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Snabbare återkoppling
Styrgruppen för Svenska kvalitets-
registret för Gynekologisk On-
kologi är mycket tacksam för att 
Maria Bjurberg, Lund åtagit sig 
uppdraget som Redaktör för vårt 
Nyhetsbrev. 

Vi kommer nu att kunna ge er 
snabbare återkoppling om vad 
som händer och planeras i styr-
gruppen, om täckningsgrader och 

andra resultat. Kvalitetsregistret är 
ett redskap för kvalitetssäkring, ut-
veckling av vården och forskning. 
Registerdata kan användas för det 
lokala och regionala förbättringsar-
betet men för att detta ska komma 
till stånd behöver inrapportering 
ske i registret. 

Väst bäst
I detta avseende har Västra regio-

nen kommit längst, och arbetet har 
underlättats av att inrapportering 
sker direkt via INCA-portalen. 
Täckningsgraden varierar även re-
gionalt på grund av organisatoriska 
problem och det är viktigt att få 
verksamhetschefernas gehör för att 
avsätta tillräckligt med tid för regis-
terrapportering.

(forts. på nästa sida)
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FÖR DAGENS OCH MORGONDAGENS KVINNOR!

PREMIÄR FÖR GYNCANYTT!

Egen kanal
Styrgruppen för de fyra kvalitets-
registren för gynekologisk cancer 
anser att det behövs en enkel ka-
nal för att föra ut information till 
er som rapporterar, monitorerar, 
analyserar och över huvudtaget 
hanterar dessa patientgrupper och 
deras data. 

Förändringar behöver föras ut 
och motiveras, problem med tips 
på lokala lösningar kan förmedlas 
och naturligtvis är resultat och ana-
lyser spännande och lärorikt. Det 
!nns mycket vi kan använda detta 
nyhetsblad till och material eller 

idéer tas tacksamt emot på någon 
av kontaktadresserna nedan. 

Hur gick det till?
Våra gyncancerregister !nns till 
tack vare många personers enga-
gerade arbete, men utan "omas 
Högberg hade det aldrig blivit av. 
"omas skriver längre fram om 
hur det egentligen gick till när ett 
kvalitetsregister skapades med hjälp 
av strumpstickor och hur detta så 
småningom ledde fram till dagens 
kvalitetsregister på INCA. 

Internat
När jag skriver detta är jag nyss 
hemkommen från två dagars inter-
nat om våra register och jag är fylld 
av idéer om vad man kan få ut av 

allt det vi matar in. 

Kvalitetsstöd
Nya rapportmallar för varje register 
skall underlätta uttag av statistik på 
såväl klinik-, som region- och na-
tionsnivå. Arbetet med att ta fram 
mallarna har redan påbörjats. 

Redan nu !nns ett antal mindre 
omfattande mallar, och hur man 
använder dem förklarar Erik Bülow 
längre fram. 

Som en försmak får ni redan i 
detta nummer lite uppgifter som 
förhoppningsvis kan stimulera täv-
lingsinstinkten hos alla inrapportö-
rer! �
En !n vintersäsong önskas ni alla!
Er redaktör

Maria Bjurberg

Du har på din skärm, eller i handen, det allra första 
nyhetsbladet från INCA:s kvalitetsregister för gyne-
kologisk cancer! Trevlig läsning!

Med detta nyhetsbrev hoppas vi kunna ge snabbare återkoppling om vad som 
händer och planeras för registret!  

Elisabeth Åvall Lundqvist 
(professor, Karolinska sjukhu-
set i Stockholm) är ordförande 
i registrets styrgrupp.

Maria Bjurberg (överläkare, 
Skånes universitetssjukhus) 
är ledamot i regsitrets styr-
grupp samt redaktör för detta 
nyhetsbrev.
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(forts. från föregående sida)
Fyra delregister
Vårt kvalitetsregister består av #era 
delregister; delregistret för 
ovarial-cancer startade i skarp 
drift 200 , delregistret för 
corpuscancer 2010, 

delregistret för cervix- och vaginal-
cancer 2011 och nu i år startade 
delregistret för vulvacancer. 

