
 

Blodcancerregistret är underutnyttjat 
Martin Höglund,  Redaktör  

Nedan är aktuella täckningsgrader för Blod-

cancerregistret uppdelat på regioner och 

delregister. Liksom tidigare relativt god 

slutgiltig täckningsgrad men som förut långa 

ledtider från diagnos till rapportering. För 

närvarande rapporteras upp till 1/3 av fallen 

spontant, övriga efter påminnelse från RCC. 

Större engagemang från verksamhetschefer 

och mer utnyttjanden av registren i verksam-

heterna (båda dessa saker hänger ihop!) är 

nyckelfaktorer för att snabba upp rapporte-

ringen. SFH kvalitetsutskotts arbete med att 

använda registren för att analysera hur vi inom 

de olika diagnoserna uppfyller de basala 

kvalitetsmålen (”kvalitetsindikatorer”) tror jag i 

förlängningen kan leda till att verksamhets-

chefer inser att registren är underutnyttjade. 

  Vad gäller diskussionen om för stort antal 

variabler i registerformulären finns för när-

varande två motsatta trender. Å ena sidan ser 

diagnosgrupperna över och har i vissa fall 

minskat antalet registervariabler och/eller 

uppföljningstillfällen. Å andra sidan finns 

förslag från RCC-håll att mer konsekvent 

använda registren för att följa upp användning 

och effekt av nya cancerläkemedel. Sist 

nämnda är givetvis angeläget men kräver en 

förstärkning av klinikernas resurser för 

rapportering. Mer information om ”läkemedels-

INCA” kommer under 2014.  

 

Rapport från Svenska KML-registret 
Martin Höglund, registerhållare  

Det Nationella kvalitetsregistret för KML 

startade 2002 och innehåller nu data på över 

1000 patienter. KML-registret presenterade i 

september 2013 sin sjätte registerrapport som i 

huvudsak baseras på patienter diagnostise-

rade 2010-2012 (n=273). Täckningsgrad visavi 

cancerregistret var drygt 90 %. Viktiga fynd var 

att praktiskt taget alla patienter nu erhåller 

primärbehandling med TKI (3/4 av dem >80 

år). Under perioden 2009-2011 erhöll 26 % 

primärbehandling med andra generationens 

TKI. Drygt 90 % av patienterna utvärderades 

efter 12 månader med karyotypering och/eller 

molekylärgenetik – en klar förbättring jämfört 

tidigare. Vid avstämning mot Folkbokförings-

registret var 80 % av dem som 2002-2012 fått 

diagnosen KML i livet. Den absoluta respektive 

relativa överlevnaden för patienter med KML 

diagnostiserad i kronisk fas var 80 respektive 

90 %, vilket står sig väl jämfört med tidigare 

publicerade och mer selekterade patient-

material. Noterbart var att Sokal score fort-

farande har ett prediktivt värde för överlevnad. 

Vid en jämförelse mellan patienter som bor 

inom primärupptagningsområde för KML 

tillhörande en universitetsklinik och dem som 

inte gör det sågs ingen skillnad i överlevnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delar av KML-registerrapporten ingår i det 

arbete från KML-registret som publicerades i 

Blood i somras ((Blood 2013; 122(7):1284-

1292)). Uppmuntrad av detta är flera ytterligare 

projekt baserade på KML-registret nu på gång. 

Exempelvis kommer yngre krafter inom KML-

gruppen att under 2014 göra en noggrann 

analys, innefattande registersammanställning 

kompletterat med riktade journalgenomgångar, 

av gruppen patienter med KML i accelererad 

fas och blastkris. Speciellt är vi intresserade av 

hur patienter som transformerat under de 

första två åren efter diagnos har handlagts. 

I ett annat projekt, lett av Anders Själander i 

Sundsvall, studerar vi om annan cancer-

sjukdom är överrepresenterad hos patienter 

med KML genom att utnyttja möjligheten att 

länka KML-registret med främst Cancer-

registret.  



 

Registerhållare för respektive register och kontaktpersoner och ansvariga vid respektive Regionalt 
cancercentrum hittar ni på www.cancercentrum.se/INCA under Blodcancer. Denna information finns även 
under varje delregister under rubriken Manual/Formulär/Support.  

 

PROM och PREM i kvalitetsregistren 
Marie Abrahamsson, Nationell samordnare RCC 

Sveriges Kommuner och Landsting har gett 

BCR i uppdrag att i kvalitetsregistren ta in 

patientrapporterade mått, så kallade PROM 

(Patient Related Outcome Measures) och 

PREM (Patient Reported Experience Mea-

sures). Som pilotprojekt kommer AML och ALL 

patienter, med start under 2014, att få utskick 

från RCC och bli ombedda att fylla i formulären 

6 månader, 2 år och 4 år efter diagnos. 

  I första hand ombeds patienterna besvara 

frågorna elektroniskt men det kommer också 

vara möjligt att få pappersformulär. 

  

 

 

Syftet är att ta reda på hur patienterna mår och 

hur de upplever vården. Projektet görs i studie-

form och kommer att utvärderas löpande. Det 

är viktigt att alla som behandlar dessa patien-

ter känner till detta projekt ifall frågor upp-

kommer! 

 

Vi önskar alla   

God Jul   

och   

Gott Nytt år! 

 

 

 

 

 

Register ALL AML KLL KML Lymfom MPD Myelom MDS 

Region År 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Norr 5 0 32 17 32 19 9 5 132 53 27 9 47 16 11 20 

Stockholm-

Gotland 
18 5 80 15 93 24 18 2 385 73 141 38 93 31 72 29 

Syd 8 7 77 33 59 20 16 3 320 89 52 9 93 18 41 7 

Sydöstra 4 3 33 18 60 31 16 5 239 133 58 18 94 41 47 9 

Uppsala/ 

Örebro 
15 4 74 14 107 38 18 6 389 178 53 25 144 62 45 8 

Väst 7 8 65 25 72 20 15 12 301 98 124 47 103 43 65 39 

Totalt 57 27 361 122 423 152 92 33 1766 624 455 146 574 211 281 102 

Tabell 1. Antal registreradefall per register och år, t o m 2013-10-31 

 

 

Register ALL AML KLL KML Lymfom MPD Myelom MDS 

Region År 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Norr 100 % 0 % 97 % 52 % 74 % 40 % 90 % 56 % 75 % 34 % 71 % 35 % 80 % 37 % 55 % 40 % 

Stockholm-

Gotland 
100 % 33 % 91 % 26 % 92 % 26 % 100 % 8 % 92 % 30 % 98 % 43 % 91 % 30 % 95 % 37 % 

Syd 100 % 88 % 94 62 % 71 % 29 % 94 % 27 % 81 % 32 % 72 % 26 % 76 % 38 % 61 % 19 % 

Sydöstra 100 % 75 % 100 % 75 % 98 % 60 % 100 % 71 % 98 % 68 % 98 % 58 % 99 % 70 % 98 % 45 % 

Uppsala/ 

Örebro 
83 % 50 % 84 % 23 % 96 % 45 % 95 % 67 % 91 % 51 % 88 % 45 % 95 % 74 % 90 % 40 % 

Väst 100 % 100 % 100 % 86 % 66 % 42 % 79 % 92 % 84 % 50 % 91 % 76 % 95 % 68 % 87 % 83 % 

Nationell 

täckningsgrad 
95 % 61 % 93 % 48 % 83 % 39 % 93 % 45 % 87 % 44 % 89 % 49 % 90 % 53 % 84 % 45 % 

Tabell 2. Täckningsgrad i procent per register, region och nationell täckningsgrad, t o m 2013-10-31 
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