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Arbetet med Blodcancerregistret går oför-

trutet vidare. Under 2015 har betydande arbete 

nedlagts för att få till nya vårdprogram, 

registerrapporter, och inte minst utveckla 

utdatafunktioner så att varje rapporterande 

enhet själv ska kunna ta ut viktiga data i realtid 

när önskemålet uppstår om kvalitetsindika-

torer, listor på egna patienter, och göra jäm-

förelser mellan den egna kliniken, regionen 

och hela riket. Datakvaliteten är fortsatt hög. 

Ett betydande valideringsarbete pågår vid KLL. 

Täckningsgraden är mycket god, men tyvärr 

tar det fortfarande för lång tid att få in data, och 

monitorerna får lägga tid på påminnelser. 

Många relevanta forskningsprojekt pågår, 

där de populationsbaserade databaserna ger 

möjlighet till unika analyser av epidemiologi, 

handläggning och utfall på patientgrupper som 

inte alltid är väl representerade i andra veten-

skapliga publikationer.  

Blodcancerregistret har nu uppnått den näst 

högsta kvalitetsnivån av bland Sveriges 

cancerregister, och fått flerårigt stöd från SKL, 

och samarbetet mellan diagnosgrupperna, 

registerstyrgruppen och RCC är gott. 

Nationella vårdprogram 

Data från kvalitetsregister är viktiga vid 

utarbetandet av vårdprogram. Nationella vård-

program enligt RCCs mall har tagits fram för 

AML, Aggressiva B-cellslymfom och KML, 

sistnämnda publicerat i november.  Närmast i 

tur står nu myelom, KLL, mantelcellslymfom 

och follikulära lymfom. När vårdprogrammen 

publiceras ska de också finnas i appen 

”Cancervård”. I dagsläget är bara AML till-

gängligt där, men tanken är att alla vård-

program ska finnas tillgängliga via app. 

Utdatamallar i INCA 

Ett arbete pågår med att ta fram en startsida 

med utdatamallar i INCA för samtliga 

hematologidiagnoser, idag finns detta för KML. 

Det kommer att vara samma layout för alla 

med en gemensam startsida där man sedan 

väljer flik för respektive register. Detta kommer 

för de flesta diagnoser finnas runt årsskiftet. 

Syftet är att man enkelt ska få data presenterat 

på kliniknivå med jämförelse med sin region 

och hela Sverige. Detta kan sedan användas 

för verksamhetsutveckling på kliniknivå och 

andra syften. 

Det går bra att lämna önskemål till 

registrets styrgrupp om man önskar ytterligare 

mallar.  

Standardiserat vårdförlopp (SVF) 

Socialdepartementet har tillfrågat alla landsting 

om att delta i detta projekt som främst syftar till 

att korta tid från cancermisstanke till start av 

behandling. Alla landsting deltar, och på de 

flesta ställen koordineras detta av RCC.  

SVF pågår för AML sedan hösten 2015, 

och är på gång för lymfom och myelom. SVF 

innebär att kriterier för ”Allvarlig misstanke om 

diagnosen” definieras, och om kriterierna är 

uppfyllda skall patienten omhändertas enligt ett 

”snabbspår”. Remissen märks med ”utreds 

enligt SVF”, för särskild registrering i patient-

administrativa system för senare analyser. 

PROM & PREM 

Enkätutskick till patienter för patientrappor-

terade mått för AML och ALL patienter har nu 

pågått i ett år.  

Svarsfrekvensen ligger på cirka 55 %. För 

att öka denna önskar vi att all personal som 

arbetar med dessa patienter känner till 

PROM/PREM-projektet och kan informerar om 

vikten av att svara på enkäterna. Det är viktigt 

att vi som vårdpersonal får veta hur patien-

terna mår och hur de upplever vården! 

Informationsbroschyr till patienter finns på 

www.cancercentrum.se under AML och ALL 

/kvalitetsregister.    

