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Abstrakt 

Bakgrund: Ovarialcancer är en allvarlig tumörsjukdom som på grund av diffusa 

symtom oftast upptäcks i ett avancerat skede, FIGO stadium II-IV. Primärbehandling 

i avancerade stadium utgörs av kirurgi och kemoterapi. Den viktigaste prognostiska 

faktorn för överlevnad är makroskopisk tumörfrihet efter operation.  

Syfte: Utvärdera medicinsk och kirurgisk behandling samt överlevnad hos patienter 

med ovarialcancer FIGO stadium III, på onkologkliniken i Örebro åren 2011-2014.  

Metoder: En retrospektiv journalgranskning gjordes av 53 patientjournaler med 

ovarialcancer FIGO stadium III. En insamlingsmall med relevanta variabler användes 

för att på ett systematiskt sätt inhämta datan från patientjournalerna. Datan 

sammanställdes sedan i tabeller och figurer.  

Resultat: Den totala 5-årsöverlevnaden var 35,3 %. Bristande dokumentation av 

medicinsk behandling och kirurgiskt resultat gjorde att ett stort antal patienter fick 

exkluderas från de statistiska beräkningarna. Mindre än 5 % startade postoperativ 

cytostatika inom den rekommenderade ledtiden på 28 dagar. Gruppen som opererats 

till makroskopisk tumörfrihet tenderade att leva i median 11 månader längre än 

gruppen som hade makroskopisk resttumör efter operation. Likaså tenderade gruppen 

som erhöll neoadjuvant cytostatika att leva i median 22 månader längre än gruppen 

som inte erhöll det. Skillnaderna var dock inte statistiskt signifikanta.  

Slutsatser: Det finns brister i dokumentationen av kirurgisk och medicinsk 

behandling för patienter med ovarialcancer på onkologkliniken i Örebro. Oavsett 

makroskopisk tumörfrihet eller makroskopisk resttumör efter operation samt 

erhållande av neoadjuvant cytostatika eller primäroperation utan neoadjuvant 

cytostatika sågs ingen signifikant skillnad i överlevnad. Förbättringar av 

dokumentationen och ytterligare studier med ett större populationsurval och 

förbättrade metoder bör göras för att erhålla tillförlitliga resultat.  

 

Sökord: Ovarialcancer, makroskopisk resttumör, neoadjuvant cytostatikabehandling, 

överlevnad 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Ovarialcancer är ett samlingsnamn för flera maligna tumörformer som utgår från 

olika celltyper i äggstockarna eller omgivande strukturer [1, 2]. Den dominerande 

maligna typen är epitelial ovarialcancer och är den typen som kommer behandlas i 

denna studie. Andra typer är icke-epiteliala (ursprung i stroma- eller könsceller) och 

borderlinetumörer, som också är av epitelialt ursprung men har låg malign potential 

[1].  

   Den bakomliggande orsaken till ovarialcancer är ännu inte helt klarlagd, men 

mycket tyder på att ovulation har en betydande roll i patogenesen. Denna hypotes 

stärks av att riskfaktorer för sjukdomen bland andra är sådana som ökar antalet 

ovulationer: tidig menarche och sen menopaus, samt att skyddande faktorer bland 

andra är sådana som minskar antalet ovulationer: graviditet, amning och p-piller [1, 

3]. Andra riskfaktorer är hög ålder, förekomst av genetiska mutationer, infertilitet och 

eventuellt vissa livsstilsfaktorer som rökning, asbestexposition och fetma [1, 3].  

   Ovarialcancer ger i tidiga stadier ospecifika och svaga eller inga symtom, vilket 

tillsammans med brist på tidig diagnostik och screening bidrar till att 60 % av fallen 

upptäcks i stadium III eller IV (avancerad epitelial ovarialcancer med spridning till 

bukhålan eller med fjärrmetastaser, se bilaga 2) [2]. Symtomen misstas ofta för att 

vara normala förändringar av graviditet, menopaus och åldrande vilket gör att 

kvinnorna uppsöker läkarvård i sent skede [4]. Symtomen utgörs bland andra av 

gastrointestinala besvär som smärta och svullnadskänsla i buken, kräkningar, 

minskad aptit och förändrade avföringsvanor, men också urinvägssymtom som ökad 

miktionsfrekvens, urinträngningar och urinretention samt vaginala besvär som 

oregelbundna vaginala blödningar [2, 4].   

