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INLEDNING 

Denna årsrapport är en sammanfattning av data från det svenska MPN-registret t.o.m. 
diagnosåret 2020 och är tänkt att komplettera den interaktiva årsrapporten 
(https://statistik.incanet.se/mpn/) som publicerades 2021-08-24. 

I denna rapport redovisas enbart en mindre mängd data med fokus på kvalitetsindikatorer vid 
MPN medan den interaktiva årsrapporten online innebär en möjlighet för användaren att 
tillgodogöra sig en betydligt större mängd data från registret.  

Årsrapporten baseras på data som extraherats ur Nationellt kvalitetsregister för 
Myeloproliferativa neoplasier (MPN) 2021-08-23. Vid detta tillfälle var 6964 patienter 
inrapporterade till registret. 

MPN registret startades i januari 2008 efter initiativ av de svenska representanterna i Nordic 
MPN Study Group. Registret är ett nationellt kvalitetsregister som ingår i Blodcancerregistret och 
det omfattar diagnoserna Polycytemia vera, Essentiell trombocytemi, Myelofibros, Prefibrotisk 
myelofibros, Myeloproliferativ neoplasi-U, Kronisk eosinofil leukemi samt Kronisk neutrofil 
leukemi där de två senare diagnoserna är mycket ovanliga. Under 2008 blev MPN registret 
webbaserat och en del av INCA plattformen. Under 2013 infördes en uppföljningsregistrering 
vart 3:e år för registrerade patienter vilket innefattar patienter diagnostiserade från och med 2010. 
Data från registret har tidigare presenterats i fem PDF-rapporter, den senaste publicerad i slutet 
av 2020. Registret har för avsikt att presentera nya data i den interaktiva rapporten två gånger per 
år och utkomma med en kompletterande PDF-rapport årligen innehållande kommentarer till 
aktuella data. 

Under 2019 bildades en ny svensk MPN grupp. Gruppen har i samarbete med RCC i samverkan 
tagit initiativ till att utarbeta nationella riktlinjer för MPN vilka utkom i en första version i januari 
2021. I dessa riktlinjer definieras kvalitetsindikatorer för MPN vården. Denna registerrapport har 
fokus hur dessa kvalitetsindikatorer efterlevs inom MPN vården i Sverige. 

MPN registrets uppbyggnad medger att cancerregistrering av MPN kompletteras med fördjupade 
data rörande diagnostik och behandling av MPN. 
 
Huvudsakliga syften med MPN registret är att; 
 

• kartlägga hur MPN diagnoser ställs i Sverige. 

• utvärdera följsamhet till nyinrättade Nationella vårdprogrammet för MPN. 

• skapa en nationell databas som underlag till kliniska och epidemiologiska studier av MPN. 

• beskriva komplikationer och överlevnad hos MPN patienter över tid. 
 

  

https://statistik.incanet.se/mpn/
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Registerhållare 

Erik Ahlstrand, Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 
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Norra regionen 
Anneli Enblom-Larsson, Medicinska kliniken, Sunderby sjukhus, Luleå 

Uppsala/Örebro regionen 
Erik Ahlstrand, Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 

Stockholm-Gotland regionen 
Anna Ravn Landtblom, Medicinkliniken, Södersjukhuset Stockholm. 

Sydöstra regionen 
Marie Lindgren, Medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, Kalmar 

Västra regionen 
Björn Andreasson, Specialistmedicinska kliniken, NU-sjukvården, Uddevalla 

Södra regionen 
Stefan Scheding, Hematologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund. 

Stödteam från Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland 

Marie Abrahamsson, utvecklingssjuksköterska 

Malin Bergman, utvecklingssjuksköterska 

Lena Grönlund, registerproduktägare 

Kamilla Krawiec, statistiker  
  

FÖRKORTNINGAR 

MPN = Myeloproliferativ neoplasi 

PV = Polycytemia vera 

ET = Essentiell trombocytemi 

MF = Myelofibros 

PMF = Primär myelofibros 

Pre-PMF= Prefibrotisk myelofibros 

MPN UNS = Oklassificerbar myeloproliferativ neoplasi 

KNL = Kronisk neutrofil leukemi 

KEL = Kronisk eosinofil leukemi / hypereosinofilt syndrom 



 

BAKGRUND  

I Sverige diagnostiseras mellan 500 – 600 personer årligen med myeloproliferativ neoplasi 
(MPN). Essentiell trombocytemi (ET) och Polycytemia vera (PV) utgör tillsammans cirka 75 % 
av MPN-diagnoserna. Myelofibros (MF) har en lägre incidens och kan vara primär (PMF), eller 
utgå ifrån en redan känd ET eller PV (post-ET MF respektive post-PV MF) via så kallad 
transformation. En relativt ny diagnostisk entitet är Prefibrotisk myelofibros vilket förenklat kan 
ses som ett tidigt stadium av myelofibros utan manifest fibros i benmärgen. En mindre grupp 
patienter med benmärgsbild som vid MPN men som inte kan klassificeras under någon av dessa 
tre diagnoser kallas MPN-U.  

