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Blodcancerregistret synes nu ha etablerat en 
tydlig och konsoliderad roll i svensk (malign) 
hematologi. Vi kan notera att alla åtta del-
register publicerat rapporter sedan 2013, med 
uppdateringar planerade vartannat år. Dess-
utom är ambitionen hög avseende nytillskott 
och revisioner av nationella riktlinjer. Register-
arbetet sker ju i gott och nära samarbete 
mellan Sveriges hematologer och RCC, vilket 
även gäller de nationella riktlinjerna. Således 
finns nu riktlinjer enligt RCC-mall för AML, och 
snart även för aggressiva B-cellslymfom och 
KML, och planering pågår för KLL och myelom. 

AML har utvalts att vara en av fem 
nationella pilotprocesser för det som kallas 
”Standardiserat Vårdförlopp”, d.v.s. tillskap-
ande av arbetsdokument inspirerade av det 
danska ”pakkeforlöp” i syfte att optimera initial 
handläggningen av våra patienter för ökad 
kvalitet och minskade väntetider. En viktig del i 
detta är att identifiera ”symptom som ska 
föranleda misstanke” på aktuell cancersjuk-
dom, ”undersökningar vid misstanke”, och 
”definition av välgrundad misstanke”, för att 
primärvård och andra vårdgivare som först blir 
kontaktade av våra blivande patienter ska ha 
bra underlag för snabb och korrekt initial 
handläggning. Vid AML är ju inte ledtiden från 
diagnos till behandlingsstart idag det mest 
kritiska, men dessa dokument som beställts av 
Socialdepartementet och förväntas bli imple-
menterade i alla landsting kommer att läsas 
noggrant, och ger oss därför möjlighet att lyfta 
våra problem, som bristen på hematopato-
loger, och bristen på vårdplatser som på 
många ställen beror på brist på hematologi-
sjuksköterskor. En viktig åtgärd för att öka 
tillgången på hematologisjuksköterskor och 
minska personalomsättningen är bättre karriär-
vägar, och satsning på specialutbildning för 
hematologisjuksköterskor är nu på gång. 

Blodcancerregistret har just av SKL blivit 
uppgraderat till en högre certifieringsnivå, varvid 
vi nu har kunnat beviljas tvåårigt anslag och även 

tilläggsmedel för angelägna projekt. En viktig 
faktor bakom denna uppgradering är att PROM 
/PREM-projektet är sjösatt (se nästa sida). 

Vi har många angelägna uppgifter framför 
oss. Att bibehålla hög täckningsgrad och sam-
tidigt få till att såväl anmälningar som uppfölj-
ningar rapporteras prompt (majoriteten av 
anmälningarna inom 3 månader för alla regis-
ter, alla akutleukemier inom 6 månader, alla 
övriga patienter inom 12 månader) är angelä-
get, och återkommande uttag av våra kvalitets-
indikatorer kan ge ökad motivation till detta. 

Ett viktigt arbete framöver är att få till bra 
funktionalitet för utrapportering av data, både 
standardiserade mallar för regelbunden upp-
följning, och individualiserat uttag för specifika 
frågeställningar. Många forskningsprojekt ut-
gående från registerdata är på gång, vilket inte 
är förvånande men självklart mycket glädjande. 
Vi planerar även att täcka in fler delområden, 
som mastocytos och akut promyelocytleukemi 
och uppföljning som gör att registren inte 
begränsar sig till epidemiologi utan även bättre 
kan belysa klinisk handläggning och utfall. 

Det finns således skäl att hävda att vi bara 
är i början på vår resa att utnyttja Blodcancer-
registret för att förbättra omhändertagande och 
utfall för våra patienter, och bättre kunna vär-
dera hur vi ska kunna utnyttja den snabba 
ökningen av baskunskap och terapiarsenal på 
bästa sätt i den kliniska vardagen. Mycket 
arbete behöver nu investeras för att optimera 
vår logistik för att få in, kvalitetssäkra, och 
utnyttja den snabbt ökande datamängden, i ett 
läge när vi ofta känner oss hårt trängda i sjuk-
vården. Glädjande nog finnes dock ett starkt 
stöd inom professionen, från sjukvårdshuvud-
män, RCC och SKL, vilket vi behöver utnyttja 
för att skapa en robust struktur, där de många 
entusiasterna fortsatt är viktiga men inte på 
samma sätt oundgängliga för att uppnå våra 
långsikta mål.  

 

Tack för alla goda insatser under det 
gångna året. Vi tillönskar Er alla en God Jul, 
och ser fram emot ett händelserikt Nytt År. 



