
 

Blodcancerregistret – nödvändig 
konsolidering men var rädd om 
eldsjälarna 
Martin Höglund,  Redaktör  

Blodcancerregistret (BCR) med dess 8 delre-
gister har  växt fram och utvecklats av eldsjälar 
inom professionen i fruktbart samarbete med 
regionala onkologiska centra (senare RCC). 
Sistnämnda har tillhandhållit en god och inter-
nationellt sett unik infrastruktur med monitorer, 
statistiker, databaskonstruktörer etc.  

Efter en lång uppbyggnadsfas går BCR nu in 
i ett konsoliderande skede där uppdrag och 
rollfördelning tydliggörs - såväl mellan RCC 
och registerhållare, som inom/mellan de olika 
RCC. Som ett led i detta skriver BCRs styr-
grupp (i vilket bl.a. alla åtta delregisterhållare 
ingår) och RCCs nationella Arbetsgrupp för 
Kvalitetsregister i INCA (AKI) i dagarna ett 
avtal som ska reglera samarbetet, inklusive hur 
vi ska utnyttja de utvecklingsmedel som BCR 
(efter utförlig ansökan) får varje år från SKL. 
Tänkt är att avtalet ska uppdateras årligen. Jag 
tror att denna formalisering är nödvändig. Vi 
måste dock framöver se upp så att inte 
professionens fortfarande relativt starka 
inflytande över BCR försvagas! 

Långsiktigt viktigt för att upprätthålla en god 
registerrapportering är att rapporterade data 
verkligen används. Mycket finns kvar att göra 
när det gäller att utnyttja våra kvalitetsregister i 
klinikernas verksamhetsutveckling. När det 
gäller samanställning och analys av data på 
nationell nivå är dock aktiviteten fortsatt hög. 
Gångna halvår har sålunda fyra av BRCs åtta 
delregister (MPN, KLL, MDS, ALL) kommit 
med intressanta rapporter, vilka finns 
publicerade på såväl SFHs som INCA´s hem-
sidor. 

Därutöver pågår ett flertal kvalitets-
utvecklings- och forskningsprojekt i register-
grupperna. Positivt är att ett antal yngre 
hematologer engagerat sig i flera av dessa 
projekt. 

Slutligen, några av BCRs delregister har i vår 
bytt registerhållare: Mattias Mattsson, Uppsala  
 

ersätter Eva Kimby som KLL-registeransvarig 
och Karin Ekström-Smedby ersätter Mats 
Jerkeman som lymfomregisteransvarig. Vid 
halvårsskiftet tar Gunnar Juliusson över från 
undertecknad som sammankallande i BCRs 
styrgrupp.  
 
Rapport från ALL-registret 
Karin Karlsson, registerhållare  

Den andra rapporten från ALL-registret 
omfattar åren 2007 till och med 2012. Under 
perioden har 303 fall registrerats och i det 
tidigare akut leukemiregistret som täcker 
perioden 1997 till och med 2006 finns 472 fall 
registrerade. Täckningen gentemot Cancer-
registret är hög, 98 %. Medianåldern vid 
insjuknande är 53 år. En betydande spridning 
ses mellan regionerna där medianåldern 
varierar mellan 46–60 år. Då överlevnaden för 
ALL är starkt åldersberoende blir jämförelse 
mellan regionerna vansklig och har inte utförts.  

B ALL dominerar med 72 %, följt av T ALL 
17 %, Bukittleukemi 7 % och UNS 4 %. Hos de 
med B ALL förekommer Philadelphiapositivitet 
i 33 %. Majoriteten (16/22) av patienter med 
Burkittleukemi var över 60 år.  

För 266 patienter (88 %) anges att remis-
sionssyftande behandling planeras vid diagnos 
och för 251 (83 %) finns behandlingsformulär 
ifyllt. För 72 % respektive 92 % av patienterna 
är tiden från diagnos till start av behandling 1 
respektive 2 veckor. 

88 % av de behandlade patienterna har upp-
nått komplett remission, andelen för de < 45 år 
är 96 %, mellan 45-60 år 92 % och över 60 år 
74 %.  

