna till knappt 24 Mkr. Därtill kan kostnader för distriktsskö-
terska eller motsvarande på 2–5 Mkr tillkomma om hälften av patienterna 
behöver hjälp med injektioner. Skillnaden och därmed besparingspoten-
tialen mellan de två behandlingsalternativen uppgår då till cirka 18–21 
Mkr per år.

Det bör betonas att där EPO-behandlingen är framgångsrik kan den 
leda till förbättrad livskvalitet för patienten. Det är oklart i vilken om-
fattning EPO faktiskt används för den här patientgruppen i dag varför 
kostnadskonsekvenserna är svåra att uppskatta.
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Palliativ vård i livets slutskede
Människor med obotbar cancer i livets slutskede vårdas (och avlider) på 
sjukhus, i hemmet eller inom kommunernas särskilda boendeformer, ofta 
i samverkan mellan olika vårdgivare. Mycket kunskap och erfarenhet har 
under de senaste åren samlats hos dem som huvudsakligen arbetar med 
palliativ vård. En av de största utmaningarna är att sprida denna erfa-
renhets- och evidensbaserade kunskap till alla dem som i sitt vårdarbete 
möter den döende människan, vare sig det är på sjukhusen, i hemsjukvår-
den eller på särskilt boende så att den palliativa vårdens innehåll kommer 
patienten/vårdtagaren till del oavsett var och av vem man vårdas. 

Detta avsnitt grundas i stor utsträckning på Socialstyrelsens rapport 
”Vård i livets slutskede”. I rapporten redovisas en bedömning av utveck-
lingen i landsting och kommuner avseende den vård i livets slutskede 
som bedrivs inom ramen för hemsjukvård och vård inom särskilt boende. 
Något underlag för att bedöma utvecklingen inom sjukhusvården finns 
inte i dagsläget.

Som helhet har den palliativa vården utvecklats och förbättrats över 
hela landet sedan millennieskiftet men fortfarande är bostadsort avgör-
ande för vilken palliativ vård som kan erbjudas. Med tanke på skillna-
der i utbyggnad av den palliativa vården mellan (och även inom) olika 
landsting och olika förutsättningar för organisatoriska lösningar är det 
inte möjligt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna. 
Tidigare otydlighet kring definitioner och begrepp försvårar också denna 
möjlighet. Med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna behöver man 
därför göra en lokal, länsövergripande och regional översyn av vården i 
livets slutskede. 

Här kommenteras läget med utgångspunkt från de fyra hörnstenarna 
för den palliativa vården:

• samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag 

• kommunikation och relation i syfte att befrämja patientens livskvalitet

• stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet 

• symtomlindring.

Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag
Behovsanpassade insatser av ett team med läkare, sjuksköterska 
och omvårdnadspersonal med basal kompetens i palliativ vård 
som är tillgänglig dygnet runt
Den basala palliativa vårdens innehåll ges ofta av undersköterskor under 
ledning av sjuksköterska. Tillgång till personal som kan ge smärtlindring, 
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instruera och handleda med mera, är en viktig faktor för att ge trygghet för 
patient och närstående. De senaste åren har flera kommuner tillsammans 
med landsting och regioner genomfört utbildningar i palliativ vård. Kom-
petensstegen har bidragit till att möjliggöra detta. Trots utbildningarna är 
bristande kunskaper i vårdfrågor, etik och bemötande fortfarande ett påtag-
ligt problem. Detta förstärks av att palliativ vård är ett lågprioriterat område 
i grundutbildningarna för vård och omsorgspersonal. Genomgående behö-
ver kursprogrammen ses över så att palliativ vård får en starkare ställning.

Även den basala palliativa vården behöver läkarstöd såväl kontinuerligt 
dagtid som dygnet runt, det vill säga att patienten omfattas av fungerande 
jourlinjer. Läkarförsörjningen inom primärvården är ett problem på flera 
håll i landet. Vakanta läkartjänster och avsaknad av läkare med kompe-
tens inom området försämrar möjligheterna att ge god palliativ vård. I den 
nyligen genomförda kartläggningen av palliativ vård i grundutbildningen 
för läkare framkom stora skillnader i hur de olika lärosätena förhåller sig 
till ämnesområdet. Landets läkarstudenter får allt från 2 till 80 timmars 
planerad undervisning i ämnet som ofta benämns vård i livets slutskede 
och mer sällan palliativ medicin och vård.

Enligt en enkät till medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna 
kan	basal palliativ vård (i hemmet eller i särskilt boende) erbjudas alla de 
patienter som är i behov av det i cirka 85 procent av landets kommuner 
oberoende av diagnos.

Behovsanpassade insatser av ett multiprofessionellt/interdisciplinärt 
team med specialiserad kompetens i palliativ vård med tillgänglighet 
dygnet runt
Specialiserad palliativ vård utgör i dag ofta en del av den avancerade hem-
sjukvården som utförs under ledning av läkare. Tillgången på läkare med 
kompetens i specialiserad palliativ vård motsvarar inte efterfrågan. I alla län 
och regioner byggs den palliativa vården ut, men fortfarande är den mycket 
ojämnt fördelad. Palliativ vård som bedrivs av gemensamma mobila team 
inom hemsjukvården finns över hela landet men vården når inte ut till alla 
kommunerna. Även tillgängligheten över dygnet varierar från kontorstid till 
dygnet-runt-insatser. I samtliga län finns vårdplatser som är öronmärkta för 
palliativ vård och i genomsnitt finns 11 sådana vårdplatser per 100 000 in-
vånare. Motsvarande för palliativ hemsjukvård är 35 inskrivna personer per 
100 000 invånare. Spridningen är stor vilket indikerar att möjligheterna att få 
tillgång till god palliativ vård varierar mellan olika län och kommuner.

Människor med behov av specialiserad palliativ vård tas även om hand 
på akutsjukhusens vårdavdelningar och hittills har det inte utvecklats in-
terna sjukhusteam för att möta dessa människors behov.
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Enligt bedömningarna från kommunernas medicinskt ansvariga skö-
terskor kan specialiserad palliativ vård (i hemmet eller i särskilt boende) 
erbjudas till alla som är i behov av det i cirka 60 procent av landets kom-
muner oberoende av diagnos. 

Palliativt kompetensstöd till berörda vårdgivare
De senaste åren har palliativa rådgivningsteam etablerats över hela landet 
men fortfarande saknas sådana i sju län. Teamen har olika beteckningar 
och även arbetssättet varierar. En del erbjuder enbart konsultativa insat-
ser medan andra även arbetar operativt. Ett geografiskt utbyggt palliativt 
kompetensstöd som komplement till det basala teamets kompetens skulle 
möjliggöra att patienter med komplex symtomatologi kan få behoven till-
godosedda även i glesbygd.

Kommunikation och patientrelation
Samordnad vårdplanering (patient/närstående/vårdgivare)
Samverkan, en gemensam målformulering och gemensamma riktlinjer är 
nödvändiga förutsättningar för en välfungerade vård i livets slutskede. 
Samverkan bygger bland annat på gemensam vårdplanering. En majoritet 
av de kommuner som tagit över ansvaret för hemsjukvården har utarbe-
tat riktlinjer för den palliativa vårdens mål och utformning. I två av tre 
kommuner finns samverkansavtal mellan kommunerna och landstinget/
regionen. Knappt hälften av kommunerna har särskilda samverkansavtal 
som rör den palliativa vården. I kommuner där regionen eller landstinget 
svarar för hemsjukvården finns oftast inga riktlinjer för vårdplanering i 
samband med palliativ vård. I fyra av fem kommuner som har ansvar för 
hemsjukvården finns däremot sådana riktlinjer. Samma förhållanden gäl-
ler överföring av information från vårdgivare till patient och närstående. 

Kommunikation med patient och närstående om vårdens inriktning 
och mål vid övergång till palliativ vård i livets slutskede
Brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede genom-
förs enbart i ungefär hälften av landets kommuner samtidigt som detta är 
den enskilt viktigaste faktorn för att varje patient ska få en optimalt god 
palliativ vård i slutskedet. 

Stöd till närstående
Stödet till de närstående tas upp i flera av de vårdprogram för palliativ 
vård som utarbetats. Nyckelord är delaktighet, rollförändringar, informa-
tion och växelvård. Delaktigheten kopplas till att omhändertagandet av en 
svårt sjuk patients närstående är en viktig del i omvårdnaden. Svår sjuk-
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dom drabbar inte bara kroppen utan också ens relationer, hela familjen 
berörs och blir involverad.

Bereda möjlighet till växelvård på en slutenvårdsenhet eller SÄBO
Vid en kartläggning av palliativa verksamheter i landsting och kommuner 
år 2006 redovisas ett antal kommunala boendeenheter för palliativ vård. 
De enheter som redovisas är enstaka platser för palliativ vård i särskilda 
boenden och små enheter för korttids- och växelvård. Enheterna finns 
ofta i eller är samlokaliserade med särskilda boenden. I vilken grad beho-
ven täcks är i dagsläget inte känt.

Symtomlindring
De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna uppger att kvalificerade insat-
ser som läkemedelsbehandling, infusioner, blodtransfusion, trachealkanyl-
skötsel och total parenteral nutrition kan ges (i hemmet eller särskilt bo-
ende) i ungefär hälften av landets kommuner. Graden av symtomlindring 
vid vården av döende är dock oklar, men här kan nationella kvalitetsindi-
katorer och det nystartade kvalitetsregistret för palliativ vård, omfattande 
alla döende, i framtiden ge svar.

För att patienterna ska få tillgång till de palliativa insatser som kan 
ges krävs emellertid att behoven uppmärksammas av den personal som 
finns runt patienten. Bristande kunskaper hos baspersonalen kan innebära 
att de som ger specialiserade insatser inte uppmärksammas på behoven. 
Med tanke på bristerna i grundutbildningen och att enbart drygt hälften 
av den personal som arbetar i palliativ vård erbjuds kompetensutveckling 
är detta ett problem som bör uppmärksammas.

Sammanfattning och rekommendationer inför 
sjukvårdshuvudmännens fortsatta arbete med 
konsekvensbedömning
Avsikten med kapitlet om ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 
är att ange vad konsekvenserna blir av att tillämpa den prioritering som 
har gjorts i rangordningslistorna.

Baserat på förslag till prioriteringar och kvalitetsindikator samt de ovan 
skisserade ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna är det möj-
ligt för regionerna och landstingen att gå vidare med egna konsekvensbe-
skrivningar. Det bör dock betonas att även andra tillstånd och åtgärder i 
rangordningslistorna än de som behandlats som kvalitetsindikatorer eller 
i ovanstående ekonomiska konsekvensanalys kan och bör avhandlas i re-
gionernas och landstingens eget arbete. 
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Ett led i det arbetet bör vara att göra en genomgång av de tillstånd och 
åtgärder som står på ”icke-göra-listan” och ”FoU-listan”. Finns här åtgär-
der som fortfarande utförs inom regionen/landstinget? Detta är en viktig 
fråga kopplad till ordnat införande, ordnad utmönstring och patientsäker-
het. Här bör en genomgång ske med tydlig ambitionsnivå. ”Icke-göra-
listan” beskriver tillstånd och åtgärder aktuella för ordnad utmönstring. 
Beträffande ordnat införande ger rangordningslistan vägledning och ”FoU-
listan” räknar upp de tillstånd och åtgärder för vilka det ännu inte finns 
tillräckligt med underlag för att de ska kunna utföras i rutinsjukvård. Han-
teringen av tillstånd och åtgärder som finns på ”FoU-listan” kan vara av 
påtaglig ekonomisk betydelse, då resurserna kan användas till annat som 
finns på rangordningslistan och som har väl underbyggda rekommenda-
tioner. För några viktiga tillstånd och åtgärder som finns på ”FoU-listan” 
har konsekvensberäkningar genomförts, se sid. 172. När det gäller rang-
ordningslistan bör arbetet inom regionerna främst fokusera på tillstånd 
och åtgärder som rangordnats högt respektive lågt.

