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Nationellt Kvalitetsregister för 
Bröstcancer
Startades 2008  med målen att:
1. På ett objektivt och standardiserat sätt följa 

vårdkedjan från diagnos till behandling, uppföljning 
eventuellt återfall och död 

2. Kartlägga regionala skillnader. 
3. Relatera till uppsatta kvalitetsmål och riktlinjer i 

Nationellt Vårdprogram för bröstcancer. 
4. Stödja forskning och utveckling kring bröstcancer



Interaktiva Årsrapporten

• I den interaktiva årsrapporten redovisas NKBC:s data för 2008-
2021 (120 899 fall), varför också trender kan illustreras. 

• Hela rapporten finns att nå på 
(https://statistik.incanet.se/brostcancer). 

• Flertalet variabler kan studeras på nationell nivå, per 
sjukvårdsregion, per region och per sjukhus.

• Avseende flera variabler kan data selekteras på ålder och 
tumörbiologi. 

• Data om case-mix redovisas under population, vilket är av värde 
vid regionala jämförelser.

https://statistik.incanet.se/brostcancer)


• Registret har en 
mycket hög 
täckningsgrad 
avseende 
anmälan, 99%.

Täckningsgrad mot Cancerregistret 2021



Täckningsgrad för 
rapportering av 
preoperativ 
onkologisk 
behandling 2020
• Registret har hög 

täckning också avseende 
preoperativ onkologisk 
behandling, 98%.

• Tre centra har en 
täckningsgrad <90%.



• 92 % på nationell nivå.
• 8 centra har en 

täckningsgrad <90%.

Täckningsgrad för 
rapportering av 
postoperativ 
onkologisk 
behandling 2020



Trend antal anmälda fall

• Fler diagnosticerade fall 2021 än både 2020 och 2019, ffa ökning av 
kliniskt upptäckta fall.

Screeningupptäckta

Kliniskt upptäckta



Trend tumörstorlek vid diagnos

• Ökande andel patienter 
med T2-T4 tumörer 
över tid. 

• En effekt av förbättrad 
diagnostik/ ökande MR-
användning?? 



Trend andel med körtelnegativitet vid op

• Minskande andel 
körtelpositiva över tid.



Ledtid VGM till 
primär operation

• I Riket 32 dgr 2021 
med variation från 18-
56 dgr (mål 28 dgr).

• 41% opereras inom 28 
dgr.



Ledtid VGM till start 
av preoperativ 
onkologisk 
behandling
• I Riket 30 dgr 2020 

med variation från 17-
43 dgr (mål 28 dgr).

• 42% startar preoperativ 
onkologisk behandling 
inom 28 dgr.



• Kortare ledtider över 
tid.

• I Riket 41 dgr 2020 
med variation från 24-
56 dgr.

Trend avs ledtider op till start cytostatika



• Trend mot ökande 
ledtider över tid.

• I Riket 69 dgr 2020 
med variation från 36-
127 dgr.

Trend avs ledtider op till start strålbehandling



Andel screening-
upptäckt BC 2021  
(kvinnor 40-74 år)

• 64% (2/3) av all BC i 
screeningålder är 
screeningupptäckt (på 
ordinarie nivå).

• I Kronoberg och Stockholm 
nås inte den lägre målnivån. 



• Andelen neoadjuvant behandlade i 
Riket 15%, med stora variationer 
på regions- och sjukhusnivå. 

Typ av primär behandling/ 
andel med neoadjuvant
behandling 2021



• Kraftigt ökande 
användning av 
neoadjuvant behandling 
i denna patientgrupp i 
samtliga regioner. Även 
här ses stora variationer 
på regions- och 
sjukhusnivå (10-87%). 

• Enligt Nationella 
Riktlinjer 2020 ska 
denna patientgrupp ges 
neoadjuvant behandling 
då detta kan innebära 
en överlevnadsvinst.

61%

Trend andel neoadjuvant behandlade 2021 
vid TN/ Her2+ BC >20 mm 



Andel bröstbevarande kirurgi –
tidstrender 2021

• Andelen bröstbevarande 
kirurgi i Riket 70%.

