
	  

Det	  första	  europeiska	  indexet	  om	  pancreascancerbehandling	  slår	  
fast:	  	  
tidig	  upptäckt	  avgörande	  för	  att	  rädda	  liv	  
	  

Bristfällig	  svensk	  redovisning	  av	  behandlingsresultat	  drar	  ned	  
betyget	  

Bryssel	  den	  18	  mars,	  2014	  

Den	  första	  europeiska	  jämförelsen	  av	  sjukvården	  i	  30	  länder	  av	  patienter	  med	  cancer	  i	  
bukspottkörteln	  (sk	  pancreascancer)	  visar	  att	  de	  flesta	  länder	  ägnar	  för	  lite	  uppmärksamhet	  åt	  
sjukdomen.	  Trots	  att	  pancreascancer	  skördar	  nästa	  lika	  många	  liv	  som	  bröstcancer	  tycks	  denna	  
cancerform	  vara	  förbisedd.	  I	  fyra	  av	  fem	  länder	  finns	  inga	  offentligt	  tillgängliga	  behandlingsdata	  
och	  det	  saknas	  god	  praxis.	  Sverige	  är	  inget	  undantag,	  det	  visar	  Euro	  Pancreatic	  Cancer	  Index	  (EPCI)	  
som	  publiceras	  idag	  av	  analys-‐	  och	  informationsföretaget	  Health	  Consumer	  Powerhouse	  (HCP),	  
med	  huvudkontor	  i	  Sverige.	  

- Sverige,	  liksom	  alltför	  många	  andra	  länder,	  tycks	  inte	  ta	  pancreascancer	  på	  tillräckligt	  stort	  	  
allvar.	  Svensk	  sjukvård	  är	  ofta	  bäst	  i	  klassen	  när	  det	  gäller	  att	  publicera	  data,	  en	  inom	  
pancreasvården	  saknas	  uppgifter	  om	  behandlingsresultat,	  vilket	  försvårar	  utformningen	  av	  
god	  praxis	  på	  nationell	  nivå.	  
	  

- Svenska	  patienter	  ges	  möjligheten	  att	  att	  få	  information	  	  om	  behandlingsalternativ	  och	  de	  
förebyggande	  insatsernaär	  mycket	  goda	  .	  Tillgången	  till	  moderna	  läkemedel	  är	  i	  europeisk	  
jämförelse	  god	  men	  tyvärr	  	  är	  väntetiderna,	  som	  ofta	  är	  fallet	  inom	  svensk	  sjukvård,	  alldeles	  
för	  långa,	  påpekar	  Dr	  Arne	  Björnberg,	  chef	  för	  HCP:s	  indexverksamhet.	  	  

Pancreascancer	  har	  kallats	  “den	  tysta	  dråparen”	  eftersom	  den	  vållar	  nästan	  lika	  många	  dödsfall	  som	  
bröstcancer,	  men	  utan	  att	  få	  någon	  nämnvärd	  offentlig	  uppmärksamhet.	  Inte	  ens	  i	  de	  bästa	  
europeiska	  sjukvårdssystemen	  lever	  fler	  än	  sex	  av	  100	  diagnosticerade	  patienter	  fem	  år	  efter	  
insjuknandet.	  Pancreascancer	  upptäcks	  oftast	  alltför	  sent,	  vilket	  försvårar	  effektiv	  behandling.	  Det	  är	  
den	  fjärde	  mest	  dödliga	  cancersjukdomen	  i	  EU,	  med	  fler	  än	  100	  000	  dödsfall	  per	  år.	  I	  motsats	  till	  alla	  
andra	  cancerformer	  ökar	  också	  fortfarande	  antalet	  dödsfall.	  	  

Trots	  att	  sjukdomen	  är	  så	  pass	  allvarlig	  saknar	  de	  flesta	  europeiska	  länder	  god	  praxis	  för	  behandling.	  
Fyra	  	  av	  fem	  länder	  som	  undersökts,	  däribland	  Sverige,	  kan	  inte	  redovisa	  sina	  behandlingsresultat.	  
Överlevnadsmöjligheterna	  är	  dubbelt	  så	  storai	  länderna	  med	  	  bäst	  behandlingsresultat	  jämfört	  med	  
de	  länder	  som	  visar	  de	  sämsta	  resultaten,	  enligt	  EPCI.	  	  