Beträffande läkemedel är insättning, utsättning, dosering och behand-
lingslängd många gånger viktiga frågor att hantera i genomförandet av 
vården för att kunna följa aktuella rekommendationer. Angående uppfölj-
ning är det av intresse att få information om rådande praxis. 

Tabell 2 tar upp några utvalda tillstånd och åtgärder där konsekvens-
beräkningar av prioriteringen genomförts. Åtgärder som förväntas öka 
kostnaderna beskrivs som merkostnader medan åtgärder som förväntas 
minska kostnaderna beskrivs som besparingspotential. Det bör betonas 
att för vissa åtgärder är det oklart om riktlinjerna kommer att medföra 
ökade eller minskade kostnader. I dessa fall har ingen tydlig förväntad 
förändring av kostnaderna angivits. 
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Tabell 2. Några utvalda exempel på budgetmässiga förändringar baserat på 
prioriteringen av tillstånd och åtgärder.

Bröstcancer Kolorektalcancer Prostatacancer

Besvärsfri 
grupp

Införande av allmän mam-
mografiscreening för 650 000 
kvinnor 40–50 år.
Vid 80 % följsamhet och 
screening i alla landsting blir 
kostnaden 183 Mkr första året. 
Följande år med antagande 
om 18 månaders intervall, 132 
Mkr. Därtill kommer kostnader 
för uppföljning, kontroll och 
behandling.

Merkostnaden jämfört med 
nuvarande omfattning beräknas 
bli 92 Mkr första året och 61 
Mkr per år därefter. En viss del 
kan kompenseras av minskade 
behandlingskostnaderna.

Individ med 
misstänkt 
cancer

Handläggning av kvinnor med 
ärftlig risk för bröstcancer. 

Ingen beräknad merkostnad 
jämfört med den omfattning 
som redan görs i dag.

PSA test vid ärftlig belastning 
hos 10 000 män mellan 50–70 
år. Första året PSA-test och 
läkarbesök 17 Mkr, därefter 1 
Mkr per år för PSA-test.

Flertalet testas sannolikt redan i 
dag varför merkostnaden be-
räknas bli låg.
Sänkt PSA gräns för utredning 
medför en ökning av biopsier 
och antalet patienter som får 
kurativt syftande behandling. 
Merkostnaden kan beräknas till 
minst 54 Mkr per år.

Patient 
inför primär 
behandling

Avstå tarmrengöring som 
preoperativ förberedelse vid 
koloncancer. Kostnadsminsk-
ning 12 Mkr.
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Bröstcancer Kolorektalcancer Prostatacancer

Primär be-
handling

Omedelbar bröstrekonstruktion 
i stället för sen för 660 patienter 
kan medföra en besparingspo-
tential på 40 Mkr per år.

Aromatashämmare Behandling 
med anastrozol i stället för 
tamoxifen kan ge en merkost-
nad på 7 Mkr per år för stadium 
I- och 37 Mkr för stadium II-
patienter.

Adjuvant behandling med 
trastuzumab till cirka 560 kvin-
nor per år beräknas ge en 
merkostnad på 203 Mkr. Mer-
kostnaderna kan dock komma 
att kompenseras av minskat 
behov av senare behandling.

Adjuvant behandling med 5-
FU/oxaliplatin till 50 % av 
1 200 patienter med koloncan-
cer under 6 månader, kostnad 
cirka 83 000 kr per patient. 
Läkemedelskostnaderna kan 
förväntas minska på grund av 
patentutgång under 2006.

Sekundär 
behandling 
vid hormon-
resistens

Docetaxel vid hormonresistens. 
6 månaders behandling kostar 
96 000 kr. Cirka 250 patienter 
behandlas idag för 24 Mkr 
per år. Det dubbla antalet kan 
komma att behandlas till en be-
räknad merkostnad av 24 Mkr.

Kompli-
kation av 
primär 
behandling

Läkemedelsbehandling vid 
erektil dysfunktion.
Cirka 700 behandlas idag. 2000 
skulle kunna bli föremål för 
behandling.
Merkostnad cirka 7 Mkr.

Recidive-
rande/me-
tastaserad 
cancer

Utökat antal operationer av 
levermetastaser. Cirka 20 % av 
2 700 patienter med lever-
metastaser, det vill säga 540 
patienter antas vara aktuella för 
operation till en totalkostnad på 
drygt 50 Mkr. I dag görs cirka 
220 operationer till en kostnad 
av 22 Mkr. Merkostnaden be-
räknas därför till cirka 28 Mkr. 

Estradurin vid fjärrmetastaser. 
Behandling av 600 patienter 
med estradurin istället för 
GnRH-analoger medför en 
besparingspotential på mellan 6 
och 8 Mkr per år. 
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Bröstcancer Kolorektalcancer Prostatacancer

Palliativ 
behandling

Antracyklinbaserad cytostatika 
(FEC) Kostnaderna idag beräk-
nas till 8 Mkr. 
Taxaner Kostnaderna idag be-
räknas till 52–68 Mkr beroende 
på val av läkemedel.

Om samtliga patienter med 
metastaser som idag behand-
las med cytostatika istället för 
taxaner skulle få FEC finns en 
besparingspotential på cirka 
49 Mkr.
Trastuzumab till ca 200 me-
tastaspatienter med HER2 3+ 
skulle ge en merkostnad per 
patient på cirka 376 000 kronor 
jämfört med enbart docet-
axel, det vill säga totalt 78 Mkr. 
Användning i dag är oklar och 
prioritet borde inte innebära 
ökade kostnader.
Trastuzumab såldes år 2006 för 
193 Mkr totalt.) 

Kostnaderna för ovanstående 
tre läkemedelsalternativ vid 
palliativ behandling kan ej sum-
meras eftersom de till viss del 
är alternativa terapier.

Bisfosfonater mot frakturrisk 
vid skelettmetastaser för 1 400 
patienter kostar med peroral 
behandling cirka 37 Mkr och 
med infusion 55 Mkr. Oklart 
om kostnaderna kommer att 
öka eller minska eftersom 
tvåindikationer placerats på 
”FOU-listan”.

Behandling med EPO vid 
anemi. Om 400 patienter be-
handlas under 3 månader blir 
kostnaden för blodtransfusion 
5 Mkr per år och med EPO 14 
Mkr plus 1–3 Mkr för sköterska. 
Möjlig besparing cirka 12 Mkr, 
men detta är oklart eftersom 
uppgifter om dagens använd-
ning saknas.

Irinotekan i 3 månader kostar 
42 000 kronor. Behandlas ca 
700 patienter med kolorek-
talcancer och metastaser blir 
kostnaderna cirka 30 Mkr. 
Under 2004 såldes för 38 Mkr. 
En användning enligt riktlinjerna 
innebär troligen varken ökade 
eller minskade kostnader.

Bevacizumab. Om 600 patien-
ter behandlas i 6 månader blir 
kostnaden cirka 66 Mkr per år 
varav läkemedelskostnaden är 
60 Mkr. Försäljning under 2006 
22 Mkr. Prioritet 7 respektive 
8 bör innebära restriktivitet i 
användningen.

Cetuximab. Prioritet 8 bör inte 
medföra någon kostnadsökning 
jämfört med idag. Under 2006 
såldes för 29 Mkr. 

Bisfosfonater mot frakturrisk vid 
skelettmetastaser. Behandling 
av 250–750 patienter i 6 måna-
der kostar mellan 4 och 14Mkr. 
Oklart om kostnaderna kommer 
att öka eller minska eftersom 
prioritet 2, 5 och 8 givits för 
olika indikationer. 

Behandling med EPO vid 
anemi. Om 600 patienter per år 
behandlas under 3 månader blir 
kostnaden för blodtransfusion 
8,4 Mkr per år och 23,5 Mkr vid 
EPO-behandling plus 2–5 Mkr 
för ev hembesök. 
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Tillstånd och åtgärder som är uppsatta på  
”FoU-listan” 
Kolorektal cancer 
Screening med F-Hb 
Vid populationsbaserad screening för alla personer mellan 45 och 74 års 
ålder vartannat år skulle drygt 3 miljoner vara aktuella för test. Om alla 
får en skriftlig inbjudan till test vartannat år, även om de tidigare valt att 
inte deltaga, innebär det 1,5 miljoner inbjudningar per år. Kostnaden för 
porto och ett H-II-test beräknas till cirka 35 kronor, vilket ger en total-
kostnad på 49 miljoner kronor per år. 

En genomsnittlig följsamhet på 62 procent i den aktuella åldersgruppen 
medför 955 000 tester per år. Analyskostnaden uppgår till cirka 33 Mkr per 
år vid en kostnad på 35 kronor per test. 

Enligt tidigare studier antar vi att 1,6 procent av testerna blir positiva och 
att koloskopi görs på alla personer med positiva svar. 13 500 koloskopier 
kommer därför att behöva utföras till en totalkostnad av 61 Mkr per år.

Alla patienter som testas positivt på screeningtestet får också genomgå 
uppföljning och kontroll utöver koloskopitestet. Detta skulle innebära en 
kostnad för svensk sjukvård på 16 miljoner kronor per år vid ett uppfölj-
ningsbesök på kirurgisk mottagning. 

Den totala kostnaden för sjukvården uppskattas till cirka 160 miljoner 
kronor per år, men eftersom åtgärden populationsbaserad screening med 
F-Hb-test har lagts på ”FoU-listan” förväntas den i nuläget inte innebära 
några kostnadskonsekvenser för sjukvården. Det är osäkert hur många 
tester som redan görs idag och det är därför svårt att uppskatta merkost-
naden om en populationsbaserad screening skulle införas. En tidigarelagd 
diagnos för ett par hundra patienter skulle kunna innebära minskade kost-
nader för behandling av patienter med metastaserande kolorektal cancer.

Prostatacancer 
PSA–test för alla män mellan 50 och 70 år
Mellan åren 1991 och 2002 sjufaldigades användningen av PSA-testet i 
Sverige och uppgick år 2002 till cirka 430 000 (Sennfält, 2005). Förutom 
till upptäckt och diagnos av prostatacancer används testet även som upp-
följning för att upptäcka eventuella återfall eller för att följa sjukdomens 
utveckling hos en patient med prostatacancer där man avvaktar med be-
handling. 

Antalet män mellan 50 och 70 år är cirka 1,1 miljon. Om vi antar att 
70 procent väljer att PSA-testas i ett allmänt screeningprogram (770 000) 
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innebär detta en initial kostnad på 106 Mkr. Beräkningen baseras på an-
tagandet att alla män i åldersgruppen 50–70 år kallas till testet och att det 
genomförs på vårdcentral utan samtidigt läkarbesök. Kostnaden inklude-
rar därför enbart själva testet (140 kronor). Med antagandet att 10 procent 
(cirka 77 000 män) har förhöjt PSA-värde och kallas till ett läkarbesök på 
urologmottagning för rektalpalpation och ultraljudsledd mellannålsbiopsi 
(i genomsnitt två undersökningar med tio biopsier per gång) medför detta 
ytterligare kostnader på drygt 273 Mkr eller totalt 379 Mkr. 

