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Det talas mycket om kvalitets- 
register på olika nivåer både i och 
utanför sjukvården. Röster höjs 
både för och emot registrering och 
visst är det roligt att det finns ett 
starkt engagemang. 

Visar på konsekvenser
Man kan i alla fall vara överens om 
att utan registrering vet vi ju inte 

vad våra åtgärder får för konsekven-
ser. Så visst borde det vara i huvud-
mannens intresse att se till att vi får 
en effektiv registreringsprocess!

Aktuella täckningsgrader
I detta nummer bjuds ni bland  
annat på en utförlig nyhets- 
rapportering från Elisabeth Åvall 
Lundqvist, som är ordförande i 

styrgruppen. Erik Bülow redovisar 
täckningsgrader för delregistren 
och ni hittar även det stående  
inslaget med kluriga registerfrågor i 
Britt-Maries frågelåda. q

   Trevlig läsning!

Maria Bjurberg 
Redaktör
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Det tar därefter en tid innan man kan se upp-
gifterna i Gynonkregistret. INCA-systemet 
kräver att monitor på RCC kontrollerar im-
porterade data och kopplar posterna till cancer- 
registret innan de förs in i Gynonkologiregistret.  

Kräver regelbunden kontroll
Om data saknas eller monitor har frågor kom-
mer en förfrågan att skickas ut via INCA 
till registrerande kvinnoklinik. Det krävs  
alltså att man vid respektive kvinnoklinik  
regelbundet kontrollerar INCA-inkorgen för 
att se om det finns frågor. Dessa skall sedan 
besvaras och åter passera monitor på RCC.   
I Gynop infördes under våren en ”anmäl-

ningsblankett till Gynonkologiregistret/cancer- 
anmälan”.  Om man i Gynop sätter en diagnos  
som skall anmälas till Gynonkologiregistret an-
modas man fylla i en anmälningsblankett till 
Gynonkologiregistret. I de fall det är en anmäl-
ningspliktig tumör som inte ingår i Gynonkolo-
gikvalitetsregistret anmodas man fylla i cancer-
anmälningsblanketten. 

Långdraget projekt
För närvarande skrivs dessa blanketter ut för 
underskrift och skickas in till respektive RCC. 
När monitorerna är i kapp vad gäller impor-
terade data från Gynop kommer även anmäl-
ningsblanketten/canceranmälan att överföras 

elektroniskt. Detta har varit ett långdraget 
och mycket arbetskrävande projekt, där Mats  
Löfgren på Gynop-sidan och Mikael Holtenman 
på INCA-sidan har gjort ett gigantiskt jobb.
 
Nya möjligheter
Framöver hoppas vi att detta skall fungera  
smidigt i båda systemen. Gynopregistret ger möj-
lighet till uppföljning av operationskomplika- 
tioner. Genom kopplingen till Gynonkregistret   
har  man även möjlighet till uppföljning av  
eventuell onkologisk behandling och långtids-
uppföljning. q 

Thomas Högberg, registerhållare

Import av kirurgidata och anmälningar  
från Gynop till Gynonkologiregistret
Importen fungerar nu tekniskt för alla tumörtyper. Den kommer framöver att ske regelbundet. Fortfarande 
kräver importen en del datatekniskt arbete vid varje importtillfälle på INCA-sidan.

Aktuell statistik för delregistren, en nyhetsrapport från vår ordförande och  
några vanliga frågor och svar. Detta kan du läsa i tredje numret av Gyncanytt.
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Konceptet med att utse delregisteransvariga har 
varit mycket framgångsrikt. Tillsammans med 
registerhållaren och stödteamet i RCC Västra 
kommer vi haft totalt sex heltidsdagar i år då vi 
effektuerat beslut från styrgruppen och förberett 
förbättringsförslag. 

Nya personer i styrgruppen
En annat synnerligen viktig händelse är tillskot-
tet av kompetens i form av patientföreträdare 
och omvårdnadssjuksköterska till styrgruppen. 
Margaretha Sundsten, ordförande i  Gynsam 
och Anna-Karin Dahl, omvårdnadssjuksköter-
ska från RCC Västra ingår i den arbetsgrupp 
som bildats för att förbereda införandet av  
patientrapporterade utfallsmått (PROM) och 
patient tillfredsställelse och patientupplevelser 
(PREM). Arbetsgruppen leds av Christer Borg-
feldt, överläkare, kvinnokliniken i Lund. 

En annan rolig händelse är bildandet av SWEG-
CG, den svenska gyncancergruppen, som för-
närvarande består av forskningsintresserade styr-

gruppsmedlemmar. Det första 
alstret blev en poster på ESGO 
i Liverpool häromveckan. 

