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Inför sommaren har arbetet med årsrapporten startat. Alla inrapportörer av data 
har gjort en stor insats att förse NKBC med information om 
bröstcancerpatienternas väg från diagnos till behandling. Det standardiserade 
vårdförloppet har satt press på vårdgivare att leverera vård i rätt tid. Å andra sidan 
är det svårt att tolka resultat då vi trycker på startknappen vid olika tillfällen. Det 
kommer att ta ytterligare tid innan vi tryggt kan tolka dessa data. Under tiden kan 
vi ändå säga att våra patienter blir utredda och behandlade enligt nationella 
riktlinjer vilket också de goda resultaten från NKBC pekar på.  

Alla medarbetare och läsare önskas en fortsatt god sommar!  

Kerstin Sandelin 

Registerhållare, NKBC 

 

 
Årsrapport 2017 
Den interaktiva Årsrapporten för 2017 finns nu publicerad med datauttag gjort 
2018-05-02.  I rapporten kan man välja att se data på sjukhus-, landsting-, regions- 
eller riksnivå. Uttag för den slutliga rapporten kommer att göras i september då 
kommer även tillhörande bilaga i PDF med kommentarer att publiceras. Tolka 
siffrorna med försiktighet då inrapporteringen ännu inte är komplett.  

Rapporten finns tillgänglig via RCCs hemsida: 
https://www.cancercentrum.se/stockholm-
gotland/cancerdiagnoser/brost/kvalitetsregister/rapporter/ 

 

Rapportmallar på plats   
Nu finns online-rapporter för NKBC på plats innanför inloggning till INCA, där 
du som har INCA behörighet kan gå in och få ut dagsfärsk statistik för din enhet. 

 

Årsmöte  
Styrgruppen för NKBC hade årsmöte i april. Styrgruppen har fått nya medlemmar 
efter att tidigare medlemmar nu lämnat sitt uppdrag, även de båda 
patientrepresentanterna har ersatts av nya.  
 
På mötet beslutades att ta bort formulär ”Uppföljning” och istället införs en ny 
variabel på formulär ”Postoperativa loko-regional recidiv/fjärrmetastaser” där man 
kan registrera om patienten är recidiv/metastasfri.  
 
För Ki67 återinfördes intermediär som listval eftersom KVAST-gruppen har nya 
standards för rapportering av KI-67. Varje region har egna kalibrerade nivåer.  

 
 

BCBaSe 3.0 
Är en nationell forskningsdatabas och en värdefull plattform för att studera och 
inhämta data ur kvalitetsregistret och koppla det till befintliga hälsodatabaser som 
finns i Socialstyrelsens regi. Arbetet med dess uppbyggnad har startat. 
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Revision av Bröstrekonstruktionsregistret 
Idag finns cirka 5000 registreringar sparade som kommer att överföras till 
det reviderade registret. Samarbete med implantatregistret BRIMP pågår för 
att undvika dubbelregistrering. 
 
 
Automatisk överföring av registerdata 
Inget genombrott men olika modeller prövas för att överföra journaldata 
direkt till NKBC.  
 
 
Reviderad dokumentation i NKBC 
Pappersformulären, variabelspecifikationen och manualen har finjusterats och 
uppdaterats med de mindre förändringar som gjorts sedan det nya registret togs i 
bruk. Manualen har fått ett extra kapitel med förtydliganden kring vissa 
frågeställningar. 

https://www.cancercentrum.se/stockholm-
gotland/cancerdiagnoser/brost/kvalitetsregister/dokument/ 
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