1.2 Epidemiologi 
Ovarialcancer utgör 2 % av alla cancerfall i Sverige med 694 nya fall under 2012. 

Den relativa femårsöverlevnaden i Sverige är 45,4 % (2008-2012), vilket skiljer sig 

en aning från Örebro landsting där den relativa femårsöverlevnaden är 40,5 % [5]. 

Incidensen har sjunkit sedan 1970-talet från 26 kvinnor per 100 000 årligen till 13 per 

100 000 årligen år 2015 [1]. Denna minskning tros bland annat bero på den 

skyddande effekten av p-piller [1, 5]. Ovarialcancer drabbar kvinnor i alla åldrar, men 

vanligast är insjuknande mellan åldrarna 40 och 70 år [2].  
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1.3 Stadieindelning 
I Sverige klassicificeras ovarialcancer i fyra stadier enligt FIGO (International 

Federation of Gynecology and obstetrics) klassifikationen, där stadium I är det 

lindrigaste stadiet med tumör begränsad till äggstockarna och stadium IV är det mest 

avancerade stadiet med fjärrmetastaser (se Bilaga 1) [1]. 

   Stadieindelningen beskriver sjukdomens utbredning och är central för att bestämma 

prognos och även behandling av sjukdomen [1]. Ju tidigare sjukdomen upptäcks 

desto bättre behandlingsmöjligheter finns och desto bättre blir prognosen [2].  

   Denna studie kommer att behandla patienter med avancerad ovarialcancer (stadium 

II-IV), med huvudfokus på patienter i stadium III, det vill säga ovarialcancer med 

spridning till bukhålan vid diagnos.  

1.4 Utredning och behandling  
Vid misstanke om ovarialcancer baserat på symtom och/eller malignitetsmisstänkt 

expansivitet i buken görs en rad undersökningar som bör ske enligt Nationella 

Vårdprogrammets rekommendationer [1]. I utredningen ingår bland annat mätning av 

tumörmarkören CA-125 (Cancer Antigen 125) som är den mest använda 

tumörmarkören vid ovarialcancer.  Då den har begränsad specificitet används den 

främst för monitorering av sjukdomsförloppet. Vid misstanke om avancerad 

ovarialcancer ska diagnosen i så stor mån som möjligt ställas histologiskt eller 

cytologiskt [1].   

   Funktionsstatus enligt WHO används för att bedöma patientens allmäntillstånd och 

graderas från 0-5, där 0 innebär normal aktivitet och 5 innebär att patienten är död 

(Bilaga 2) [6].  

   Kirurgi utgör den primära behandlingen vid alla fyra stadier av ovarialcancer och 

avser tumörreducerande kirurgi samt stadieindelning [1]. I den kirurgiska 

standardbehandlingen ingår utöver tumörresektion hysterektomi (kirurgiskt 

borttagande av livmoder), salpingo-ooforektomi (kirurgiskt borttagande av äggledare 

och äggstockar), omentresektion och lymfkörtelutrymning para-aortalt och bilateralt i 

bäckenet, med mer eller mindre omfattande kirurgi beroende på stadium [1, 7]. I 

selekterade fall av ovarialcancer stadium I hos kvinnor i reproduktiv ålder erbjuds 

fertilitetsbevarande kirurgi, då livmoder och den friska äggstocken bevaras [1, 3]. 

Komplett makroskopisk tumörresektion (definieras som makroskopisk resttumör <1 

cm [8]) är av särskild relevans för överlevnaden vid avancerad epitelial ovarialcancer, 
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då det finns en tydlig koppling mellan storlek på resttumör i bukhålan och överlevnad 

[1, 3].  