Fortsatt utveckling
Nu när detta är i land planerar vi 

för fortsatt utveckling av våra regis-
ter. Det är mycket spännande som 
händer inom ”kvalitetsregister-värl-
den” och nya möjligheter !nns för 
att till exempel registrera patient-
rapporterade utfallsmått. Viktigt 

är emellertid att ständigt fråga sig 
relevansen av inregistrerade data – 
det måste leda till någon form av 
patientnytta antingen för dagens 
eller morgondagens kvinnor.  �

Elisabeth Åvall Lundqvist

Gynonkolog
Ursprungligen tänkte jag bli gy-
nekolog, men när jag randade på 
Gyn onkologen i Linköping 1981 
bestämde jag mig för att i stället 
bli gyn onkolog. Ett beslut som jag 
aldrig ångrat. 

Strumpsticksarkivet
Jag hade inte varit på gonk många 
veckor förrän jag undrade över re-
sultaten främst i form av överlev-
nad. Jag blev då förevisad det så 
kallade strumpsticksarkivet. Detta 
bestod av registerkort med rader 
av hål längs sidorna. Med en tång 
kunde man öppna upp ett speciellt 
hål från kanten, till exempel för att 
markera att detta var en patient 
med ovarialcancer. Om man sedan 
stack en strumpsticka genom hålet 
som markerade ovarialcancer i en 

bunt av registerkort, kunde man 
lyfta upp alla kort som inte var 
uppklippta vid detta hål. Kvar blev 
då alla kort för patienter med ova-
rialcancer. 

Andra hål kunde markera t ex di-
agnosår eller histologisk typ.

Entusiast
Detta var ju mycket elegant, men 
problemet med det här arkivet var 
detsamma som för dagens register 
- datainmatningen. Registret hade 
startats av en entusiast, men efter-
följarna hade inte fortsatt regist-
reringen. Det fanns också pärmar 
för olika diagnoser, där patienterna 
skrevs in samlade per diagnosår. 
Sedan skrev man om patienterna 
levde eller inte efter fem år. Detta 
register var bättre uppdaterat. 

Kohortmästare
Dåvarande chefen var en lysande 
doktor och kirurg, men han hade 
inte mycket till övers för ”kohort-
mästare”, som han kallade epide-
miologer och statistiker. Han tyck-
te till exempel att det var mycket 
märkligt, för att inte säga suspekt, 
att man kunde uttala sig om fem-
årsöverlevnad innan man följt alla 
patienter i fem år.

Egen databas
Något senare påbörjade jag mitt 
disputationsprojekt som innebar 

att jag behövde lägga upp en data-
bas över ovarialcancerpatienter och 
CA-125 prover under behandling 
och uppföljning. Databasen skapa-
des på på Onkologiskt Centrums 
dator. Ganska snart kom jag under-
fund med att det var svårt att han-
tera databasen, om jag inte kunde 
jobba hemifrån på nätterna. 

Skaffade PC
Det visade sig att jag kunde instal-
lera en terminal hemma med ett 
telefonmodem. Kruxet var att ter-
minalen endast kunde användas för 
detta ändamål. Jag kom underfund 
med att det också skulle gå att an-
vända en persondator (PC) med ett 
terminalemuleringsprogram. 

PC:n kunde ju också användas 
till andra saker. Jag införska$ade en 
PC med två diskettstationer och ett 
telefonmodem. En av mina bästa 
kompisar är ortoped. Han blev 
mycket imponerad av PC:n, fram-
förallt då han spelade ”Pacman”. 

Efter någon vecka hade han 
också ska$at en PC. Detta ledde 
till att han så småningom skapade 
ett program för arbetstidsplanering 
vilket i sin tur ledde till bildandet 
av ”Time-care”, som numera är ett 
internationellt företag. 

Patientregister
Ganska snart började jag jobba 
med att bygga upp ett patient-

register. Det fanns redan då en 
programmerbar svensk relationell 
databas, ”Royal Base”, vilken min 
ortopedkollega använde. 

Svår programmering
På den tiden programmerade man 
radvis och var sedan tvungen att 
kompilera programmet. När pro-
grammet började anta en viss stor-
lek tog kompileringen lång tid. Pa-
tientregistret kunde ta uppemot en 
timme ett kompilera. 

Kompilationen kunde resultera i 
att det fanns ett fel på rad 532. Då 
!ck man gå till rad 532 och titta 
vad som kunde vara fel och rätta 
det, sedan kompilera igen, varefter 
man efter lika lång väntan kunde 
få ett meddelande att det var fel på 
rad 534. 