Medicinsk expertis uppskattar att cirka 100 000 friska symtomfria män 
PSA-testas utanför ett allmänt screeningprogram varje år. En del av dessa 
kan vara män med ärftlig belastning. Kostnaden för 100 000 PSA-tester 
beräknas till ungefär 14 Mkr per år och ytterligare 35 Mkr för de 10 pro-
cent som har förhöjt PSA-värde. De direkta ekonomiska konsekvenserna 
av PSA-testning som i dag görs utanför ett screeningprogram kan alltså 
beräknas till 49 Mkr. Till detta kommer kostnaden för viss överbehand-
ling, vars omfattning inte kan bedömas.

Den ökade kostnaden under det första året för att testa 70 procent av 
alla män mellan 50 och 70 år inklusive utökad kontroll vid förhöjt PSA-
värde jämfört med situationen i dag blir då 330 Mkr (106 + 273 - 14 - 35 
Mkr). Vi antar vidare att männen som valt att delta i PSA-screeningen i 
den aktuella åldersgruppen PSA-testas i genomsnitt vartannat år. Under 
efterföljande år får vi därför en ungefärlig kostnad på 50 procent av den 
initiala kostnaden för PSA-test, det vill säga 53 Mkr. Därutöver tillkom-
mer uppföljningskostnader.

Ett införande av allmän screening enligt ovan kommer att medföra en 
förhöjd incidens av prostatacancer med ökad behandling och viss risk för 
överbehandling som följd. Detta kommer då att medföra en ökning av 
behandlingskostnaderna och även minskad livskvalitet för de patienter 
som drabbas av biverkningar av behandlingen. Nivån på de ökade be-
handlingskostnaderna är inte möjlig att beräkna på grund av osäkerhet om 
antalet patienter och i vilken omfattning dessa kommer att behandlas.

En allmän screening i åldersgruppen 50 till 70 år enligt beskrivningen 
ovan, vilket dock inte prioriteras i riktlinjerna utan finns på ”FoU-listan”, 
skulle alltså innebära ökade kostnader på minst 330 Mkr vid införandet. 
Genom att minska den så kallade ”vilda screeningen” finns en potential 
för att minska nuvarande kostnader på 49 Mkr.
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Bilaga 1. Projektorganisation 

Projektledning 
Projektledningsgruppen har haft det övergripande ansvaret för styrning av arbetet 
med de nationella riktlinjerna för cancersjukvård. Den har tagit slutlig ställning 
till prioriteringarna och övriga rekommendationer inför beslut av Socialstyrel-
sens generaldirektör.

I projektledningsgruppen har följande personer ingått:

Fredrik Berggren, chefsekonom, Socialstyrelsen
Birgitta Clarin, informatör, Socialstyrelsen
Jan-Erik Damber, professor, överläkare, Avdelningen för urologi, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Göteborg
Kristina Eklund, utredare, Socialstyrelsen (projektsekreterare),
Stefan Emdin, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Norrlands Universi-

tetssjukhus, Umeå
Johannes Järhult, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, 

Jönköping (medicinsk rådgivare)
Christina Kärvinge, enhetschef, Socialstyrelsen
Torbjörn Malm, utredare, Socialstyrelsen (projektledare)
Ulf Persson, fil dr, hälsoekonom, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), 

Lund
Gunnel Ragnarsson Tennvall, dr med vet, hälsoekonom, Institutet för hälso- och 

sjukvårdsekonomi (IHE), Lund
Ulrik Ringborg, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Univer-

sitetssjukhuset, Solna
Lars Sandman, fil dr, universitetslektor (vårdetik), Högskolan i Borås
Rune Sjödahl, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset 

Linköping
Anna Sohlberg, utredare, Socialstyrelsen (projektledare)
Hans Starkhammar, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjuk-

huset, Linköping
Anders Thulin, docent, Divisionen för onkologi och hematologi, Karolinska Uni-

versitetssjukhuset, Solna
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Det medicinska faktaarbetet
Bröstcancer
Vetenskapliga sekreterare för det medicinska faktaunderlaget har varit:

Erika Isaksson-Friman, med dr, specialistläkare, Onkologiska kliniken, Karolin-
ska Universitetssjukhuset, Solna 

Ann-Christine Källström, överläkare, Kirurgiska kliniken, Karolinska Universi-
tetssjukhuset, Solna 

Stefan Emdin, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Norrlands Universitets-
sjukhus, Umeå.

Följande personer har medverkat i arbetet med det medicinska faktadokumentet:

Johan Ahlgren, med dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Gävle Sjukhus
Lars-Gunnar Arnesson, docent, överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitetssjuk-

huset, Linköping
Brita Arver, med dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitets-

sjukhuset, Solna
Rimma Axelsson, docent, överläkare, Röntgenkliniken, Karolinska Universitets-

sjukhuset, Solna
Jonas Bergh, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universi-

tetssjukhuset, Solna
Leif Bergkvist, docent, överläkare, Kirurgkliniken, Centrallasarettet, Västerås
Christina Bolund, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Uni-

versitetssjukhuset, Solna
Håkan Brorson, med dr, överläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjuk-

huset MAS, Malmö
Charlotta Dabrosin, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjuk-

huset, Linköping
Gunnar Eckerdal, överläkare palliativ medicin, ASiH, Kungsbacka Närsjukhus
Stefan Emdin, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Norrlands Universi-

tetssjukhus, Umeå
Agneta Eriksson, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mårten Fernö, professor, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund
Tommy Fornander, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Univer-

sitetssjukhuset, Solna
Irma Fredriksson, med dr, specialistläkare, Kirurgiska kliniken, Karolinska Univer-

sitetssjukhuset, Solna
Jan Frisell, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Karolinska Universitets-

sjukhuset, Solna
Eva G Gustafsson, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
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Thomas Hatschek, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset, Solna

Lars Holmberg, professor, överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Erika Isaksson-Friman, med dr, specialistläkare, Onkologiska kliniken, Karolin-

ska Universitetssjukhuset, Solna
Karin Johansson, med dr, sjukgymnast, Universitetssjukhuset i Lund
Per Karlsson, docent, överläkare, Enheten för Onkologi, Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset, Göteborg
Ingalill Koinberg, med dr, sjuksköterska, FOU/U, Sjukhuset i Varberg
Ann-Christine Källström, överläkare, Kirurgiska kliniken, Karolinska Universi-

tetssjukhuset, Solna
Barbro Linderholm, docent, specialistläkare, Onkologiska kliniken, Universitets-

sjukhuset, Linköping
Henrik Lindman, överläkare, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Niklas Loman, med dr, avdelningsläkare onkologi, Onkologiska kliniken, Uni-

versitetssjukhuset i Lund
Bo Nordenskjöld, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjuk-

huset, Linköping
Peter Nygren, professor, överläkare, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, 

Uppsala
Anita Ringberg, med dr, överläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjuk-

huset MAS, Malmö
Ulrik Ringborg, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Univer-

sitetssjukhuset, Solna (ordförande)
Carsten Rose, professor, överläkare Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset 

i Lund
Lambert Skoog, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Univer-

sitetssjukhuset, Solna
Peter Strang, professor, överläkare, Stockholms sjukhem
Mats Strömberg, sjuksköterska Onkologiska kliniken, Karolinska Universitets-

sjukhuset, Solna
Gunilla Svane, docent, överläkare, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjuk-

huset, Solna
Ingrid Tengrup, med dr, överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset 

MAS, Malmö
Tibor Tot, docent, överläkare, Avdelning för klinisk patologi och cytologi, Falu 

lasarett
Arne Wallgren, professor, överläkare, Avdelningen för onkologi, Sahlgrenska Uni-

versitetssjukhuset, Göteborg
Rikard Wedin, med dr, överläkare, Ortopedkliniken, Karolinska Universitetssjuk-

huset, Solna
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Bedrich Vitak, med d, överläkare, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset, Lin-
köping

Katrine Åhlström Riklund, professor, överläkare, Radiologi Västerbotten, Norr-
lands Universitetssjukhus, Umeå

Katarina Öhrling, läkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna

Kolorektalcancer
En arbetsgrupp, som består av följande personer, har huvudansvaret för det med-
icinska faktaunderlaget.

Göran Ekelund, docent, f.d. chefsöverläkare, Kirurgiska kliniken Universitets-
sjukhuset MAS, Malmö

Bengt Glimelius, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjuk-
huset, Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Lars Påhlman, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, 
Uppsala

Rune Sjödahl, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset 
Linköping (ordförande)

Bibbi Thomé, dr med vet, sjuksköterska, universitetslektor/klin lektor, Institu-
tionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet/Onkologiska kliniken 
Universitetssjukhuset i Lund 

Ulrika Wiberg, sjuksköterska, vårdenhetschef, Kirurgiska kliniken, Universitets-
sjukhuset i Lund

Anders Thulin, docent, Divisionen för onkologi och hematologi, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset, Solna, ordförande i prioriteringsgruppen har varit adjung-
erad

Ett stort antal övriga experter har också arbetat med faktaunderlaget.
Följande personer har särskilt bidragit:

David Bergqvist, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Akademiska sjuk-
huset, Uppsala

Ina Berndtsson, med dr sjuksköterska, stomiterapeut, sexolog, Kolorektalenhe-
ten, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 

Lennart Blomqvist, docent, lektor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Sussanne Börjeson, med dr, universitetslektor, sjuksköterska, Institutionen för 

Medicin och Vård, Linköpings Universitet samt K-centrum, Universitetssjuk-
huset, Linköping

Anders Ekbom, professor medicinsk epidemiologi, Karolinska Institutet, Solna
Frans-Thomas Fork, docent, överläkare, Bild- & funktionsmedicinska kliniken, 

Universitetssjukhuset MAS, Malmö
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Johannes Järhult, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Länssjukhuset Ry-
hov, Jönköping

Annika Lindblom, professor, överläkare, Klinisk-genetiska avdelningen vid Ka-
rolinska Universitetssjukhuset, Solna 

Gudrun Lindmark, adj professor, överläkare, Kirurgkliniken, Universitetssjuk-
huset i Lund

Mef Nilbert, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset 
i Lund

Jonas Nygren, docent, överläkare, Magtarmcentrum, Ersta sjukhus, Stockholm
Peter Strang, professor, överläkare, Stockholms sjukhem
Karl-Göran Tranberg, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Universitets-

sjukhuset i Lund
Jonas Åkeson, docent, överläkare, Anestesiologi och intensivvård, Universitets-

sjukhuset MAS, Malmö
Åke Öst, docent, överläkare avd för patologi och cytologi, Medilab AB, Täby

Prostatacancer
En arbetsgrupp, som består av följande personer, har huvudansvaret för det med-
icinska faktaunderlaget:

Jan Adolfsson, docent, överläkare, Onkologiskt Centrum Stockholm-Gotland, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ola Bratt, docent, överläkare, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund
Jan-Erik Damber, professor, överläkare, Avd för urologi, Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset, Göteborg (ordförande)
Per Fransson, med dr, sjuksköterska, Onkologiska kliniken, Norrlands Universi-

tetssjukhus, Umeå.
Jan-Erik Johansson, professor, överläkare, bitr sjukhusdirektör, Örebro Univer-

sitetssjukhus
Anders Widmark, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Uni-

versitetssjukhus, Umeå
Hans Starkhammar, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjuk-

huset, Linköping, ordförande i prioriteringsgruppen, har varit adjungerad

Ett stort antal övriga experter har också arbetat med faktaunderlaget. Följande 
personer har särskilt bidragit:

Göran Ahlgren, docent, överläkare, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset 
MAS, Malmö

Swen-Olof Andersson, docent, överläkare, urologiska kliniken, universitetssjuk-
huset Örebro
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Charlotte Becker, docent, överläkare Avd för klinisk kemi, Universitetssjukhuset 
MAS, Malmö

Thomas Björk, docent, överläkare, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, 
Malmö

