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Inspiration
Denna gång bjuder vi på inspi-
ration från både Göteborg och 
Örebro om hur man kan använda 
INCA i vardagen och hur man kan 
lösa inrapporteringen. Vi redovisar 
också täckningsgrader för registren 
och dessa siffror skall ses som en 
ögonblicksbild och vara en utma-
ning till ökad aktivitet! Missa inte 
heller Erik Bülows tips om hur du 
får fram egna data ur INCA!

Uppskattat stormöte
Sedan det allra första numret gavs 
ut i december förra året har vi hun-
nit hålla ett uppskattat stormöte 
i februari. Äntligen fick vi ut mer 
substantiella data och resultaten, 
framförallt från ovarialregistret, 
väckte mycket diskussion. 

Kluriga frågor
Kluriga frågor och fallgropar i 
registren diskuterades av Per Ro-

senberg och publiken framförde 
önskemål om detta som en stående 
punkt på kommande stormöten 
framöver. Redan nu kan du dock 
vända dig med kluriga frågor direkt 
till stödteamet. Läs om den nya 
frågelådan i Mikael Holtenmans 
instruerande artikel. q

Glad vår önskas ni alla!

Maria Bjurberg

HUR KAN VI ANVÄNDA INCA I VARDAGEEN?
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Maria Bjurberg (överläkare, 
Skånes universitetssjukhus) 
är ledamot av registrets styr-
grupp samt redaktör för detta 
nyhtsbrev.

Forskningssekreterare
På Onkologen (innan 2011, Gy-
nonk) i Örebro har huvudansvaret, 
ända sedan starten av INCA 2008, 
legat hos en forskningssekreterare 
med stöd av en läkare.

Stor kompetens och rutin
Vår erfarenhet är att när huvudan-
svaret och allt det praktiska arbetet 
med INCA centreras till ett litet 
team så byggs det upp en stor kom-
petens och rutin. En annan fördel 

är att insamling av data och rappor-
tering blir enhetlig över tid. 

Bevakar remisser
Alla inkommande remisser bevakas 
och aktuella patienter följs årsvis. 
Data insamlas från journalen och 
förs in i pappersblankett innan den 
matas in i INCA-portalen. Endast 
uppföljningsbesök matas in direkt i 
INCA-portalen. q

Elisabeth Peippo 
och Louise Bohr

HUR LYCKAS ÖREBRO MED 
SIN HÖGA TÄCKNINGSGRAD?

VILKET DATUM ÄR 
DIAGNOSDATUM?

Hur lyckas Örebro med sin höga täckningsgrad? 
Elisabeth Peippo, FoU-sekreterare, och Louise Bohr, 
överläkare, berättar om hur man sköter inrapporte-
ringen i INCA.

På Stormötet den 7 februari i år 
höll Per Rosenberg i en uppskattad 
programpunkt om de svårigheter 
som kan uppstå vid tolkning av 
kliniska uppgifter för inrapporte-
ring i kvalitetsregistren. Frågorna 
rörde allt ifrån hur vi tolkar diag-
nosdatum till vad som menas med 
behandlad enligt vårdprogram. På 
hemsidan kommer det snart att 
finnas en sammanställning av så-
dana knepiga frågeställningar med 
tillhörande svar som hjälp och väg-
ledning. 

Rätt diagnosdatum
Som en återkoppling från stormötet 
poängterar vi igen hur viktigt det är 
med rätt diagnosdatum eftersom 

alla ledtidsmätningar utgår från 
denna tidpunkt. Diagnosdatum är 
alltså det datum när provtagningen 
som resulterade i cancerdiagnosen 
gjordes. Till exempel om en endo-
metriebiopsi visar adenocarcinom 
så anges diagnosdatum till det da-
tum som endometriebiopsin togs. 
Om man på misstanke om ova-
rialcancer opererar en patient, så 
blir diagnosdatum det samma som 
operationsdatum. Klicka gärna på 
frågetecknet i blanketten eller läs 
i registermanualerna vid osäkerhet 
– eller använd den nya frågelådan 
som Mikael Holtenman berättar 
om längre fram i nyhetsbladet! q

Maria Bjurberg
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Bygga upp något nytt
Att få möjligheten att bygga upp ett 
specifikt gynekologiskt cancerregis-
ter i Sverige var min motivation att 
arbeta med INCA och det Svenska 
kvalitetsregistret för gynekologisk 
onkologi 2008. 

