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En analys av överlevnaden
för kvinnor med epitelial ovari-
alcancer visar att den relativa
femårsöverlevnaden förbättra-
des från 30 procent till 38 pro-
cent för kvinnor registrerade i
cancerregistret 1960–1989. Så-
väl överlevnaden som överlev-
nadsförbättringen var relaterad
till ålder vid diagnos. Kombina-
tionskemoterapi och förbättrad
tumörreducerande kirurgi är
sannolika orsaker till överlev-
nadsförbättringen.

Ovarialcancer har i incidens under
de senaste åren passerats av corpuscan-
cer och lungcancer, och var 1992 den
femte vanligaste cancern bland kvinnor
i Sverige. Detta år diagnostiserades 860
fall av äggstockscancer i Sverige, vilket
utgjorde 4,2 procent av cancerfallen hos
kvinnor [1]. Sverige och övriga skandi-
naviska länder har av okända orsaker
världens högsta incidens av ovarialcan-
cer. Under 1900-talet ökade den ålders-
standardiserade incidensen stadigt fram
till 1975. Då vände trenden och därefter
(1975–1991) har incidensen minskat.
Detta noterades först i de yngsta ålders-
kohorterna och kan bero på p-pillrens
skyddande effekt [2].

De nordiska cancerregistren har ny-
ligen i ett samarbetsprojekt gjort en pro-
gnos över cancerutvecklingen i de nor-
diska länderna fram till år 2010 [3].
Man prognostiserar för Sverige en
sänkning av den åldersstandardiserade
incidensen med 7 procent till år 2000
och med 10 procent till år 2010. Ovari-
alcancer drabbar dock framför allt äldre
kvinnor, och befolkningens ändrade ål-

derssammansättning med en ökande
andel äldre gör att antalet fall per år be-
räknas bli i stort sett oförändrat. Ovari-
alcancer har den högsta mortaliteten
bland gynekologiska maligna tumörer;
år 1992 dog 607 kvinnor av ovarialcan-
cer [4].

Många överlevnadsstudier görs på
kliniska material men selektionsmeka-
nismerna är då svåra att överblicka, vil-
ket medför tolkningssvårigheter. Som
komplement, och för att utvärdera sjuk-
vårdssystemets totala effekt, behövs
överlevnadsstudier av populationsbase-
rade material. Det svenska cancerregis-
tret ger goda möjligheter för detta.

I föreliggande studie analyseras hur
överlevnaden förändrats över tid och i
olika åldersgrupper och sjukvårdsre-
gioner för patienter med epitelial ovari-
alcancer registrerade i det nationella
cancerregistret med diagnosdatum un-
der perioden 1960–1989.

Under studieperioden har tumörre-
ducerande kirurgi kommit att användas
i ökande omfattning [5]. Strålbehand-
ling var i början av perioden den domi-
nerande behandlingsmodaliteten post-
operativt, men dess roll har successivt
minskat. Kemoterapi började först an-
vändas som singeldrogterapi med alky-
lerare under senare delen av 1960-talet,
därefter i kombination med antracyklin
[6]. Under 1980-talet dominerade cis-
platinbaserad kombinationskemoterapi
[7, 8]. Det senaste tillskottet är paklitax-
el (Taxol) [9], men dess långtidseffekter
kan inte utvärderas förrän på andra si-
dan sekelskiftet.

MATERIAL OCH METOD
Alla fall av maligna tumörer i ovari-

er (ICD-7 175.0, ICD-9 183A) med dia-
gnosdatum 1960 till och med 1989 er-
hölls från det nationella cancerregistret
(Epidemiologiskt centrum, Socialsty-
relsen). Av 30 245 identifierade fall
(Tabell I) befanns 3 719 (12 procent)
vara icke-epiteliala (C24-kod [10] skild
från 094, 096 eller 196). Obduktionsfall
(n = 664) och 23 andra fall (antingen
med dödsdatum före diagnos eller ode-
finierat vitalstatus) uteslöts vid överlev-
nadsanalyserna. Då kvarstod 23 689
patienter med malign epitelial ovarial-

cancer och 2 150 (8 procent) av borderl-
inetyp (C24-kod 094).