Lars Egevad, docent, överläkare, Avd för patologi och cytologi, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset, Solna

Peter Ekman, professor, överläkare, Urologiska kliniken, Karolinska sjukhuset 
Universitetssjukhuset, Solna

Per Flodgren, med dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, 
Lund

Ove Gustavsson, överläkare, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjuk-
huset, Solna

Magnus Hellström, med dr, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjuk-
huset, Solna

Michael Häggman, Docent, överläkare, Urologiska kliniken, Akademiska Sjuk-
huset, Uppsala

Bo Lennernäs, docent, överläkare, Avdelningen för onkologi, Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset, Göteborg

Rolf Lundgren, docent, överläkare, Urologiska enheten, Lasarettet i Helsingborg
Sten Nilsson, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universi-

tetssjukhuset, Solna
Ulf Norming, med dr, överläkare, Södersjukhuset, Stockholm
Anders Rydh, med dr, PhD, universitetslektor, Diagnostisk Radiologi, Norrlands 

Universitetssjukhus, Umeå
Pär Stattin, docent, överläkare Urologiska kliniken, Norrlands Universitetssjuk-

hus, Umeå
Magnus Törnblom, överläkare, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjuk-

huset, Solna

Palliativ vård
Ett gemensamt faktaunderlag för palliativ vård har utarbetats av:

Gunnar Eckerdal, överläkare, ASiH, Kungsbacka Närsjukhus
Per-Anders Heedman, överläkare, Hemsjukvårdens Hus/LAH, Universitetssjuk-

huset, Linköping (ordförande)
Hans Johansson, överläkare, ASIH, Geriatriska kliniken, Södertälje Sjukhus
Ulla Martinsson, med dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjuk-

huset, Uppsala
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Omvårdnad, bemötande och psykosocialt omhändertagande
En särskild grupp har bearbetat diagnosgemensamma frågor om omvårdnad, be-
mötande och psykosocialt omhändertagande:

Christina Bolund, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset, Solna

Yvonne Brandberg, docent, psykolog, Institutionen för Onkologi-Patologi, Ka-
rolinska institutet, Solna

Christina Carlsson, sjuksköterska, vårdutvecklare, FoU-avdelningen, Länssjuk-
huset, Halmstad

Per Fransson, med dr, sjuksköterska, Onkologiska kliniken, Norrlands Universi-
tetssjukhus, Umeå

Bibbi Thomé, dr med vet, sjuksköterska, universitetslektor/klinisk lektor, Medi-
cinska fakulteten, Lunds universitet/Onkologiska kliniken Universitetssjuk-
huset i Lund USiL

Ulrika Wiberg, sjuksköterska, vårdenhetschef, Kirurgiska kliniken, Universitets-
sjukhuset i Lund

Information, delaktighet och medinflytande
Dessa frågor har belysts av:

Birgitta Eriksson, utredare, Socialstyrelsen
Anton Svensson, utredare, Socialstyrelsen

Granskningsgrupp farmakologisk behandling
En särskild grupp har haft i uppdrag att granska de vetenskapliga underlagen för 
ett antal nya läkemedel:

Fredrik Berggren, chefsekonom, Socialstyrelsen
Bertil Jonsson, med dr, Läkemedelsverket, Uppsala
Johannes Järhult, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Länssjukhuset Ry-

hov, Jönköping (ordförande)
Sten-Å Lindahl, överläkare, Onkologiska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad
Peter Nygren, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhu-

set, Uppsala
Ulf Persson, fil dr, hälsoekonom, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), 

Lund
Curt Petersson, professor, Klinisk farmakologi, Universitetssjukhuset, Linköping
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Det hälsoekonomiska faktaarbetet
Det hälsoekonomiska arbetet har bedrivits i tre arbetsgrupper. Följande 
personer har medverkat:

Bröstcancer
Erika Isaksson-Friman, med dr, specialistläkare onkologi, adjungerad medicinsk 

expert, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Ulf Persson, fil dr, hälsoekonom, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), 

Lund 
Gunnel Ragnarsson Tennvall, dr med vet, hälsoekonom, Institutet för hälso- och 

sjukvårdsekonomi (IHE), Lund

Kolorektal cancer
Göran Ekelund, docent, f.d. chefsöverläkare, kirurgiska kliniken Universitetssjuk-

huset MAS, Malmö
Ulf Persson, fil dr, hälsoekonom, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), 

Lund (ordförande)

Prostatacancer
Gunnel Ragnarson Tennvall, dr med vet, hälsoekonom, Institutet för hälso- och 

sjukvårdsekonomi (IHE), Lund (ordförande)
Eberhard Varenhorst, docent, överläkare, Urologiska kliniken i Östergötland, 

Norrköping
Sixten Borg, Frida Hjalte och Mikael Moutakis från Institutet för hälso- och sjuk-

vårdsekonomi (IHE) har medverkat i alla tre arbetsgrupperna

Arbete med kvalitetsindikatorer
Expertmedverkan:
Marianne Holmberg, samordnare medicinsk kvalitetsutveckling, Socialstyrelsen
Johannes Järhult, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Länssjukhuset Ry-

hov, Jönköping (medicinsk rådgivare)

Gemensamma kvalitetsindikatorer för de tre tumörformerna:
Jan Adolfsson, docent, överläkare, Onkologiskt Centrum Stockholm-Gotland, 

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (ordförande)
Björn Cedermark, docent, överläkare, Kirurgiska kliniken, Karolinska Universi-

tetssjukhuset, Solna
Per Fransson, med dr, sjuksköterska, Onkologiska kliniken, Norrlands Universi-

tetssjukhus, Umeå.
Carl Johan Fürst, docent, överläkare, Stockholms Sjukhem
Bengt Glimelius, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjuk-

huset, Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
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Jan-Erik Johansson, professor, överläkare, bitr. sjukhusdirektör, Örebro Univer-
sitetssjukhus

Elisabeth Skeppner, socionom, kurator, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset 
Örebro

Ulrika Wiberg, sjuksköterska, vårdenhetschef, Kirurgiska kliniken, Universitets-
sjukhuset i Lund

Kvalitetsindikatorer för bröstcancer
Jan Adolfsson, docent, överläkare, Onkologiskt Centrum Stockholm-Gotland, 

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karin Ahlberg, fil dr, sjuksköterska, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Univer-

sitetssjukhuset, Göteborg
Jonas Bergh, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universi-

tetssjukhuset, Solna 
Tina Bondesson, sjuksköterska, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitets-

sjukhuset, Solna
Mariann Iiristo, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjuk-

huset på Södersjukhuset (ordförande)
Urban Nylén, specialistläkare, onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjuk-

huset, Solna
Kerstin Wåhleman, patientföreträdare, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisa-

tion (BRO)

Kvalitetsindikatorer för kolorektal cancer
Björn Cedermark, docent, överläkare, Kirurgiska kliniken, Karolinska Universi-

tetssjukhuset, Solna (ordförande)
Gisela Fridstedt fil mag, Vårdenhetschef kirurgi Östra, Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset, Göteborg
Lena Gabrielsson, utredare, Socialstyrelsen, Regionala tillsynsenheten i Örebro
Bengt Glimelius, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjuk-

huset, Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Åke Näslund, patientföreträdare, ILCO (riksförbundet för stomi- och reservoa-

ropererade)
Ingvar Ovhed, distriktsläkareläkare, Primärvården, Karlskrona
Ulrika Wiberg, sjuksköterska, vårdenhetschef, Kirurgiska kliniken, Universitets-

sjukhuset i Lund

Kvalitetsindikatorer för prostatacancer
Göran Ahlgren, docent, överläkare, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset 

MAS, Malmö
Per Ahlström, patientföreträdare, Prostatacancerförbundet, Eskilstuna
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Magnus Hellström, överläkare, Urologiska kliniken, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Solna

Jonas Hugosson, professor, överläkare, Avdelningen för Urologi, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Göteborg

Jan-Erik Johansson, professor, överläkare, bitr sjukhusdirektör, Örebro Univer-
sitetssjukhus (ordförande)

Pär A Larsson, neurobiolog, Fyrbodalinstitutet, Uddevalla
Bo Lennernäs, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset, Göteborg
Rolf Lundgren, docent, överläkare, Urologiska enheten, Lasarettet i Helsingborg
Sten Nilsson, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universi-

tetssjukhuset, Solna
Anders Widmark, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Uni-

versitetssjukhus, Umeå

Prioriteringsarbetet
Arbetet med prioriteringarna har bedrivits i tre arbetsgrupper. För projektledning 
och sekretariat i alla tre arbetsgrupperna svarade:

Fredrik Berggren, chefsekonom, Socialstyrelsen
Kristina Eklund, utredare, Socialstyrelsen
Torbjörn Malm, utredare, Socialstyrelsen
Anna Sohlberg, utredare, Socialstyrelsen

I slutfasen av arbetet har förslag till prioritering beretts i en mindre, gemensam 
prioriteringsgrupp med Hans Starkhammar som ordförande.

I prioriteringsgrupperna ingick följande personer:

Bröstcancer
Jonas Bergh, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universi-

tetssjukhuset, Solna
Stefan Emdin, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Norrlands Universi-

tetssjukhus, Umeå.
Carl-Magnus Edenbrandt, docent, specialistläkare palliativ medicin, Hässleholms 

sjukhus
Monica Ericson-Sjöström, distriktsläkare, Primärvården i södra Bohuslän
Erika Isaksson-Friman, med dr, specialistläkare, Onkologiska kliniken, Karolin-

ska Universitetssjukhuset, Solna
Bo Nordenskjöld, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjuk-

huset, Linköping
Marianne Omne-Pontén, sjuksköterska, Falu Lasarett, Falun
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Gunnel Ragnarson Tennvall, dr med vet, hälsoekonom, Institutet för hälso- och 
sjukvårdsekonomi (IHE), Lund 

Lars Sandman, fil dr, universitetslektor (vårdetik), Högskolan i Borås
Hans Starkhammar, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjuk-

huset, Linköping (ordförande)
Pär Säberg, distriktsläkare, Curera, Stockholm

Kolorektal cancer
Christina Forsberg, docent, Karolinska Institutet och lektor Röda Korsets Hög-

skola, Stockholm samt representant för Svensk sjuksköterskeförening
Hans Johansson, Överläkare, ASIH, Geriatriska kliniken, Södertälje Sjukhus
Peter Nygren, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhu-

set, Uppsala
Ingvar Ovhed, distriktsläkare, Primärvården Karlskrona
Ulf Persson, fil dr, hälsoekonom, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), 

Lund 
Lars Påhlman, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, 

Uppsala (adjungerad från medicinska faktagruppen)
Jörgen Rutegård, docent, överläkare, Kirurgiska kliniken, Örebro Universitets-

sjukhus
Lars Sandman, fil dr, universitetslektor (vårdetik), Högskolan i Borås
Anders Thulin, docent, chef för divisionen för onkologi och hematologi, Karo-

linska Universitetssjukhuset, Solna, (ordförande)

Prostatacancer
Ola Bratt, docent, överläkare, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund 

(adjungerad från medicinska faktagruppen)
Per-Anders Heedman, överläkare, Hemsjukvårdens Hus/LAH, Universitetssjuk-

huset, Linköping
Lars Grenabo, docent, överläkare, Avdelningen för urologi, Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset, Göteborg
Agneta Holm, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhu-

set, på Södersjukhuset, Stockholm
Sara Nilsson, sjuksköterska, Avdelningen för urologi, Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset, Göteborg
Gunnel Ragnarson Tennvall, dr med vet, hälsoekonom, Institutet för hälso- och 

sjukvårdsekonomi (IHE), Lund 
Lars Sandman, fil dr, universitetslektor (vårdetik), Högskolan i Borås
Hans Starkhammar, docent, överläkare Onkologiska kliniken, Universitetssjuk-

huset, Linköping (ordförande)
Pär Säberg, distriktsläkare, Curera, Stockholm
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Agneta Vogl, sjuksköterska, Avd för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborg

Anders Widmark, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Uni-
versitetssjukhus, Umeå

Samverkan med patientorganisationer
Under arbetet har samråd skett med följande företrädare för berörda patientor-
ganisationer:

Ingrid Kössler, ordförande, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO)
Kerstin Wåhleman, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO)
Börje Olsson, ILCO (riksförbundet för stomi och reservoaropererade), Boden
Åke Näslund, ILCO (riksförbundet för stomi och reservoaropererade), Sundsvall
Lasse Edlund, Prostatacancerförbundet, Östersund
Per Ahlström, Prostatacacancerförbundet, Eskilstuna
Lars-Olof Strandberg, Prostatacancerförbundet, Yngsjö
Bo Sävkvist, Prostatacancerförbundet, Borensberg
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Bilaga 2. Principiella utgångspunkter 
för arbetet med prioriteringar

De etiska principerna som värdegrund  
för prioriteringarna
Inledning
Den etiska plattform som riksdagen fastslagit ska ligga till grund för de 
prioriteringar som görs inom hälso- och sjukvården består av tre olika 
principer: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 
samt kostnadseffektivitetsprincipen. Det finns ett brett stöd för att dessa 
principer ska utgöra värdegrunden, men samtidigt råder det en osäkerhet 
om hur dessa principer ska tillämpas i praktiken. 