Diagnostik av MPN baseras på WHO-kriterier. De uppdaterade WHO kriterierna har vidare 
bidragit till att benmärgsbiopsi i kombination med molekeylärgenetiska analyser för de 
sjukdomsdrivande mutationerna i JAK2, CALR och MPL rekommenderas för diagnostik för de 
allra flesta patienter som utreds på misstanke om MPN.  

MPN drabbar framförallt äldre patienter och medianåldern vid diagnos är över 65 år för samtliga 
MPN diagnoser. Överlag är prognosen god men skiljer mellan de olika diagnoserna där PV och 
ET har en lång förväntad överlevnad medan MF och MPN-U har betydligt sämre prognos. 
Karaktäristiskt för MPN är en ökad risk för hjärt- och kärlkomplikationer, framför allt före och i 
anslutning till diagnos. Huvuddelen av hjärt-kärlkomplikationerna är trombotiska men även 
blödningar är ökat fram för allt vid ET och MF. Alla patienter med MPN har en ökad risk för 
transformation till Akut myeloisk leukemi. Risken är störst för MF och MPN-U medan leukemisk 
transformation är betydligt ovanligare för PV och framförallt ET patienter.   

Riskvärdering vid ET och PV utgår från risken för att drabbas av vaskulära händelser och baseras 
på förekomst av tidigare vaskulär komplikation, ålder och kardiovaskulära riskfaktorer samt 
sjukdomsspecifika faktorer. Behandlingen av PV och ET är huvudsakligen inriktad på att 
reducera risken för trombos. Vid MF syftar istället riskvärdering till att identifiera patienter med 
en kort förväntad överlevnad och stor risk för transformation till AML där ett fåtal yngre 
patienter kan bli aktuella för potentiellt botande behandling med allogen stamcellstransplantation. 
Riskvärdering vid MF kan vidare prediktera behandlingsvinst med så kallade JAK-2 hämmare.  
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Figur 1. Antal patienter anmälda i kvalitetsregistret, fördelade per ålder och region. Diagnos 
PV, ET, MF eller MPN UNS. Diagnosår 2008 – 2020. 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I REGISTRET UNDER 2020  

Under 2020 har registret bytt teknisk plattform vilket för användare innebär en mer modern och 
användarvänlig inrapportering. Diagnosen myelofibros har i enlighet med den senaste WHO 
klassifikationen av MPN delats upp i manifest myelofibros samt prefibrotisk myelofibros. 

 

 



 

Antalet inrapporterande enheter har inte förändrats de senaste åren. Alla enheter som behandlar 
MPN rapporterar för närvarande in till registret, figur 2. 

 

Figur 2. Inrapporterande enheter till kvalitetsregistret, fördelade per sjukhus och diagnos. 
Diagnosår 2008 – 2020. 

 

 

Resultat från grupper med färre än 5 fall redovisas ej separat. 
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Täckningsgrad 
 

Täckningsgraden i registret mot cancerregistret är generellt god. Däremot finns en stor 
förbättringspotential i att rapporteringen ofta sker med fördröjning. Den lägre täckningsgraden 
som redovisas i figur 3 speglar en fördröjd rapportering till registret de senaste åren. Tittar man 
tillbaka på täckningsgraden för fall diagnostiserade för två till tre år sedan är täckningsgraden 
tillfredställande, figur 4. Glädjande har inte inrapporteringen försämrats under coronapandemin. 

 

Figur 3. Täckningsgrad mot Cancerregistret. Bland alla patienter med MPN-diagnos 
rapporterade till Cancerregistret. Diagnosår 2008 – 2020, fördelade per region. 

 

 

 

 



 

Figur 4 Täckningsgrad mot cancerregistret bland alla patienter med MPN-diagnos rapporterade 
till Cancerregistret. Diagnosår 2008 – 2020. Varje diagnosår redovisas separat. 

 
 

 

 

 

 

 

  



  

11 

 

VALIDERING 

Någon formaliserad validering av MPN registret har inte gjorts.  