- Även	  om	  helhetsbilden	  är	  långtifrån	  ljus	  finns	  föregångare	  inom	  behandling	  av	  
pancreascancer	  i	  Europa,	  förklararar	  Ann-‐Marie	  Yazbeck,	  projektledare	  för	  EPCI.	  	  
Nederländerna,	  Danmark,	  Frankrike	  och	  Irland	  är	  goda	  exempel.	  Där	  tycks	  läkarna	  vara	  mer	  
medvetna	  om	  sjukdomen,	  behandlingen	  dokumenteras	  och	  uppföljning	  görs.	  Det	  är	  
uppmuntrande	  att	  det	  går	  att	  identifieravilka	  	  åtgärder	  som	  börtas	  för	  att	  minska	  
dödligheten	  och	  Sverige	  är	  på	  rätt	  väg.	  

	  

	  



	  

God	  praxis	  behövs	  

Indexet	  framhåller	  vad	  som	  skulle	  kunna	  bli	  hörnstenar	  i	  en	  europeisk	  god	  praxis	  för	  behandling	  av	  
pancreascancer:	  

- Medvetenheten	  om	  pancreascancer	  bland	  primärvårdsläkare	  måste	  öka	  och	  de	  bör	  
utbildas	  så	  att	  de	  	  lättare	  kan	  känna	  igen	  symptomen,	  som	  ofta	  är	  vaga	  

- Tidig	  upptäckt	  är	  helt	  avgörande	  för	  se	  till	  att	  	  effektiv	  behandling	  kan	  ges	  	  
- Specialistläkare	  måste	  snabbt	  kunna	  anlitas	  för	  diagnos	  och	  operation	  
- Behandlingsresultat	  måste	  följas	  upp	  och	  beskrivas	  på	  ett	  systematiskt	  och	  lättillgängligt	  

sätt	  
- Patienter	  ska	  ges	  information	  om	  behandlingsalternativ,	  inklusive	  en	  förteckning	  över	  

certifierade	  kirurger	  inom	  pancreascancer.	  Möjligheter	  till	  utlandsvård	  bör	  också	  ges.	  

Indexet	  är	  den	  första	  jämförelsen	  någonsin	  av	  pancreascancervård	  i	  Europa.	  Den	  omfattar	  följande	  
delområden,	  som	  mäts	  med	  hjälp	  av	  30	  indikatorer:	  Patientinformation	  och	  –rättigheter	  samt	  
tillgänglighet,	  Förebyggande	  insatser,	  Behandlingsresultat,	  Diagnostik,	  Läkemedel	  samt	  Palliativ	  vård.	  	  

EPCI	  visar	  på	  stora	  skillnader	  i	  de	  	  nationella	  resultaten,	  och	  vi	  ser	  en	  	  ovanlig	  blandning	  av	  hög-‐	  och	  
medelinkomstländer	  bland	  de	  högst	  rankade	  länderna.	  	  

Nederländerna	  har	  visat	  de	  bästa	  resultaten	  	  (liksom	  i	  flera	  andra	  HCP-‐index)	  med	  879	  av	  1	  000	  
möjliga	  poäng.	  Danmark	  ligger	  på	  andra	  plats	  	  (872	  poäng),	  följt	  av	  Frankrike	  (812	  poäng),	  Irland	  (807	  
poäng).	  	  Därefter	  kommer	  Storbritannien	  (800	  poäng),	  trots	  att	  de	  har	  bland	  de	  	  sämsta	  
överlevnadsantalen	  	  i	  Europa.	  Sverige	  (725)	  kommer	  på	  sjunde	  	  plats	  i	  rankingen.	  	  

	  



	  

EPCIs	  presentation,	  	  rapport,	  indexmatris	  samt	  30	  nationella	  pressreleaser,	  finns	  att	  tillgå	  utan	  
kostnad	  på	  www.healthpowerhouse.com.	  Vänligen	  ange	  källa	  vid	  användning	  av	  vårt	  material.	  	  

EPCI	  2014	  har	  fått	  ett	  ovillkorat	  forskninganslag	  från	  Celgene.	  

Frågor	  om	  EPCI	  besvaras	  av:	  

Arne	  Bjornberg,	  mobil:	  +46	  705848451,	  arne.bjornberg@healthpowerhouse.com	  	  

Anne-‐Marie	  Yazbeck:	  mobil:	  +386	  40859278,	  info@healthpowerhouse.com	  	  

För	  ytterligare	  information	  om	  EPCI	  och	  HCP,	  besök	  Health	  Consumer	  Powerhouses	  website	  eller	  
kontakta	  oss	  via:	  info@healthpowerhouse.com.	  Följ	  oss	  gärna	  på	  Facebook	  och	  Twitter:	  
@HCPhealthindex.	  	  
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