För att kunna omsätta dessa principer i praktiken krävs en arbetsmo-
dell där begreppen tydliggörs och operationaliseras. I figur 1 beskrivs de 
grundprinciper för vertikal prioritering inom ett verksamhetsområde som 
tillämpas i Socialstyrelsens arbete. Nedan redovisas några av de princi-
piella överväganden som varit vägledande för prioriteringarna i arbetet 
med riktlinjerna för de tre tumörformerna. I kapitel 3 beskrivs närmare 
den metod som tillämpats i arbetet med att ta fram faktaunderlagen och 
de olika behandlingsrekommendationerna. 

*Direkta kostnader
- medicinska åtgärder
- ej medicinska åtgärder

*Indirekta kostnader
- produktionsbortfall
- andra tidskostnader (patient, 
anhörig m. fl.)

I förhållande till……….

*Effekt på aktuellt sjukdomstillstånd
- symtom
- funktionsförmåga
- livskvalitet

*Effekt på risk
- förtida död
- permanent sjukdom/skada
- försämrad livskvalitet

*Risk för biverkningar och allvarliga 
komplikationer av åtgärden

*Aktuellt sjukdomstillstånd
- symtom
- funktionsförmåga
- livskvalitet

*Risk för
- förtida död
- permanent sjukdom/skada
- försämrad livskvalitet

*Nedsatt autonomi skall
bevakas

E

V

I

D

E

N

S

KostnadseffektivitetPatientnytta (effekt av åtgärd)Sjukdomens svårighetsgrad

Behovs och solidaritetsprincipen                                Kostnadseffektivitetsprincipen

Människovärdesprincipen       

Patientnytta
(effekt av åtgärd)

Figur 1. Delkomponenter att beakta vid prioritering.
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Människovärdesprincipen 
Människovärdesprincipen är överordnad de andra principerna vid alla ty-
per av prioriteringar i hälso- och sjukvården. Den anger att prioriteringar 
inte får göras på basis av personliga egenskaper, ålder, inkomst eller so-
cial ställning i samhället. Därmed anger den på vilka grunder vi inte får 
prioritera men ger i övrigt ingen vägledning om hur prioriteringarna bör 
går till. Människovärdesprincipen har ett brett stöd och verkar vid ett för-
sta påseende vara okontroversiell. 

En fråga som dock ofta diskuteras med anledning av människovärdes-
principen är i vilka situationer som det trots allt kan vara motiverat att 
använda ålder som prioriteringsgrund. I riksdagens prioriteringsriktlinjer 
diskuteras skillnaden mellan biologisk och kronologisk ålder. 

En persons kronologiska ålder är den tid som förflutit sedan personen 
föddes, medan den biologiska åldern är personens biologiska status vid 
en viss ålder. Det skulle strida mot de etiska principerna att särbehandla 
någon enbart på grund av dennes kronologiska ålder. Däremot ingår ned-
satta fysiologiska reserver i bedömningen av vad enskilda äldre patienter 
kan tillgodogöra sig i form av medicinska åtgärder (1). En äldre person 
kan ha sämre förutsättningar att klara en viss behandling. Riskerna vid 
vissa operationer kan dessutom öka när kroppens kondition avtar, varvid 
nackdelarna kan bli större än fördelarna. Risken för allvarliga komplika-
tioner kan också bedömas som oacceptabelt stor. 

Åldern i sig ska således inte ha någon betydelse ur prioriteringssyn-
punkt. Det är den totala bedömningen av patientens behov och hur pa-
tienten kan tillgodogöra sig vården som ska avgöra insatsen. Det är inte 
heller tillåtet att väga in det faktum att en viss sjukdom drabbar personer 
av ett visst kön. I linje med detta har det därför inte spelat någon roll för 
riktlinjearbetet att bröstcancer företrädesvis drabbar kvinnor i yngre åld-
rar medan prostatacancer företrädesvis drabbar äldre män. 

Samtidigt har vi när det gäller prostatacancer funnit det värdefullt att 
kunna ta hänsyn till olika förväntade livslängd, eftersom prostatacancerns 
naturalförlopp kan leda till att en åtgärd inte hinner få effekt innan patien-
ten avlider i någon annan sjukdom. För att undvika överbehandling, bör 
man följaktligen göra skillnad beroende på om patienten har en lång eller 
kort förväntad överlevnad. Detta får inte tolkas i termer av kronologisk 
ålder i relation till den medellivslängd som råder i Sverige. I stället ska 
detta tolkas i termer av biologisk ålder där man i den kliniska situationen 
måste göra en individuell bedömning av patientens förväntade livslängd 
och alltså inte kan använda schabloniserade kronologiska åldersgränser. 
Det innebär alltså att en 80-åring kan vara i ett sådant biologiskt skick att 
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han har en förväntad livslängd som är så pass lång att han bör undergå 
aktiv behandling mot sin prostatacancer, på samma sätt som en multisjuk 
60-åring kan ha en alltför kort förväntad livslängd för att hinna få nytta 
av åtgärden.

Det skulle således innebära avsteg från människovärdesprincipen att 
särbehandla någon enbart på grund av kön eller kronologisk ålder. Den 
enskilde patientens förmåga att tillgodogöra sig en behandling måste tas 
med i bedömningen. På gruppnivå kan emellertid egenskaper som ålder 
och kön vara uttryck för speciella behov. I de nu aktuella riktlinjerna gäller 
detta rekommendationerna om populationsbaserad screening med mam-
mografi. Organiserade masshälsoundersökningar med mammografi med 
högst två års intervall för kvinnor mellan 40 och 75 år förordas eftersom 
det finns mycket gott vetenskapligt stöd för att det leder till reducerad 
mortalitet i bröstcancer. Det finns inte något vetenskapligt stöd för att 
screening av kvinnor yngre än 40 år eller äldre än 70 år leder till reduce-
rad mortalitet.

Behovs- och solidaritetsprincipen
Behovs- och solidaritetsprincipen består av två delar, både sjukdomens svå-
righetsgrad och den förväntade nyttan av den åtgärd som är aktuell. Kärnan 
i behovs- och solidaritetsprincipen är att mer av resurserna ska ges till de 
patienter som har de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten. 
De som har större behov ska gå före de med mindre behov även om konse-
kvensen blir att alla inte får sina behov tillfredsställda – därav tillägget om 
solidaritet. Solidaritet innebär också att man särskilt ska beakta behoven 
hos de svagaste. Hit hör grupper med låg autonomi, exempelvis barn, ål-
dersdementa och andra som har svårt att kommunicera med sin omgivning. 
Värt att notera är att det sägs att man särskilt ska beakta behoven – inte att 
de ska ges en högre prioritet på grund av låg autonomi utan det är behovet 
av vård som ska avgöra insatsen. 

Bedömningar av sjukdomstillståndets svårighetsgrad har tillmätts stor 
betydelse men kan inte vara den enda grunden för prioriteringen. Prio-
riteringsutredningen slog fast att patientens förmåga att tillgodogöra sig 
en behandling (det vill säga patientnyttan) också finns inbyggd i behovs-
begreppet, eftersom man endast behöver sådant man har nytta av, eller 
omvänt – man behöver inte det man inte har nytta av. 

I ställningstagandet att behov ska vara vägledande för prioriteringar lig-
ger således tanken att det måste finnas en åtgärd med dokumenterad nytta 
som kan kopplas till det aktuella behovet. Följaktligen baseras riktlinjear-
betet på kombinationen sjukdomstillstånd (behov) och åtgärder (och nyttan 
av åtgärden i relation till detta tillstånd). I riktlinjearbetet har förväntad 
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livslängd, symtom, livskvalitet samt funktionsnivå vägts in som relevanta 
aspekter i relation till behov. Detta ska tolkas så att om en person drabbas 
av ett visst sjukdomstillstånd som påverkar förväntad livslängd, som ger 
problematiska symtom, som innebär en sänkning av livskvaliteten eller 
som innebär en funktionsnedsättning så har den personen ett behov av 
åtgärder som kan påverka sjukdomstillståndets konsekvenser. Hur stor 
behovet är av just den åtgärden hänger därmed ihop med hur stor effekt 
den har på livslängd, symtomen etc. 

När det gäller att bedöma olika typer av behov så har en av de frågor 
som uppstått i samband med arbetet med cancerriktlinjerna varit hur man 
ska väga livslängdsbehov å ena sidan mot behov i relation till symtom, 
livskvaliet och funktion å andra sidan (i fortsättningen sammanfattat som 
livskvalitetsbehov eller motsvarande). Det vill säga hur ska man bedöma 
svårighetsgraden hos ett tillstånd som innebär att patientens liv riskerar 
att förkortas mot ett tillstånd som innebär en svår livskvalitetspåverkan, 
exempelvis i form av smärta? I föreliggande riktlinjearbetet har vi gjort 
bedömningen att ett stort livskvalitetsbehov kan väga lika tungt som ett 
stort livslängdsbehov, vilket avspeglar sig i det faktum att smärtbehand-
ling i ett palliativt skede har fått prioritet 1, i nivå med bästa kurativa 
livsförlängande behandling. Ett argument som kan ges för att livskvali-
tetsbehov kan väga lika tungt som livslängdsbehov är att föreställa sig en 
situation där vi både riskerar att vårt liv förkortas och har mycket svåra 
livskvalitetspåverkande symtom och måste välja mellan att antingen få 
ett längre liv och samtidigt ha kvar dessa svåra symtom eller att under 
den återstående tiden som vi ändå har kvar i livet få dessa symtom lind-
rade. Här verkar det inte orimligt att vi skulle välja symtomlindringen 
åtminstone upp till en viss gräns, innan fortsatt liv blir värdefullt för oss. 
Följaktligen kan vi inte på ett enkelt sätt säga att livsförlängning alltid är 
viktigare än livskvalitetshöjande åtgärder.