 

PROM & PREM i kvalitetsregistret 
Emma Bergfelt 

AML- och ALL-registren kommer att utgöra 
pilotprojekt för mätning av patientupplevda 
data, PROM (Patient Reported Outcome 
Measures), och mätning av patientnöjdhet, 
PREM (Patient Reported Experience Measu-
res) i anslutning till Blodcancerregistret (BCR). 
Ursprunget är att Sveriges Kommuner och 
Landsting, som del i en satsning på nationella 
kvalitetsregister, har beslutat att patient-
upplevda data skall ingå som en del av  
kvalitetsregistren. Registreringen har precis 
påbörjats. Patienterna identifieras via INCA. 
Via brev tillfrågas de om deltagande vid tre 
tidpunkter (6 månader, 2 och 4 år) efter diag-
nos. Det innebär att det är extra viktigt att 
patienterna är diagnosanmälda inom 6 måna-
der. Data kommer i första hand att registreras 
av patienterna själva via en dataportal. Till del 
kommer frågorna från välkända formulär som 
är valda för att belysa bl.a. generella aspekter 
på livskvalitet (EORCT QLQ-30), depressions-
symtom (PHQ-9) och patientnöjdhet (delar av 
”Nationell enkät för patienter inom cancer-
vården”), vilket ger möjlighet att jämföra våra 
patienters hälsa med andra patientgruppers. 

 Dessutom finns frågor som berör 
socioekonomisk situation samt sexuell och 
reproduktiv hälsa. Patienternas svar kommer 
att sammanställas på gruppnivå och via INCA 
kommer koppling kunna göras till t.ex. ålder 
och vilken behandling som patienten fått. 

Eftersom vi inte tidigare haft möjlighet att ta 
del av denna typ av uppgifter kommer vi att 
utvärdera patienternas svar i form av en studie 
med planerad första uppföljning efter 2 år. 
Emma Bergfelt, ST-läkare i hematologi, 
Uppsala, kommer att göra sammanställningar-
na. Mer information om projektet kommer att 
presenteras fortlöpande på www.SFHem.se 

Vår förhoppning är att denna utvärdering kan 
utgöra en grund för hur patienternas upplevel-
ser, i form av PROM och PREM, ska tas 
tillvara i vårt registerarbete framgent och i 
förlängningen även i vårt kliniska arbete. 
 
 
 
Har ni frågor om detta kontakta någon av 
följande; Emma Bergfelt, Hematologen, 
UAS emma.bergfelt@akademiska.se eller  
Marie Abrahamsson på RCC Stockholm 
Gotland, marie.abrahamsson@sll.se 
 
 

Tabell 1. Antal registrerade fall i INCA per register och år, t o m 2014-06-30. 

Register ALL AML KLL KML Lymfom MPD Myelom MDS 
Region År 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Norr 100 % 100 % 98 % 82 % 100 % 73 % 86 % 100 % 91 % 67 % 94 % 81 % 88 % 78 % 88 % 38 % 
Stockholm-
Gotland 100 %  83 %  93 %  75 %  77 %  21 %  100 %  62 %  80 % 37 %  85 %  60 %  92 %  54 %  90 %  87 %  

Syd 100 % 100 % 92 % 81 % 47 % 28 % 80 % 54 % 94 % 64 % 56 % 44 % 60 % 50 % 55 % 18 % 
Sydöstra 100 % 100 % 100 % 96 % 96 % 68 % 92 % 80 % 98 % 86 % 94 % 97 % 97 % 79 % 97 % 77 % 
Uppsala/ 
Örebro 67 % 33 % 85 % 61 % 87 % 75 % 100 % 73 % 95 % 86 % 85 % 31 % 93 % 45 % 83 % 39 % 

Väst 100 %  50 % 98 % 81 % 93 % 60 % 84 % 50 % 90 % 39 % 100 % 82 % 96 % 51 % 98 % 59 % 
Nationell 
täckningsgrad 94 %  75 % 93 % 77 % 81 % 53 % 91 % 64 % 90 % 59 % 87 % 66 % 88 % 56 % 85 % 53 % 

Tabell 2. Täckningsgrad i procent per register, region och nationell täckningsgrad, t o m 2014-06-30. 

Register ALL AML KLL KML Lymfom MPD Myelom MDS 
Region År 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Norr 1 3 45 18 63 32 12 2 191 59 33 17 58 29 28 5 
Stockholm-
Gotland 15  5 64 33 74 15 27 8 376 105 94 31 127 44 86 41 

Syd 9 5 65 21 48 15 16 7 371 118 28 15 59 28 36 9 
Sydöstra 5 4 30 22 71 26 12 4 249 90 48 32 84 33 29 20 
Uppsala/ 
Örebro 6 2 76 25 99 57 17 11 432 189 69 11 130 37 29 13 

Väst 13  2 60 42 75 37 16 4 343 77 115 46 113 28 81 13 
Totalt 49 21 340 161 430 182 100 36 1962 638 387 152 571 199 289 101 
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