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Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom 
 

Policydokument 

 - nationellt kvalitetsregister för hudmelanom 
 

Inledning 
Den svenska melanomstudiegruppen (SMSG) bildades 1976, som en nationell 
multiprofessionell grupp, med syfte att skapa nationella riktlinjer för melanomdiagnostik, 
enhetlig prevention, behandling, och uppföljning samt att genomföra gemensamma studier. 
Enighet erhölls om vilka data som skulle registreras. Viktiga studier om excisionsmarginaler 
genomfördes och fick till följd att de kirurgiska ingreppen kunde begränsas  till god nytta 
såväl för den enskilde patienten som för sjukvården. Behovet av hudtransplantation minskade.  
 
Därefter bildades regionala multiprofessionella vårdprogramgrupper och lokala rutiner 
utarbetades för behandling, registrering och uppföljning. Regelbundna möten och 
återrapporteringar inom dessa grupper skapade en god förankring och kunskapsspridning.  
 
På slutet av 90-talet bildades, på uppdrag av SMSG, en nationell melanomregistergrupp med 
regionansvariga SMSG-medlemmar och representanter från landets onkologiska centra. 
Gruppen har sammanställt och publicerat data rörande invasiva melanom diagnostiserade 
mellan 1990-2005. 
Under 2000-talet har en ny förbättrad melanomklassifikation (AJCC 2002) införts, vilket ger 
förbättrad prognostisk information. Sentinel node kirurgi har blivit standard internationellt 
och införs även i Sverige. En bättre prognostisk information fås för den enskilde patienten.  

Syfte 
• Att komplettera cancerregistreringen med tumörspecifika faktorer, stadium och data 

om kirurgisk behandling samt patientrelaterade data såsom hereditet, hudtyp och 
reaktion på sol. 

• Att ha en nationell databas som underlag för planering av studier. 
• Att ha möjlighet att följa utvecklingen nationellt och göra jämförelser globalt av 

prevalens, incidens och överlevnad. 
• Att ge möjlighet för enskilda enheter att jämföra sig med län, region och hela landet. 
• Att ge regelbundna rapporter till vårdgivare och vårdtagare. 
• Att med hjälp av kvalitetsindikatorer beskriva vårdkedjan. 

Mål för ett nationellt register 
1. Melanomregistret har en hög täckningsgrad vilken skall bibehållas. Tillgängligheten 

till registret skall förbättras genom webbaserad teknologi i form av  
Informationsnätverk för cancervården (INCA). 

2. Validering av cancerdata ska utföras enligt gemensamma regler. 
3. Övergripande indikatorer som socialstyrelsen beskriver ska efterföljas. 
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4. Personuppgifter och kliniska data så som melanomlokalisation och tumörens 
utbredning ska registreras. Även data om hudtyp och reaktion på sol samt eventuell 
familjär förekomst av melanom ska registreras. 

5. Typ av kirurgiska åtgärder (Primär kirurgi och eventuellt utvidgad) samt 
excisionsmarginaler registreras. 

6. Histopatologiska data angående primärtumör registreras. 
7. Histopatologiska data av sentinel node och terapeutisk lymfkörtelutrymningar 

registreras. 
8. Relativ överlevnad samt åldersstandardiserad dödlighet ska beräknas enligt 

socialstyrelsens övergripande indikatorer. 
9. Histopatologiskt och kliniskt konstaterade recidiv och typ av behandling ska 

registreras. 
10. Uppgifter om hur patientinformation ges ska registreras. 

Styrgrupp 
Styrgruppen består av ämnesföreträdare från varje sjukvårdsregion. Ämnesföreträdarna väljs 
av SMSG och har ett förtroendeuppdrag på tre år, där omval är möjligt. I styrgruppen ingår 
representanter från registerhållande regionalt onkologiskt centrum (ROC) i Linköping i form 
av en statistiker samt verksamhetschefen. Styrgruppen har beslutsrätt över hur databasen ska 
hanteras samt hur datauttag för såväl klinisk uppföljning som forskning ska ske. Forskning i 
databasen kan efter godkännande av etikprövningsnämnden beviljas av styrgruppen eller 
genom capsulam till ordförande, om lång tid råder mellan möten. 

Personer i styrgruppen 
Christer Lindholm, öl. doc., projektledare, Länssjukhuset Ryhov Jönköping,  
  ROC Sydöstra regionen 
Gunnar Wagenius, öl. doc., Akademiska sjukhuset Uppsala, ROC Uppsala/Örebro 
Johan Hansson, öl. doc., Karolinska universitetssjukhuset Stockholm, ROC 
Stockholm/Gotland 
Eva Månsson Brahme, öl. med dr., Karolinska universitetssjukhuset Stockholm, ROC 
Stockholm/Gotland 
Christian Ingvar, öl. doc., Universitetssjukhuset Lund, ROC Södra regionen 
Ulrika Stierner, öl. med dr., Sahlgrenska sjukhuset Göteborg, ROC Västra regionen 
Peter Naredi, öl. prof., Norrlands universitetssjukhus, ROC Norra regionen 
Hans Starkhammar, öl. doc., Verksamhetschef, ROC Sydöstra regionen 
Johan Lyth, statistiker, ROC Sydöstra regionen 

Personer i registergruppen 
Uppsala/Örebro: Marit Holmqvist, statistiker; Karin Olsson, sjuksköterska/koordinator;  
  Barbro Hellsten, handläggare/data management 
Stockholm/Gotland: Henrik Hellborg, statistiker; Mari Persson, assistent 
Södra regionen: Elisabeth Johansson, systemman; Gertrud Andersson, assistent 
Västra regionen: Leyla Nunez, statistiker; Katarina Peltz, sjuksköterska 
Norra regionen: Björn Tavelin, statistiker; Katarina Örnkloo, assistent 
Sydöstra regionen: Catharina Lindqvist, assistent; Gabrielle Gran, Registerkonstruktör INCA 
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Arbetsgrupp 
Arbetsgruppen består av projektledaren och statistikern från ROC i Sydöstra regionen som tar 
fram redovisningsmaterial ur databasen för melanom. Diskussioner och överenskommelse 
med hela styrgruppen görs om innehåll och former för regelmässiga rapporter. 

