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Interaktiva Årsrapporten

• I den interaktiva årsrapporten redovisas NKBC:s data för 2008-

2020 (111 180 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, per sjukhus, per bostadslän och 

per anmälande sjukhus.

• Avseende flera variabler kan ytterligare urval göras på ex 

ålder och tumörbiologi.

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


Andel screening-

upptäckt BC 2020  

(kvinnor 40-74 år)

• 61% av all BC i 

screeningålder 2020 var 

screeningupptäckt –en lägre 

siffra än normalt (tidigare 

legat stabilt kring 64% sedan 

2012).

• Den minskade andelen 

screeningupptäckta är mest 

påtaglig i Stockholm-

Gotlandsregionen.

• Fyra regioner når inte den 

lägre målnivån 60%. 



• Andelen neoadjuvant behandlade i 
Riket 14%, med stora variationer 
på regions- och sjukhusnivå. 

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

• På fem centra ges neoadjuvant
behandling till 5% av patienterna el 
färre.

Typ av primär behandling/ 

andel med neoadjuvant

behandling 2020



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

• Under 2020 har en större andel av 
denna patientgrupp fått 
neoadjuvant behandling (2019: 
51%).

• Fortfarande ses dock stora 
variationer på regions- och 
sjukhusnivå (12-76%). 

Andel neoadjuvant behandlade vid TN/ 

Her2+ BC >20 mm 2020 



Andel bröstbevarande kirurgi –

tidstrender 2020

• Andelen bröstbevarande 
kirurgi i Riket 67%.

• Successivt ökande andel 
bröstbevarande kirurgi i 5 
av 6 sjukvårdsregioner.

• Successivt minskande 
skillnader mellan 
regionerna.



Andel op med 

bröstbevarande 

kirurgi vid små 

invasiva tumörer 

2020

• Efter mer än 20 års 
användning fortfarande  
skillnader i andelen 
bröstbevarande kirurgi 
mellan sjukhus (på centra 
med >50 fall per år varierar 
andelen mellan 70-94%).

• Alla centra med >50 fall per 
år når den lägre målnivån, 
och 10 av 26 också den 
högre.



Omedelbar rekonstruktion vid mastektomi
2020

• Bruket av omedelbar 
rekonstruktion ökar stadigt, 
från 6% 2008 till 16% år 
2019. Under 2020, i 
samband med pandemin, 
minskade dock andelen till 
12%.

• År 2020 utfördes 300 
omedelbara rekonstruktioner 
(2019: 414) med fall från 26 
olika sjukhus.

• Stora regionala skillnader 
kvarstår, där Stockholm-
Gotlandsregionen sticker ut.



Omedelbar rekonstruktion vid mastektomi
–cancer in situ enbart 2020

• Andelen 
rekonstruerade vid 
enbart cancer in situ 
är i Riket 28% (36% år 
2019).

• I Mellansverige är 
andelen 15% och i 
Sto-Gotlandsregionen
28%

• Variationen mellan 
centra är än högre; 0-
82%.



• 43% av alla fall med invasiv
cancer i Riket behandlas med 
kemoterapi. 

• Vid jämförelse på sjukvårds-
regionnivå varierar andelen som 
får cytostatika mellan 39 och 51% 
(Mellansverige vs Stockholms-
Gotland).

Cytostatikabehandling, 

pre- respektive  

postoperativt  

(data från 2019)



Strålbehandling efter  

mastektomi 2019 
(Invasiva fall med spridning till 

lymfkörtlarna och utan 

fjärrmetastaser vid diagnos)

• Nationellt uppnås den högre 

målnivån (85%).

• Två regioner uppnår endast 

den lägre målnivån (enl

EUSOMAs kvalitetskriterier).

• Vid 1-3 sjuka körtlar 

strålbehandlades 84% av de 

mastektomerade, och vid 4+ 

sjuka körtlar 87%.



• Observerad 5-årsöverlevnad i 

Riket 83%

• Mkt lika siffror för hela landet (82-

85%)

Observerad 5-årsöverlevnad

(diagnosår 2008-2015), invasiv cancer



• Observerad 10-årsöverlevnad i 

Riket 69%

• Mkt lika siffror för hela landet (68-

72%)

Observerad 10-årsöverlevnad

(diagnosår 2014), invasiv cancer