Detta patientregister har sedan 
överförts till olika databassystem 
och givetvis utvecklats en hel del, 
men grunden är densamma och 
systemet är fortfarande i bruk i 
Linköping. 

Från början fanns på kliniken en 
PC. Något datanätverk fanns då 
inte på sjukhuset. Vi ska$ade en 
server PC som stod i mitt arbets-
rum och jag satte upp ett Novell-
nätverk för kliniken och #er PC 
införska$ades vartefter.

Nationellt register
Vi är nu framme på 1990-talet och 

FRÅN STRUMPSTICKA TILL INCA
Registerhållare !omas Högberg berättar den fascinerande historien bakom dagens kvalitetsregister i INCA. 
Allt började med en strumpsticka på gynonkologen i Linköping!

Thomas Högberg (numera 
pensionär men tidigare chef 
för Onkologiskt Centrum Syd) 
är registerhållare och initiativ-
tagare till registret.

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi ur registerhållarens perspektiv
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en del diskussioner fördes redan då 
om ett nationellt gyn-onkologiskt 
register. Jag var under åren 1992-
1997 chef för Gyn onkologiska 
sektionen i Lund. Där började jag 
planera för ett nytt patientregister 
för Gyn onkologen. 

Ganska snart ville även Allmän-
sidan delta och så småningom 
ledde detta till ”Onkel-systemet”. 
1997-1999 jobbade jag på Radi-
umhospitalet i Oslo och återvände 
sedan 1999 till Linköping. 

Preben Kjölhede och jag gjorde 
ett register för Gynekologisk tu-
mörkirurgi i Sydöstra sjukvårdsre-
gionen som startade 2000.

Flera register
Parallellt fortsatte diskussioner om 
ett nationellt Gyn onkologiregister 
bland gyn onkologer och ett Na-
tionellt Register för Gynekologisk 
Tumörkirurgi inom TumörARG. 

På den tiden var det Socialstyrel-
sen och Sveriges Kommuner och 
Landsting som gemensamt delade 
ut pengar för kvalitetsregister. 2003 
och 2004 ansökte vi om pengar 
för att starta Svenska Registret för 
Gynekologiska Tumöroperationer 
grundat på registret i Sydöstra sjuk-
vårdsregionen. 

Ultimatum
Första året !ck vi pengar utan stör-
re kommentarer, men inför beslut 
om fortsatt anslag blev Mats Löf-
gren (registerhållare för Gynopre-
gistret) och jag 2004 uppkallade 
till Socialstyrelsen och !ck ett ul-
timatum. Om vi inte samarbetade 
och byggde upp registreringen av 
gynekologiska tumörkirurgin inom 
Gynopregistret tänkte man inte be-
vilja ansökan om pengar för fortsatt 
utveckling. 

Gynop
Vid detta möte kom vi vid sittande 
bord överens om att utveckla den 
så kallade tumörsträngen inom 
Gynopregistret. Jag kom att bli re-
gisterhållare och ansvarig också för 
uppbyggnaden av tumörregistret 

inom Gynop. Tanken var att vissa 
variabler i Gynopregistret skulle ex-
porteras till Gynonkologiregistret. 
Hösten 2005 startade registrering-
en i tumörsträngen i Gynop.

Styrgrupp bildas
Under 2004 bildades en styrgrupp 
för Svenska Kvalitetsregistret för 
Gynekologisk Onkologi och dåva-
rande Onkologiskt Centrum (OC) 
i Göteborg blev koordinerande 
OC. 

INCA-portalen höll då på att 
byggas upp. Vi beslutade att börja 
med registrering av ovarialcan-
cer och att registret skulle ligga i 
INCA. Registreringen skulle an-
passas till registreringen till FIGO 
Annual Report (Internationella 
Gynekologi och Obstetrikfedera-
tionen).

Nationella register
 Detta styrde delar av variabelin-
nehållet. Västra Sjukvårdsregionen 
höll på att starta ett nytt vårdpro-
gram för corpuscancer och skulle 
införa nya vårdprogramsblanketter. 
Vi såg det som ett utmärkt tillfälle 
att samordna den planerade natio-
nella registreringen med registre-
ringen i vårdprogrammet, även om 
registreringen i de båda registren 
givetvis inte helt överensstämde. 
Därför fanns tidigt även ett förslag 
till registrering av corpuscancer. 
Senare följde cervix/vaginalcancer 
och slutligen vulvacancer.