Det nationella cancerregistret upp-
dateras via folkbokföringen, och infor-
mation om vitalstatus och eventuell
emigration förelåg till och med 31 de-
cember 1991. Analyserna gjordes avse-
ende dels totalöverlevnad (död av alla
orsaker), dels relativ överlevnad. Då di-
videras den observerade överlevnaden
med den för kohorten förväntade. Den-
na kvot kan tolkas som överlevnad om
ovarialcancer var enda dödsorsak (se
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Vid cancersjukdomar är överlev-
nad efter diagnos en viktig utvärde-
ringsvariabel, men vid studium av
långtidsöverlevnad störs den av död-
lighet som ej är relaterad till den stu-
derade sjukdomen. En lösning är att
använda cancerrelaterad dödlighet,
men detta kräver en noggrann klassifi-
kation av varje dödsfall, vilket är en
omöjlighet i stora epidemiologiska
studier.

Ett alternativt tillvägagångssätt är
att använda relativ överlevnad. För en
patientgrupp definieras denna som
kvoten mellan den observerade totala
överlevnaden och den förväntade
överlevnaden i gruppen, vilken beräk-
nas med hjälp av den ålders-, köns-
och kalenderårsspecifika mortaliteten
i en referensbefolkning, t ex Sverige.

Den relativa överlevnaden justerar
för dödsfall av andra orsaker än den
studerade sjukdomen och ger en upp-
skattning av överlevnaden om sjukdo-
men var enda dödsorsak. Om den rela-
tiva överlevnadskurvan planar ut och
blir parallell med x-axeln innebär det
att sjukdomen inte längre orsakar nå-
gon överdödlighet.

Relativ överlevnad

Tabell I. Sammanfattning av patientmateria-
let. Det totala antalet fall med ovarial maligni-
tet var 30 245.

Icke epiteliala tumörer 3 719
Obduktionsfall 664
Dödsfall före diagnos eller
odefinierat vitalstatus 23
Maligna epiteliala tumörer 23 689
Borderline-tumörer 2 150



ruta om relativ överlevnad). Patienterna
indelades i grupper efter ålder vid dia-
gnos (< 45, 45–64 eller > 64 år), dia-
gnosårsperiod 1960–1969, 1970–1979
och 1980–1989 samt sjukvårdsregion.

Överlevnadsanalyserna gjordes med
»life table»-teknik, och förväntad över-
levnad beräknades med hänsyn tagen
till diagnosår och ålder hos individerna
i sjukdomskohorten [11]. Därvid an-
vändes åldersgrupps- och kalenderårs-
specifik mortalitet för Sverige. Relativa
överlevnadskurvor jämfördes med sta-
tistiska test enligt Hakulinen och med-
arbetare [12].

RESULTAT
Fördelningen av fallen efter ålders-

grupper och diagnosårsperioder fram-
går av Tabell II. Andelen äldre kvinnor
har ökat under perioden. Vid uppdel-
ning av materialet efter sjukvårdsregion
fann vi inga skillnader i åldersfördel-
ning (visas ej).

Tabell III visar femårsöverlevnaden
för de olika diagnosåldersgrupperna.
Det är en mycket stor skillnad för både
total och relativ överlevnad, med bäst
överlevnad för de yngsta patienterna.

Tabell IIIb visar överlevnaden under de
olika diagnosårsperioderna, och i Ta-
bell IIIc har materialet delats upp efter
sjukvårdsregion. Den relativa femårs-
överlevnaden för hela perioden varierar
mellan regionerna från 31 procent till
37 procent (P<0,001) med ett riksme-
delvärde på 34 procent. Under 1960-ta-
let var den relativa femårsöverlevnaden
för totalmaterialet 30 procent och sprid-
ningen mellan sjukvårdsregionerna
28–33 procent. Under 1980-talet var
motsvarande siffror 38 procent respek-
tive 34–40 procent.

