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Sedan förra numret av nyhetsbladet 
har vi haft ett stormöte som satte del- 
tagarrekord. Det presenterades 
intressanta siffror från flera del- 
register, men det blev också väldigt 
tydligt att vi har en bra bit kvar 
innan vi har en effektiv och hel-
täckande inrapportering. 

I detta nummer bjuds bland 
annat på en intervju med Marga-

reta Sundsten, som är patientföre-
trädare i styrgruppen.   Naturligtvis 
finner ni även färska siffror avse-
ende täckningsgrader för kvalitets- 
registret.

Ny redaktör till hösten
Från och med nästa nummer kom-
mer Karin Glimskär Stålberg att 
ta över redaktörskapet för nyhets- 

bladet. Karin är tumörkirurg i 
Uppsala och kommer säkert att ha 
nya intressanta vinklingar att erbju-
da oss läsare. Med detta nummer 
ber jag därför att få tacka för mig 
och önska er alla en fin vår!  q

   Trevlig läsning!
Maria Bjurberg 

Redaktör
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Aktuell statistik för delregistren, en nybildad forskargrupp och en intervju med 
vår patientrepresentant. Om detta kan du läsa i fjärde numret av Gyncanytt.
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Fråga: Corpuscancer hand-
lagd av privatgynekolog. En-
dometriebiopsi visar högt dif-
ferentierat adenocarcinom men 
operations-PAD medelhögt 
differentierat adenocarcinom. 
Är det det första utlåtandet som 
ska registreras eller utlåtandet 
från operations-PAD?

Svar: Diagnosdatum blir prov-
tagningsdatum för endomeriebiopsi. Diffe-
rentieringsgraden ska anges enligt FIGO, den 
mest odifferentierade delen av tumören är den 
som har betydelse för prognosen och som skall 

anges. Dvs i det här fallet ska 
man be patologen gradera 
tumören enligt FIGO för de 
två preparaten.

Om det då blir FIGO 
grad 1 för endometriebiop-
sin och FIGO grad 2 för 
operationspreparatet (vilket 
inte är säkert - FIGO-gra-
dering och differentierings-

grad enligt WHO skiljer sig 
avsevärt), anges FIGO-grad 2. 

Fråga: Patient opererad för adematös hyperp-
lasi. Vid operation finns en corpuscancer, varför 

patienten är informerad om operation före can-
cerdiagnos!  Hur får vi fram detta? Operations-
datum blir ju samma som diagnosdatum.

Svar: Ibland blir det så. Vid negativa ledtider 
får man kontrollera att det verkar riktigt och se-
dan exkludera dessa vid den statistiska analysen. 

Avslutningsvis, glöm inte att den webbase-
rade frågelådan via hemsidan kan användas för 
alla typer av registerfrågor. Efter att frågan är 
besvarad kommer den ligga kvar cirka en månad 
för alla att se. Någon särskild avisering till fråge-
ställaren kommer inte att skickas, utan man får 
bevaka sin fråga själv med jämna mellanrum.

Få svar på dina frågor i Britt-Maries frågelåda
Britt-Marie Landin är onkologisjuksköterska och ingår i stödteamet för gynkvalitetsregistren. Som en 
stående punkt besvarar Britt-Marie i varje nummer ett par typiska frågor som hon fått in. Denna gång rör 
frågorna endometriecancer och diagnosdatum
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Hur hamnade du i styrgruppen?
Det beror nog på en slump. Christer Borg-
feldt talade mycket om kvalitetsregister och 
att det tog så lång tid för läkarna att fylla i alla 
uppgifter. Jag blev lite nyfiken och frågade 
om det var en läkare som måste arbeta med 
dessa uppgifter. Elisabeth Åvall Lundqvist 
erbjöd mig sedan att företräda patienternas 
intresse genom att ingå i gruppen.

Har du erfarenhet från något lika-
nande uppdrag tidigare?
Jag har ett förflutet som läkarsekreterare och 
vet hur viktigt det var att snabbt göra klart 
journalen och rapportera i Cancerregistret, 
men jag har inte arbetat med styrgrupper  
eller liknande uppdrag tidigare.

Vad ser du som din viktigaste upp-
gift i styrgruppen?
Allra viktigast är att få vara med och påverka så 
mycket som möjligt i relevanta frågor och få en 
förståelse för varför man gör alla dessa uppgif-
te. Efter det vill jag förmedla detta till min egen 
styrelse i Gynsam.  Jag känner jag mig väl om-
händertagen  i gruppen och ser fram emot att få 
lära mig mer om PROM och PREM*  och arbeta 
med dessa viktiga frågor. 

