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SAMMANFATTNING
Under hösten 2013 fattade styrgruppen beslut om att utföra en nationell validering av registret
utifrån de fyra kvalitetsdimensionerna: inrapporteringshastighet, täckningsgrad, jämförbarhet och
validitet. Den manual som Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI) har tagit fram
har använts som stöd i arbetet. I analys av inrapporteringshastighet ingår samtliga patienter med
nydiagnostiserad bröstcancer 2013. Täckningsgraden har beräknats för de senaste fem åren.
Jämförbarheten utvärderades utifrån de dokument för registrerings- och kodningsrutiner som var
aktuella under 2013. I utvärdering av validitet av formulär Anmälan ingick ett slumpvis urval av
800 patienter från universitets-och länsdelssjukhus under 2013. Reabstraktion har använts som
metod att utvärdera validitet och innefattar oberoende genomgång av information från
grundkällan (patientjournaler), och jämförelser mot källdata
Vi fann att 84 % av samtliga fall rapporterades inom sex månader. Detta innebär att
inrapporteringshastigheten är för låg för att vara användbar för att i realtid följa verksamheten
och stor förbättringspotential föreligger. Man ser dock relativt stora skillnader mellan regioner
och sjukhus, något som till stor del sannolikt förklaras av olika arbetssätt och det bör finnas
möjlighet att lära av dem som har snabba arbetsflöden.
Medeltäckningsgraden de senaste 5 diagnosåren (2010–2014) var 99,9 %. Täckningsgraden är
generellt hög ur såväl ett nationellt som ett regionalt perspektiv.
Jämförbarheten har utvärderats utifrån en genomgång av inklusionskriterier, manual och
inrapporteringsformulär. Kodningsrutinerna följer internationella riktlinjer och är nationellt
enhetliga. Likformighet i inrapporteringen stöds av nationellt gemensamma formulär och
enhetliga rutiner.
Utvärdering av validitet har resulterat i en grundlig genomgång av variabler i formulär Anmälan.
Andelen saknade värden i registret bland de slumpmässigt utvalda patienterna var lägre än 1–5 %
för de allra flesta variablerna som omfattas av formulär Anmälan. Den inrapporterade
informationen hade överlag hög exakt överensstämmelse (> 90 %) och/eller samstämmighet.
Svårtolkade och otydligt definierade variabler har hittats och arbetsgruppen föreslår en del
förtydliganden och att vissa variabler tas bort.
Sammanfattningsvis visar valideringsstudien på hög kvalitet och god validitet i Nationella
kvalitetsregistret för bröstcancer men inrapporteringshastigheten måste bli högre för att vara
användbar då verksamheten ska kunna följas i realtid.
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BAKGRUND
Nationella kvalitetsregistret för bröstcancer har varit i drift i hela landet sedan 2008. Data ur
kvalitetsregister används huvudsakligen för att utvärdera och förbättra vården och i allt högre
utsträckning även för forskning. Det är därför av största vikt att registrerad data är aktuell och
håller hög kvalitet. Det finns även ett ökat behov av information från andra intressenter såsom
allmänhet, patientrepresentanter och beställare av vård liksom beslutsfattare.
Under hösten 2013 fattade styrgruppen för registret ett beslut om att en nationell validering
omfattande alla regioner skulle genomföras med utgångspunkt från den manual som
Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI) tagit fram (Lambe et al 2014). Manualen
bygger på den valideringsstrategi av cancerregisterdata som föreslagits av Parkin och Bray (Bray
and Parkin, 2009a; Parkin and Bray, 2009b) och som omfattar följande fyra kvalitetsdimensioner;
1. Inrapporteringshastighet: Definieras som tiden mellan diagnosdatum och
rapporteringsdatum i registret. I kvalitetssäkringssynpunkt är inrapporteringshastigheten
av stor betydelse. En långsam inrapporteringshastighet gör att data riskerar att vara
inaktuella när de ska användas i utvecklings- och förbättringsarbete.
2. Täckningsgrad: Beskriver i vilken utsträckning registret är komplett i förhållande till det
nationella cancerregistret. En hög täckningsgrad är en förutsättning för att registret ska
kunna uppnå sin fulla potential som instrument för kvalitetssäkring.
3. Jämförbarhet: Innebär att det kan säkerställas att registrerings- och kodningsrutiner är
tydliga, nationellt enhetliga och att de följer internationella riktlinjer för att möjliggöra
jämförelser mellan regioner och med andra länder.
1. Validitet: Definieras som andelen patienter vars inrapporterade data är korrekt (vid en
jämförelse med grundkällan). Reabstraktion används som en metod att utvärdera validitet
och innefattar oberoende genomgång av information från patientjournaler och i
förekommande fall kodning av denna information. Därefter görs jämförelser av
abstraherad och kodad information mot källdata. Det övergripande syftet är att bedöma
grad av överensstämmelse.
En validering av formulär Anmälan har tidigare utförts omfattande endast patienter i södra
sjukvårdsregionen med diagnosår 2010. De slutsatser som drogs var att validiteten och
täckningsgraden var hög men att registreringsrutinerna upplevs ha stora brister. Inrapporteringen
upplevdes vara väldigt resurskrävande och efter tre månader hade endast 50 % av patienterna
registrerats (Sandelin 2012).
Denna rapport sammanfattar resultaten från en validering av det Nationella kvalitetsregistret för
bröstcancer år 2013. Valideringen omfattar samtliga sex sjukvårdsregioner och resultaten
kommer att användas för det fortsatta kvalitetsutvecklings- och förbättringsarbetet av registret.
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SYFTE
Valideringen syftar till att förbättra datakvaliteten i det Nationella kvalitetsregistret för
bröstcancer. Resultaten från studien kommer att användas som underlag för till exempel:
•