Huvudman 
Registerhållarens landsting är huvudman för registret.  

Kvalitetsindikatorer 
1. Täckningsgrad beräknas genom att jämföra melanomregistret med cancerregistret. 
2. Vårdkedjan beskrivs. Tidpunkt, vårdnivå och metod för diagnostik, utredning och 

behandling. 
3. Prognostiskt viktiga variabler som exempelvis melanomtjocklek samt förekomst av 

ulceration. 
4. Histopatologiska undersökningar av sentinel node och terapeutiska 

lymfkörtelutrymningar. 
5. Följsamhet vad gäller rekommenderade excisionsmarginaler och diagnostisk sentinel 

node. 
6. Överlevnad såväl recidivfri som sjukdomsspecifik. 
7. Systematisk valideringsarbete ska utföras. 
8. Tidpunkt när patienten får besked om diagnos samt hur information ges. 

Ekonomi 
Ansvaret för att söka ekonomiskt stöd för detta kvalitetsregister ligger på styrgruppen. 
Erhållna medel fördelas av styrgruppen och ska stödja registrets drift och utveckling samt 
eventuell extra personalinsatser. För de övriga registerkostnaderna ansvarar gemensamt de 
olika sjukvårdsregionerna. 

Variabler i registret 
De variabler som skall ingå i registret har framtagits av styrgruppen och delvis efter krav från 
socialstyrelsen. 

Registrets uppbyggnad och validering 
Det nationella kvalitetsregistret startade år 2003. Prospektivt regionalt insamlade data har 
skett från start av vårdprogramregister i respektive region, dock tidigast 1990. Från och med 
2009 kommer alla melanomfall att inrapporteras elektroniskt via INCA och tidigare 
prospektivt insamlade data kommer att läggas in i systemet då möjlighet ges. 
Validering ska ske enligt modeller som utarbetas enligt Virtuellt nationellt kompetenscentrum 
(VINK). 

Datafångst 
1. Till registret rapporteras hudmelanom data i elektronisk form (och undantagsvis i 

pappersform) enligt anmälningsblankett för melanom, vilken även fungerar som 
canceranmälan. Anmälningsblanketten ger möjlighet att lämna uppgifter om primär 
kirurgi och även uppgifter om utvidgad kirurgi om sådan skall utföras. Onkologiskt 
centrum svarar för att förfrågan sänds till diagnostiserande läkare i de fall det finns 
histopatologiska data men uppgifter om primär kirurgi saknas. 



Policydokument Hudmelanom   

Policydokument_20090401.doc 
 

4

2. Histopatologiska data vid den primära diagnostiken bör rapporteras i elektronisk form 
(och undantagsvis i pappersform) enligt blankett Histopatologi Primärtumör. 

3. Vid sentinel node kirurgi (lymfkörtelkirurgi) och terapeutisk lymfkörtelkirurgi sänder 
ansvarig läkare data i elektronisk form (och undantagsvis i pappersform). 

4. Konstaterade recidiv av melanom införs i registret. På sikt önskas kompletterande data 
periodvis från patolog.  

5. Täckningskontroll görs genom att samköra och jämföra kvalitetsregistret med 
cancerregistret. Ej inkomna anmälningar till kvalitetsregistret efterforskas via 
regionala onkologiska centra. 

6. Överlevnadsdata tas fram genom kontroll mot såväl befolknings- som 
dödsorsaksregister. 

7. Varje region kommer att ha möjlighet att förutom obligatoriska variabler lägga till 
egna variabler utöver de nationella. Dessa data ägs, bearbetas av regionen/eller 
gruppen och kan inte nyttjas av andra än efter överenskommelse. På detta vis kan 
regionerna/de enskilda grupperna få tillgång till validerade grunddata inkl. överlevnad 
för den egna gruppens behandlade patienter som kan kombineras med egna data för 
forskning, utveckling och produktionskontroll. 

 

Redovisning och uttag av data 
1. Registret skall öppet redovisa resultat på regions- och länsnivå. Det eftersträvas att 

deskriptiv statistik skall vara tillgänglig för alla enheter on line för flertalet variabler 
med respektive region och riksgenomsnittet som jämförelse. Inrapporterande enheter 
kommer att ha full tillgång till egna data, men inte till andra enheters data. 

2. Registerhållaren ansvarar för att det utförs bearbetningar av deskriptiva basdata, 
analys av trender och överlevnad, såväl total som sjukdomsspecifik uppdelat på 
adekvata grupper. Rapporter kommer att publiceras on line. 

3. Den lokala användaren/gruppen kan on line ta ut egna data för vidare bearbetning. 
4. Regler för forskningsprojekt och beslut om publikationer utformas av styrgruppen. 

 

Drift 
Data från och med 2009 kommer att läggas på en central server via INCA samt administreras 
av ROC i Sydöstra regionen.  

Variabelförteckning med postbeskrivning 
Se bilaga: Manual för nationellt kvalitetsregister för melanom. 
 