GKR
I Stockholm ansåg man sig av olika 
skäl inte kunna använda Gynop-re-
gistret. Man beslutade att utveckla 
ett eget register som ibland kallades 
”Gynop-light”. O%ciellt heter det 
GKR (gynkvalitetsregistret). GKR 
är förberett för att exportera an-
mälningsblanketten, kirurgiblan-
ketten och uppföljningsblanketten 
till Gynonkologiregistret. Exporten 
har testkörts och fungerar. Den 
kommer i skarp drift efter att några 
detaljer har åtgärdats.

Dataexport
Från Gynopregistret har kirurgi-
registreringen för ovarialcancer 
exporterats. Exporten för de öv-
riga registren beräknas vara klar för 
nyår. 

I Gynop kommer inom kort en 
anmälningsblankett till Gynonko-
logiregistret (som också fungerar 
som canceranmälan) att införas.

Lagarbete
Utvecklingen av ett kvalitetsregister 
är ett enormt stort projekt och la-
garbete som har involverat mig som 
registerhållare och styrgruppen 
under ledning av Elisabeth Åvall 
Lundqvist i oändliga diskussioner 
om vilka variabler som skall regist-
reras och hur blanketterna skall 
ut-formas på papper
 egisterkonstruktörer vid 
Regionalt cancercentrum väst 
(tidigare Onkologiskt Centrum) 
ramförallt Mikael Holtenman 

och Erik Bülow som 
programmerat och 
reprogrammerat i INCA, hela 
stödteamet i Göteborg, där 
Erik Holmberg, Britt-Marie 
Landin och tidigare Katarina Pel z 
har lagt ner ett enormt arbete för 
att koordinera arbetet. 

Största arbetsinsatsen
Slutligen; utan alla som registrerar 
i registren ute på klinikerna och 
monitorerna vid respektive RCC 
skulle hela arbetet vara förgäves, 
och i längden är det den största ar-
betsinsatsen i registren.

Underlaget växer!
Ovarialregistret startade 2008 och 
innehåller nu (hösten 2012) #er 
än 4 500 patienter. Därefter kom 
endometriecancer och corpussar-
com med start 2010 (cirka 3 400 
patienter), cervix/vaginalcancer 
2011 (cirka 550 patienter) och vul-
vacancer 2012 (cirka 50 patienter), 
tillsammans knappt 8 500 registre-
rade patienter.

Skörda resultat
Vi har hittills lagt ner huvuddelen 

av kraften på att få samtliga regis-
ter i drift och att få exporten från 
Gynop och GKR att fungera. Nu 
kommer en konsolideringsfas och 
arbetet med att skörda resultaten 
och förbättra återrapporteringen. 
Bland annat kommer ett stort antal 
rapportmallar inom kort att publi-
ceras i INCA-systemet. 

Forskning
Förhoppningen är att olika forsk-
ningsprojekt skall komma igång 
på registerdata och att läkare under 
specialistutbildning skall stimuleras 
att använda registret för projekt un-
der specialistutbildningen. �

Thomas Högberg
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Vissa regioner kan bli bättre
Svaren på rubrikens frågor är en-
kelt uttryckt ”sådär” och ”Region 
Väst, tätt följt av Region Uppsala/
Örebro”. 

Vill man brodera ut svaren något 
kan man säga att vi i alla fall verkar 
bli något bättre i alla regioner, att 
det varierar mycket mellan diagno-

serna, men framförallt att vi har ett 
stort problem med lång eftersläp-
ning i samtliga register. 

För vissa diagnoser rapporteras 
fortfarande data för 2010 och då 
blir det naturligtvis svårt att ha 
INCA som ett levande verktyg för 
analys av väntetider. 

Täckningskontroller
Täckningskontroll, det vill säga 
jämförelse mellan fall i Cancer-
registret och fall rapporterade i 
INCA, görs med jämna mellanrum 
och är relativt komplicerade och 
omständiga att utföra. 

Här nedan presenteras en enk-
lare form av jämförelse, nämligen 

antal av respektive blankett rap-
porterade per region senaste åren. 
Detta är väl så spännande uppgifter 
och det rekommenderas att använ-
da dem i både lokala och regionala 
diskussioner. Där inget annat anges 
är si$rorna som presenteras fram-
tagna ur INCA i november 2012.