Figur 1 visar kurvor för relativ över-
levnad efter diagnosårsperiod och dia-
gnosåldersgrupp. Inom varje ålders-
grupp har överlevnaden successivt för-
bättrats (P <0,001) mellan 1960-tal och
1980-tal. Överlevnadsvinsten för kvin-
nor diagnostiserade på 1980-talet kvar-
står efter tio år, även om en viss över-
dödlighet fortfarande kan noteras efter-
som kurvorna aldrig blir parallella med
x-axeln.

I Figur 2 har den relativa femårsöver-
levnaden för de olika diagnosålders-
grupperna plottats efter diagnosår. För-
bättringen av överlevnaden ses framför
allt i grupperna med diagnosålder <45
respektive 45–64 år, men även för pati-
enter med diagnosålder överstigande 64
år ses en viss förbättring. Överlevnaden
förefaller i den yngsta åldersgruppen ha
legat ganska konstant under första hälf-
ten av 1960-talet, för att under slutet av
1960-talet och första hälften av 1970-
talet påtagligt förbättras. För de två äld-
re grupperna har det skett en långsam-
mare förbättring under hela 1970- och
1980-talen.

Frekvensen av borderline-tumörer
skiljer sig avsevärt mellan sjukvårdsre-
gionerna och beroende på diagnosårs-
period. Under 1960–1969 varierade fre-
kvensen mellan 3 och 7 procent (totalt 5
procent), och under perioden 1980–
1989 mellan 9 och 19 procent (totalt 13
procent) (Tabell IV). Den relativa fem-
årsöverlevnaden för borderline-tumö-
rer har legat omkring 95 procent obero-
ende av sjukvårdsregion (visas ej) och
tidsperiod (Tabell V).

DISKUSSION
Det är en utbredd uppfattning att en-

bart korttidsöverlevnaden för ovarial-
cancerpatienter har förbättrats sedan
1960-talet, medan långtidsöverlevna-
den har förblivit opåverkad. Av Figur 1
framgår att överdödligheten mellan fem
och tio år genomgående är liten och att
överlevnadsförbättringen kvarstår även
efter tio års uppföljning.

Förbättringen av den relativa över-
levnaden under studieperioden stäm-
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Tabell II. Åldersfördelningen av inträffade fall av maligna epiteliala ovarialtumörer (borderline-
tumörer undantagna) efter diagnosårsperioder. Obduktionsfall undantagna. Siffror inom pa-
rentes anger kolumnprocent.

Åldersgrupp 1960–1969 1970–1979 1980–1989 Hela perioden

<45 832 (12) 884 (10) 823 (10) 2 539 (11)
45–64 3 576 (52) 4 065 (48) 3 460 (42) 11 101 (47)
>64 2 457 (36) 3 591 (42) 4 001 (48) 10 049 (42)

Alla 6 865 (100) 8 540 (100) 8 284 (100) 23 689 (100)

Tabell III. Total och relativ femårsöverlevnad i procent för maligna epiteliala ovarialtumörer
(borderline-tumörer undantagna); 95 procents konfidensintervall inom parentes.

a. Efter diagnosåldersgrupp Total femårsöverlevnad, Relativ femårsöverlevnad,
Diagnosåldersgrupp procent procent

<45 63 (61–65) 63 (61–65)
45–64 34 (33–35) 35 (34–36)
>64 19 (18–20) 24 (23–25)

b. Efter diagnosårsperiod
Diagnosårsperiod

1960–1969 27 (26–28) 30 (29–32)
1970–1979 30 (29–31) 34 (33–35)
1980–1989 34 (33–35) 38 (37–39)

c. Efter sjukvårdsregion
Region

Stockholm 28 (26–29) 31 (30–33)
Uppsala–Örebro 31 (30–32) 35 (33–36)
Linköping 33 (31–34) 37 (34–39)
Lund 32 (30–33) 36 (34–37)
Göteborg 30 (29–32) 34 (32–35)
Umeå 33 (31–35) 36 (34–38)
Hela landet 31 (30–31) 34 (34–35)

Tabell IV. Antalet och frekvensen av borderline-tumörer i förhållande till epiteliala maligna ova-
rialtumörer efter sjukvårdsregion och diagnosårsperiod.