Under året har vi också tagit 
fram Rapportmallar för de 
olika delregistren. Rapport-
mallarna i INCA har skapats 
för återkoppling till inrappor-
törerna. Införandet i själva 
INCA har dock försenats på 
grund av långtidssjukskrivning 
men ska nu finnas på plats. I vår verksamhets- 
planering ingår även att ta fram patientanpassat 
återkopplingsmaterial. 

Reviderad stadieindelning införs
Jag vill också uppmärksamma att 1/1 2014 
kommer vi införa den reviderade FIGO stadie-
indelning för ovarial-, tubar- och peritonealcan-
cer. Så snart artikeln är publicerad kommer ni 
hitta mer information på RCC hemsidor (kva-
litetsregister). 

Sist men inte minst. . .
Vi behöver fortsätta det hårda 
arbetet att förbättra inrappor-
teringen. Täckningsgraden är i 
de flesta regioner bra till myck-
et bra men flera har bekymmer 
med kraftig fördröjning av in-
rapportering av behandlings-
data och uppföljning. Det är 
viktigt att de data vi rapporte-
rar är korrekta. Vi har uppda-
terat Registermanualerna, som 

nås via RCC hemsidor och kompletterat med  
”Frågor och Svar”. Det går också bra att skicka 
frågor till oss direkt alternativt via era monito-
rer. Monitorerna är mycket viktiga för kvaliteten 
och som era resurser. Från och med i år har vi 
infört monitorutbildningsdagar då vi bland an-
nat undervisar om de gynekologiska cancersjuk-
domarna. q

Elisabeth Åvall Lundqvist 
Ordförande Styrgruppen för Svenska  

kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Ett händelserikt år och mer kommer!
Det har varit ett fantastiskt givande år och utvecklingen av vårt nationella Kvalitetsregister omfattande alla 
gynekologiska cancersjukdomar, går stadigt framåt.

Foto: Bildmakarna

En ny stående punkt i nyhets-
brevet är Britt-Maries Fråge- 
låda, där ett par typiska frågor 
kommer att besvaras i varje 
nummer. Först ut är en mycket 
vanlig fråga som rör alla register.

Fråga: Patienten tappas på 
ascites 2012-10-03 och cyto-
logsvaret visar maligna celler. 
Patienten opereras 2012-10-22. 
PAD visar seröst adenocarcinom i vänster ovari-
um. Är det datum för operations-PAD som ska 
anges som diagnosdatum i Kvalitetsregistret? 
Cytologin säger ju inget om tumörens ursprung.

Svar: Diagnosdatum är provtagnings- 
datum för den cytologi eller histologi som först  

påvisar malignitet, alltså 
20012-10-03. För corpus- 
cancer är diagnosdatum van-
ligen provtagningsdatum för 
endometriebiopsi. 

Observera att enbart miss-
tanke om malignitet, dyspla-
si eller atypi inte gäller som 
diagnosdatum i kvalitetsre-
gistret. Tänk också på att 

diagnosdatum inte kan vara ett datum som är 
senare än operationsdatum!

Fråga: Patienten hade skivepitelcancer i vulva 
2007 och får en ny tumör i vulva med samma 
morfologi 2012. Är detta en ny tumör eller är 
det ett recidiv?

Svar: När det gäller just vulvacancer kan det 
faktiskt vara båda delar. Oftast betraktar man 
en vulvacancer som debuterar mer än fem år 
efter avslutad primärbehandling som en ny pri-
märtumör, men det finns inte reglerat i FIGO:s 
riktlinjer. I slutändan blir det därför upp till be-
handlande läkare att avgöra vilket som är mest 
sannolikt; recidiv eller ny primärtumör. 

Avslutningsvis: Den webbaserade fråge- 

lådan kan användas för alla typer av register-
frågor. Nytt är att efter att frågan är besvarad 
kommer den att ligga kvar cirka en månad för 
alla att se. Någon särskild avisering till fråge-
ställaren kommer inte att skickas, utan man får 
bevaka sin fråga själv med jämna mellanrum.  
Ställ din fråga i fliken frågelåda på www.cancer-

centrum.se/sv/INCA/kvalitetsregister/gyn/ q

Få svar på dina frågor i Britt-Maries frågelåda
Britt-Marie Landin är sjuksköterska och ingår i stödteamet för gynkvalitetsregistren. Ofta får hon frågor 
om alla möjliga och omöjliga aspekter av inrapportering och registerhantering. 

Bild: www.sxc.hu

http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/kvalitetsregister/gyn/Arendehanteringfragelada/
http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/kvalitetsregister/gyn/Arendehanteringfragelada/
http://cancercentrum.se/sv/INCA/kvalitetsregister/gyn/
http://cancercentrum.se/sv/INCA/kvalitetsregister/gyn/
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Aktuell statistik för delregistren
Gyncanytt följer utvecklingen av täckningsgrader och antalet inrapporterade blanketter med stort intresse. 
Statistiker Erik Bülow redovisar här täckningsgrader för de olika delregistren.

