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Med 2017 avslutas den stora kvalitetsregistersatsningen från SKL. Under de 10 år 
som registret har funnits har en enorm utveckling skett och betydelsefull kunskap 
har hämtats ur registerdata. Till exempel ses stora likheter i hur svenska patienter 
med bröstcancer behandlas men det finns också regionala skillnader som troligen 
avspeglar behandlingstraditioner. Med införandet av kvalitetsindikatorer har de 
flesta skillnader minskat.  En avsevärd koncentration av de opererande 
bröstenheterna har skett, vilket ger förutsättningar för ökad specialiserad vård, i 
vissa fall på bekostnad av längre resväg. Registret har från och med 2018 höjt sin 
certifieringsnivå och tilldelats medel för fortsatt arbete. 

 Med denna sammanfattning vill jag framföra stort tack till stödteamet på RCC, 
som drivit utvecklingen av det nya NKBC-registret och till alla i styrgruppen som 
bidrar till registrets utveckling och förbättring.  

God jul och Gott nytt år! 

Kerstin Sandelin 

Registerhållare, NKBC 

 
Årsrapport 2016 
Den interaktiva Årsrapporten för 2016 har mottagits mycket positivt. I år finns 
den som en förkortad sammanfattning i pdf med övergripande information om 
registret. Statistiken för olika kvalitetsindikatorer finns tillgängliga via en 
webbapplikation, där man kan gå in och välja att se data på sjukhus-, landsting-, 
regions- eller riksnivå. 

Rapporten finns tillgänglig via RCCs hemsida: 
https://www.cancercentrum.se/stockholm-
gotland/cancerdiagnoser/brost/kvalitetsregister/rapporter/ 

 

Nya NKBC registret   
Ombyggnaden och revisionen av registret är nu klar och i drift sedan oktober. 
Inga större problem har inrapporterats. Mottagandet av nya registret har varit 
positivt, det upplevs som enklare och tydligare. 

Vi jobbar vidare med att få utdatapresentationer (Vården I Siffror, online- 
rapporter och Koll På Läget), på plats från det nya registret. 

En kort webbutbildning för inrapportörer är under utveckling. Den ska fungera 
som ett komplement till manualen och till nya inrapportörer. 

 

Patientöversikten 
Just nu pågår en genomgång av underlaget för Patientöversikt Bröstcancer för att 
säkerställa att innehållets nuvarande funktionalitet motsvarar verksamhetens 
behov. Tester genomförs i nuläget på onkologen i Jönköping. Testerna innefattar 
genomgång av systemleveranser, fastställda specifikationer, användbarhet och 
gränssnitt, samt att se till att alla krav är uppfyllda. Patientöversikten för 
Bröstcancer kommer att presenteras vid BOFs (BröstOnkolgernas Förening) möte 
den 25 januari 2018. 
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Inrapportörsmöte 
Ett nationellt inrapportörsmöte hölls i början av november. En presentation och 
genomgång av nya registret gjordes med efterföljande diskussion. Den andra delen 
av mötet hölls med fokus kring utdata och vad data i registret används till. Irma 
Fredriksson, bröstkirurg från Karolinska Universitetssjukhuset berättade om hur 
hon använder nationella registerdata i sin forskning. 
 
 

Framtida kvalitetsregister i etableringen av en sammanhållen struktur 
för kunskapsstyrning 

Rollfördelning mellan registren och de regionala registercentrumorganisationerna 
(RCO) kommer att förändras och förtydligas, som en del i detta. 

Successivt kommer de nationellt gemensamma registeranslagen fördelas direkt till 
registren respektive RCO utifrån denna förändrade roll- och ansvarsfördelning. 

 
 
 
 
 
Kontakt: Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland 

08- 123 133 77| lena.gronlund@sll.se 
 

 