   Kemoterapi rekommenderas främst till kvinnor med avancerad epitelial 

ovarialcancer, där risken för återfall är stor, men kan även tillägas vid lägre stadium 

om risken för recidiv är ökad [3]. Standard kemoterapi består av en kombination av 

Carboplatin-Paclitaxel intravenöst efter primäroperation, och utgör ofta första linjens 

cytostatikabehandling, [9-11]. I selekterade fall av patienter i stadium IIIC-IV ges 

neoadjuvant cytostatika (cytostatika före primäroperation) då radikal primärkirurgi 

med makroskopisk tumörfrihet inte bedöms möjlig [12]. Efterföljande primärkirugi 

kallas då fördröjd [1]. Övrig behandling innefattar bland annat Bevacizumab 

(Avastin), en monoklonal antikropp som inhiberar VEGF (vascular endothelial 

growth factor) som ofta är uppreglerad i ovarialtumörer, och hämmar på så sätt 

kärlnybildning i tumören [13].  

1.5 Frågeställningar  
Syftet med studien är att studera behandlingsutfall hos patienter med avancerad 

ovarialcancer stadium III vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) samt att göra en 

kvalitetskontroll av journaldokumentationen av dessa patienter.  

   För att uppnå syftet ställs dessa övergripande frågeställningar som studien kommer 

att bygga på:  

1. Har makroskopisk resttumör efter operation betydelse för överlevnaden hos 

patienter med avancerad ovarialcancer stadium III på USÖ? 

2. Vilka är behandlingsresultaten för kvinnor med avancerad epitelial 

ovarialcancer stadium III på USÖ?  

2. Material och metod 

2.1 Design  
Studien utgörs av en retrospektiv kvantitativ journalgranskning. Denna design valdes 

för att den möjliggör inhämtning av den information om patienterna som krävs för att 

uppnå syftet med studien.  Även kvalitetskontroll av journaldokumentationen blir 

genomförbar med denna typ av studiedesign.  
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2.2 Urval 
Av 112 patienter som vårdats under diagnosen ovarialcancer på Onkologiska 

kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, mellan år 2011-2014 uppfyllde 53 patienter 

inklusionskriterierna för studien. I inklusionskriterierna ingick att patienterna skulle 

vara i stadium III vid diagnos, och att de skulle ha vårdats på Onkologiska kliniken i 

Örebro mellan år 2011-2014. Exklusionskriterierna var patienter i övriga stadier (I-II, 

IV) samt patienter med oklart tumörursprung.  

2.3 Datainsamling  
En insamlingsmall med relevanta variabler utifrån studiens frågeställningar och syfte 

konstruerades för att effektivisera och standardisera journalgranskningen (se bilaga 

3). Exempel på variabler som inkluderades var symtom vid diagnos, tumörmarkören 

CA-125 vid olika tillfällen i vårdförloppet, eventuell resttumör efter operation, 

cytostatikabehandling och dödsdatum. 

   Utifrån denna insamlingsmall utfördes sedan granskningen av var och en av de 53 

patienter i det elektroniska journalsystemet ”Kliniska portalen”. Inhämtad 

information samlades i kalkylprogrammet Microsoft Excel.  

   Insamlingsmallen fick revideras något under granskningens gång, för att variabler 

viktiga för att uppnå syftet lades till i efterhand och behövdes då matas in i mallen.  

Dessa variabler utgjordes av fler mätvärden av CA-125 vid olika tidpunkter under 

vårdförloppet och komplikationer till cancersjukdomen. Bristande information om 

storlek på resttumör gjorde att frågeställning ett fick göras om från betydelsen av 

storlek på resttumör efter operation för överlevnad till närvaro av makroskopisk 

resttumör efter operation för överlevnad. Därför ändrades även variabeln om 

makroskopisk resttumör i insamlingsmallen för att passa frågeställningen.  

2.4 Bearbetning och analysering 
När datainsamlingen var färdig analyserades resultaten i Excel och sammanställdes i 

tabeller och figurer för att besvara frågeställningarna. I Excel beräknades olika tider 

så som ålder vid diagnos, ledtid (väntetid) för primär operation till start av cytostatika 

samt överlevnad (diagnosdatum till dödsdatum). Därefter beräknades medianen av 

respektive tider. Median valdes som centralmått då värdena var snedfördelade.  

   Relevant information för att besvara frågeställningarna sammanställdes i tabeller. 