Revidering av formulär och manual för inrapportering

•

Utbildning av inrapportörer

•

Ombyggnad av registret

PROJEKTETS OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR
Registret består av tre delar, Anmälan, Uppföljning och Adjuvant behandling. För utvärdering av
inrapporteringshastighet användes information tillhörande samtliga patienter som rapporterats
till registret under 2013. De senaste fem årens täckningsgrad redovisas och jämförbarheten
utvärderades utifrån de dokument för registrerings- och kodningsrutiner som var aktuella under
2013. Endast formulär Anmälan, som togs i bruk 1 januari 2013, ingår i utvärdering av validitet
(Appendix 1). För att skatta validiteten hos de inrapporterade uppgifterna valdes 800 registrerade
kvinnor slumpmässigt ut vilket motsvarar knappt 10 % av alla patienter som rapporterades till
registret samma år. Alla sex hälso- och sjukvårdsregioner är representerade med två sjukhus från
varje region.

METOD
Inrapporteringshastighet
Inrapporteringshastigheten har bedömts genom att beräkna differensen för tiden mellan tidigaste
diagnosdatum (A030DiaDat) och rapporteringsdatum (A010InDat) i registret. För dessa analyser
har samtliga incidenta fall rapporterade till kvalitetsregistret ingått i den statistiska analysen
(N=8654).

Täckningsgrad
Täckningsgraden har bestämts genom jämförelse av antal fall registrerade kvalitetsregistret mot
Socialstyrelsens Cancerregister (maj 2015), till vilket det finns uppgiftsskyldighet (SOSFS
2006:15). Täckningsgraden redovisas i rapporten för de senaste fem åren uppdelat på region.

Jämförbarhet
Jämförbarheten har utvärderats utifrån en genomgång av inklusionskriterier, manual och
inrapporteringsformulär.

Validitet
Validiteten hos inrapporterade uppgifter i formulär Anmälan har baserats på reabstraktion av
data för 800 slumpmässigt utvalda patienter med diagnosår 2013.
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Patienturval
Stickprovet valdes ut med hjälp av ett tvåstegs klusterurval, där allokeringen av urvalet över
urvalsstegen karaktäriserades av att två sjukhus (kluster) i varje sjukvårdsregion valdes i ett första
steg, och att förhållandevis lika många patienter valdes inom varje sjukhus med hjälp av ett så
kallat PPS-urval (Probabilities Proportional to Size).
I steg 1 rangordnades samtliga sjukhus i Sverige, stratifierat på sjukvårdsregion, på basis av
antalet rapporterade fall av bröstcancer per region under år 2012. Inom varje sjukvårdsregion
valdes slumpmässigt ett av de sjukhus som rankats som de två största, samt ett av de sjukhus
som hade rankats som tredje eller fjärde största. På detta sätt inkluderades sammantaget tolv
sjukhus (Tabell 1).
Tabell 1: Sjukhus inkluderade i valideringen av formulär Anmälan,
Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer 2013.
Sjukvårdsregion
Stockholm-Gotland
Uppsala-Örebro
Sydöstra regionen
Södra regionen
Västra regionen
Norra regionen

Valda sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm
Södersjukhuset, Stockholm
Uppsala Akademiska sjukhus
Falu lasarett
Universitetssjukhuset i Linköping
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Helsingborgs lasarett
Uddevalla sjukhus
Borås lasarett
Sundsvalls sjukhus
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