Då MPN registret är ett delregister i Blodcancerregistret och anslagen till Blodcancerregistret ska 
fördelas på åtta delregister, så har det hittills saknats ekonomiska resurser till en heltäckande 
validering. I samband med de studier som genomförts, t ex. ”Highly reduced survival in essential 
thrombocythemia and polycythemia vera patients with vascular complications during follow-up” 
Eur J Haematol . 2020 Mar;104(3):271-278” gjordes ett mindre stickprov från registret utan att 
större avvikelser identifierades.  

Registret planerar genomföra ett större valideringsprojekt under 2022, planering inför detta pågår.  

  



 

SAMVERKAN MED ANDRA KVALITETSREGISTER  

Det svenska MPN-registret är ett delregister i Blodcancerregistret och har ett nära samarbete med 
alla ingående register. Detta sker bland annat genom regelbundna videokonferenser. 

Registerhållaren har under 2020 också deltagit i av RCC anordnade möten för alla kvalitetsregister 
inom cancerområdet med diskussioner om bl.a. finansiering, utvecklingsmöjligheter och 
validering. 

Samverkan med patient-/brukarföreningar 
 
Styrgruppen har haft ett samarbete med patientrepresentanter inom det nyligen avslutade arbetet 
med Nationella riktlinjer för MPN. Blodcancerregistret verkar för närvarande gemensamt till att 
öka samverkan med patientorganisationer.  

Internationella samarbeten  
Inom MPN området finns sedan flera år ett nordiskt samarbete där erfarenheter från 
kvalitetsregister arbete utbyts. 

Vetenskapliga publikationer  
Sedan senaste årsrapport har ingen publikation utkommit med registerdata, ett manus kring 
myelofibros har färdigställts och är för närvarande under peer-review. 
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AKTUELLA KVALITETSINDIKATORER MED MÅLNIVÅER  

De kvalitetsindikatorer som följs för MPN-patienter i registret är: 

• Andel patienter registrerade i MPN-registret inom 12 månader: >95 %. 

• Andel PV patienter som erhåller antitrombotisk behandling >80% 

• Andel högrisk PV patienter behandlade med cytoreduktion >80% 

• Andel högrisk ET patienter behandlade med cytoreduktion >80% 

• Andel patienter där histopatologisk undersökning på benmärg ligger till grund för diagnos 
>90% 

Måluppfyllelse kvalitetsindikatorer 
 

Som framgår av figur 5 uppnås inte målet angående inrapportering till registret inom 12 månader.  

Figur 5. Andel patienter registrerade i MPN-registret inom 12 månader, fördelade per region. 
Diagnosår 2018 – 2019. Grön stapel markerar målnivå 95%. 

 



 

Då patienter med Polycytemia vera har en stor risk att drabbas av trombotiska komplikationer är 
det av största värde att alla patienter som saknar kontraindikationer behandlas med 
trombocythämmande behandling eller antikoagulantia. Sett till hela riket uppfyller MPN-vården 
målnivåer även om de stora regionala skillnaderna som ses i figur 6 antyder att det fortfarande 
finns patienter som skulle ha nytta av tillägg av antitrombotisk behandling. 

 

Figur 6. Andel patienter med polycytemia vera som vid 3-årsuppföljning erhåller antitrombotisk 
behandling, fördelade per region. Diagnosår 2016 – 2017. Grön stapel markerar målnivå 80%. 
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Även cytoreduktiv behandling vid högrisk Polycytemia vera har visat sig minska antalet vaskulära 
komplikationer och förbättra överlevnad. Överlag uppnås satta målnivåer här, figur 7, och 
glädjande ses en fortsatt förbättring av följsamhet till riktlinjer kring cytoreduktion vid PV över 
tid, data visas ej här. 
 
Figur 7. Andel patienter med högrisk polycytemia vera som vid 3-årsuppföljning har 
behandlats eller har pågående behandling med cytoreduktion, fördelade per region. Diagnosår 
2010 – 2017. Grön stapel markerar målnivå 80%. 
  

 

 

 

  

 
 



 

Följsamheten till riktlinjer avseende cytoreduktiv behandling vid ET har sedan flera år varit 
tillfredställande och ligger över målnivåer, figur 8. 

 

Figur 8. Andel patienter med högrisk essentiell trombocytemi vid 3-

årsuppföljningen som har behandlats eller har pågående behandling med 

cytoreduktion, fördelade per region. Diagnosår 2010 – 2017. Grön stapel markerar 

målnivå 80%.  
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Historiskt sett har det funnits stora regionala skillnader i användandet av benmärgsbiopsi vid 
diagnostik av MPN. Senare års MPN riktlinjer har tydligt tryckt på värdet av benmärgsbiopsi i 
diagnostiken och över tid ses nu en tydligt ökad användning av benmärgsbiopsi samt en regional 
utjämning, figur 9. 