1960–1969 1970–1979 1980–1989

n (procent av n (procent av n (procent av
Region epiteliala) epiteliala) epiteliala) Totalt

Stockholm–Gotland 89 (5,8) 151 (8,1) 252 (14,8) 492
Uppsala–Örebro 73 (4,5) 91 (5,2) 222 (11,4) 386
Linköping 26 (3,4) 63 (6,1) 163 (14,0) 252
Lund 36 (2,9) 90 (5,4) 220 (12,2) 346
Göteborg 100 (7,4) 99 (5,8) 163 (9,0) 362
Umeå 30 (4,3) 87 (7,9) 195 (18,6) 312

Hela landet 354 (4,9) 581 (6,4) 1 215 (12,8) 2 150



mer väl överens med införandet av ke-
moterapin, först som singelterapi under
senare delen av 1960-talet, sedan som
kombinationskemoterapi [6]. Under de
första åren på 1980-talet infördes kom-
binationskemoterapi innehållande pla-
tinumpreparat [7, 8]. Under den stude-
rade tidsperioden betonades också vik-
ten av primär cytoreduktiv kirurgi, och
den kirurgiska aktiviteten ökade [5].
För den yngsta gruppen tycks den störs-
ta förändringen i överlevnad ske under
senare hälften av 1960-talet och första
hälften av 1970-talet. Detta skulle bety-
da att förbättringen i överlevnad kom
innan platinumpreparaten generellt
började användas. För de två äldre grup-
perna skedde förändringen mera grad-
vis under 1970- och 1980-talen.

Kurvan är dock svårvärderad för den
yngsta kategorin på grund av att varje
punkt representerar färre patienter, vil-
ket ger upphov till större slumpvaria-
tion. Det är också sannolikt att cisplatin
först kom att användas hos yngre pati-
enter. Cisplatin gavs också som »se-
cond line»-behandling till patienter
som tidigare fått regimer utan cisplatin
under den period cisplatin ej var till-
gängligt. Det är väl känt att detta påver-
kade överlevnaden för dessa patienter
[8].

Man kan givetvis inte utesluta att en
del av överlevnadsförbättringen beror
på tidigare diagnos med åtföljande för-
skjutning mot lägre stadier. I cancerre-
gistret saknas uppgifter om stadium,
men kliniska material ger föga stöd för
denna hypotes. Från Radiumhemmet
har två stora konsekutiva serier publice-
rats [13, 14]. Den första [13] bestod av
2 062 patienter med malign epitelial
ovarialcancer som remitterats till Radi-
umhemmet under 1958–1973. Den
andra [14] rapporterade 770 patienter

behandlade 1974–1979; 47 procent re-
spektive 59 procent var stadium III–IV.
Av 494 patienter från Södra regionen
som behandlades vid gynekologiskt on-
kologiska sektionen i Lund 1974–1978
var 59 procent stadium III–IV [15]. I en
populationsbaserad studie av 384 ma-
ligna epiteliala ovarialtumörer från
Sydöstra sjukvårdsregionen 1984–
1987 diagnostiserades 58 procent av pa-
tienterna i stadium III–IV [16].

Separat analys
I en nyligen publicerad samman-

ställning från det svenska nationella
cancerregistret [17] redovisades resul-
taten från samma tidsperiod som vi stu-
derat. För ovarialtumörer skilde man, i
likhet med många andra epidemiologis-
ka studier, inte på epiteliala och icke
epiteliala tumörer. Borderline-tumörer
kommenterades inte, men att döma av
antalet fall torde de inte ingå. Terapin av
de olika epiteliala tumörerna är den-
samma, medan behandlingen av icke
epiteliala tumörer varierar beroende på
histologi.

