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Interaktiva Årsrapporten

• I den interaktiva årsrapporten redovisas NKBC:s data för 2009-2018 (85 581 

fall), varför också trender kan illustreras. 

• Täckningsgraden i förhållande till Cancerregistret är mycket hög.

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

jämförelser.



Interaktiva Årsrapporten

• 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.

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


Andel screening-

upptäckt BC 2018  

(kvinnor 40-74 år)

▪ 64% (2/3) av all BC i screeningålder 

är screeningupptäckt.

▪ I Jämtland, Stockholm och Gotland 

nås inte den lägre målnivån. 



• Andelen neoadjuvant behandlade i Riket 
11%, med stora variationer på regions- och 
sjukhusnivå. 

• På KS Solna ges den största andelen 
neoadjuvant behandling (26%).

• På Sunderby Luleå och Uddevalla ges 
neoadjuvant behandling i knappt 2%.  

Typ av primär behandling/ andel 

med neoadjuvant behandling 



Andel bröstbevarande kirurgi -tidstrender

• Andelen bröstbevarande kirurgi i 
Riket 67%.

• Successivt ökande andel i alla 
regioner, successivt minskande 
skillnader mellan regionerna. 



Andel med 

bröstbevarande kirurgi

• Efter mer än 20 års användning 
fortfarande  skillnader i andelen 
bröstbevarande kirurgi mellan 
sjukhus (på sjukhus med >50 fall 
per år varierar andelen mellan 59-
80%).



Omedelbar rekonstruktion vid mastektomi

• Bruket av omedelbar rekonstruktion ökar 
stadigt, från 7% 2009 till 14% år 2018.

• År 2018 utfördes 355 omedelbara 
rekonstruktioner med fall från 25 olika 
sjukhus.

• Stora regionala skillnader kvarstår, där 
Stockholm-Gotlandsregionen sticker ut 
med 31% omedelbart rekonstruerade.



Omedelbar rekonstruktion vid mastektomi –cancer in 
situ enbart

• De regionala skillnaderna i omedelbar 
rekonstruktion är mindre vid enbart in 
situ tumör.

• Andelen rekonstruerade vid in situ är i 
Riket 29% (variation 16-45% mellan 
regionerna).



Cytostatikabehandling, pre- och postoperativt  (data 
från 2017)

■ 41% av alla fall med invasiv cancer i Riket 
behandlas med kemoterapi. 

■ Vid jämförelse på regionnivå varierar andelen 
som får cytostatika mellan 37 och 47% 
(Uppsala-Örebro versus Stockholms-Gotland).



Cytostatikabehandling 
pre- och postoperativt  

(data från 2017)

■ På sjukhusnivå är variationen ännu 
större; andelen cytostatikabehandlade
varierar från 24 till 70% över landet.



Strålbehandling efter 

bröstbevarande kirurgi 2017 

■ Nationellt uppnås den lägre 
målnivån.

■ Fem sjukvårdsregioner uppnår 
inte den lägre målnivån (enligt 
EUSOMAs kvalitetskriterier).



■ Skillnaderna står främst att finna hos 
kvinnor >75 år, där en betydligt lägre 
andel strålbehandlas (79%).

Strålbehandling efter 

bröstbevarande kirurgi 

2017, ålder över 75 år



• Observerad 5-årsöverlevnad i Riket 85%

• Mycket lika siffror för hela landet (82-88%)

Observerad 5-årsöverlevnad

(diagnosår 2013), invasiv cancer



• Skillnaderna i observerad 5-

årsöverlevnad skiljer sig något mer vid 

jämförelse på sjukvårdsregionsnivå (77-

88%).

• Skillnader i överlevnad kan utöver 

skillnader i behandling påverkas av 

skillnader i case-mix och skillnader i risk 

för död i annat än bröstcancer.

Observerad 5-årsöverlevnad

(diagnosår 2013) 

uppdelat på landsting




