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Ombyggnad av Bröstcancerregistret



Årsrapport 2015

Kvalitetsregisterdata blir mer synliga! Under våren har ett intensivt arbete
pågått med ombyggnad av kvalitetsregistret! Innehållsmässigt har registret
tagit lärdom av det nationella valideringsprojektet som visade på god
tillförlitlighet, överenstämmelse och samstämmighet mellan originaldata och
registerdata. En hel del variabler har slopats och en ny mer lättarbetad
version ska skapas. Vidare har vårens arbete omfattat sammanställning av
2015 års rapport. Registrets mål är att ha koll på läget vilket alla som
rapporterar och utvecklar registret skall tackas för!
Kerstin Sandelin
Registerhållare, styrgruppen för Nationella bröstcancerregistret

Koll på läget
För att få snabb återkoppling från insamlade data har ”Koll på läget”
införts för att underlätta verksamhetsstyrning och förbättringsarbete.
Eftersom Bröstcancerregistret innehåller persondata krävs autentiserad
åtkomst, det vill säga, registret är endast tillgängligt för behöriga
medarbetare på respektive klinik. Det finns möjlighet att jämföra kliniken
man jobbar på med sin region och med riket.

25 rapporter för olika statistik
Det finns nu 25 olika rapporter på bröstcancerregistrets förstasida där
INCA-behörig personal enkelt kan gå in och ta fram olika rapporter med
vissa utvalda kvalitetsindiktorer.

Vården i siffror
På Vården i siffror hittar man det som tidigare givits ut i den tryckta
rapporten Öppna jämförelser hälso- och sjukvård. Fler indikatorer
kommer nu att visas på Vården i siffror, en uppdatering pågår för 2015.
Data kommer numera att hämtas direkt ifrån INCA.

Metastasregister
Registret samlar in data dels första lokoregionala recidiv och på första
rapporterade fjärrmetastas vid bröstcancer. Denna rapportering är
bristfällig i landet och det saknas även information om det fortsatta
förloppet hos patienter som fått återfall. Det finns därför ett önskemål från
patientföreningar och vårdgivare att samla information i ett metastasregister
kopplat till kvalitetsregistret. Denna process har startat för att ta fram
variabler som kan registreras. Samtidigt pågår en process i landet med att
strukturera all information som finns i de olika journalsystemen med mål
om automatisk överföring till kvalitetsregistret. Registret har tilldelats
särskilda medel från SKL för detta arbete.
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Ombyggnad av Bröstcancerregistret
Ombyggnation av Bröstcancerregistret pågår. En helt ny ombyggnad är
nödvändig för att kunna tillämpa ny funktionalitet på INCA-plattformen,
samt upprätthålla bra underhåll och kvalitét på registret. Målsättningen är att
det ska bli betydligt mer användarvänligt för alla olika användare av registret.
En omstrukturering av formulär sker samt en genomlysning av registrets
variabler har gjorts, vissa kommer att försvinna och några nya tillkommer.
De flesta formulär kommer att direktsparas vilket möjliggör att få mer aktuell
utdata till olika rapporter. Mer information kommer under hösten prototyp arbete
pågår.

Årsrapport för 2015
Arbetet med årsrapporten för 2015 är i full gång och målsättningen är att ha
en elektronisk rapport klar i september. Vi kommer även att trycka upp några
exemplar i pappersformat under hösten.

Ha en trevlig sommar
alla!

Kvalitetsregistret för bröstcancer är ett nationellt kvalitetsregister med
registerstöd från RCC Stockholm – Gotland. Stödet till kvalitetsregistren
på cancerområdet samordnas och fördelas mellan 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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