Det finns således ur kliniskt perspek-
tiv starka skäl för att separat analysera
epiteliala och icke epiteliala maligna
tumörer. De senare drabbar också före-
trädesvis yngre kvinnor och upptäcks
oftare i tidigt stadium. Balvert-Locht
och medarbetare [18] och Högberg och
medarbetare [19] har visat att patienter
med icke epiteliala maligna tumörer har
bättre överlevnad än de med epiteliala.
Överlevnaden blir således bättre för po-

pulationer där man slår ihop epiteliala
och icke epiteliala tumörer, vilket för-
klarar de något bättre siffrorna för rela-
tiv överlevnad i den ovannämnda rap-
porten [17] än i denna.

Internationella erfarenheter
Våra resultat överensstämmer väl

med andra populationsbaserade rappor-
ter som jämför ungefär samma tidsperi-
oder. Balvert-Locht och medarbetare
[18] studerade 585 patienter diagnosti-
serade 1975–1980 respektive 1981–
1985 i en definierad region i Nederlän-
derna. Den relativa femårsöverlevna-
den för epiteliala och icke epiteliala ma-
ligna tumörer sammantagna var 28 pro-
cent respektive 42 procent. Från kanto-
nen Vaud i Schweiz rapporterade Levi
och medarbetare [20] 649 patienter, och
fann en relativ femårsöverlevnad för
epiteliala maligna tumörer på 28 pro-
cent under perioden 1974–1981 och 36
procent 1982–1988.

Från Sverige rapporterade Högberg
och medarbetare [16] ett populations-
baserat material bestående av 332 fall
av epitelial ovarialcancer från Sydöstra
sjukvårdsregionen med diagnos
1984–1987 med en relativ femårsöver-
levnad på 40 procent. Samma grupp har
också rapporterat en relativ femårsöver-
levnad på 43 procent för epiteliala och
icke epiteliala tumörer sammantagna
under samma period [19].

Det amerikanska SEER(Surveil-
lance, Epidemiology and End Results)-
programmet är en populationsbaserad
registrering som under åren 1973–1987
täckte knappt  10 procent av den ameri-
kanska befolkningen. Under dessa år
registrerades 22 980 fall av invasiv ova-
rialcancer [21]. Den relativa femårs-
överlevnaden var 37 procent för patien-
ter diagnostiserade under åren 1973–
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Figur 1. Kurvor för relativ överlevnad för
maligna epiteliala ovarialtumörer
(borderline-tumörer undantagna) för de
olika diagnosåldersgrupperna och
diagnosårsperioderna (P <0,001 för alla
jämförelser utom mellan 1970- och 1980-
tal för åldersgruppen <45 år).

Figur 2. Den relativa femårsöver-
levnaden för maligna epiteliala
ovarialtumörer (borderline-tumörer
undantagna) för de olika
diagnosåldersgrupperna efter 
diagnosår.

Tabell V. Relativ femårsöverlevnad i procent
för borderline-tumörer i ovarium efter diagnos-
årsperiod; 95 procents konfidensintervall
inom parentes.

Relativ femårs-
Diagnosårsperiod överlevnad, procent

1960–1969 93 (89–96)
1970–1979 94 (91–97)
1980–1989 96 (94–98)

Hela perioden 95 (93–96)



1977 och 39 procent respektive 40 pro-
cent med diagnos 1978–1982 och
1983–1987. Man skilde inte heller här
på epiteliala och icke epiteliala tumörer.
Detsamma gäller för den amerikanska
National Cancer Data Base, där man re-
gistrerade 17 114 patienter 1985–1986
och 1991 [22]. Detta är dock ett sjuk-
husbaserat material och kan inte jämfö-
ras med ovanstående populationsbase-
rade material. Den relativa femårsöver-
levnaden för 8 562 patienter diagnosti-
serade 1985–1986 var 41 procent.

I motsättning till dessa resultat står
en populationsbaserad studie av 824 fall
av epitelial ovarialcancer som registre-
rades under 1973–1978 respektive
1981–1986 från Fyn i Danmark [23].
Medianöverlevnaden var bättre för pati-
enter behandlade under den senare peri-
oden, men efter cirka tre och ett halvt år
finns inte längre någon skillnad mellan
överlevnadskurvorna; den totala fem-
årsöverlevnaden var 28 procent
1973–1978 respektive 27 procent
1981–1986. Även det danska cancerre-
gistret rapporterar sämre överlevnad för
ovarialcancer än de övriga nordiska
cancerregistren [24]. Det är okänt vad
detta beror på. De övriga nordiska län-
derna visar samma tendens till förbätt-
ring som Sverige.