I steg 2 gjordes ett PPS-urval från varje valt sjukhus. Andelen rapporterade fall (per sjukhus) av
det totala antalet fall rapporterade av de utvalda sjukhusen i varje region användes för att
bestämma urvalsstorleken i varje sjukhus innan fallen valdes ut slumpmässigt. En detaljerad
redovisning som beskriver den PPS-baserade allokeringen av fall per sjukvårdsregion och
sjukhus finns i Appendix 2.
Reabstraktion och statistisk analys
Reabstraktionen skedde september 2014 till januari 2015. Journaldata insamlades från 800
patienter som diagnostiserats med bröstcancer under 2013 och rapporterades till registret av de
tolv inkluderade sjukhusen. Reabstraktionen av journaldata utfördes av tre
specialistsjuksköterskor med tidigare erfarenhet av kvalitetsregisterarbete och monitorering.
Hädanefter benämns dessa specialistsjuksköterskor i denna rapport som validerare. Innan arbetet
påbörjades fick validerarna en noggrann genomgång av manual och registerformulär av
stödteamet. Den reabstraherade informationen har förts in i en specialutvecklad modul i
inrapporteringsplattformen INCA. De insamlade uppgifterna slogs därefter samman med initialt
registrerad information i Bröstcancerregistret i syfte att mäta uppgifternas exakta
överensstämmelse samt grad av samstämmighet (konkordans). Samstämmighet syftar till att
kvantifiera hur stark den exakta överenskommelsen är mellan två variabler.
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Som statistiskt mått på korrelation och samstämmighet användes Pearsons
korrelationskoefficient (datumvariabler), Cohens kappa (kvalitativa kategoriska variabler) samt
Kendalls TauB (ordinaldata). Som bedömningsgrund för tolkningen av sambandet mellan
Cohens kappa och styrkan på samstämmighet mellan inrapporterade och reabstraherade data
användes etablerade tumregler (Landis och Koch, 1977) återgivna i Tabell 2.
Tabell 2: Skala för bedömningsgrund av Cohens kappa (Landis och Koch, 1977).
Cohens kappa
<0.00
0.00-0.20
0.21-0.40
0.41-0.60
0.61-0.80
0.81-1.00

Styrkan i samstämmigheten
Dålig (Poor)
Svag (Slight)
Svag till måttlig (Fair)
Måttlig (Moderate)
Starkt (Substantial)
Nästintill perfekt (Almost perfect)

I de fall då registrerade och reabstraherade data signalerade ett förhållandevis svagt
styrkesamband (kappa är lågt) kan man i den här typen av valideringsstudier inte omedelbart dra
slutsatsen att de inrapporterade uppgifterna är felaktiga. Som exempel fann vi i denna studie att
information som rapporterats i kvalitetsregistret inte alltid återfanns vid en genomgång av de
medicinska journalerna (se exempel variablerna “Malign diagnos klar vid första besök” samt
“Preoperativt fastställd malignitet”). Snarare än att de inrapporterade uppgifterna är felaktiga, är
en trolig förklaring till detta mönster att samtliga uppgifter som rapporteras till kvalitetsregistret
inte nödvändigtvis finns journalförda eller uttryckta i klartext i de medicinska journalerna. Att
bedöma vilka av de avvikande uppgifterna som är korrekta då ett svagt samband är uppmätt
förutsätter kännedom om såväl inrapporteringsprocessen som de instruktioner som delgivits de
personer som har reabstraherat journaldata.
I formulär Anmälan förekommer variabler som kan ses som följdfrågor på tidigare uppgifter.
Som exempel anges ”Orsak till ej primär operation” endast om primär operation ej planeras. Vid
analys av följdfrågor av den här typen har analys av följdfrågan skett på basis av den information
som rapporterats in till registret. Detta betyder att analysen av ”Orsak till ej primär behandling”
har avgränsats till de patienter där primär operation inte planerades enligt registret.

RESULTAT
Inrapporteringshastighet
Ur ett nationellt perspektiv fann vi att 83,8 % av samtliga incidenta fall rapporterades till
kvalitetsregistret inom loppet av sex månader under diagnosår 2013 (figur 1). Efter tolv månader
var motsvarande andel 98,5 %. Skillnader förekom mellan de olika sjukvårdsregionerna vid tre
och sex månader. Uppsala-Örebro hade högst inrapporteringshastighet vid både tre och sex
månader medan Sydöstra och Stockholm-Gotland hade lägst inrapporteringshastighet vid tre
respektive sex månader (tabell 3).
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Figur 1: Inrapporteringshastighet i samtliga sjukvårdsregioner 2013.
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Tabell 3: Inrapporteringshastighet stratifierat per sjukvårdsregion 2013.