Vad gör Gynsam under våren? Vilka 
är era viktigaste frågor?
Gynsam vill se en nollvision när det gäller gyne-
kologisk cancer.  Vi vill även se lika vård vart man 
än bor och kortare väntetider, samt upplysa om 
hur viktigt det är att gå på de cellprovskontroller 
man blir kallad till. Vi önskar också att pojkar 
vaccineras mot HPV. 

Genom de tio lokala föreningar vi har så för-
söker vi bli mera synliga.  Gyncancer är fortfa-
rande tabubelagt, man vill inte tala om just de 

diagnoserna.  Därför försöker vi synas. April är 
gyncancermånad och nu försöker vi att vara ute 
bland allmänheten. Under den här veckan har 
till exempel föreningen i Västerås stått på sjuk-
huset och lämnat ut tidningar och information 
om den lokala föreningen. Likadant gjorde vi 
här i Sundsvall igår, men vi stod i ett köpcenter.  
Liknande aktiviteter pågår på andra håll i landet. 

Vår stödpersonsverksamhet ligger oss varmt om 
hjärtat. Våra stödpersoner har fått sin utbild-
ning genom Cancerfonden och man får inte bli 
stödperson om man inte har genomgått den ut-
bildningen.  Vi får många samtal från kvinnor 
som tycker att de inte fått tillräcklig information 
av sin läkare. En del ringer och vill bara prata. 
Ibland får jag - som är ordförande och inte är 
stödperson - samtal som handlar om behandling 
och mediciner. Sådana frågor svarar vi aldrig på 
utan hänvisar till behandlande läkare.  q

* patientrapporterade utfallsmått resp. patientrapporte-

rade upplevelsemått, reds anm.

 

Vad gör en patientrepresentant 
i styrgruppen?
Sedan 2013 ingår Margareta Sundsten i styrgruppen för kvalitetsregist-
ret för gynekologisk cancer. Margareta är även ordförande i patientför-
eningen Gynsam och här beskriver hon för nyhetsbladets redaktör sina 
båda engagemang

Nybildad 
forskningsgrupp
I uppdraget för ett nationellt kvalitets-
register ingår att bedriva registerbase-
rad forskning. Styrgruppen har därför 
bildat Svenska Gyncancergruppen, 
Swedish Gynecologic Cancer Group, 
Swe-GCG, som har till syfte att bedri-
va forskning som utgår från, men inte 
är begränsad till, kvalitetsregistret. Alla 
ledamöter i styrgruppen som har ett 
aktivt forskningsintresse är välkomna 
att delta och Swe-GCG kan även sam-
arbeta med personer som inte ingår i 
styrgruppen. Målet är naturligtvis att 
vinna ny kunskap som leder till ut-
veckling och förbättring för kvinnor 
med gynekologisk cancer. 

I norra regionen har vi en bra täck-
ningsgrad. Huvudorsaken är sanno-
likt att blankett ett fylls i av gyneko-
logspecialister i regionen och detta 
sköts mycket bra. På gynonkologen 
har vi nu ordnat så att en läkarse-
kreterare fyller i blankett ett en  
gynonkolog går igenom de frågor 
som uppstår.

Ovarialcancer blankett tre fylls i av 
pensionerad gynonkolog. Blanket-
ten förs förs närvaerande in i INCA 
av monitor Linda Nilsson på RCC. 
Endometriecancer blankett tre fylls i 
av onkolog som vill bli gynonkolog, 
med visst stöd. Blankett tre och öv-
riga blanketter, framför allt cervix-
cancer kommer sannolikt att fyllas i 
av pensionerad gynonkolog.

Vad gäller uppföljningsblanketten 
fylls den i av undersökande läkare 
och förs in av läkarsekreterare.

Kristina Aglund, 
Gynonkolog, Umeå 
Universitetssjukhus

Bra täckningsgrad 
i norra regionen
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Aktuella täckningsgrader
I diagrammen nedan visas täckningsgrader för respektive diagnoser per 1 april 2014. Täckningsgrad betyder 
att man jämför med antalet fall i Cancerregistret med antalet patienter som är anmälda, dvs har blankett 
1, i kvalitetsregistret. 
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Cervix
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