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Henrik Lindman (onkolog, Akademiska Sjukhuset) 

Jenny Bergqvist (onkolog, Capio StG Sjukhus) 

Sara Margolin (onkolog, Södersjukhuset)  

Petra Lysén (patientrepresentant) 

 

• Databasen -ändringar av variabler och inmatning 

För att följa vårdens utveckling har variabler rörande preoperativ behandling av bröstcancer utökats (bl a med 

huruvida verifierad lymfkörtelmetastas finns vid diagnos, liksom tumörgrad enligt mellannålsbiopsi vid 

diagnos). Då Svenska Bröstcancergruppen i november 2018 kom med en rekommendation om införande av 

kommersiella genprofiler (Prosigna/PAM50) inför beslut om kemoterapi för vissa bröstcancerpatienter, har 

också en variabel avseende analys med kommersiell genexpressionsprofil införts i registret för att kunna följa 

hur testningen införs, dess indikationer, hur testning påverkar behandlingsbeslut och outcome. På grund av dålig 

validitet hos variabeln ”Ingår i studier” har denna variabel tagits bort. Biomarkördata har tidigare rapporterats 

med både värde, och huruvida detta tolkats som positivt eller negativt. Cutoffs är idag nationella och 

tolkningsvariabeln har därmed rensats bort då för att undvika tolkningsfel.  

 

• Databasen -ändringar av utdata och rapporter 

Den webbaserade interaktiva årsrapporten från NKBC ges ut två ggr per år; med en preliminär rapport av 

föregående års inrapportering i maj, och en slutlig uppdaterad rapport i september (för att få god täckning av data 

av preoperativt behandlade patienter vilka inrapporteras med fördröjning). Den interaktiva årsrapporten har 

utökats med ytterligare variabler och fler urvalsmöjligheter. En färdig PP-presentation med de viktigaste data 

från det senaste året finns att ladda ner för eget bruk. Från den interaktiva årsrapporten nås registerdata från år 

2009 vilket gör det möjligt att studera trender.  Ytterligare utdatarapporter finns för professionen att nå innanför 

inloggning i INCA och dessa har utvecklats och omarbetats under 2019.  

 

• Hemsidan 

Uppdateringar skett och NKBC har efterföljt RCCs standard.  

 

• Samverkan med andra nationella kvalitetsregister 

NKBC är medlem i Kvalitetsregisterföreningen och deltager i de gemensamma regelbundna dialogmöten som 

förs mellan registerhållare och RCC. Under året har ett omfattande arbete gjorts i samarbete med BRIMP för 

gemensamt insamlande av data (nya gemensamma inrapporteringsblanketten går i bruk feb 2020). 

 

• Samverkan med patient- och brukarföreningar 

Två patientrepresentanter ingår i styrgruppen och ytterligare en i Arbetsgruppen för IPÖ. Registerhållaren har 

under året vid eget möte redovisat registerdata för Bröstcancerförbundet. Inför införandet av PROM har 

Bröstcancerförbundet givit aktiv assistans och feedback.  

 

• Internationella samarbeten 

Under året har NKBC (Kerstin Sandelin och Helena Tuveson Stiller) deltagit i OECD-projektet PaRIS 

(https://www.oecd.org/health/paris.htm) där bröstcancerpatienters PROM-data från olika länder jämförs. NKBC 

har bidragit med data från ett PROM-pilotprojekt (den automatiska utskicksrutinen för utskick 6 månader postop 

testades våren 2019 för 225 patienter opererade i Stockholm-Gotlandsregionen). 

 

• Forskningsaktivitet 

Beviljade datautlämnanden för forskning 

21 st 

Påbörjade forskningsprojekt 

22 ansökningar inkom under året till NKBC där 1 drogs tillbaka efter kommentarer rörande brister i 

studieupplägg. Ansökningarna är kopplade till kliniska och experimentella projekt avseende bröstcancer. 

Vetenskapliga publikationer och abstract 2019 

23 vetenskapliga publikationer utifrån NKBC har gjorts under året. Det exakta antalet abstracts baserat på 

NKBC-data är svårt att uppskatta men medlemmarna i den exekutiva ledningsgruppen enbart har presenterat 7 

abstracts vid medicinska konferenser. 