Att skapa ett register med essen-
tiella data på gyncancerpatienterna, 
såsom diagnosdatum, specificerad 
kirurgisk och medicinsk onko-
logisk behandling, tidpunkt för 
recidiv och överlevnad, kändes be-
tydelsefullt och att ha möjligheten 
att kunna använda registret i det 
vardagliga klinikarbetet likväl som 
i nationella jämförelser och forsk-
ningssyfte upplevdes angeläget.  

INCA i klinisk vardag
Jag har arbetat som sektionschef för 
den gynekologiska tumörkirurgin 
vid Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset sedan 2009 och jag använder 
INCA i min kliniska vardag i verk-
samheten, men även i arbetet som 

regional processägare för ovarial-
cancer för att förbättra ovarialcan-
cerprocessen i regionen. 

Löpande resultat
Enligt min mening är det unika 
med INCA och det svenska kvali-
tetsregistret för gynekologisk on-
kologi att man kan sitta på sin lilla 
kammare på sin enhet och löpande 
ta fram uppgifter och resultat från 
sin egen klinik och jämföra med sin 
region eller nationellt. 

Rapportmallar
Statistiker från RCC har utformat 
rapportmallar för datauttag som 
lätt kan användas och RCC stödjer 
fortlöpande INCA-utvecklingen 
med nya mallar och önskemål. 
Med hjälp av mallarna kan olika 
parametrar fortlöpande följas och 
noteras på egen hand. Exempelvis 
kan de så viktiga ledtiderna för 
patienterna följas i INCA och pre-
senteras för verksamhets- eller sjuk-

husledningen (se bifogat diagram). 

Följer ledtider
En ledtid som jag bland annat föl-
jer är väntetid från beslut till ope-
ration till operation och här kan 
man notera eventuella skillnader 
från den hårt pressade sommaren 
med mindre operationsutrymme 
till hösten och använda INCA-
resultaten i sin argumentation om 
operationsresurser om ledtiderna 
visas orimligt långa. 

Ledtiden primäroperationsda-
tum till start av medicinsk onko-
logisk behandling är onkologiskt 
betydelsefull framför allt när det 

gäller ovarialcancer. Denna ledtid 
kan följas fortlöpande och presen-
teras. Effektiviseringar och omor-
ganisationer kan följas för att se om 
önskad effekt uppnås eller ej och 
dialoger med ledning och region 
drivas. 

Öppna jämförelser
Öppna nationella jämförelser mel-
lan enheter och regioner för can-
cervården har nyligen startats och 
kommer att vidareutvecklas och 
man kan förbereda och kontrollera 
sin verksamhet med hjälp av INCA 
och belysa brister och förbättra 
cancerprocesserna. 

INCA i den kliniska vardagen
Pernilla Dahm-Kähler, sektionschef och överläkare vid Gynekologiska Tumörkirurgiska enheten på Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, inspirerar till ett smart utnyttjande av INCA i vardagen.

Pernilla Dahm-Kähler är gynekologisk tumörkirurg på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt ledamot av registrens styrgrupp.

”Att få möjligheten att bygga upp ett spe-
cifikt gynekologiskt cancerregister i Sve-
rige var min motivation att arbeta med 
INCA och det Svenska kvalitetsregistret 
för gynekologisk onkologi 2008. 
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Diagram visar Västra Sjukvårdsregionens ledtider för registrerade ovarialcancer patienter stadium II-IV från augusti 2011 till januari 2013 
när det gäller från beslut om operation till operation (översta diagrammet) och från operation till start av kemoterapi (nedersta diagrammet), 
där målnivåerna för regionen är markerade med grön streckad linje. 