För att utvärdera hur tumörmarkören CA-125 varierade under vårdförloppet 

beräknades medianen av var och en av de olika mättiderna: preoperativt, 
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postoperativt, prekemoterapi, postkemoterapi (efter avslutad första linjens 

cytostatikabehandling) och vid recidiv. Med recidiv menas här en förhöjning av CA-

125 efter avslutad cytostatikabehandling. Mätvärdena samlades sedan i ett diagram.   

2.5 Statistik 
Vid beräkningen av skillnaden mellan kirurgiskt resultat (makroskopisk tumörfrihet 

eller makroskopisk resttumör) beroende på val av primärbehandling (neoadjuvant 

cytostatika med fördröjd primäroperation eller primäroperation) valdes Fisher’s 

exakta test, eftersom variablerna var nominala, mätningarna oparade och en del 

mätvärden låga.  

   För att beskriva överlevnaden för de patienter som avlidit men även inkludera de 

censurerade patienterna, det vill säga de patienter som fortfarande levde vid 

tidpunkten för journalgranskningen, användes en Kaplan-Meier-överlevnadskurva. 

Denna metod användes även för att beskriva och jämföra överlevnaden för patienter 

med olika kirurgiska resultat samt vid olika primärbehandling. All statistik och grafer 

analyserades och beräknades i statistikprogrammet GraphPad Prism 6.  

2.6 Etiska överväganden 
Tillstånd att genomföra journalgranskningen erhölls av verksamhetschefen på 

Onkologiska kliniken.  

   Ett etiskt problem med den här studien är att noggrann journalgranskning 

genomfördes utan att det fanns någon medicinsk relation till patienterna och att 

journalgranskningen utfördes utan samtycke.  

   Alla insamlade patientdata från journalerna avidentifierades, och varje journal 

ersattes med en sifferkod vid införandet av information till egen dator. Sifferkoden 

som motsvarade patientuppgifterna tillfördes den ursprungliga listan över alla 

patienter med diagnosen ovarialcancer som behandlats mellan 2011-2014 i Örebro, 

för att sedan kunna spåra patientuppgifterna. Listan med patientuppgifter och 

sifferkoder förvaras inlåst på Onkologkliniken. Trots dessa åtgärder finns det alltid 

risker med att göra studier som grundar sig på journalgranskning. Känsliga 

patientuppgifter kan av misstag bli tillgängliga för obehöriga, även om författarna 

hanterat patientmaterialet på ett adekvat sätt.  
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3. Resultat 
Av de 53 kvinnor med ovarialcancer som behandlats på Onkologkliniken på 

Universitetssjukhuset Örebro mellan år 2011-2014 saknade 34 % information om 

kirurgiskt resultat angående makroskopisk resttumör och 28,3 % om neoadjuvant 

cytostatika erhölls före primäroperation (tabell 2).  

3.1 Patientkarakteristika  
Patientkarakteristiska detaljer summeras i tabell 1. Medianåldern vid diagnos var 63 

år och varierande från 32 till 85 år. Majoriteten av patienterna, 94,3 % var i stadium 

IIIC vid diagnos. Den dominerande tumörtypen var lågt differentierad, 52,8 %, av 

serös histologi, 75,5 %. 83 % hade relativt gott allmäntillstånd vid diagnos, WHO 

funktionsstatus 0-1 (bilaga 2).  

Tabell 1. Patientkarakteristika hos patienter med ovarialcancer FIGO stadium III i Örebro 

2011-2014 

 
*WHO=World Health Organisation  
**FIGO= International Federation of Gynecology and obstetrics 

   De vanligaste symtomen vid diagnos var buksmärtor (35,8 %), ökat bukomfång 

(15,1 %) och viktnedgång (11,3 %). Mindre vanliga symtom var bland andra knöl i 

Karakteristika Patienter (n=53) %

Ålder vid diagnos - år
Median (Intervall) 63 (32-85)

Funktionsstatus, WHO*
0 32 60,4
0-1 7 13,2
1 5 9,4
1-2 2 3,8
Information saknas 7 13,2

Stadium (FIGO)**
III A 1 1,9
III B 2 3,8
III C 50 94,3

Histologisk typ
Serös 40 75,5
Klarcell 3 5,7
Endometrioid 1 1,9
Andra 1 1,9
Okänd 8 15,1

Histologisk grad
Högt differentierat 4 7,5
Medelhögt differentierat 9 17
Lågt differentierat 28 52,8
Okänd 12 22,6
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buken, ändrade avföringsvanor och minskad aptit (<10 % för respektive symtom). 