Hög täckningsgrad är ett måste för 
att kunna dra korrekta slutsatser ut-
ifrån registrerad data, menar både 
styrgrupp och stödteam. 

Utvecklingen ser bra ut men 
det finns fortfarande ett antal in-
satser att göra, inte minst i vissa  
regioner.

Har gjort specialversion
Så, vad vet vi i frågan? Uppgifter-
na presenteras årligen i registrets 
årsrapport, som nu också finns på 
registrens hemsida: 

www.cancercentrum.se/sv/NCA/

kvalitetsregister/gyn/Rapporter.

För detta nyhetsbrev har vi också 
gjort en uppdaterad specialversion 
av årsrapporten med färska data. 

Baseras på blanketter
Vi refererar till tabeller och grafer 
enligt numreringen i årsrapporten 
för att underlätta förståelsen för 
var dessa uppgifter kan hittas fram-
över. Observera att alla här pre-
senterade uppgifter baseras på de 

blanketter som finns registrerade i 
INCA. Blanketter kan också finnas 
i Gynop eller GKR (i väntan på att 
överföras till INCA).

  
Inte mindre värd 
Ingenting säger att en sådan re-
gistrering är mindre värd än någon 
annan men av praktiska skäl har vi 
ingen möjlighet att redovisa upp-
gifter för detta. 

Det bör dock beaktas vid even-
tuella slutsatser av vad som här pre-
senteras. 

Ovarial
Vi börjar med ovarialcancer. I tabellerna 2.1 – 
2.4 särredovisas täckningsgrader per diagnos-
grupp, år och region. Observera att vi med 2012 
avser hela diagnosåret (till skillnad från i årsrap-
porten där brytpunkten sker i halvårsskiftet). 

Figur 2.1 - samlad täckningsgrad
I vänstra delen av figur 2.1 illustrerar vi också 
den samlade täckningsgraden för hela registret, 
per region och år. I den figuren vill vi gärna ha 
så mycket mörk grön färg som möjligt! I högra 

delen av figur 2.1  visas också det faktiska an-
talet INCA-registrerade anmälningsblanketter i 
registret. Men, anmälningsblanketter i all ära! 
Mycket av registrens styrka ligger också i den 
omfattande behandlingsregistreringen. 

Så hur ser det ut för övriga blanketter? Figu-
rerna 2.2 – 2.5 visar motsvarande uppgifter som 
figur 2.1 men för blanketterna 2-5 (kirurgisk 
behandling, icke kirurgisk primärbehandling, 
återbehandling och uppföljning). 

Figurernas högra del visar antalet blanketter 

medan vänstra delen skattar ”interna täcknings-
grader”. 

Saknade blanketter
Hur dessa beräknas skiljer sig mellan blanketter-
na men principen är att en blankett bara anses 
saknad om det i en annan registrerad blankett 
finns indikation på att denna blankett borde 
finnas. Återbehandlingsblankett ska exempelvis 
bara registreras om patienten fått recidiv enligt 
en eventuellt registrerad uppföljningsblankett.

Erik Bülow, statistiker vid 
Regionalt cancercentrum 
väst och registrens nationella 
statistiker.

http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/kvalitetsregister/gyn/Rapporter/
http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/kvalitetsregister/gyn/Rapporter/
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Corpus
Täckningsgrader för corpus redovisas samlat i tabell 3.1, samt grafiskt i 
figur 3.1:s vänstra del (kompletterat med antal anmälningsblanketter i 
högra delen). Här ser vi att Stockholm/Gotland ligger lite efter övriga re-
gioner samt att region Syd har en del arbete kvar för 2012! Av figurerna 

3.2 – 3.5 ser vi interna täckningsgrader och antal blanketter enligt samma 
princip som för ovarial. Täckningsgraderna kan här variera ganska kraftigt 
mellan år och regioner men bilden försvåras åter av olika registreringsruti-
ner (via Gynop och GKR).



8



9



10

Cervix och vagina
Täckningsgrader särredovisas för cervix respekti-
ve vagina i tabellerna 4.1 och 4.2. 

Då det finns väldigt få fall för vagina ser vi att 
täckningsgraderna kan varierar avsevärt även om 

det faktiska antalet saknade blanketter kan vara 
relativt litet. 

Av vänstra delen i figur 4.1 ser vi åter att 
Stockholm/Gotland och region Syd har viss 

förbättringspotential. De stora variationerna i 
figurerna 4.2 – 4.5 måste åter ses i ljuset av vad 
som nämns ovan om dataöverföring från Gynop 
och GKR!
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Vulva
Registret är fortfarande relativt nytt men vi ser av tabell 5.1 och figur 
5.1 att alla regioner utom Stockholm/Gotland ligger bra till! Figurerna 
5.2 – 5.5 kan förhoppningsvis vara av visst intresse men bör också 
tolkas något restriktivt enligt ovan.
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