Egna mallar
Vill man utöver rapportmallarna 
granska och följa någon specifik pa-
rameter som man har problem med 
eller vill belysa kan man ganska en-
kelt göra sina egna mallar i INCA. 

Dessa mallar kan man spara och 
sedan ladda varje gång man går in 
i INCA och få en löpande uppfatt-
ning hur verksamheten ligger till i 
just den önskade parametern. 

På vår enhet brukar vi till ex-
empel fortlöpande följa andelen 
primäropererade avancerade ovari-
alcancerpatienter som blivit mak-
roskopisk tumörfria, andelen som 
erhållit neoadjuvant kemoterapi 

och vidare bland annat hur stor an-
del av primäropererade cervixcan-
cer- och corpuscancerfall som blivit 
opererade med hjälp av robotassis-
terad laparoskopi. 

Detta för att kunna följa och se 
hur våra mål uppfylls. Makrosko-
pisk tumörfrihet vid operationsslut 
vid avancerad ovarialcancer har vi 
bland annat i vår verksamhets ba-
lanserade styrkort och följer såldes 
kvartalsvis med hjälp av INCA.  

Vidare kan man också enkelt i 
INCA följa vem som opererar vad 
på kliniken och presentera för med-
arbetarna och möjligtvis lägga upp 
en framtids- och utvecklingsplan.

Kvalitetssäkring
Det svenska kvalitetsregistret för 
gynekologisk onkologi i INCA är 
viktig för både den egna enheten, 
den stora verksamheten, regioner 
och nationellt för att kunna pro-
duktkontrollera, kvalitetssäkra 
och utveckla. Information fås på 
vad enheten utför och kan belysa 
brister och förbättringsområden 
samt att möjliggöra forskning och 
utveckling, vilket i slutändan kom-
mer den enskilda patienten till 
gagn. 

Täckningsgrader viktiga
Viktigt är naturligtvis att registret 

blir komplett med så hög täck-
ningsgrad som möjligt och kvalite-
ten på svaren lika och adekvata. Vi-
dare är det också betydelsefullt att 
den egna verksamheten fortlöpan-
de kan registrera fullt ut och följa 
sina egna parametrar och resultat 
för att stärka motivation att fylla i 
registret i det dagliga tuffa kliniska 
arbetet, där givetvis patientarbetet 
alltid kommer att vara högst prio-
riterat. q

Pernilla Dahm-Kähler
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Vad är en täckningsgrad?
Med täckningsgrader avses hur stor 
andel av cancerfallen i Socialsty-
relsens cancerregister som också är 
anmälda i INCA kvalitetsregister. 
Täckningsgraden baseras på om 
anmälningsblankett finns registre-
rad i INCA eller ej, och säger alltså 
inget om huruvida övriga blanket-
ter finns registrerade. 

Mål på 90 %
Målet är en täckningsgrad på minst 
90 %. Målet är inte satt högre ef-
tersom man vill ge utrymme för till 
exempel eventuella omvärderingar 
av diagnoser i Cancerregistret. En 
lägre täckningsgrad än 90 % kan 
göra statistiska samband svagare 
och kan göra det svårt att dra säkra 
slutsatser från data ur registret. 

Diagnos, region och år
Nedan redovisas täckningsgraderna 
per diagnos och per region häm-
tat från respektive register 15 april 
2013. Det är viktigt att notera att 
för Stockholm/Gotland 2012 har 
inte överrapporteringen från GKR 
fungerat ännu, vilket kan förklara 
de låga siffrorna det året. q   

Maria Bjurberg

TÄCKNINGSGRADER – HUR BRA LYCKAS VI RAPPORTERA?

NÄR FÅR VI SE TÄCKNINGSGRADER I INCA?

Vad är en täckningsgrad? Varför är det viktigt? Hur ligger vi till? Vilken region 
har den bästa täckningsgraden? Blir vi bättre? Blir vi sämre? 
Maria reder ut begreppen och presenterar en ögonblicksbild från registren den 
15 april 2013!
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Epitelial ovarialcacner

Västra regionen imponerar med en hög och jämn inrapportering. En eftersläpning av rapporteringen ses i flera regioner.