Den vanligaste komplikationen till sjukdomen var ileus/subileus och drabbade 32,1 

%. Levermetastaser utgjorde den vanligaste spridningen av tumören och drabbade 

24,5 % av patienterna. 71,7 % av patienterna hade avlidit vid tidpunkten för 

journalgranskningen, samtliga på grund av komplikationer av sin tumörsjukdom.   

3.2 Behandlingsmetod och överlevnad 
Behandlingsrelaterade detaljer summeras i tabell 2. 81,1 % erhöll Carboplatin-

Paclitaxel som första linjes adjuvant cytostatika och 66 % fick tre linjer cytostatika 

eller fler.  

Tabell 2. Behandlingsrelaterade faktorer hos patienter med ovarialcancer FIGO stadium III i 

Örebro 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*2 st patienter opererades inte.  

   Utav de övriga behandlingarna (målsökande behandling, hormonbehandling) fick 

32,1 % bevacizumab, antingen som en del av primärbehandling eller som tillägg till 

senare cytostatikalinjer. Av dessa patienter var 35,3 % ur gruppen med makroskopisk 

resttumör, 47,1 % ur gruppen som saknade information gällande resttumör och 17,6 

Behandling Patienter  (n=53) %

Cytostatika, första linjen 
Carboplatin-Paclitaxel 43 81,1
Carboplatin singeldos 6 11,3
Carboplatin-Docotaxel 1 1,9
Cisplatin-Vepesid 1 1,9
Ingen 1 1,9
Information saknas 1 1,9

Cytostatika linjer (st)
1 52 98,1
2 43 81,1
≥3 35 66

Ingen 1 1,9
Neoadjuvant cytostatikabehandling

Ja 10 18,9
Information saknas 15 28,3

Övrig behandling
Aromasin 4 7,5
Bevacizumab 17 32,1
Tamoxifen 14 26,4

Makroskopisk resttumör* 
Ja, oklar storlek 19 35,8
Nej 14 26,4
Information saknas 18 34
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% ur gruppen var makroskopiskt tumörfri. I tabell 2 redovisas också information om 

kirurgiskt resultat som frågeställning ett bygger på.  

   Figur 1 beskriver den totala överlevnaden för alla 53 patienter, inklusive de som 

fortfarande levde vid studiens genomförande. Medianöverlevnaden var 43 månader 

och den totala 5-årsöverlevnaden 35,3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Total överlevnad hos patienter med avancerad ovarialcancer FIGO (International Federation 

of Gynecology and obstetrics) stadium III som behandlats på onkologkliniken, Örebro 2011-2014.  
 

   I studien erhöll 18,9 % av patienterna neoadjuvant cytostatika med efterföljande 

operation (fördröjd primäroperation) och 49,1 % primäropererades utan neoadjuvant 

cytostatika (figur 2). Samtliga 10 patienter som erhöll neoadjuvant cytostatika var i 

stadium IIIC. Figuren visar en tendens till att medianöverlevnaden var längre för 

patienter i gruppen som erhöll neoadjuvant cytostatika före operation än för patienter 

i gruppen som primäropererades. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant 

(p=0,3093, log-rank-test). 28,3 % saknade information om primärbehandling och är 

därför inte inkluderade i figuren.   Fler ur gruppen som primäropererades hade 

makroskopisk resttumör än ur gruppen som erhöll neoadjuvant cytostatika, 37 % 

(n=10) respektive 23 % (n=2). Skillnaden mellan dessa grupper är dock inte statistisk 

signifikant (p= 0,6730, Fishers exakta test).  
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Figur 2. *Primäroperation efter neoadjuvant cytostatika. Skillnad i överlevnad mellan olika 
primärbehandlingar hos patienter med ovarialcancer FIGO (International Federation of Gynecology 
and obstetrics) stadium III som behandlats på Onkologkliniken, Örebro 2011-2014.  

