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Publiceringsregler för data ur Nationellt 
Kvalitetsregister för Bröstcancer (NKBC) 

För användning av data ur NKBC görs en ansökan till RCC Stockholm - Gotland och 
kompletteras med etikansökan och godkännande. 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/datauttag/ 

Användning av regionala data godkänns av varje regions vårdprogramgrupp eller motsvarande 
och dessa datauttag görs av respektive RCC.    

Till registeransvarig, för närvarande RCC Stockholm - Gotland, rapporteras alla planerade samt 
pågående nationella studier med användande av data ur NKBC.  

I samband med begäran om registeruppgifter ur NKBC har alla regionala representanter 
möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i studien och motivera sitt deltagande genom att tala 
om vad man kan bidra med för studiens utformning, genomförande och publicering. 
 
Författarskap bör om möjligt ha klargjorts när studien startar. 

  
Artikel till referee-bedömd tidskrift;  

1. Som grundar sig på stora delar av NKBC det vill säga flera regioner och som utgår från 
styrgruppen. Som författare anges de personer som arbetat med manuset (enligt 
sedvanliga Vancouver-kriterier) med tillägget ”on behalf of NKBC the Swedish National 
Breast Cancer Register. I fotnot eller appendix anges styrgruppen.  

2. Som utgår från andra forskare (efter godkännande av styrgruppen), eller från mindre del 
av NKBC, eller från stora delar av registret, mer än en region och där bearbetning utöver 
registerdata är nödvändig. Som författare anges de personer som arbetat med manuset 
(enligt sedvanliga Vancouver-kriterier). I fotnot eller appendix anges styrgruppen och 
deltagande kliniker.  

3. Där data från NKBC används som en del i ett arbete för att belysa en frågeställning. I 
fotnot eller appendix anges att data kommer från NKBC samt att de nyttjas efter 
godkännande av styrgruppen.  

Artikel i annan form av publikation samt föredrag; 

 

1. Som författare anges de som utfört arbetet. I löpande text, fotnot eller appendix anges att 
data kommer från NKBC efter godkännande av styrgruppen. 

2. Användning av registerdata ur NKBC i föredrag ska anmälas till 
registeransvarig. Även sammanfattningar och abstract ska insändas till registeransvarig. 

  

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/datauttag/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/datauttag/


2 

 

Regionalt cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 
 

Exemplar av färdig publikation eller motsvarande sänds när arbetet är slutfört till styrgruppen på 
adress nedan:  

 

Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Styrgruppen Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer 

Box 6909 

102 39 Stockholm  

 

 

 