HUR BRA ÄR VI PÅ ATT REGISTRERA 
PATIENTER I KVALITETSREGISTER?
Eller – vem leder?
Maria Bjurberg fördjupar sig i antalet inrapporterade fall till våra fyra kvalitetsregistrer. Hon 
konstaterar att rutinerna för inrapportering skiljer sig i olika regioner och att det på sina håll finns en 
ganska stor efter-släpning. Region Väst och Uppsala–Örebro tycks dock ha den bästa kollen på sina 
patienter!

Detta register har varit i bruk längst och här har vi data sedan 2008. 

Ovarialcancerregistret

Blankett 1 – Anmälan
Antalet anmälda fall per region ligger relativt väl samlat, även om man kan ana att några regioner inte hunnit rapportera klart 2011.
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Blankett 2 – Kirurgi
Antalet rapporterade kirurgiblanketter, blankett 2, är generellt färre än antalet anmälda fall för de "esta regioner. Överföring av data från Gynopregistret res-
pektive GKR kan säkert bättra på dessa si#ror kommande år.

Blankett 3 – Avslutad primärbehandling
Antalet blanketter för avslutad primärbehandling, blankett 3, är kanske den blankett vi kan få ut mest information från. Glädjande att se ligger "era regioner 
väl till här. Här ser vi fram emot resultat och analyser i framtida nummer av nyhetsbladet
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Registret för corpuscancer och uterussarkom har varit i bruk sedan januari 2010. I detta register märks 
eftersläpningen av registreringen särskilt tydligt och då i synnerhet när det gäller blanketten för avslutad 
primärbehandling, blankett 3.

Corpuscancerregistret

Blankett 1 – Anmälan

Blankett 2 – Kirurgi
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Blankett 3 – Avslutad primärbehandling
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Sättet man använder INCA i var-
dagen speglas tydligt i diagrammet 
ovan som visar antalet registrerade 
blanketter för avslutad primärbe-
handling, blankett 3. Vissa regio-

ner har en organisation som tillåter 
inrapportering i vardagen medan 
andra regioner har en något otymp-
ligare struktur för inrapportering 
och därmed ofta en eftersläpning. 

Resurstilldelning avseende inrap-
portering är en het potatis i många 
regioner. Använd gärna dessa dia-
gram eller ännu bättre – tag fram 
egna resultat med hjälp av instruk-

tionen i detta nummer av nyhets-
bladet. Vad vi kan lära av varandra 
i sättet vi strukturerar inrapporte-
ringen på är ett ämne för komman-
de nummer av nyhetsbladet.

2011 startade registreringen av cervix- och vaginalcancer. Återigen är det tydligt att resurser för att rappor-
tera snabbt i vardagen är viktigt för att löpande kunna följa t ex ledtider. Uppsala/Örebro leder vad gäller 
antalet rapporterade anmälningsblanketter medan övriga regioner har kommit igång relativt jämnt.

Registret för cervix- och vaginalcancer

Blankett 1 – Anmälan
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Blankett 2 – Kirurgi
Nedan ses antalet rapporterade kirugiblanketter, blankett 2. Skillnaderna mellan regionerna ser stor ut, men det totala antalet fall är relativt litet.

Blankett 3 – Avslutad primärbehandling
Antalet rapporterade blanketter för avslutad primärbehandling är relativt litet i varje region undantaget Uppsala/Örebro och Västra, se nedan.
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Antalet inrapporterade blanketter för vulvacancer är försvinnande få, men så kom heller inte registret igång 
förrän 2012. Glädjande kan man dock se att alla regioner utom en kommit igång med registreringen.

Vulvacancerregistret

Blankett 1 – Anmälan

Blankett 2 – Kirurgi

Blankett 3 – Avslutad primärbehandling

Sammanfattning
Avslutningsvis kan man samman-
fatta status för samtliga INCA 

gyncancer-register med att säga att 
mycket spännande material börjar 
bli färdigt för analys, men att #era 

regioner har mycket arbete kvar att 
göra när det gäller att få till bra för-
utsättningar för inrapportering. Låt 

dessa uppgifter bli en inspiration i 
det fortsatta arbetet med klinikens 
kvalitetsregisterarbete! �
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Stor nytta av INCA
– Jag har stor nytta av INCA i mitt
arbete som gynekologisk tumörki-
rurg och ansvarig läkare för en stor 
enhet, berättar Pernilla Dahm-

Kähler, från Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset i Göteborg.