Region
Norra
Stockholm-Gotland
Sydöstra
Uppsala-Örebro
Södra
Västra

Kumulativ andel inrapporterad till INCA (%)
Efter 3
Efter 6
Efter 12 månader
månader
månader
49.1
89.2
99.3
40.5
70.7
99.2
30.2
87.0
99.4
77.4
90.9
98.8
57.9
82.9
96.7
58.4
86.6
98.2

Täckningsgrad
Registrets täckningsgrad, vid en jämförelse mot det nationella cancerregistret, är generellt hög ur
ett nationellt perspektiv. Medeltäckningsgraden de senaste 5 diagnosåren (2010–2014) var
99,9 %. Skillnaden i täckningsgrad mellan åren och mellan regionerna är marginella (tabell 4)
förutom för år 2014 där Södra och Västra regionen har en lägre täckningsgrad jämfört med både
de tidigare åren och de andra regionerna.
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Tabell 4: Täckningsgrader (%) per diagnosår (nationell samt per hälso- och sjukvårdsregion).
Diagnosår

Riket

2010
2011
2012
2013
2014

99,9
99,9
99,8
99,9
98,9

Stockholm/
Gotland
99,9
99,9
99,9
99,9
99,5

Uppsala/
Örebro
99,9
99,9
99,8
100
99,4

Sydöstra

Södra

Västra

Norra

99,9
99,9
99,9
99,8
99,7

100
98,9
98,1
98,6
93,4

99,9
99,8
99,7
99,8
96,5

100
100
99,8
99,9
99,3

Jämförbarhet
Inklusions- och exklusionskriterier
Följande inklusionskriterier fanns för registret 2013:
Läge:
Kön:
Ålder:
Morfologi:

Primär bröstcancer C50* (ICDO3)
Kvinnor och män
Alla åldrar
Invasiv bröstcancer och bröstcancer in situ
(Koder 094, 096, 146, 196, 896, 996 enligt C24)

Carcinosarkom ingår. Vid övriga ovanliga morfologier ska inrapportören bedöma om patienten
får behandling som för en bröstcancer enligt riktlinjer och då ska den ingå i registret, (enligt
styrgruppens definition). Dessa övriga ovanliga morfologier kommer ej att efterforskas. Vid
spontan inrapportering får monitor ta ställning till om de ovanliga fallen ska sparas i
bröstcancerregistret.
Diagnosgrund:

Alla förutom fall upptäckta vid obduktion.

Övrigt: En bröstcancer per sida inkluderas (den tidigast upptäckta oavsett om det är en invasiv
cancer eller cancer in situ). Senare uppkomna bröstcancertumörer på samma sida registreras i
kvalitetsregistret som ett recidiv (oavsett morfologi och invasivitet) och rapporteras enbart i
uppföljningsformuläret.
Följande exklusionskriterier fanns för registret 2013:
PAD:
Diagnosgrund:
Skyddad identitet:
Avböjer deltagande:
Reservnummer

Phyllodes tumör, sarkom och lymfom.
Obduktionsupptäckta bröstcancerfall.
Patient med skyddad identitet ska ej registreras och formuläret ska
tas bort.
Patient som avböjer deltagande i registret registreras inte.
Patienter med reservnummer registreras inte.

Kodningen följer internationella riktlinjer. Sedan 2013 har inklusions- och exklusionskriterier
förtydligats både i manual och på hemsidan.
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Manual och inrapporteringsformulär
Manual och inrapporteringsformulär är gemensamma för hela riket och vid inrapportörsmöten
arbetar man för att skapa enhetliga rutiner. Representanter från nationella stödteamet har under
2014 och 2015 besökt fyra av de sex Regionala cancercentrum och hållit inrapportörsmöten.
Nationella stödteamet planerar att besöka även de två regionerna som återstår under hösten
2015. I syfte att öka tydlighet och enhetlighet har manualen för inrapportering även omarbetats
ytterligare sedan 2013.
I samband med valideringen delades en enkät (se appendix 3) ut till alla kliniker som var
inkluderade i reabstraktionen. Av dessa 12 kliniker svarade 11. Svaren indikerade att stora
skillnader förekom rörande rutiner kring inrapportering, vilka yrkesgrupper som rapporterar och
stöd från klinikledningen. Enkätsvaren och synpunkter som kommit till nationella stödteamet på
annat sätt kommer att ligga till grund för arbetet med den ombyggnad av registret som planeras
under 2015.