 

• Kommunikationsinsatser 

Nationellt: NKBC har deltagit i arbetet med myndighetsrapporten ”Omotiverat olika -socioekonomiska och 

regionala skillnader i cancervården. Rapport 2019:8”. I samband med Kirurgveckan i Norrköping augusti 2019 

hölls symposiet ”Våra Kvalitetsregister” där NKBC:s syfte, organisation, utveckling samt inrapporterade data 

fick enormt fokus. I samband med Svenska Bröstcancergruppens vår- och höstmöte har liknande presentationer 

https://www.oecd.org/health/paris.htm
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hållits. Registerdata har redovisats vid Kicki Waller Bröstcancermöte i Åre april 2019 samt (enligt ovan) i möte 

med Bröstcancerförbundet. Registerdata har redovisats vid Stockholm-Gotlands regionala 

vårdprogramgruppsmöte samt internt vid personalmöten och utbildningsdagar på Karolinska 

Universitetssjukhuset. Vid Kirurgveckan i Norrköping samt vid KI-MMK Departement Day presenterades data 

från en registerstudie rörande reoperationer vid bröstbevarande kirurgi baserad på NKBC-data. 

Internationellt: NKBC-data har rapporterats vid internationella bröstkonferenser i Krakow (ISS-BSI), Kairo 

(BICG), Istanbul (Breastambul) och Budapest (EUSOBI). 

• Övriga aktiviteter under året 

Utvecklingsprojekt 

Skapande av en nationell forskningsdatabas ”BCBaSe 3.0” 

NKBC har under 2019 arbetat vidare med att skapa BCBaSe3.0, en forskningsportal för klinisk och 

epidemiologisk bröstcancerforskning där NKBC-data länkas till demografiska databaser vid SCB, 

Socialstyrelsen och Försäkringskassan (samkörning som tillför data från bla Cancerregistret, Patientregistret, 

Läkemedelsregistret och LISA-databasen dvs uppgifter om ex socioekonomi, comorbiditet, härkomst och 

läkemedelsanvändning). Förebild för denna nationella satsning är den befintliga BCBaSe2.0 som genererat flera 

vetenskapliga bröstcancerpublikationer där NKBC-data från tre regioner (Stockholm-Gotland, Uppsala-Örebro 

och Norra Regionen) tillsammans med framtagna cancerfria kontroller länkats mot dessa hälsodatabaser vilket 

skapat unika möjligheter att utföra epidemiologisk och populationsbaserad bröstcancerforskning. BCBaSe 2.0 är 

nu föråldrad och behöver utökas med ytterligare diagnosår och också bli nationell. Under sista delen av 2018 

formulerades ett styrdokument för BCBaSe3.0 och en arbetsgrupp sammansattes. Under 2019 har erfarenheter 

från liknande arbete inom prostata- och lungcancer inhämtats varefter arbetsgruppens erhållit etiktillstånd, 

formulerat forskningsplan, definierat fall- och kontrollpopulationer, och utformat uttagsbegäranden till SCB/SoS 

och Försäkringskassan. BCBaSe3.0 räknas komma i bruk under 2020.  

 

Samarbete med BRIMP, bröstimplantatregistret  

Registret som drivs från VG-regionen samlar information om genomförda bröstrekonstruktioner i Sverige. 

Registret har ca 65% täckningsgrad och samarbetar såväl med offentlig hälsovård som privata aktörer inom 

offentlig vård. För att undvika dubbelrapportering har diskussioner lett fram till att NKBC under 2019 gjort ett 

omfattande arbete för att inkorporera bröstrekonstruktionsregistret, med ett eget formulär i NKBC. Variablerna i 

det befintliga rekonstruktionsregistret har omarbetats för att kunna migrera information till och från BRIMP. Det 

nya formuläret tas i bruk under februari 2020 varvid bröstrekonstruktionsregistret läggs ner.  