Registrets målindikatorer är att de med 
kurativt syftande behandling skall ha utförd 
cytogenetisk analys vid diagnos och att 
överlevnaden hos denna grupp vid 30 dagar 
ska överstiga 95 %. Båda dessa mål 
uppnåddes under 2012. 

3-årsöverlevnaden vid ALL är 50 % med en 
betydande skillnad i åldersgrupperna (fig). 

Överlevnadsdata har jämförts med data från 
det tidigare akut leukemiregistret. Över tiden  



 

syns en tydlig trend för förbättrade resultat 
(tabell). Faktorer som bidragit till den positiva 
utvecklingen bedöms var behandling med 
tyrosinkinashämmare och allogen stamcells-
transplantation vid Philadelphiapositiv ALL, för 
yngre vuxna behandling enligt NOPHO-
protokoll samt förbättrad supportive care.  

Under året kommer behandlingsblanketten 
att revideras avseende MRD-registrering. 
I samarbete med AML-registret införs i år 
patientrapporterade data.  

 

 

Regionala rapporter 
Hanna Åberg Utvecklingssjuksköterska RCC Syd  
Ett syfte med kvalitetsregister är att ge 
enskilda kliniker möjlighet till kvalitets-
uppföljning av den egna klinikens patienter. 
Möjlighet till det har funnits inom INCA, men 
har inte varit helt lättillgänglig. Nu har 
lymfomregistret tagit fram en regional rapport 
för alla regioner. Denna typ av rapport kommer 
att skickas ut två gånger per år från RCC Syd, 
som utgör stödfunktion för lymfomregistret. Det 
skickas ut till övriga RCC, som sedan 
distribuerar det ut inom sina regioner.  
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-
Cancercentrum/Patientprocessarbete/Blodca/Kvalite
tsdata-blod/ 

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 1 34 40 37 50 18 26 153 140 32 30 53 49 18 26 
Stockholm-
Gotland 18 14 81 54 97 55 20 17 391 185 143 76 97 94 73 46 

Syd 8 9 80 62 63 41 17 12 356 293 66 16 107 31 49 19 
Sydöstra 4 5 33 30 62 69 16 11 240 240 57 44 95 73 47 20 
Uppsala/ 
Örebro 16 6 84 59 109 85 19 15 416 390 56 46 148 119 48 14 

Väst 7 13 65 55 98 55 15 14 313 224 131 100 106 90 75 71 
Totalt 58 48 377 300 466 355 105 95 1869 1472 485 312 606 456 310 196 

Tabell 1. Antal registrerade fall per register och år, t o m 2014-05-20. 
 

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 % 100 % 100 % 87 % 86 % 77 % 90 % 65 % 85 % 67 % 94 % 91 % 90 % 75 % 90 % 65 % 
Stockholm-
Gotland 100 % 93 % 91 % 77 % 95 % 53 % 100 % 81 % 92 % 43 % 100 % 71 % 94 % 68 % 94 % 51 % 

Syd 100 % 100 % 100 % 90 % 75 % 40 % 94 % 60 % 91 % 78 % 92 % 33 % 88 % 32 % 68 % 29 % 
Sydöstra 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 % 100 % 100 % 98 % 93 % 100 % 86 % 100 % 87 % 98 % 71 % 
Uppsala/ 
Örebro 89 % 55 % 94 % 69 % 97 % 71 % 95 % 94 % 98 % 86 % 93 % 62 % 97 % 91 % 91 % 44 % 

Väst 100 % 93 % 100 % 87 % 88 % 65 % 75 % 78 % 87 % 57 % 96 % 85 % 98 % 75 % 97 % 89 % 
Nationell 
täckningsgrad 97 % 87 % 97 % 82 % 90 % 65 % 92 % 75 % 92 % 70 % 96 % 72 % 95 % 72 % 89 % 58 % 

Tabell 2. Täckningsgrad i procent per register, region och nationell täckningsgrad, t o m 2014-05-20. 

Åldersgrupp 1997-2001 2002-2006 2007-2012 

<45 år 96  51 % 81  59,5 % 124  77 % 

45-60 år 59  32 % 55  41 % 56  48 % 

60 år 93  8 % 88  15 % 123  23 % 

Totalt 248  30 % 224  37 % 303  50 % 
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