Samtidigt har det varit väsentligt att rangordna svårighetsgraden hos 
olika behov för att kunna differentiera mellan olika tillstånd och åtgärder. 
När det gäller livslängdsbehov har då risken för förkortat liv varit vägle-
dande där en högre risknivå innebär ett större behov. När det gäller livs-
kvalitetsbehov har det inte på samma sätt gått att sätta siffror på behovsni-
vån och följaktligen har prioriteringsgrupperna fått göra en bedömning av 
hur allvarligt eller svårt ett visst livskvalitetsbehov är. Denna bedömning 
har baserats på den samlade kliniska och allmänmänskliga erfarenheten 
av vad som generellt eller i normalfallet är ett svårare respektive ett lind-
rigare tillstånd. Detta med full medvetenhet om att för den enskilda in-
dividen kan denna gradering se annorlunda ut. Ett exempel på hur denna 
gradering har gjorts i föreliggande arbete är att smärta, svårt illamående 
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och ångest (framförallt i ett palliativt skede) ansetts vara tillstånd med en 
hög svårighetsgrad medan sådant som impotens eller att sakna ett bröst 
ansetts ha en lägre svårighetsgrad. Detta ska dock inte tolkas så att impo-
tens eller att ha en förändrad kropp skulle vara tillstånd med oväsentlig 
svårighetsgrad. Dessa tillstånd kan naturligtvis ha en stor livskvalitets-
påverkan, men bedömningen har varit att de i jämförelse med smärta, 
svårt illamående och ångest väger lättare. Att de olika cancerdiagnoserna 
har olika naturalförlopp har varit en annan faktor som har komplicerat 
behovs- och nyttobedömningen. Man skulle kunna argumentera för att en 
sjukdom som leder till att en individ riskerar att avlida om 10 år har en 
lägre svårighetsgrad än en sjukdom som innebär att man avlider om endast 
2 år och att följaktligen sjukdomen med det kortare naturalförloppet även 
har den högre svårighetsgraden. Ett sådant resonemang förefaller dock 
implicera att vi kan ta hänsyn till den kronologiska åldern och säga att en 
person som förlorar fler år på att drabbas av en viss sjukdom (det vill säga 
en yngre person) har ett större behov än en person som förlorar färre år. 
Följaktligen har vi inte gjort en sådan bedömning i föreliggande riktlinje-
arbete utan svårighetsgraden av att drabbas av prostatacancer som har ett 
längre naturalförlopp jämfört med att drabbas av bröstcancer eller kolo-
rektal cancer som har ett kortare naturalförlopp har bedömts som likvär-
dig. Däremot har de olika naturalförloppen varit en komplicerande faktor 
i bedömningen av effekterna av de åtgärder som sätts in. Dels eftersom 
prostatacancer med sitt längre naturalförlopp kräver längre uppföljning 
för att kunna konstatera om en viss åtgärd har effekt på överlevnad, och 
där saknas än så länge den typen av långtidsuppföljningar. Dels eftersom 
patienter som lider av ett tillstånd med ett längre naturalförlopp riskerar 
att drabbas av andra livshotande tillstånd som kan påverka bedömningen 
av åtgärdernas effekter. För att inte diskriminera prostatacancer utifrån 
detta har därmed vissa justeringar gjorts i den slutliga rangordningen, 
som inte helt följer de siffror som finns kring åtgärdernas effekt.

Som det sades inledningsvis i kapitlet så råder det viss osäkerhet kring 
hur prioriteringsplattformen ska tillämpas i ett konkret riktlinjearbete. 
Eftersom det förefaller omöjligt att formulera kriterier för vad det inne-
bär att få rangordning 1, 2 etc. och rangordningskalan därmed ska tolkas 
som en relativ skala har det varit nödvändigt att utgå från vissa metodo-
logiska riktmärken i rangordningen. Likaså eftersom det är tillstånd och 
åtgärder av mycket varierande karaktär där även underlaget kring effekter 
och kostnadseffektivitet skiljer sig åt så har vi formulerat metodologiska 
riktlinjer kring olika typer av tillstånd och åtgärder. 

Riktvärde för vad som bör ha rangordning 1 i den relativa skalan och 
vad som följaktligen övriga tillstånd och åtgärder bör förhålla sig till, har 
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varit bästa tillgängliga behandling i intention att bota i förhållande till 
de cancerdiagnoser som behandlats. Här har sedan de potentiellt botande 
åtgärder som rangordnats framförallt bedömts utifrån de effekter i termer 
av kuration eller livsförlängning som de har. När det gäller mer renodlade 
livskvalitetsbehov har, enligt ovan, smärtbehandling i palliativt skede gi-
vits rangordning 1 och därmed fungerat som parallellt riktvärde i relation 
till de livskvalitetspåverkande tillstånd och åtgärder som behandlats. Be-
roende på ett sämre underlag angående de effekter livskvalitetshöjande 
åtgärder har, har dock här framförallt en bedömning av svårighetsgraden 
hos det livskvalitetspåverkande tillståndet varit vägledande för rangord-
ningen.

När det gäller preventiva åtgärder har dessa rangordnats i förhållande 
till bästa behandling i avsikt att bota, utifrån den aktuella riskgruppens 
risk att insjukna i den aktuella diagnosen samt i vilken utsträckning de 
preventiva och uppföljande åtgärderna har effekter på ett sådant möjligt 
insjuknande. Exempelvis har gentest och efterföljande profylaktisk ko-
lektomi då någon har genförändringen FAP som indikerar för kolorektal 
cancer givits rangordning 1 eftersom detta tillstånd innebär närmare 100 
procents risk att insjukna i kolorektal cancer och denna åtgärd eliminerar 
denna risk. Utifrån detta har sedan preventiva åtgärder där risk och effekt 
är mindre rangordnats lägre.

När det gäller diagnostiska åtgärder har riktmärket varit att bästa dia-
gnostiska åtgärd, nödvändig för att genomföra en viss behandling, place-
rats på samma rangordningsnivå som denna åtgärd. Detta har inneburit att 
för bröstcancer och kolorektal cancer ligger bästa diagnostiska åtgärder 
för bästa kurativa behandling på rangordning 1. I fallet prostatacancer 
där bästa kurativa behandling fått en lägre rangordning, har dock bästa 
diagnostiska åtgärd placerats på rangordning 1 med motiveringen varje 
patient måste ha rätt att få tillgång till diagnostik av sitt tillstånd, även i 
de fall där ingen åtgärd är aktuell att genomföra och för att kunna utesluta 
de fall när patienten inte lider av prostatacancer. 

Kostnadseffektivitetsprincipen 
Kostnadseffektivitetsprincipen föreskriver att man ska eftersträva en än-
damålsenlig resurshushållning i sjukvården. Denna princip kan också 
beskrivas som att man bör eftersträva en rimlig relation mellan kostna-
der och effekt mätt i hälsa och livskvalitet vid resursfördelning till olika 
verksamhetsområden eller vid val mellan olika åtgärder. Det är alltid den 
extra hälsovinsten som kan uppnås mellan två alternativa åtgärder (mar-
ginalnyttan) som ska relateras till marginalkostnaden. 
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När en åtgärd både kostar mindre och ger större hälsovinst är valet 
enkelt. Vanligtvis uppnås emellertid hälsovinster till en högre kostnad. I 
dessa fall blir frågan huruvida merkostnaden står i rimlig relation till den 
extra hälsovinsten. Med kostnad avses nettokostnaden för alla relevanta 
kostnadsförändringar som uppstår i samhället i och utanför sjukvården. I 
praktiken kan det dock vara svårt att beräkna den sanna nettokostnaden 
för den förbättrade effekten. 

I den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet om priori-
teringar (1) anges en rangordning mellan de tre etiska principerna som 
innebär att kostnadseffektiviteten kommer i tredje hand. Det är dock inte 
helt klart hur detta ska tolkas i praktiken. En tänkbar tolkning är att kost-
nadseffektivitet alltid ska vägas in i prioriteringsbeslutet, men att svåra 
tillstånd ska ges företräde framför lindrigare även om vården av de svå-
rare tillstånden kostar mer. En annan tänkbar tolkning är att värderingen 
av kostnadseffektivitet endast skulle vara tillämplig vid jämförelser mel-
lan olika metoder för behandling av samma sjukdom. 

Riksdagen har i sitt beslut om subventionering av läkemedel inom ra-
men för läkemedelsförmånen (prop. 2001/2002:63) förtydligat hur kost-
nadseffektivitetsprincipen bör tillämpas. Enligt riksdagens direktiv till 
Läkemedelsförmånsnämnden ska denna utgå från tydliga kriterier för att 
dels bedöma läkemedel som står i överensstämmelse med de allmänna 
principerna om prioriteringar i hälso- och sjukvården, dels värdera om 
marginalkostnaden för användning av ett läkemedel är rimlig utifrån 
medicinska, humanitära och samhällsekonomiska aspekter. Det innebär 
att kostnadseffektiviteten alltid ska vägas mot sjukdomstillståndets all-
varlighetsgrad. Kravet på kostnadseffektivitet, det vill säga kostnad per 
hälsovinst, måste då ställas högre vid mindre svåra tillstånd än vid till-
stånd med hög svårighetsgrad.

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) används i ökad utsträckning i 
hälsoekonomiska utvärderingar för att jämföra kostnadseffektivitet hos 
behandlingar riktade till olika typer av patientgrupper. Vid beräkning av 
vunna kvalitetsjusterade levnadsår lägger man ihop både vinst i livskvali-
tet och överlevnad. Fördelen med detta mått, framför mått som bygger på 
kostnad per vunnet levnadsår, är att behandlingar som i huvudsak påver-
kar överlevnad kan jämföras med behandlingar som i huvudsak förbättrar 
livskvaliteten.

Eftersom kostnadseffektiviteten alltid ska vägas mot sjukdomstillstån-
dets svårighetsgrad har det inte varit aktuellt att dra en gräns mellan vad 
som är att betrakta som kostnadseffektivt och vad som inte är att betrakta 
som kostnadseffektivt. Det innebär att en viss sjukvårdsinsats kan ges hög 
prioritet trots att kostnaden per QALY bedöms vara hög, om det rör sig 
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om ett allvarligt sjukdomstillstånd och det finns dokumenterat effektiv be-
handling att erbjuda. Å andra sidan skulle prioriteringar som inte tar hän-
syn till kostnadseffektiviteten även för de svåraste tillstånden kunna leda 
till att mycket stora resurser förbrukas på åtgärder med mycket begränsad 
nytta men till stor kostnad, vilket menligt skulle påverka situationen i 
relation till mindre svåra men fortfarande mycket angelägna tillstånd som 
bör åtgärdas inom hälso- och sjukvården. Det innebär att åtgärder som har 
en dokumenterad effekt vid mycket angelägna tillstånd kan få en relativt 
låg rangordning om kostnaden är mycket hög i relation till effekten.

I arbetet med cancerriktlinjerna har bedömningarna av kostnadseffek-
tiviteten spelat störst roll för rangordningen när det gäller behandlingen 
med olika former av läkemedel med i huvudsak palliativ effekt där det 
funnits fakta med god evidens om kostnadseffektiviteten. I övrigt har 
rangordningen framförallt baserats på bedömningar av svårighetsgrad 
och effekt. Fakta om kostnadseffektiviteten har ofta bidragit till att ett 
tillstånds-/åtgärdskombination fått en något lägre prioritet i de fall kost-
naden per QALY bedömts vara hög jämfört med om prioriteringen enbart 
skulle ha baserats på en bedömning av svårighetgrad och effekt. Däremot 
har inte fakta som indikerar att kostnaden per QALY är låg eller måttlig 
höjt en rangordning som baserats på en bedömning av svårighetsgrad och 
effekt. Att kostnadseffektiviteten inte har spelat en mer avgörande roll i 
arbetet med cancerriktlinjerna har framförallt att göra med att det i många 
fall har saknats kostnadseffektivitetsbedömningar med god evidens och 
att man har gjort bedömningen att man riskerar att särbehandla tillstånd/
åtgärder för vilka det finns fakta om kostnadseffektiviteten om man tar 
alltför stor hänsyn till kostnadseffektivitetsprincipen.