Kunskapen har ökat
Andelen registrerade borderline-

tumörer har ökat från 5 procent till 13
procent från 1960-talet till 1980-talet.
Den relativa femårsöverlevnaden för
borderline-tumörerna var dock omkring
95 procent oberoende av såväl diagnos-
årsperiod (Tabell V) som region (visas
ej). Detta tyder på att de som fick dia-
gnosen borderline också verkligen hade
borderline-tumörer. Stalsberg och med-
arbetare [25] registrerade konsekutivt
1 485 ovarialpreparat som kom in till pa-
tologiska laboratoriet vid Universitets-
sjukhuset i Tromsö under treårsperioden
1976–1978 och fann att frekvensen bor-
derline standardiserad till maligna epite-
liala tumörer var 32 procent. I det nors-
ka cancerregistret var under samma tid
motsvarande andel 10 procent.

Sannolikt gäller liknande förhållan-
den i Sverige. En viktig orsak kan vara
att många borderline-tumörer inte alls
rapporteras till cancerregistret. Detta
påverkar dock inte överlevnadsanaly-
serna för maligna epiteliala tumörer. En
annan möjlighet är att borderline-tumö-
rer felaktigt har diagnostiserats och rap-
porterats som maligna tumörer, vilket
betyder att överlevnaden för de senare
överskattas. Principiellt kan det inte
uteslutas att en del av eller hela förbätt-
ringen av överlevnad från 1960-tal till
1980-tal skulle kunna bero på förändra-
de diagnoskriterier av borderline i rela-
tion till maligna tumörer. Det troliga är

dock att förhållandet är det omvända,
dvs att intresset för och kunskapen om
borderline-diagnosen ökat bland pato-
loger och kliniker under studieperioden
och att detta lett till färre tumörer som
felaktigt rapporterats som maligna trots
att de skulle ha tillhört gruppen border-
line. I så fall har överlevnadsförbätt-
ringen under perioden underskattats.
Ett korrekt svar kan bara erhållas ge-
nom en genomgång av ett urval av pre-
parat från hela tidsperioden.

Sammanfattningsvis har en betydan-
de förbättring av den relativa överlevna-
den för epiteliala maligna ovarialtumö-
rer kunnat noteras mellan 1960-tal och
1980-tal. Framför allt gäller detta yngre
kvinnor.
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Ovariet innehåller flera olika cell-
typer. Därför kan en synnerligen rik
flora av tumörer uppstå i ovariet. Dock
dominerar starkt de epiteliala tumörer-
na, som utgår från ytepitelet. De ger
upphov till cirka 90 procent av alla
ovarialtumörer. De maligna epiteliala
ovarialtumörerna, som analyseras i
denna artikel, klassas som medelkäns-
liga för cytostatika. Dessa tumörfor-
mer saknar analoger hos testikeln.
Analogerna till testikeltumörerna åter-
finns bland ovariets icke epiteliala
tumörer. Dessa tumörformer är myc-
ket ovanliga och drabbar oftare yngre
kvinnor. För de med testikeltumörerna
analoga cytostatikakänsliga formerna
är behandlingsresultaten mycket goda
också för ovarialtumörer. Ovanståen-
de förklarar skillnaden i terapiresultat
mellan maligna testikeltumörer och
ovarialtumörer.

Borderline-tumörerna bildar en
mellangrupp mellan de benigna och de
maligna epiteliala tumörerna. De har
först på senare tid uppmärksammats,
vilket tar sig uttryck i den med tiden
stegrade frekvensen av borderline-
tumörer i den studerade patientpopu-
lationen. Överlevnaden är mycket god
för patienter med borderline-tumörer,
men det saknas kunskap om hur dessa
tumörer bäst behandlas.

Histologiska typer

Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.