   Figur 3 visar en tendens till att medianöverlevnaden är längre för patienterna i 

gruppen som opererats till makroskopisk tumörfrihet än patienterna i gruppen som 

hade makroskopisk resttumör efter operation.  

 

 

 

 

Figur 3. Skillnad i överlevnad vid olika kirurgiska resultat hos patienter med ovarialcancer FIGO 
(International Federation of Gynecology and obstetrics) stadium III som behandlats i Örebro 2011-
2014.  
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Enligt dessa resultat lever patienterna 11 månader längre om operationen varit 

radikal, det vill säga om all makroskopisk resttumör avlägsnats, än om makroskopisk 

resttumör av oberoende storlek kvarstår efter operation. Skillnaden är inte statistisk 

signifikant (log-rank-test, p=0,331).    

   Figur 4 visar hur tumörmarkören CA-125 varierar under vårdtiden. CA-125 hos 

dessa patienter sjönk kraftigt efter operation, och steg under ledtiden primäroperation 

till cytostatikastart. Denna ledtid var i median 51 dagar, för de patienter som 

behandlats med primärkirurgi följt av cytostatikabehandling. Diagrammet visar också 

att tumörmarkören ökar dramatiskt efter avslutad cytostatikabehandling, ett tecken på 

recidiverande tumörsjukdom. 
 

	
Figur 4.  *Normalt <35 U/ml. **Medianvärdet av CA-125 innan påbörjan av första cytostatikalinjen. 
***Medianvärdet av CA-125 vid recidiverande sjukdom efter avslutad cytostatikabehandling.  
Diagrammet visar hur CA-125 varierar under vårdförloppet och baseras på medianen av alla insamlade 
mätvärden för var och en av de olika tidpunkterna. Observera att tiden mellan mätpunkterna är 
inkonsekvent. 	

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att utvärdera medicinsk och kirurgisk behandling hos patienter 

med avancerad ovarialcancer vid Universitetssjukhuset Örebro, under perioden 2011-
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2014, men också att göra en kvalitativ granskning av dokumentationen av dessa 

patienter samt studera överlevnaden.  

   Resultaten visade ingen signifikant skillnad i överlevnad mellan de som hade 

makroskopisk resttumör efter operation jämfört med de som inte hade någon synlig 

makroskopisk resttumör. En tendens till längre medianöverlevnad hos de som 

opererats till makroskopisk tumörfrihet kunde dock ses. Att ingen signifikant skillnad 

i överlevnad sågs mellan grupperna skiljer sig från de studier som finns publicerade 

inom ämnet. Betydelsen av radikal kirurgi har i andra studier visat sig vara den 

enskilt viktigaste faktorn av betydelse för överlevnaden [16-17]. I dessa studier 

studerades ett större antal patienter, 3126 respektive 632, jämfört med denna studies 

53 patienter.  

   Studien visade inte heller någon signifikant skillnad i överlevnad mellan gruppen 

som fick neoadjuvant cytostatika före primäroperation och gruppen som 

primäropererades. Dessa resultat har även visats i andra studier [12, 17]. Däremot 

finns publicerat resultat som påvisar signifikant skillnad mellan dessa grupper 

gällande utfallet av det kirurgiska resultatet, där användning av neoadjuvant 

cytostatika kopplats till ökad frekvens av radikal operation [12].  Denna studie har 

visat tendens till liknande resultat, men bör tolkas med försiktigthet då det saknar 

statistisk signifikans och bygger på ett fåtal patienter.   

   Att studien redovisar resultat som är motsägande publicerade data antas bland annat 

bero på att studien grundade sig på för få patienter och att informationen i 

patientjournalerna många gånger var otillräcklig för att besvara frågeställningarna. 

Den bristande informationen kan bero på felaktig journaldokumentation, okunskap 

om dess betydande eller att dokumentationen fanns på annat ställe än den 

elektroniska journalen, exempelvis pappersjournaler som ännu inte hunnit bli 

inskannade alternativt i kvalitetsregister dit tillgång saknades.  