Maria Bjurberg (överläkare, 
Skånes universitetssjukhus) 
är ledamot av registrets styr-
grupp samt redaktör för detta 
nyhtsbrev.

Täckningsgrader bygger alltså på 
en jämförelse mellan vilka fall 
som finns i det regionala tumör-
registret (cancerregistret) och kva-
litetsregistret. De regionala tumör-

registren bygger av tradition på 
olika tekniska lösningar i landets 
sex sjukvårdsregioner. Gemensamt 
för dem alla är dock att de ligger 
helt utanför INCA. Därför går det 

inte idag att automatisera täck-
ningskontrollerna i form av vanliga 
mallar och rapportmallar i INCA. 
Utveckling är dock på gång och 
inom ett år hoppas man att cancer-

registret överförts till INCA. 
Tills dess visar INCA samma 

(statistka) täckningsgrader som i 
detta nyhetsbrev! q

Erik Bülow
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Borderline-tumörer

Antalet fall av borderlinetumörer varierar stort mellan regionerna och från år till år med som minst 9 fall i södra regionen 2008 och som mest 
72 fall i Stockholm/Gotland 2012. Variationen i incidens förklarar delvis varför det är stora variationer i täckningsgrad. Missad rapportering av 
enstaka fall får stort utslag täckningsgraden när det är låg incidens. 

Corpuscancer

Detta är vår största diagnosgrupp med mellan 150 och dryga 300 fall per region och år. Flera regioner har lyckats fint med en hög täckningsgrad. 
Eftersläpning ses tydligt i ett par regioner. 
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Cervix- och vaginalcancer

För såväl cervixcancerregistret som för vulvacancerregistret ses stora variationer i täckningsgrad. Dels är det färre fall, vilket ger större utslag i 
täckningsgraden, och dels kan man möjligen spekulera i om organisationen kring inrapportering är tillräcklig för att klara fyra olika register.

Vulvacancer

Slutligen; låt dessa ögonblicksbilder från 15 april i kvalitetsregistren bli en inspiration till att fortsätta göra ett bra arbete. För dem som upplever 
att man inte har tillräcklig kapacitet för att göra en komplett inrapportering så kan istället dessa diagram användas i interna diskussioner om 
organisation kring inrapporteringen.
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Publik frågelåda
För att underlätta hantering av pro-
blem, frågor och önskemål angåen-
de de Gynonkologiska registren på 
INCA, så har vi publicerat ett for-
mulär åtkomligt på Internet. Man 
behöver alltså inte vara inloggad på 
INCA för att komma åt detta.

Detta är än så länge ett försök 
då vi inte gjort något liknande ti-
digare.

Publika svar
Formuläret består av två delar, ett 
inmatningsformulär och ett svars-
formulär. På inmatningsformulä-
ret (se figur 1), matar man in sitt 
namn, organisationen man tillhör, 
till vem man vill adressera frågan, 
vilket register frågan gäller och na-
turligtvis själva frågan. Länk till in-
matningsformuläret: goo.gl/hG4jv

Ärendehantering
Därefter kommer någon i det na-
tionella stödteamet att läsa frågan 
och vidarebefordra den till rätt per-
son. Under ärendets gång så kom-
mer den som är ansvarig att fylla i 
dokumentet med uppgifter så att 
det går att se vad som har åtgärdats 
(se figur 2). Länk till svarsdoku-
ment: goo.gl/2c655

VILKET DATUM ÄR EGENTLIGEN DIAGNOSDATUM*? 
SVÅRTOLKAD FRÅGA I BLANKETT 3? 

Nu finns en ny möjlighet att ställa frågor direkt till experterna! Registerkonstruktör Mikael Holtenman, 
RCC väst, har utformat en ny direkt-frågelåda, som han beskriver här.

