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99 procents täckningsgrad 
för 2013! 

Första nyhetsbrevet 
Detta är det första nyhetsbrevet från nationella kvalitetsregistret för 
bröstcancer! Syftet är att förmedla nyheter och resultat från 
bröstcancerregistret. 
 
Registret har funnits i bruk i drygt sex år och rapporterna har gett oss en 
stor kunskapsbank för hur bröstcancerprocessen ser ut. Vi kan bland 
annat se en koncentration av bröstkirurgin i landet vilket stödjer nationella 
och internationella rekommendationer. Vi kan även konstatera att svensk 
bröstcancervård uppvisar stora likheter men att det inom vissa områden 
finns regionala olikheter. 
 
Arbetet pågår för fullt med att slutföra årsrapporten för 2013. Vi har 
återigen en täckningsgrad på 99 procent. Vi vill passa på och tacka för fina 
insatser!  
 
Det är med stor tillfredställelse som vi nu kan se utdatamallar för 11 av de 
14 indikatorerna som styrgruppen tagit fram. 
 
Kerstin Sandelin 
Registerhållare styrgruppen för nationella bröstcancerregistret 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inrapportörer kan nu se 
dagsfärsk statistisk för 

det egna sjukhuset 

 
 
 
Direkt återkoppling av kvalitetsindikatorer till 
inrapportörer i INCA 
Nu finns det möjlighet att ta ut rapporter för Bröstcancerregistrets 
kvalitetsindikatorer i INCA i en första version. Tanken med rapporterna 
är att inrapportörer lätt ska kunna ta fram dagsfärsk statistik för det egna 
sjukhuset och se hur man ligger till i jämförelse med den egna regionen 
och riket samt definierade målnivåer. 
 
Kvalitetsindikatorerna är identifierade utifrån årsrapporten, där 
målnivåerna för varje indikator även finns beskrivna. 
De rapporter som nu finns tillgängliga i INCA täcker femton 
kvalitetsindikatorer och har identifierats som de viktigaste för att ge 
inrapportörer en direkt återkoppling. Vi planerar att komplettera med 
ytterligare tre kvalitetsindikatorer samt finalisera de nuvarande rapporterna 
efter årsskiftet. 
 
Har Du några idéer kring innehåll och utformning eller några andra 
synpunkter kring nuvarande version av rapporterna? Vänligen kontakta då 
Annica Dominicus på annica.dominicus@scanddev.se.  Alla synpunkter 
tas tacksamt emot och alla förslag kommer att diskuteras med 
representanter från styrgruppen i arbetet med de finala rapporterna. 
Hur man går tillväga för att ta fram rapporterna i INCA finns beskrivet i 
en lathund som du hittar på INCAplattformen under manualer eller 
genom att klicka här

mailto:annica.dominicus@scanddev.se
http://www.cancercentrum.se/Global/RCCSthlmGotland/Lathund%20INCA%20rapporter%20f%c3%b6r%20kvalitetsindikatorer%202014-12-11.pdf
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PROM-mätningar kan 
bidra med värdefull 

kunskap om hur 
individuella symtom 

och problem kan 
identifieras. 

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i 
bröstcancerregistret 
 
Arbetet med implementering och utvärdering av relevanta PROM pågår. 
Det bröstcancerspecifika frågeformuläret, Breast Cancer Symptom 
Assessment Scale (BCSAS), som utvecklats för att mäta symtom och besvär 
som är vanligt förekommande efter operation och behandling för 
bröstcancer kommer nu att testas nationellt. Samtliga kvinnor som 
opererades för invasiv bröstcancer under perioden september till och med 
december 2013 kommer att få en inbjudan hemskickad att besvara BCSAS 
på internet. De som inte har tillgång till dator eller av andra skäl inte vill 
svara på internet har möjlighet att svara på pappersformulär. Utskicket 
kommer att göras när etikansökan är godkänd, troligtvis i mitten av 
december 2014. 
 
Planering och utveckling kring logistik för baslinjemätning samt 
uppföljning efter fem år pågår parallellt. Resultaten från PROM-mätningar 
kan bidra med värdefull kunskap om hur individuella symtom och 
problem kan identifieras. Kunskaperna ska användas för att förbättra och 
kvalitetssäkra vården. 

 
 

Revidering av Bröstcancerregistret 
Vi har tidigare skrivit om att det pågår en mindre revidering av 
bröstcancerregistret och målsättningen är att förändringarna kommer att 
införas 1 januari 2015. Samtidigt som revideringen pågår startas arbetet 
med att bygga om bröstcancerregistret i en helt ny struktur. Den är tänkt 
att underlätta registreringen för inrapportörerna och är nödvändig för att 
registret ska kunna tillämpa ny funktionalitet på INCA plattformen. 

 
 

Nationell validering 
 

För att förbättra vården för patienter används data ur kvalitetsregister allt 
mer och därför är det av största vikt att dessa data håller en så hög kvalitet 
som möjligt. Detta uppnår vi genom en validering av registret. Valideringen 
omfattar 12 slumpvis utvalda kliniker, två från varje region med totalt 800 
patienter. Valideringen avser endast formuläret Anmälan. 

 
Resultaten från valideringen kommer att presenteras på styrgruppsmötet i 
april. Efter det kommer stödteamet vid RCC tillsammans med 
styrgruppen utarbeta en plan för hur eventuella förbättringar kan 
genomföras. 

 
 
 
 
 

Kvalitetsregistret för bröstcancer är ett nationellt kvalitetsregister med 
registerstöd från RCC Stockholm – Gotland. Stödet till kvalitetsregistren 
på cancerområdet samordnas och fördelas mellan registren av Regionala 
cancercentrum i samverkan. 

 
 

Kontakt: Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland 
08- 123 131 03| charlotta.lonnqvist@sll.se 
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