 

Figur 9. Andel patienter där histopatologisk undersökning på benmärg ligger till grund för 
diagnos, fördelade per bostadslän. Diagnosår 2019 - 2020.  

 

  



 

ÖVERLEVNAD  

För hela MPN gruppen ses en stabil eller något ökande överlevnad över tid. Detta är att 
förvänta då inga nya läkemdel eller behandlingar som påverkar prognosen på ett 
avgörande sätt har introducerats de senate åren, figur 10. Bedömningen av överlevnad 
för de separata underdiagnoserna, figur 11-14, försvåras av att de diagnostiska 
kriterierna för några av underdiagnoserna genomgått smärre justeringar genom åren 
samt att det är få patienter i vissa grupper. 

 

Figur 10. Observerad 5-årsöverlevnad bland patienter anmälda till MPN-registret med någon av 
diagnoserna PV, ET, MF eller MPN UNS, fördelade per region. Diagnosår 2008 – 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

19 

 

Figur 11. Observerad 5-årsöverlevnad bland patienter med PV. Diagnosår 2008 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 12. Observerad 5-årsöverlevnad bland patienter med ET, fördelade per region. Diagnosår 
2008 – 2015. 

 

 

Figur 13. Observerad 5-årsöverlevnad bland patienter med MF, fördelade per region. Diagnosår 
2008 – 2015. 

 

Resultat från grupper med färre än 5 fall redovisas ej separat.  
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Figur 14. Observerad 5-årsöverlevnad bland patienter med MPN UNS, fördelade per region. 
Diagnosår 2008 – 2015. 

 

 

Resultat från grupper med färre än 5 fall redovisas ej separat.  

 

Patientrapporterade mått 
Vi har inte infört patientrelaterade mått. Inom Blodcancerregistret kommer detta införas som del 
av IPÖ Myelom. Om detta faller väl ut ser vi detta som en utvecklingsmöjlighet för MPN 
registret. 

Registrets nyttjande och effekter på vården 
MPN-registret är sedan starten 2008 väletablerat inom svensk hematologi. Arbetet med att 
kvalitetssäkra, följa upp och återrapportera data sker i nära samarbete med övriga 
blodcancerregister, svensk förening för hematologi och den svenska MPN-gruppen.  

Registret har ett nära samarbete med gruppen för utarbetande av Nationellt vårdprogram för 
MPN.  

Förutom årsrapporter förs data från registret ut till brukare på ett strukturerat sätt via 
regelbundna presentationer på regionmöten för hematologi, samt artiklar i tidskriften OHE (Oss 
hematologer emellan).  



 

Data från registret förs ut till patienter via presentationer av registerhållaren vid utbildningsdagar 
om MPN arrangerade av Blodcancerförbundet samt minst en gång per år vid den svenska MPN-
gruppens möten.  

Inrapportörer kan ta del av detaljerade online-data från lösenordskyddad inloggning på INCA-
plattformen. Med start hösten 2020 finns även den interaktiva årsrapporten, av vilken detta 
dokument är en kompletterande del, tillgänglig online.  

Information om de förbättringsområden som identifierats (t.ex. diagnosmetod) har regelbundet 
förts ut till inrapporterande enheter och över tid har förändringar och förbättringar kunnat 
beskrivas. 

Att objektivt och i siffror beskriva hur stor effekt MPN-registret ensamt haft på handläggningen 
av MPN vid de cirka 70 enheter som rapporterar data är inte möjligt.  

Som beskrivits ovan är registret en integrerad del av en gemensam organisation för utveckling 
och förbättring av MPN-vården. 
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SAMMANFATTNING 

Det svenska MPN-registret är ett väletablerat register med nära 7000 patienter inrapporterade. 
Täckningsgraden är god men med eftersläpning. Registret genomgår fortlöpande revidering och 
förbättring. Registret har klart definierade kvalitetsindikatorer av praktiskt viktig betydelse. Data 
från registret används inom forskning.  

Registerdata förs ut till professionen och patienter på ett strukturerat och regelbundet sätt.  

Registret fungerar i ett nära samarbete med övriga blodcancerregister, svensk förening för 
hematologi, svenska MPN-gruppen inklusive skrivargruppen för Nationellt vårdprogram för 
MPN. 

Problemområden är den resursbegränsning som finns, speciellt vad gäller genomförande av 
validering men planer finns att trots dessa begränsningar föröka genomföra en mer strukturell 
validering inom kommande år.  