   En svaghet med studien är att confoundingvariabler som ålder och samsjuklighet 

inte togs med i jämförelsen mellan grupperna makroskopisk resttumör/makroskopisk 

tumörfrihet samt primäroperation/fördröjd primäroperation, och kan därför tänkas ha 

påverkat resultaten.  

   Studien visar att 26,4 % opererats till makroskopisk tumörfrihet, vilket kan 

jämföras med hela landet där motsvarande siffra är 50 % år 2014, enligt Svenska 

kvalitetsregistret [18]. Att resultaten skiljer sig så pass mycket kan antas bero på att 

antalet patienter inkluderade i studien var få. En annan orsak kan vara att information 
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om resttumör saknades hos en stor del av patienterna, och att det i verkligheten kan 

vara fler patienter som ingår i denna grupp om information hade funnits. En tredje 

orsak till skillnaden kan vara att studien utvärderade behandling mellan år 2011-2014 

medan kvalitetsregistrets resultat baseras på ett år [18].  

   Ledtiden mellan primäroperation och första linjens cytostatikabehandling är en 

kvalitetskontroll av behandling vid ovarialcancer [19]. Tiden varierar beroende på 

bland annat postoperativa komplikationer, patientens funktionsstatus och ålder. Då 

det korrelerar med sämre överlevnad bör inte ledtiden överstiga 28 dagar, enligt 

Hofstetter et al. [19], vilket >95 % i studien gjorde. Mediantiden i studien var 51 

dagar, jämfört med hela landets 36 dagar från 2010-2014 [18]. En anledning till 

varför mediantiden var så mycket högre i den här studien kan vara att många 

journaler saknade information om datum för cytostatikastart. Det bidrog tillsammans 

med att de som inte opererades och de som erhöll neoadjuvant cytostatika 

exkluderades och medianen baserades därför bara på 51 % av patienterna. Där 

information om cytostatikastart saknades kunde inte ledtiden beräknas. Eventuellt 

fanns patienter med kortare ledtid med i den här gruppen och skulle då kunna förkorta 

medianledtiden och ge bättre behandlingsresultat. Faktorer som svåra postoperativa 

komplikationer och ett allmänt försämrat allmäntillstånd som inte möjliggjorde start 

av påfrestande cytostatikabehandling undersöktes inte, och kan tänkas ha förlängt 

ledtiden.  

   Majoriteten av patienterna på onkologkliniken i Örebro erhöll standard kemoterapi 

vilket påvisar följsamhet till de rekommenderade medicinska behandlingsalternativen 

[1, 9-11]. Mindre än hälften av de suboptimalt opererade patienterna erhöll 

bevacizumab. Utvärdering av tilläggsbehandling med bevacizumab gjordes då det i 

kombination med cytostatika är en relativt ny behandling som används vid 

indikationen suboptimalt opererat FIGO stadium III och alla patienter i FIGO stadium 

IV ovarialcancer [20-21], eftersom den har visats förlänga den progressionsfria 

överlevnaden [13, 22]. En tänkbar förbättring till överlevnaden skulle vara att 

behandla fler suboptimalt opererade patienter i stadium III med bevacizumab. Dock 

avslöjar även resultaten att en andel av patienterna i gruppen som saknar information 

om makroskopisk resttumör erhöll bevacizumab, vilket skulle kunna betyda att fler 

suboptimalt opererade patienter erhöll denna behandling och på så sätt höja 

behandlingskvaliteten i Örebro.  
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   Den totala 5-årsöverlevnaden i Örebro visade sig vara relativt lik, men något lägre, i 

studien jämfört med motsvarande siffror som redovisas i Socialstyrelsens Öppna 

jämförelser, 35,3 % jämfört med 40,5 % [5]. Orsaken till denna skillnad tros vara att 

Socialstyrelsens siffror för 5-årsöverlevnad är relativ, det vill säga i förhållande till 

förväntande överlevnadssiffror för personer som inte diagnostiserats med cancer [23]. 

Detta förhållande har inte studien tagit hänsyn till vilket kan förklara skillnaden. 

Skillnaden kan även bero på att denna studie beräknade överlevnaden under andra år 

än Socialstyrelsen (2011-2014 jämfört med 2008-2012) samt att Socialstyrelsens 

siffror är baserade på alla stadier av sjukdomen, medan denna studie endast 

inkluderar stadium III.  