 

PROM  

Mycket av NKBCs arbete under året har gällt införandet av PROM-variabler i registret. Ett 

administrationsverktyg på INCA plattformen, INCA-PROM, vilket utvecklats för alla cancerdiagnoser, har gjort 

det möjligt att införa PROM mätningar på bred front nationellt. Tidsintervall samt vilka frågor patienten ska 

besvara utefter typ av behandling kopplas automatiskt mot insamlade data i NKBC. INCA-PROM bröst består 

av utvalda frågor från de validerade instrumenten QLQ c-30, QLQ BR-23, LMC-21, FACT-ES och Breast Q 

(hela moduler) och mäter självrapporterad aktuell fysisk och mental funktion och eventuella symtom före start av 

behandling och vid uppföljning 6 mån, 12 mån och 3 år efter operation. Baslinjemätning görs efter 

diagnosbesked och före start av behandling via inloggningskod till INCA. Via ett webbformulär som ifylls av 

patienten kommer enkätsvar momentant in i INCA-PROM och länkas till NKBC. Inloggningskod till 

uppföljningsenkäterna utskickas automatiskt av registret (frågebatteri anpassat efter given behandling). 

Regionala informationsträffar har genomförts Q4.Tekniska lösningar för automatisk överföring från INCA till 

NKBC har utvecklats, liksom för inloggningskoder och automatiska utskick.  

INCA-PROM bröst har testats i en pilot i Stockholmsregionen, med utskick till 225 patienter och en 

svarsfrekvens på drygt 60%. Informations- och följebrev har därefter utformats. Stödteamet har rest runt på 

lokala och regionala möten och informerat om införandet, där ”informationsrundan” kommer att fortsätta under 

första delen av 2020. Populationsbaserade rapporter kommer att skapas för att kunna få en aggregerad bild av 

frågeställningarna samt även frågeställningar specifikt kopplade till den behandling patienten fått. På sikt finns 

tanken att även en del av frågorna ska kunna användas i klinisk verksamhet vid patientmötet. Tanken är att 

koppla data mot IPÖ, se nedan.  

IPÖ (Patientöversikten) 

Projektet att utveckla en INCA-baserad plattform där klinikern i samband med patientmötet enkelt ska kunna 

följa individens sjukdoms- och behandlingshistoria initierades 2016. Projektet omfattar nu totalt åtta 
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cancerdiagnoser, där bröstcancer är den diagnosen som kommit längst. IPÖ bröstcancer används nu på flera 

pilotkliniker runt om i landet och breddimplementering planeras under 2020-2021. Projektet finansieras 

gemensamt via SWELife, RCC i Samverkan och Sjöbergstiftelsen. Under 2019 har medel från NKBC använts 

till att arvodera Maria Ekholm i den exekutiva ledningsgruppen för fortsatt arbete inom projektet. IPÖ består av 

flera moduler som till stor del är generiska för de olika cancerdiagnoserna. I nuläget sker den huvudsakliga 

inrapporteringen manuellt men det pågår arbete för att få till direktöverföring av t.ex. labprover, läkemedels- och 

strålbehandling. Under året har en teknisk lösning utvecklats för att med en knapptryckning överföra uppgifter i 

IPÖ kring recidiv och fjärrmetastaser till NKBC. Vår förhoppning är att inrapporteringen av fjärrmetastaser och 

recidiv i NKBC ska bli mer komplett. Nästa steg i arbetet rör direktöverföring av uppgifter om pre- och 

postoperativ behandling från IPÖ till NKBC. IPÖ ses i juridisk mening som ett journalsystem och de data som 

direktöverförs till NKBC sker efter patientens möjlighet till opt-out.  Arbetet är i linje med målen som sattes för 

kvalitetsregistersatsningen och bidrar därmed till bättre och mer jämlik vård samt bättre analyser och 

återkoppling. Kvalitetsregistrets variabelinnehåll rörande behandling hos patienter med metastatisk sjukdom har 

setts över. Arbetet är pågående och planerar att fortgå även under 2020.  

 

• Planer för kommande år 

1.Under 2020 avses att alla kliniker ska ansluta sig till INCA-PROM bröst baslinje. Under året initieras också 

insamling av PROM data 6, 12 och 36 månader postoperativt. Samarbetet med OECD fortsätter och stöds av 

Socialstyrelsen.  

