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Så närmar sig bokslut för den nationella satsningen på kvalitetsregister 

sitt slut 

 

Bröstcancerregistret har haft en nära 100-procentig täckningsgrad  

avseende anmälan sedan starten och glädjande nog når registret upp  

till 92 % för adjuvant behandling. Det är ett stort och hängivet arbete  

som alla medarbetare utfört och som gett resultat inom den svenska 

bröstcancervården. Registret rapporterar en relativ femårsöverlevnad på  

91 %. I år har SVF införts och vi ser sjunkande väntetider. De områden 

som uppvisar störst behandlingsskillnader är andelen primära 

bröstrekonstruktioner som inte utförs i lika utsträckning i landet och 

strålbehandling mot axillen vid lymfkörtelspridning varierar i regionerna.  

 

Registerarbetet går in i en ny fas med ombyggnad av kvalitetsregistret, 

revidering av rekonstruktionsregistret, tillkomst av metastasregistret och 

enträget arbete mot automatisk överföring av journaldata till INCA. 

 

Med önskan om ett gott slut på 2016 och likaså ett gott 2017 

 

Kerstin Sandelin 

Registerhållare, styrgruppen för Nationella bröstcancerregistret 

Bröstcancer.  

Årsrapport för 2015 
Årsrapporten för 2015 finns på http://www.cancercentrum.se 

Vården i siffror  

Fler indikatorer från bröstcancerregistret finns nu synliga publikt för 

åren 2009-2015 på Vården i siffror, där öppna jämförelser för hälso- 

och sjukvård visas. Data hämtas nu direkt ifrån INCA. 

Utdata på RCCs hemsida  
På RCCs hemsida finns Kvalitetsdata från cancervården för ett par 

kvalitetsindikatorer som är gemensamma för alla kvalitetsregister 

inom cancerområdet. 

27 rapportmallar för jämförande statistik 

Rapportmallarna som visar dagsaktuella siffror, finns på 

bröstcancerregistrets förstasida där INCA-behörig personal enkelt kan 

gå in och ta fram olika rapporter med vissa utvalda kvalitetsindikatorer. 

Det har nu tillkommit ytterligare två rapportmallar, de två nya 

rapporterna är Given neoadjuvant cytostatikabehandling och Planerad 

neoadjuvant cytostatikabehandling. Det har kommit önskemål om att 

kunna se rapporterna på sjukhusnivå istället för på sjukhus/klinik. Vi 

jobbar nu med att ändra detta i rapporterna. 

 

http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/cancerdiagnoser/brost/kvalitetsregister/rapporter/
https://www.vardenisiffror.se/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/statistik-fran-inca/#99|99|-1|2015|7|2016|9
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Koll på läget 
På kvalitetsregistrets förstasida i INCA finns även ”Koll på läget”.   

Här visas sex utvalda kirurgindikatorer för att få snabb återkoppling 

från insamlad data för att underlätta verksamhetsstyrning och 

förbättringsarbete. Arbete med att ta fram onkologindikatorer pågår. 

Det finns möjlighet att jämföra kliniken man jobbar på med sin region 

och med riket. Även här kommer visningen att ändras till sjukhusnivå.  

Ombyggnad av bröstcancerregistret 

Ombyggnationen av Bröstcancerregistret fortgår. De första formulären 

har byggts i INCA och parallellt pågår förberedelserna för dataöver-

föringen mellan befintligt register och det nya. En större testfas måste 

genomföras för att säkra upp flödet och all funktionalitet, samt statistik-

uttag i det nya registret. Mer information kommer att gå ut till in- 

rapportörer och registeradministratörer. Vi kommer att stänga registret 

en eller två veckor under dataöverföringen.  

Metastasregistret 

Arbete med att ta fram ett metastasregister för bröstcancer har 

påbörjats och en första prototyp för registret beräknas vara klar under 

våren 2017. Syftet med registret är att få en grafisk presentation av den 

enskilda patientens sjukdomsförlopp som kan användas av sjukvårds- 

personal vid patientbesök. I metastasregistret kommer följande 

information registreras fortlöpande: sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, 

laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom 

och livskvalitet. Registret kan även verka som underlag för utvärdering 

av verksamheten, resursplanering, kostnadsberäkning för nya läkemedel 

och förbättringsarbete i vården. 

Bröstrekonstruktionsregistret 

En ombyggnation av detta register planeras och en samverkan med 

BRIMP (Bröstimplantatregistret) har inletts, för att se över de 

kvalitetsindikatorer (variabler) som behöver ensas för att framöver 

slippa dubbelregistrering.  

Implementering av PROM  

Vid styrgruppsmötet i augusti bestämdes att vi skulle genomföra ett 

pilotprojekt med syfte att utveckla och testa en infrastruktur för insamling 

av bröstcancerspecifika patientrapporterade data för klinisk användning 

och för internationella jämförelser.  Projektet bedrivs i samarbete mellan 

KI, KS, Bröstcancerregistret och Kvalitetsregistercentrum QRC 

Stockholm under 2016-17. I ett inledande skede har vi arbetat med att 

välja ut de mest optimala patientrapporterade måtten för patienter med 

bröstcancer. Datainsamling och registrering i kvalitetsregistret kommer 

inledningsvis att ske vid behandlingsstart (baslinje) och vid ettårs-

uppföljningen, men datainsamling upp till 10 år efter avslutad behandling 

planeras för framtiden. Den första datainsamlingen kommer att ske 

vid Bröstcentrum, KS. När infrastrukturen är på plats och fungerar som 

tänkt är andra intresserade verksamheter välkomna att delta i projektet.

Önskar alla  

God Jul 

och 

Gott Nytt År 

Kvalitetsregistret för bröstcancer 

är ett nationellt kvalitetsregister 

med registerstöd från RCC 

Stockholm Gotland.  

Stödet till kvalitetsregistren på 

cancerområdet samordnas och 

fördelas på registren av Regionala 

cancercentrum i samverkan. 

Kontakt: Regionalt cancercentrum  

Stockholm Gotland 

Lena Grönlund, lena.gronlund@sll.se  

Tel: 072-582 31 77 
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