4.2 Kliniska implikationer och framtida studier 

Relevansen av makroskopisk tumörfrihet hos patienter med avancerad ovarialcancer 

tycks vara allmänt vedertaget inom forskningsområdet. Det bör därför vara 

obligatoriskt att inte bara dokumentera närvaro av makroskopisk resttumör, men 

också storleken av den. Det är viktigt att genomföra kvalitetskontroller i sjukvården 

för att utvärdera behandling och se till patientens bästa, och för att möjliggöra det 

krävs fullständig information. Det skulle på ett enkelt sätt kunna systematiseras 

genom att exempelvis uppdatera strukturen för operationsberättelsen där sökordet 

”makroskopisk resttumör” införs. Dokumentationen skulle på så vis bli betydligt mer 

användbar när studier som denna ska göras.  

   Ledtiden mellan primäroperation och start av cytostatikabehandling, 

bevacizumabbehandling och neoadjuvant cytostatikabehandling har utvärderats i 

studien och bedöms behöva ytterligare granskning eftersom resultaten inte varit i 

enighet med vad som visats vara betydande ur behandlingssynpunkt i forskning inom 

dessa områden.  

   Vid framtida studier finns möjlighet till förbättring av resultaten genom att använda 

det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, där bland annat 

operationsresultat och överlevnad redovisas [18]. Detta kräver en behörighet som 

erhålls av Regionalt cancercentrum och passar sig lämpligtvis vid ett projekt med 

större tidsomfattning.  

4.3 Metoddiskussion 
För att få mer signifikanta resultat av studien finns en del förbättringsarbeten att göra, 

både från författaren och personalen ansvariga för dokumentationen av dessa 
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patienter. Den kanske viktigaste faktorn är att inkludera fler patienter i studien, men 

eftersom syftet var att utvärdera behandlingen under ett visst tidsintervall och stadium 

kunde inte fler patienter än de som blivit diagnostiserade och behandlade på USÖ 

under den tiden inkluderas. Det stora bortfallet beror trots allt på den bristande 

informationen i dokumentationen, och detta kunde inte påverkas av författaren.  

5. Slutsats 
Den här studien visar att det finns brister i dokumentationen av kirurgisk och 

medicinsk behandling av patienter med ovarialcancer på onkologkliniken i Örebro, 

vilket försvårade utvärderingen av behandlingen. Ingen signifikant skillnad i 

överlevnad sågs mellan gruppen som hade makroskopisk resttumör efter operation 

och gruppen som opererats till makroskopisk tumörfrihet. Inte heller fanns någon 

signifikant skillnad i överlevnad för gruppen som erhöll neoadjuvant cytostatika med 

efterföljande primäroperation och gruppen som primäropererades direkt.   

   Sammanfattningsvis bör dokumentationen förbättras för att kunna göra kvalitativa 

utvärderingar av behandlingen, och fler studier med större populationsurval och 

förbättrade metoder bör göras för att erhålla tillförlitliga resultat.  
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7. Bilagor 
	
Bilaga 1. FIGO-stadieindelning för ovarial-, tubar- och primär peritonealcancer 2013. 
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Bilaga 2. Funktionsstatus enligt WHO.  
 
Grade	 Explanation	of	activity	

0 Fully	active,	able	to	carry	on	all	pre-disease	performance	without	
restriction 

1 Restricted	in	physically	strenuous	activity	but	ambulatory	and	able	to	
carry	out	work	of	a	light	or	sedentary	nature,	e.g.,	light	house	work,	office	
work 

2 Ambulatory	and	capable	of	all	selfcare	but	unable	to	carry	out	any	work	
activities.	Up	and	about	more	than	50%	of	waking	hours 

3 Capable	of	only	limited	selfcare,	confined	to	bed	or	chair	more	than	50%	
of	waking	hours 

4 Completely	disabled.	Cannot	carry	on	any	selfcare.	Totally	confined	to	
bed	or	chair 

5 Dead 
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Bilaga 3. Insamlingsmall som användes vid journalgranskningen. 
 
 