Användning av vetenskaplig dokumentation
Ett tydliggörande av hälsovinster och kostnader syftar till att förbättra be-
slutsunderlaget, men beslutsunderlaget kan aldrig bli heltäckande efter-
som det saknas information på många områden. 

Den systematiska litteraturgranskningen intar en central plats i tekni-
ken för evidensbaserad medicin (EBM), där sökandet efter rigoröst ge-
nomförda kliniska studier står i centrum. Vad man genom systematiska 
litteraturgranskningar kan peka på är (a) om det finns evidens som stöder 
påståendet att metoden har viss effekt, respektive (b) om det saknas evi-
dens för att för att metoden har den effekt man efterfrågar. Detta är viktigt 
att hålla isär. I det första fallet är det fastslaget om metoden har avsedd ef-
fekt. I det andra fallet är det faststället att det inte finns några studier som 
tyder på att metoden har avsedd effekt. I det senare fallet kan frånvaron 
av evidens bero på (a) att effekten inte har studerats, (b) att effekten inte 
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går att studera genom sådana studier som inkluderats i granskningen eller 
(c) att man missat tillgängliga studier. 

Fokuseringen på randomiserade studier är ett sätt att stärka basen för 
evidens. 

Ett problem är att det tenderar att bli mycket data genererade under 
optimala omständigheter (eng. efficacy) och för lite data från vanlig sjuk-
vård (eng. effectiveness). 

När det gäller protokollstyrda randomiserade studier är det av vikt att be-
akta skillnaden mellan den effekt som är uppmätt i kliniska studier och den 
effekt som uppnås i den behandling som sker inom hälso- och sjukvården. 
Det är den förväntade effekten i en klinisk vardag som är styrande i riktlin-
jearbetet. I vetenskapliga studier används olika kriterier för att identifiera 
en för studien lämplig grupp av patienter. Detta är naturligt samt en omistlig 
del i att ta fram nya behandlingsmetoder och nya läkemedel. 

Svårigheten för riktlinjearbetet ligger här i att många studier som är 
publicerade om olika behandlingseffekter är konstruerade så att de mäter 
behandlingseffekten under just konstruerade förhållanden. Med konstru-
erade förhållanden menas här exempelvis att de patienter som väljs ut 
för att ingå i studien väljer ut efter speciella krav, och att dessa krav inte 
överensstämmer med hur det faktiska patientunderlaget ser ut för det till-
ståndet med tillhörande åtgärd i verkligheten.

I en studie ställs det först upp olika kriterier för att en patient ska få 
vara med i studien. Samtidigt ställs det upp kriterier om vilka patienter 
som av olika skäl inte får vara med i studien. Efter detta kan det följa en 
kortare eller längre prövotid där data samlas in och baserat på dessa data 
kan de patienter som ska ingå i studien väljas ut. Vidare kan även kriterier 
som specificeras för att ska exkluderas ur studien under studietiden. De 
variabler som mäts i studien kan vara lämpliga att undersöka beträffande 
förekomsten av effekt samt patientsäkerhet. Dessa variabler kan dock vara 
mindre lämpliga för att dokumentera effekter och resursförbrukning ur ett 
samhälleligt perspektiv. Följaktligen måste den existerande vetenskapliga 
litteraturen tolkas i relation till svenska kliniska förhållanden. 

Huruvida evidensbaserad medicin kan användas som underlag för prio-
riteringar beror i stor utsträckning på vilket område man studerar, om det 
finns studier av god kvalitet och om dessa är jämförbara. Olika medicinska 
och andra insatser inom hälso- och sjukvården är i olika grad studerade 
med metoder som låter sig inordnas under systematiska granskningar som 
rekommenderas inom ramen för konceptet evidensbaserad medicin. 

Den evidensbaserade medicinens begränsningar som underlag för pri-
oriteringar diskuterades för några år sedan i en artikel i Läkartidningen. 
Í artikeln konstaterades bland annat att man grovt kan säga att det finns 
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mycket god vetenskaplig dokumentation av läkemedel, god eller halvgod 
dokumentation av kirurgiska insatser, svag vetenskaplig dokumentation av 
värdet av omvårdnadsinsatser och inte bara svag utan också i viss mån kon-
troversiell dokumentation av rehabiliteringsmetoder. 

I samma artikel konstaterades att principerna om evidensbaserad medi-
cin (EBM) är till störst hjälp när det gäller att väga olika insatser inom 
en och samma sfär i sjukvården, exempelvis olika läkemedel eller olika 
kirurgiska ingrepp. Principerna kan också vara av värde när det gäller orga-
nisatoriska beslut på basnivå. 

Evidensbaserad medicin är dock till föga hjälp när det gäller priorite-
ringar där det vetenskapliga underlaget är svagt eller saknas, som exem-
pelvis inom stora delar av omvårdnad, rehabilitering och sjukvårdsorga-
nisation. 

Att arbeta enligt EBM får inte betyda att man endast godkänner resultat 
av kontrollerade studier, utan att man vet när det finns sådana – och, när 
det inte finns sådana, vet hur väl en metod är undersökt. För att praktisera 
EBM ska man således vara bekant med var gränsen går i aktuell kunskap 
och använda bästa möjliga kunskap som underlag för sitt handlande.

Det är ofrånkomligt att ställningstaganden om prioriteringar till stora 
delar måste bygga på bästa tillgängliga information i form av bedöm-
ningar och skattningar och ibland även vila på svag evidens. Inom det 
medicinska området har man ofta fått förlita sig på bedömningar av vad 
som är beprövad erfarenhet, och inom det hälsoekonomiska området har 
man fått förlita sig på egna kalkyler och skattningar, vilket också framgår 
av redovisningen. 

Samtidigt bör framhållas att även i de fall när dokumentationen är god, 
så kommer man aldrig ifrån att rekommendationerna är resultatet av värde-
ringar av fakta. Det gäller i synnerhet rekommendationer om prioriteringar, 
som inte enbart ska baseras på fakta om sjukdomstillståndets svårighets-
grad samt åtgärdens effekt och kostnadseffektivitet utan också ta hänsyn till 
om kostnaden för åtgärden är rimlig i förhållande till patientnyttan. Dess-
utom ska evidensen för den medicinska effekten och kostnadseffektiviteten 
beaktas. Det bör också framhållas att ett starkt vetenskapligt stöd för en viss 
åtgärd inte behöver leda till att den åtgärden får hög prioritet. Detta skulle 
kunna medföra att områden som är väl dokumenterade får företräde på be-
kostnad av andra områden där det vetenskapliga underlaget är svagare. 

Uppgiften är således svår och de finns många etiska aspekter att ta 
ställning till. Ambitionen måste därför vara att öppet redovisa vilka ve-
tenskapliga och andra fakta som prioriteringarna och övriga rekommen-
dationer i riktlinjerna baseras på, samt att göra dessa tillgängliga för of-
fentlig insyn och debatt. Mot den bakgrunden finns det ett stort värde i att 
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den preliminära versionen av riktlinjerna för cancervården har diskuterats 
i en bred och öppen process med olika intressenter innan projektlednings-
gruppen och Socialstyrelsen har tagit slutlig ställning till riktlinjerna. 

Det samlade resultatet av arbetet med prioriteringarna och övriga re-
kommendationer redovisas i kapitel 4–7 samt i bilaga 1–3. I kapitel 4 redo-
visas ett urval av rekommendationerna från rangordningslistan, ”icke-göra-
listan” och ”FoU-listan” för de tre tumörformerna. Redovisningen har dis-
ponerats med utgångspunkt från de olika faserna i sjukdomsförloppet. För 
varje fas kommenteras de viktigaste åtgärderna för respektive tumörform. 
Därefter ges kommentarer till eventuella skillnader i prioritering mellan 
tumörformerna av de tillstånd/åtgärder som är aktuella och motiven för att 
vissa åtgärder har hänförts till ”icke-göra-listan” och ”FoU-listan”.
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Bilaga 3. Metod för arbetet 	
med nationella riktlinjer 

Arbetsformer och metod för faktaunderlaget
De medicinska faktagruppernas uppdrag
De medicinska faktadokumenten för bröst- kolorektal- och prostatacancer 
har utarbetats av tre medicinska faktagrupper, en för respektive diagnos. 

Varje medicinsk faktagrupp fick i uppdrag att definiera kombinationer 
av sjukdomstillstånd och åtgärder för den aktuella sjukdomsgruppen och 
redovisa dessa i en lista, den så kallade tillstånds-/åtgärdslistan. Uppdra-
get var att ta fram en lista som skulle omfatta hela vårdkedjan (det vill 
säga från primärprevention till uppföljning och palliation). Detta efter-
som tillstånds-/åtgärdslistan är ett redskap i processen med att ta fram 
riktlinjerna och används som underlag för 

• disposition av och innehåll i det medicinska och hälsoekonomiska fak-
tadokumentet

• rekommendationer om prioriteringar (rangordningslistan)

• rekommendationer om åtgärder som inte bör utföras rutinmässigt eller 
utföras alls (”icke-göra-listan”)

• rekommendationer om åtgärder som bara bör genomföras inom ra-
men för kliniska prövningar eller forsknings- och utvecklingsprojekt 
(”FoU-listan”).

Tillstånds-/åtgärdslistan kan inte vara heltäckande. Uppgiften för de med-
icinska faktagrupperna var att fokusera på:

• olika former av relevanta typfall (vanliga patienter, klinisk verksamhet 
med påtaglig regelbundenhet)

• indikationer/åtgärder med stora volymer

• kontroversiella områden (etiska dilemman, dyr behandling, osäkerhet, 
tveksam kostnads-/nyttoeffekt).

Eftersom arbetet med bröstcancerriktlinjerna påbörjades tidigare var pro-
cessen en annan. Prioriteringsgruppen tog fram ett förslag till lista som 
sedan utvecklades av faktagruppen.

När tillstånds-/åtgärdslistorna hade utarbetats och förankrats var det de 

IN
AKTUELL

T



�99

medicinska faktagruppernas uppgift att ta fram fakta om och bedöma de 
olika sjukdomstillståndens svårighetsgrad, effekten för de angivna åtgär-
derna och evidensen för effekten för respektive diagnos (se figur 1). Re-
sultatet redovisas såväl i listan som i det medicinska faktadokumentet.

Det medicinska vetenskapliga underlaget har så långt det är möjligt ba-
serats på redan befintliga systematiska kunskapssammanställningar av god 
kvalitet. Om kunskapssammanställningen inte varit färsk har den komplet-
teras med aktuella studier. På de områden där systematiska kunskapsöver-
sikter saknades har en översiktlig litteratursökning gjorts. Medicinsk evi-
dens har bedömts enligt graderingen i tabell 1 a och b enligt en överens-
kommelse mellan SBU, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Evidens-
gradering med siffror kan alltså endast göras när slutsatsen bygger på en 
systematisk kunskapsöversikt av god kvalitet.

Tabell 1 a. Evidensgradering när slutsatsen bygger på en systematisk kunskaps-
översikt av god kvalitet.

Evidens-
grade-
ring

Systematisk kunskaps-
översikt av god kvalitet 
som bygger på:

Undantag 

1 minst två randomiserade 
studier av högt bevis-
värde.