• Fortsatt ökande andel.
• Ännu skillnader i mellan 

sjukhus (på centra med 
>50 fall per år varierar 
andelen mellan 52-90%).



Enbart en operation 
2021

• 9% av de opererade 
reopereras (variation mellan 
1 och 16%).

• Vid partiell mastektomi
reopereras 8% (7% vid 
invasiv cancer och 15% vid 
DCIS).



Omedelbar rekonstruktion vid mastektomi
2021

• Bruket av omedelbar 
rekonstruktion ökade stadigt, 
från 6% 2008 till 16% 2019, 
men har sedan sjunkit till 
13% 2021. 

• Största minskningen i Norra 
regionen där 5% genomgick 
omedelbar rekonstruktion 
2021.

• Vid invasiv cancer är 
andelen omedelbart 
rekonstruerade 11%, vid 
enbart DCIS 34%.



• 44% av alla fall med invasiv cancer i 
Riket behandlas med kemoterapi. 

• Vid jämförelse på sjukvårds-
regionnivå varierar andelen som får 
cytostatika mellan 40 och 54% 
(Mellansverige vs Stockholms-
Gotland).

Cytostatikabehandling, 
pre- respektive  
postoperativt  
(data från 2020)



Tillägg av anti-HER2-
riktad behandling vid 
cytostatikabehandling 
vid Her2+ invasiv
cancer 2020

• Andelen 96% i Riket, men 
alla sjukhus når inte den 
nedre målnivån.



Strålbehandling 
efter  
bröstbevarande 
kirurgi 2020 
• Andelen strålbehandlade 

90% i Riket, med stor 
variation även avseende 
kvinnor 75 år eller yngre 
där 92% behandlas 
(variation 68-100%).



Strålbehandling 
efter mastektomi

• Trend mot ökande 
användning.

• 86% får strålbehandling 
(variation 50-100% 
mellan olika sjukhus)

• Nationellt nås den 
högre målnivån 85%, 
men alla sjukhus når 
inte den lägre målnivån 
70%.



• Observerad 5-årsöverlevnad i 
Riket 84%

• Mkt lika siffror för hela landet (83-
85%)

Observerad 5-årsöverlevnad
(diagnosår 2016), invasiv cancer



• Observerad 10-årsöverlevnad i 
Riket 71%

• Mkt lika siffror för hela landet (68-
74%)

Observerad 10-årsöverlevnad
(diagnosår 2011), invasiv cancer



Observerad 10-årsöverlevnad
(diagnosår 2011), invasiv cancer

<75 >=75

Större 
skillnader i 
överlevnad 
mellan sjv-
regioner 
avseende 
kvinnor 75 
år eller 
äldre (20-
36%).

OBS! Ej 
casemix-
justerat.



PROM täckningsgrad 
och svarsfrekvens vid
baslinje

• 15 centra som insamlar 
baslinjedata.

• Svarfrekvens c:a 40% av 
utprintade enkätinlogg.

• Baslinjedata värdefulla för 
att kunna utvärdera symtom 
efter behandling.



• Enkäter utskickas till samtliga 
centras patienter

• Svarfrekvens c:a 60-65% av 
utskickade enkäter.

PROM täckningsgrad 
och svarsfrekvens vid
baslinje vid 6 resp 12 
månader



PROM enkätsvar efter 
12 månader (diagnosår
2020): Känner du dig 
delaktig i beslut om din 
vård och behandling så 
mycket som du 
önskar?

• Drygt 74% av alla BC-patienter 
känner sig mycket eller en hel 
del delaktiga i beslut om vård 
och behandling.

• 4,7% känner sig inte alls 
delaktiga (variation 0-10,4% 
mellan centra)



PROM enkätsvar 12 
månader efter 
bröstbevarande 
kirurgi (diagnosår
2020): Har du haft ont 
i eller omkring det 
sjuka bröstet?

• 80% har ingen eller endast lite 
smärta.

• 2,6% har mycket besvär av 
smärta (variation mellan 0-
7,5%).