Önskas ytterligare information så kontakta 

Emma Bergfelt 

emma.bergfeldt@akademiska.se  

som är ansvarig för projektet eller  

Marie Abrahamsson 

marie.abrahamsson@sll.se  

som koordinerar det hela.  
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Inrapportering till Blodcancer-

registren 

Som tidigare är det en lång eftersläpning för att 

få in data i de olika kvalitetsregistren (se täck-

ningsgrader nedan). Det är viktigt att varje 

klinik hittar lösningar som fungerar. Vi hoppas 

att de nya startsidorna medför ett ökat intresse 

för användningen av utdata vilket ju är huvud-

syftet med registreringen.  

Nyheter i registren och kommande 

registerrapporter. 

KLL-registret har under året infört ett nytt 

formulär för andra linjens behandling för att 

kunna mäta tid till första progress. 

Myelomregistret arbetar med att ta fram 

dels en treårs uppföljning samt ett formulär för 

registrering av Amyloidos, vilket kommer att 

införas under 2016. 

  

MPN-registret kommer att få ett delregister för 

att rapportera Mastocytos. 

AML-registret arbetar med ett nytt vård-

program för akut promyelocytleukemi, och med 

en anpassad rapportering för denna diagnos. 

En ny rapport från KML-registret publicera-

des i början av november. Rapporten bygger 

främst på data från patienter (311 patienter). 

diagnostiserade 2012–2014, men vissa analy-

ser hänför sig till hela perioden 2002–2014 

(1209 patienter). Myelomrapporten utkom i 

december och under det närmaste halvåret 

kommer nya rapporter från AML, ALL, KLL, 

och MPN registren. Samtliga rapporter finns 

publicerade under respektive diagnos på 

http://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiag

noser/blod-lymfom-myelom/ 

 

Tabell 1. Antal registrerade fall i INCA per register och år, t o m 2015-09-30. 

 

Tabell 2. Täckningsgrad i procent per register, region och nationell täckningsgrad, t o m 2015-09-30. 

Register ALL AML KLL KML Lymfom MPD Myelom MDS 

Region År 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Norr 100 % 50 % 80 % 37 % 93 % 29 % 89 % 57 % 91 % 41 % 76 % 36 % 93 % 42 % 71 % 38 % 

Stockholm-
Gotland 

87 % 38 % 91 % 45 % 80 % 24 % 86 % 47 % 89 % 36 % 91 % 52 % 90 % 50 % 90 % 31 % 

Syd 100 % 83 % 97 % 71 % 66 % 38 % 100 % 60 % 79 % 49 % 59 % 23 % 90 % 64 % 36 % 25 % 

Sydöstra 100 % 100 % 100 % 79 % 99 % 78 % 85 % 71 % 98 % 85 % 94 % 69 % 97 % 78 % 82 % 41 % 

Uppsala/ 
Örebro 

73 % 100 % 93 % 39 % 86 % 53 % 96 % 50 % 94 % 62 % 81 % 57 % 85 % 66 % 84 % 49 % 

Väst 100 % 100 % 85 % 72 % 98 % 64 % 100 % 83 % 85 % 49 % 100 % 88 % 100 % 65 % 94 % 57 % 

Nationell 
täckningsgrad 

92 % 75 % 91 % 55 % 86 % 48 % 93 % 60 % 88 % 52 % 85 % 55 % 91 % 61 % 74 % 43 % 

 

Register ALL AML KLL KML Lymfom MPD Myelom MDS 

TG 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Norr 6 1 35 16 66 14 8 4 168 58 37 24 77 22 17 8 

Stockholm/ 

Gotland 
13 3 93 31 103 26 18 8 380 125 106 44 146 58 90 14 

Syd 10 5 72 44 61 33 19 9 309 146 43 12 113 71 39 17 

Sydöstra 12 4 36 27 69 54 11 5 199 149 62 25 73 46 46 15 

Uppsala/ 
Örebro 8 4 65 27 127 62 21 7 436 187 70 35 145 80 48 25 

Väst 5 4 73 34 112 62 23 10 343 133 103 70 113 48 60 26 

Totalt 54 21 374 179 538 251 100 43 1835 798 421 210 667 325 300 105 
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