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Bakgrund: 
I samband med Svensk Förenings för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi  
(SFOHH) årsmöte i Umeå augusti 2005 tog representanter för Svenskt Sällskap för Huvud- 
och Halskirurgi och Onkologer i ARTSCAN-gruppen initiativet till ett gemensamt 
kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Med stöd av SFOHH arbetade en gemensam 
ÖNH-Onkologisk arbetsgrupp tillsammans med representanter för Sveriges onkologiska 
centra under två år med att definiera lämpliga uppgifter för inrapportering. Arbetet fick 
ekonomiskt stöd av Sveriges Kommuner och Landsting och registreringen kunde starta 2008-
01-01. 
 
Metod: 
Organisatoriskt finns en nationell styrgrupp med en Onkolog- och en ÖNH- representant från 
varje sjukvårdsregion. De regionala representanterna utses av respektive region. Lokalt utser 
verksamhetschefen för de enskilda ÖNH- och Onkologklinikerna registeransvariga läkare.  
Varje sjukhus äger sina data och varje region kan besluta om regionala uttag från registret. 
Styrgruppen ansvarar för nationella registeruttag. 
Registret är Web-baserat och vi använder oss av onkologiskt centrums INCA- system. 
Samarbete sker med Nationellt Kvalitetsregister för ÖNH-sjukvård avseende ledtider från 
remiss till behandlingsstart. 
 
Resultat: 
Presentation av data ur registret från 2008 kommer att ges avseende bland annat följande: 

• Täckningsgrad mot cancerregistret nationellt och per region 
• Fördelning av cancertumörerna efter lokalisation 
• Fördelning enligt TNM och stadium 
• Andel behandlingsbeslut som fattats vid  multidisciplinär konferens 
• Andel behandlingsbeslut som syftat till kurativ behandling 
• Andel behandlingsbeslut för kirurgisk behandling 
• Andel behandlingsbeslut för strålbehandling 
• Täckningsgrad avseende behandling och uppföljning 
• Tumörfrihet efter genomgången behandling 

  
Presentation kommer även att ske på sektionen för Onkologi med fokusering mot onkologisk 
behandling. 
 
Sammanfattning: 
Ett nationellt kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer startade 1:a januari 2008. Resultat 
från det första året avseende täckningsgrad, diagnosfördelning, TNM-klassifikation, planerad 
och faktiskt given behandling och preliminära behandlingsresultat kommer att redovisas. 
 