Enstaka mycket stor randomiserad kontrollerad 
studie (med smalt konfidensintervall) utförd på ett 
stort antal centra.
”Allt eller inget” – studier som visar en dramatisk 
och odiskutabel effekt exempelvis penicillin vid 
stora pneumonier, eller insulin vid typ 1 diabetes

2 en randomiserad studie 
med högt bevisvärde + 
minst två med medelhögt 
bevisvärde och entydiga 
resultat

En systematisk översikt som bygger på väl upp-
lagda kohortstudier eller fall-kontrollstudier med 
entydiga resultat.
En systematisk översikt som bygger på ett flertal 
randomiserade kontrollerade studier med medel-
högt och lågt bevisvärde med entydigt resultat.

3 minst två randomiserade 
studier med medelhögt 
bevisvärde och entydigt 
resultat.

En systematisk översikt som bygger på väl upp-
lagda kohortstudier eller fall-kontrollstudier med 
divergerande resultat
En systematisk översikt som bygger på ett flertal 
randomiserade kontrollerade studier med medel-
högt eller lågt bevisvärde

4 enbart studier av lågt 
bevisvärde eller där den 
systematiska kunskaps-
genomgången visat 
avsaknad av studier

IN
AKTUELL

T



�00

Tabell 1b. Evidensgradering vid enskilda studier om en systematisk kun-
skapsöversikt saknas.

Evidens-
gradering

Underlag

Mycket 
gott veten-
skapligt 
underlag

Minst två prospektiva kontrollerade studier* av högt bevisvärde med enty-
diga resultat

Gott ve-
tenskapligt 
underlag

Minst en prospektiv kontrollerad studie* av högt bevisvärde, alternativt 
minst två prospektiva kontrollerade studier* av lägre kvalitet men som 
pekar i samma riktning

Visst ve-
tenskapligt 
underlag

Minst en kohort- eller fall-kontrollstudie av tillfredsställande kvalitet eller 
minst en prospektiv kontrollerad studie* av lägre kvalitet

Beskrivs 
med ord

Studier med heterogena utfall, observationsstudier mm lägre kvalitet, ex-
pert- eller konsensusuttalanden m.m.

* en prospektiv studie kan vara av interventionstyp (t.ex. randomiserad prövning) eller observations-
typ (kohortstudie).

	
I faktadokumentet summeras det rådande kunskapsläget, dokumentet inne-
håller inte några rekommendationer. Dessa presenteras i detta dokument, 
beslutsstödsdokumentet.

De hälsoekonomiska faktagruppernas uppdrag
De hälsoekonomiska faktadokumenten har utarbetats av tre hälsoekonomiska 
faktagrupper. Samarbetet mellan de medicinska och hälsoekonomiska fakta-
grupperna har underlättats av att ordförande för respektive hälsoekonomisk 
faktagrupp vid flertalet tillfällen deltagit i de medicinska faktagrupperna. De 
hälsoekonomiska faktagruppernas uppgift har varit att delta i framtagandet 
av tillstånds-/åtgärdslistan samt att komplettera listan med information om 
kostnadseffektivitet och evidens för kostnadseffektiviteten. 

Genomförandet har inneburit en systematisk litteraturgenomgång av sam-
hällsekonomiska kostnadsberäkningar och hälsoekonomiska utvärderingar 
beträffande de tre cancerdiagnoserna. 

Litteratursökning, genomgång och bedömning redovisas framförallt i 
ett separat hälsoekonomiskt faktadokument. Sökningar efter hälsoekono-
miska utvärderingar har gjorts för hela vårdkedjan i förhållande till till-
stånds-/åtgärdslistan. Om systematiska översikter varit tillgängliga, har 
dessa användas i första hand framför egna översikter.

Sökningarna har inriktats på samhällsekonomiska kostnadsberäkning-
ar och ekonomiska utvärderingar. De föredragna effektmåtten har varit 
kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) samt vunna levnadsår.
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För tillstånd och åtgärder där det inte finns några hälsoekonomiska stu-
dier men där en hälsoekonomisk kostnadseffektivitetsbedömning har be-
hövts har skattningar alternativt kalkyleringar genomförts. Med skattning 
avses en enkel kvantitativ bedömning som resulterar i att kostnadseffekt-
kvoten bedöms ligga i ett intervall enligt Socialstyrelsens klassificering 
på området (tabell 2). Med kalkylering avses analytiska beräkningar som 
kan vara av publiceringsbar kvalitet. Det har även förekommit att skatt-
ning alternativ kalkylering inte framstått som rimligt och då har kostna-
den/vunnet levnadsår/QALY för åtgärden klassificeras som ej bedömbar. 

Valet av tillstånd/åtgärder för kalkylering liksom genomförandet av kal-
kyler har skett i samråd med medicinsk faktagrupp.

Hälsoekonomisk evidens har bedömts enligt graderingen i tabell 2. På 
samma sätt har bedömningen av kostnadseffektivitet gjorts i enlighet med 
de angivna intervallen i tabell 2.

En begränsning är att de flesta hälsoekonomiska studierna är genom-
förda under andra förhållanden än svensk sjukvård och svenska ekono-
miska förutsättningar och att de därmed kan brista i relevans för svenska 
förhållanden. I arbetet med det hälsoekonomiska faktadokumentet har 
därför de experter som har huvudansvaret för det medicinska faktadoku-
mentet fått bedöma huruvida de olika studierna är relevanta för svenska 
förhållanden inom sina respektive expertområden. 

I de fall där experterna i hälsoekonomi gjort bedömningen att studien 
är av god kvalitet och de medicinska experterna att studien är relevant för 
svenska förhållanden har angetts att evidensen är god i kolumnen för häl-
soekonomisk evidens i rangordningslistan. I de fall när hälsoekonomerna 
gjort bedömningen att studien har god hälsoekonomisk evidens och de 
medicinska experterna bedömt att studien har vissa brister när det gäl-
ler relevans för svenska förhållanden har det redovisats att det finns viss 
evidens för resultatet.

Kostnadseffektiviteten redovisas i en skala från låg till mycket hög 
kostnad per QALY. Det främsta skälet till detta är att beräknade kostnader 
per hälsovinst, så kallade kostnadseffektivitetskvoter, sällan är exakta och 
kan variera mellan olika studier. De ska således sällan tolkas bokstavligt, 
men de ger ofta en god bild av storleksordningen.IN
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Tabell 2. Evidensgradering av hälsoekonomi och bedömning av inkrementella 
kostnadseffektivitetskvoter.

Hälsoekonomisk evidens
(betingat på att studien är medicinskt re-
levant)

Kostnad per QALY alternativt vunnet 
levnadsår

God
Studie av god kvalitet med robusta resultat

Låg
< 100 000 kr/QALY alt vunnet levnadsår

Viss
Studie av godtagbar kvalitet

Måttlig
< 500 000 kr/QALY alt vunnet levnadsår

Kalkylerad
Egna kalkyler

Hög
≤ 1000 000 kr/QALY alt vunnet levnadsår

Skattad
Egna bedömningar

Mycket hög
> 1000 000 kr/QALY alt vunnet levnadsår

Ej bedömbar Ej bedömbar

Rekommendationerna 
När de medicinska och hälsoekonomiska faktaunderlagen tagits fram var 
det faktagruppernas uppgift att ta ställning till vilka av rekommendatio-
nerna som skulle hänföras till 

• rangordningslistan

• ”icke-göra-listan” respektive

• ”FoU-listan”.

Rangordningslistan innehåller enbart åtgärder med dokumenterad effekt 
eller stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Till ”icke-göra-listan” har åtgärder hänförts som inte bör utföras alls 
för att det finns god vetenskaplig dokumentation för att åtgärden har säm-
re effekt än annan behandling eller medför ökad risk för komplikationer 
eller biverkningar. Hit har också åtgärder hänförts som inte bör utföras 
rutinmässigt för att det vetenskapliga stödet är ofullständigt och där det 
inte går att hävda att åtgärden görs i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Styrkan i rekommendation om att inte utföra en viss åtgärd 
har således varit beroende av om finns vetenskapligt stöd för att åtgärden 
saknar effekt eller om det saknas vetenskapligt stöd för att åtgärden har 
effekt. Till ”icke-göra-listan” har också diagnostiska åtgärder hänförts där 
eventuella fynd sällan påverkar handläggningen och som därför saknar 
rutinmässig klinisk indikation. 

Till ”FoU-listan” har åtgärder hänförts för vilka kunskapsläget är ofull-
ständigt och som ingår i randomiserade kliniska prövningar eller andra 
forsknings- och utvecklingsprojekt som kan tillföra ny kunskap. 
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De medicinska faktagrupperna har ansvarat för ställningstaganden och kom-
mentarer till de tillstånd/åtgärder som hänförts till ”icke-göra-listan” och 
”FoU-listan”. Däremot har det inte ingått i de medicinska faktagrupper-
nas uppgift att utarbeta förslagen och kommentarerna till prioriteringarna 
i rangordningslistan. 

Arbetet med beslutsunderlaget för prioriteringar
Prioriteringsarbetet för respektive diagnos
Arbetet med prioriteringarna har bedrivits i två steg. I ett första steg utar-
betade en prioriteringsgrupp för respektive diagnos ett preliminärt förslag 
till prioriteringar inom sina respektive ansvarsområden. 

Prioriteringsgruppernas arbete har baseras på respektive  tillstånds-/åt-
gärdslista samt de medicinska och hälsoekonomiska faktadokumenten. 
Uppdraget för prioriteringsgrupperna var därmed att utarbeta ett förslag till 
rangordning för varje tillstånd-/åtgärdspar efter angelägenhetsgrad, baserat 
på en samlad bedömning av sjukdomstillståndets svårighetsgrad, effekt av 
åtgärden, kostnadseffektivitet och evidens mot bakgrund av de slutsatser 
som faktagruppen redovisat (se figur 1). 

En medlem från den medicinska faktagruppen deltog i prioriteringsgrup-
perna under den första fasen av arbetet för att förmedla/förklara faktaunder-
laget samt ta tillbaka frågor till faktagruppen för ytterligare belysning, dvs. 
utgöra länken mellan prioriteringsarbetet och faktaframställningen. 

Prioriteringsarbetet i den diagnosgemensamma gruppen
I det andra steget utarbetades en samlad rangordningslista baserat på för-
slagen från de tre prioriteringsgrupperna av en gemensam prioriterings-
grupp. I den gemensamma prioriteringsgruppen ingick medlemmar från 
var och en av de diagnosspecifika prioriteringsgrupperna. Prioriteringar-

Sjukdoms-
tillstånd/ 

Åtgärd 

Sjukdomstill-
ståndets 

svårighets-
grad 

Effekt av 
åtgärd 

Evidens 
för effekt 

Kostnad/ 
QALY alt. 

vunnet 
levnadsår 

Evidens för 
kostnads-
effektivitet 

Rangordning 
1–10

FoU 
Icke göra

       

1 2 2
3

Figur 2. Schematisk bild av arbetsprocessen för de nationella riktlinjerna.
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na i kolorektal- och prostatacancerlistorna jämfördes och justerades mot 
bakgrund av faktaunderlaget och sedan gjordes motsvarande arbete med 
att kalibrera bröstcancerlistan. 

Projektledningsgruppen har haft det övergripande ansvaret för sam-
ordningen av prioriteringsarbetet och har också tagit slutlig ställning till 
prioriteringarna och övriga rekommendationer inför att Socialstyrelsens 
generaldirektör beslutade om publiceringen av dokumenten. Prioritering-
en redovisas i en skala från 1–10. Siffran ett anger åtgärder med högst 
prioritet. Siffran tio anger åtgärder med lägst prioritet med hänsyn till att 
de ger mycket liten nytta alternativt liten nytta i förhållande till kostnaden 
vid de aktuella sjukdomstillstånden.
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