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KML-registret – nu mer än tusen fall rapporterade 
Martin Höglund, redaktör 

 
Svenska KML-registrets senaste rapport (nr 6), med fokus på patienter diagnostiserade 2010-2012, 
publicerades i september 2013. Vi är ett litet register (cirka 85 nya fall/år) och har därför valt att vänta 
med nästa registerrapport till våren 2015. Så här halvvägs vill vi dock ge feed-back till trogna 
inrapportörer genom information om täckningsgrader, ändringar i registerformulären samt vad som är 
på gång när det gäller utvecklings- och forskningsprojekt. 

Det bästa om än inte perfekta måttet på rapporteringens fullständighet är täckningsgrad mot de 
regionala tumörregistren (RTR; ”Cancerregistret”). Sedan registrets start har nu drygt 1000 nya fall 
rapporterats till KML-registret med en täckningsgrad på 96 % (motsvarar 30 orapporterade fall under 
en 12-årsperiod). Detta måste anses bra även om en något sämre siffra för år 2013 är ett observandum. 
Liksom för övriga register inom blodcancerfamiljen är inrapporteringen fortfarande fördröjd, d.v.s. 
endast en minoritet av fallen rapporteras inom tre månader.  

Täckningsgrad i procent per region och nationellt 

Diagnosår  Stockh/Gotl  Upps/Öreb  Sydöst Södra* Västra Norra Totalt 

2002  100  100  100 93 100 100 99 

2003  100  100  100 100 95 100 99 

2004  100  100  100 94 100 100 99 

2005  100  100  100 100 83 100 97 

2006  100  100  100 94 83 100 96 

2007  100  100  100 100 96 100 99 

2008  100  100  100 100 88 100 98 

2009  100  100  100 100 94 83 98 

2010  100  100  100 100 100 100 100 

2011  100  100  100 94 95 85 96 

2012  100  100  100 94 75 100 94 

2013  87  100  92 27 78 71 79 

Totalt  99  100  99 94 91 94 96 

* Södra regionen; endast täckningsgrader t.o.m. 2013‐10‐31 p.g.a. krångel med regionala 
tumörregistret. 
 

Vad gäller anmälningsblanketten har uppgift om datum för start TKI-behandling lagts till liksom 
datum för utfärdande och mottagande av remiss till specialistklinik – sistnämnda för att kunna 
analysera ledtider på vägen fram till diagnos. Angående uppföljningsblanketten är den stora 
förändringen att denna nu ska fyllas i mer sällan, nämligen 1, 2, 5 och sedan endast var femte år. Tidig 
utvärdering av terapisvaret ter sig allt viktigare. Vi har därför lagt till frågor om cytomo-
lekylärgenetiskt svar vid 3 respektive 6 månader efter diagnos. Dessa frågor ”släcks ned” efter 1-
årsuppföljningen.   

Vi har just validerat KML-registrets uppgifter om patienter diagnostiserade 2002-2012 mot 
regionklinikernas transplantationsregister.  Av 83 transplanterade patienter saknas endast 1 i KML-
registret och i 3 fall framgår det inte av uppföljningsrapporten att patienten transplanterats. Detaljer i 
utvärderingen kommer att redovisas i poster vid fortbildningsdagarna i hematologi (1-3/10) samt i 



nästa års registerrapport. Tre hematologi-ST-läkare med Stina Söderlund (Uppsala) i spetsen går f.n. 
igenom de fall med KML som antingen debuterat i accelererad fas/blastkris (AP/BC) eller 
transformerat till AP/BC inom två år från diagnos. Vad karaktäriserar dessa fall, hur har de 
diagnostiserats och finns brister i handläggningen? 

KML-registerdatabasen har tidigare i år, efter EPN-godkännande, länkats mot en rad andra nationella 
register vid SCB och SoS.  Anders Själander (Sundsvall/Umeå) och medarbetare har/kommer att 
analysera detta intressanta material bl.a. med frågeställningarna ”löper patienter med KML högre risk 
att drabbas av en sekundär cancer jämfört med normalbefolkningen”, ”föreligger en ökad risk att 
drabbas av KML om man har en inflammatorisk sjukdom eller annan cancer” samt ”vilken är den 
exakta prevalensen av KML”.  Leif Stenke (Stockholm) och medarbetare kommer att med hjälp av 
databasen analysera om det finns en överrisk för kardiovaskulär sjukdom hos KML-patienter som får 
behandling med tyrosinkinasinhibitorer. Således mycket spännande på gång.   

Slutligen ett varmt tack till alla som fortlöpande rapporterar till detta värdefulla 

kvalitetsregister! 