– Med INCA kan jag till exem-
pel se om tiden för väntan till ope-
ration eller tiden från operation till 

start av efterbehandling förändras 
för mina patienter. Jag vet månad 
för månad om våra resultat blir 
bättre eller sämre!

Ta chansen!
Har du själv ännu inte upptäckt 

INCA:s så kallade rapportmallar? 
Nu får du chansen!��

Erik Bülow

Känns INCA mest som en administrativ 
börda? Glöm det! Låt systemet få visa sina 

bästa sidor och ska"a en vän i klinikens 
kvalitetsarbete!

Lär dig utnyttja INCA:s rapportmallar för kli-
nikens kvalitetsarbete!

SÅ BLIR INCA DIN LIVS 
  STORA KÄRLEK! 

1. Logga in som vanligt

2. Välj rapportmall för datauttag

Börja med att logga in i systemet precis som vanligt (med ditt vanliga användarnamn och lösenord eller SITHS-kort) via www.incanet.se.

Väl inne möts vi av den vanliga meny-
listen. Men istället för att gå direkt till 
inkorgen klickar vi istället på ”Välj rap-
portmall för datauttag” i menyn ”Sam-
manställning”.
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Nu väljer vi vilket register vi vill 
visa data ifrån. Du får här upp sam-
ma register som du också har be-
hörighet att rapportera in data till. 
Förmodligen är din lista kortare än 
vad som  visas i !gurens vänstra del. 
I detta exempel väljer vi ”Ovarial”.

Då vi valt register får vi upp en ny 
lista med så kallade rapportmallar 
(till höger i !guren). Var och en 
av dessa innehåller sammanställ-
ningar iform av grafer och tabeller 
från ovarialregistret. Vi väljer här 
att dubbelklicka på en rapportmall 
som heter ”Ovarial – ledtider över 
tid” (steg 2 i !guren).

3. Hitta den rapportmall du vill visa

4. Öppna för att visa
Här har vi rapportmallen som Per-
nilla var så förtjust i! För Pernilla 
visas klinikdata för kvinnokliniken 
på Sahlgrenska. För dig visas data 
från din egen klinik. Och samma 
sak gäller för regionen.

Nu kan du själv prova dig fram och 
se vilka rapportmallar som erbjuds i 
de olika registren! Förhoppningsvis 
hittar du något av värde!

Rapportmallarna kommer också att 
uppdateras och utökas under våren.

Fortsättning följer!
I nästa nummer av nyhetsbrevet lär 
vi oss mer om ”mallar”. Och är du 
ny!ken redan nu så kan du prova 
dig fram genom alternativet ”Välj 
mall för datauttag” i menyn ”Sam-
manställning”.

Lycka till!
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Förbättra registren

Under ett två-dagars internat i början 
av november arbetade statistiker, regis-
ter- och  delregister-ansvariga m.!. för 
att korrigera, förbättra och utveckla 
registren för ovarial-, endometrie-, cer-
vix- och vulvacancer. Bl.a tog vi fram 
nya förslag till kvalitetsindikatorer och 
målnivåer, korrigerade en del ofullkom-
ligheter i registermanualerna och texter 
i blanketterna och tog fram konkreta 
planer för fortsatt utveckling. 

Processtöd

Ett av de viktigaste utvecklingsspåren är 
att ta fram ett registerbaserat processtöd 

på individnivå som skall vara överskåd-
ligt, !exibelt och lättanvänt. 

Gruppen på RCC i Göteborg har lagt 
ned ett imponerande jobb på detta och 
hopp "nns om att detta successivt kan 
införas i de olika registren framgent. 

Framtidsoptimism

Visst "nns det ofullkomligheter och 
problem med våra kvalitetsregister och 
hur vi får till inrapporteringen, men det 
intensiva och entusiastiska arbetet un-
der dessa dagar undanröjde nog en hel 
del av problemen och gav anledning till 
optimism inför framtiden. �

Per Rosenberg

GYNCANCER-REGISTREN 

ALLT MER OPTIMERADE
I början av november samlades registrets styrgrupp tillsam-
mans med nationella stödteamet från Regionala Cancer-
centrum för internat i Hindås utanför Göteborg. 

Styrgrupp och stödteam samlades 
i natursköna Hindås utanför Gö-
teborg. 
(Foto från www.hjortviken.se)