Mikael Holtenman (system-
utvecklare/fil lic i matematisk 
statistik, RCC Väst) ingår 
i registrets styrgrupp som 
registerkonstruktör.

t Figur 1:  Frågor och synpunkter registreras via ett 
enkelt formulär, vilket kan beskådas på adressen:  
goo.gl/hG4jv

q Figur 2: Frågan resulterar i ärende som tilldelas be-
rörd perspon. Svar och ärendehantering redovisas öppet 

på adressen:  goo.gl/2c655

*Red:s anm:  Diagnosdatum = 
provtagningsdatum!

Formuläret finns inom kort också tillgäng-

ligt via registrens sida på www.incanet.se
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TYCKER DU FORTFARANDE ATT 
INCA BORDE HA MER ATT GE?
Lär dig hitta och öppna mallar i INCA!

INCA är ett utmärkt verktyg för att rapportera 
in kvalitetsregisterdata. Men till vilken nytta? 
Resultatet måste förstås sammanställas och 
användas i verksamheten. För detta erbjuder 
INCA så kallade mallar!

1. Menyn ”Sammanställning” är vår vän!

2. Välj register

Rapporter i förra numret
I förra numret av Gyncanytt av-
slöjade Pernilla Dahm-Kähler sin 
stora kärlek till INCA. Hon tog oss 
med till ”rapportmallarnas” förlo-
vade värld! Har du ännu inte för-

djupat din bekantskap med dessa, 
så rekommenderas en tillbakablick!

Mallar
Men för oss som redan fått blodad 
tand väntar nu ytterligare möjlig-

heter till datauttag! Och dessa sta-
vas m-a-l-l-a-r. 

”Mallar” i INCA består av pa-
tientlistor, tabeller eller grafer. Varje 
mall ger i sig mindre information 
än en rapportmall men å andra si-

dan finns det betydligt fler mallar 
att välja på. 

Vi rekommenderar också våra 
nya instruktionsfilmer för ytterli-
gare fördjupning. q

Erik Bülow

När vi loggat in i INCA riktar vi åter blickarna 
mot menyn ”Sammanställning”. Men den här 
gången koncentrerar vi oss på valet ”Välj mall för 
datauttag”. 

Väl inne i värmen väljer vi vårt 
favoritregister. Låt säga Corpus. 
Och wholá … en stor … och 
tom … vit ruta!

… kanske en konstnärlig bild av 
två isbjörnar som äter sockerbi-
tar i en snöstorm?
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3. Fasta mallar är ett säkert kort!

4. Vilka operationer gjorde vi 2013?

Nej, vad vi ser är faktiskt en lista 
över våra ”favoritmallar”. Men ef-
tersom vi ännu inte samlat på oss 
några sådana så är listan fortfarande 
tom. Uppe till höger ser vi dock 
följande alternativ:
Om vi istället väljer ”Fasta mallar” 
så blir valmöjligheterna desto fler!

Med ”fasta mallar” avses sådana 
mallar som kan vara bra att ha lite 
extra koll på. Här finns exempelvis 
listor över alla klinikens patienter 
från olika år och blanketter. Mal-
lar med ordet ”KONTROLL” vi-
sar också registrerade fall där några 
uppgifter kan behöva kontrolleras 
lite extra för att säkerställa under-
lagets kvalitet.

Markerar vi en mall så får vi en 
ytterligare beskrivning om dess 
innehåll. Sedan kan vi öppna 
den genom ett dubbelklick.

Genom den här mallen ser vi 
till exempel vilka av klinikens 
patienter som hittills opererats 
2013 (listan innehåller även 
personuppgifter men av sekre-
tesskäl kan vi inte visa dem här). 

Se våra instruktionsfilmer!
Svårare än så är det inte! Men för 
fördjupning och mer tips rekom-
menderas nu en titt på våra nya 
instruktionsfilmer! Du hittar dem 
via www.incanet.se och fliken ”In-
struktionsfilmer” längst upp till hö-
ger. Där avslöjas, bland mycket an-
nat, hur du kan välja dina alldeles 

egna favoritmallar, samt innebör-
den av ”Mina mallar” och ”Andras 
utdelade mallar”.


