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Det Nationella Kvalitetsregistret för Bröstcancer har nu funnits i 11 år och i den 
interaktiva årsrapporten som är tillgänglig på nätet (se länk nedan) ses data för 
åren 2009-2018, drygt 85500 rapporteringar. Det är en mycket imponerande siffra! 
Registret är en guldgruva för både kvalitetssäkring och forskning och den web-
baserade årsrapporten väcker stort intresse då den publiceras med utökade data 
två gånger per år. Till Er som ännu inte studerat den vill jag varmt rekommendera 
ett besök. Det är mycket spännande att studera tidstrender och regionala 
skillnader i patientpopulation, ledtider och behandling, och för många variabler 
kan en selektion göras utefter ålder och tumörkarakteristika.  
Övergripande kan sägas att bröstcancervården bedrivs med hög kvalitet i landet 
och med små skillnader mellan olika sjukhus och regioner. Täckningsgraden för 
rapportering av nya BC-fall är fortsatt mycket hög.  

 
I styrgrupp och exekutiv ledningsgrupp har vi under året arbetat hårt med att se 
över registrets variabler så att de följer vårdens utveckling, att utöka årsrapporten, 
att nationellt insamla PROM-uppgifter till registret och att inkorporera 
bröstrekonstruktionsregistret. Det separata bröstrekonstruktionsregistret läggs ner 
och uppgifter om onkoplastikkirurgi och primär bröstrekonstruktion läggs in i 
NKBC. Vi arbetar också med utvecklandet av Patientöversikten som 
förhoppningsvis ska leda till en mer fullständig recidivrapportering.  
 
Stort tack till alla medarbetare/ inrapportörer/registeradministratörer för Ert 
viktiga arbete och stora engagemang! 

 
En riktigt God Jul till Er alla önskar 
Irma Fredriksson (irma.fredriksson@sll.se) 

Registerhållare, NKBC 

 
Årsrapport 2018 

Den definitiva årsrapporten för 2018 publicerades i september med datauttag gjort 
2019-09-02. I rapporten kan man välja att se data på sjukhus-, landstings-, regions- 
eller riksnivå. 

Rapporten finns tillgänglig via RCCs hemsida: 
https://statistik.incanet.se/brostcancer/. 
De viktigaste figurerna/tabellerna finns sammanställda i en färdig PP-presentation 
vilken kan laddas ner, länk finns på startsidan i den interaktiva rapporten eller på 
RCC hemsida. 

 
PROM 
Regionala informationsmöten kring införandet av PROM pågår. Registret är från 
och med 2020-01-01 klart för att starta registrering av baslinjemätning vid diagnos 
som senare kommer följas upp med automatiska utskick från RCC efter 6 mån, 12 
mån och 3 år. 
Frågeformulären innehåller frågor om symtom efter kirurgi och onkologisk 
behandling. PROM-data kommer endast redovisas i på populationsnivå (som en 
del av årsrapporten).  
 
Årsmöte  
Årsmöte för NKBC:s styrgrupp kommer att hållas 27/4 2020. 
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Nya rapporter innanför inloggning på INCA  
För att man enkelt ska kunna få ut rapporterade data och dagsfärsk statistik från 
NKBC rörande den egna kliniken finns nu KPL och flera andra interaktiva 
rapporter innanför inloggning på INCA. Rapporterna är utformade på samma sätt 
som den interaktiva årsrapporten där urval enkelt kan göras.  

 
 
Nyheter i registret  
För att följa upp den alltmer använda neoadjuvanta behandlingen införs nu 
variabler om tumörstorlek och lymfkörtelmetastasering inför start av sådan 
behandling. Grade på biopsi inför neoadjuvant behandling återinförs. 
 
Uppgifter om onkoplastikkirurgi och primärrekonstruktion i samband med 
bröstcanceroperationen läggs in som ett eget formulär i NKBC och det separata 
bröstrekonstruktionsregistret läggs ner. Vi har försökt hålla variablerna till ett 
minimum. 
 
Variabeln ”Ingår i studier” tas bort då den är dåligt ifylld. 
 
Recidivuppgifter från IPÖ (Incas patientöversikt) kommer enkelt att kunna 
föras över till NKBCs recidivformulär. 
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