 

2. En grundlig översyn av den interaktiva årsrapporten planeras där enstaka inaktuella indikatorer tas bort och 

flera nya läggs till. Innanför inloggning i INCA möjliggörs även att klinikerna kan få ut dagsfärsk statistik med 

urval i interaktiva rapporter.  

 

3. Rekonstruktionsregistret stängs och vissa äldre data överförs till nya formuläret i NKBC om 

direktrekonstruktioner. Data från NKBC för de rekonstruktioner som sker i samband med canceroperationer 

migreras till BRIMP. 

4. NKBC:s arbetet med IPÖ fortsätter. Ytterligare mappning mellan IPÖ och NKBC för direktöverföring av 

uppgifter bl a rörande uppgifter om pre- och postoperativ behandling ska göras. 

5. Under 2019 initierades ett valideringsprojekt av inrapporterade patologidata med särskilt fokus på Her2-

amplifiering då inrapporterade data rörande given anti-Her2-behandling visade en något sämre överenstämmelse 

med given anti-Her2-behandling än förväntat. Resultaten av valideringen kommer att bli klara och publiceras 

under 2020. Därutöver planeras en kontroll av "outliers" i rapporterade data avseende några av registrets 

nyckelvariabler. Vid ombyggnaden av registret 2017 infördes automatiska spärrar för att hindra felaktiga 

inmatningar, men i data från registrets första registreringsår vet vi att ”outliers” förekommer. 

6. Arbetet med forskningsportalen BCBaSe 3.0 fortsätter, och förväntas blir klar under 2020. BCBaSe3.0 

kommer att ge ökad möjlighet att göra nationella studier med god power, snabbare uttag, bättre patientsäkerhet 

(avidentifierade data efter central länkning), lägre arbetsbörda totalt sett för statistiker på RCC/ SCB/ SoS, bättre 

utnyttjande av forskningsfinansiering och en nationell överblick av planerade och pågående studier.  

• Anslutning och anslutningsgrad 

Nationellt alla kliniker och sjukhus som ansvarar för att utföra kirurgi och onkologisk behandling för 

bröstcancerpatienter. 

 

• Täckningsgrad 

99% mot cancerregistret. 

 

• Datakvalitet, validitet och missing data 

En validering av registerinnehållet i NKBC 2015 publicerades under 2019 (Löfgren et al, BMC Public Health 

2019; 19:495) och visade hög täckningsgrad, hög jämförbarhet, hög validitet och lågt variabelspecifikt bortfall.   

 

• Personal  

Registerarbetet har utförts av registerhållare och en övrig medlem i den exekutiva ledningsgruppen (läkare, 20% 

av heltidstjänst) tillsammans med RCCs stödteam. Dessa har träffats veckovis för genomgång och bedömning av 

uttagsansökningar samt löpande processarbete. En ytterligare styrgruppsmedlem (läkare, 10% av heltidstjänst) 

har under 2019 arbetat med IPÖ finansierad av NKBC. Under verksamhetsåret 2019 har den exekutiva 
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ledningsgruppen därtill samverkat kring registerfrågor via månatliga telefonmöten samt via e-mail. Ett årligt 

styrgruppsmöte hölls i april 2019.  

 

• Sammanfattande kommentarer om registrets ekonomi  

Registrets relativa ekonomiska överskott förväntas förbrukas under 2020 då fördröjningar i arbetet med 

forskningsdatabasen BCBaSE 3.0 och nationellt införande av PROM givit senarelagda kostnader. Kostnader för 

migrering av gamla data från bröstrekonstruktionsregistret förväntas likaledes. Befintligt överskott kommer 

därmed att användas främst till utökat statistikerstöd från RCC.  

 

• Redovisning av ekonomi 

Resultat och balansräkning 

Attesträtt har registerhållare haft i samråd med verksamhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset. Sjukhusets 

controller har månadsvis regelbundet redovisat registrets ekonomi. Under 2017 gjordes en översyn av registrets 

ekonomi av revisionsföretaget Ernst &Young AB vilken utföll utan anmärkning. Efter synpunkter föreslogs att 

attesträtten skulle delegeras via CPUA och att tätare budgetavstämningar skulle äga rum, vilket därefter 

genomförts. 

 

Stockholm februari 2020 

 

Irma Fredriksson 

Registerhållare 

 

 

 