Validitet
Av de 800 patienterna som slumpmässigt valts ut visade sig en patient ha en felaktigt
inrapporterad bröstcancer. Denna person exkluderades från samtliga analyser. Totalt ingick
därför 799 patienter i den finala studiepopulationen
Nedan redovisas resultat för de variabler som krävt ytterligare analys och diskussion. För
komplett redovisning av validitetsresultaten se bilaga ”Statistiskt appendix – Nationell validering
av bröstcancerregistret 2013”.
Diagnostik
Korrelationen för variabeln ”Datum 1:a kontakt” var hög (0,911) vilket var oväntat eftersom
monitorerna fått många frågor om denna variabel och instruktionen i manualen för
inrapportering historiskt sett inte har uppfattats som tydlig gällande vad 1:a kontakten avser.
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Figur 2: Datum första kontakt med vården.

”Malign diagnos klar vid 1:a besök” hade en bra överensstämmelse (83 %) men sämre
samstämmighet (0,58). Vi bedömer att detta kan spegla olikheter i bröstcancerprocessen.
I hela landet finns en väl utbyggd hälsokontrollverksamhet, screening. Kvinnor i åldersintervallet
40–74 år kallas till regelbundna mammografikontroller enligt nationella riktlinjer. Variabeln
”Screeningupptäckt” visade på god validitet (överensstämmelse 95 %, samstämmighet 0,90)
trots att denna variabel tidigare inte ansetts tillförlitlig för att skilja mellan klinisk mammografi
och screeningmammografi.
”Diagnosgrund” och ”T klassifikation” uppvisade lägre samstämmighet (mindre än 0,60).
”N-” och ”M-klassifikation” hade däremot en god samstämmighet (högre än 0,70). TNM-klass
är ett krav för canceranmälan men principiellt inte viktig för redovisning av kvalitet.
Vårdplanering
Den exakta överensstämmelsen för variabeln ”Multidisciplinär konferens” var hög (95 %).
Detta till trots var samstämmigheten dålig (≈0). För den absoluta majoriteten av alla utvalda
patienter så hade primär behandling föregåtts av en multidisciplinär konferens (780 av 799). I
samtliga fall (n = 17) då den inrapporterade informationen indikerade att en multidisciplinär
konferens inte hade ägt rum hade dock validerarna funnit information som tydde på det
motsatta. Att samtliga patienter i gruppen ”Nej” hade felaktigt inrapporterad information enligt
reabstraherade data är troligen förklaringen till det låga samstämmighetsvärdet, trots att gruppen
i sig utgör en sådan liten del av studiepopulationen.
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Variabeln ”Primär operation planeras” hade mycket god överensstämmelse och
samstämmighet (98 % respektive 0,92), men följdfrågan ”Orsak till ej primär operation” hade
sämre resultat (53 % respektive 0,36). Detta resultat är inte förvånande då man kan förvänta sig
flera svårigheter vid inrapporteringen av denna uppgift. Flera olika anledningar kan ligga till
grund för att en primäroperation inte planeras vilket kan medföra att det är otydligt vilket
svarsalternativ som skall väljas.
Operation
Överensstämmelsen för variabeln "Kontralateralt profylaktiskt ingrepp" är hög (96 %), men
samstämmigheten låg (0,11). En förklaring till att validerarna i större utsträckning än vad som
rapporterats in till registret har noterat att ett kontralateralt ingrepp har utförts är möjligen att
distinktionen för vad som avses med profylaktiskt är sannolikt inte skarp.
För variabeln ”Axillingrepp” visade valideringsresultatet att överensstämmelsen var god (91 %)
men att samstämmigheten var betydligt svagare (0,48). Vi fann att validerarna i vissa fall har
registrerat att axillingrepp inte utförts trots att de senare redovisat antal uttagna lymfkörtlar. Vid
en omkodning av valideringssvaren (det vill säga axillingrepp = ”ja” om antalet uttagna
lymfkörtlar > 0) ökade samstämmigheten betydligt och resultatet anses vara bra (0,89).
Överensstämmelsen var låg och samstämmigheten var svag för variabeln "Orsak till
kompletterande axillingrepp – på grund av tumördata" (58 % respektive 0,34).
Informationen om orsak är inte heller användbar för utvecklingsarbete.
Registrets variabel för att registrera komplikationer efter kirurgi (”Kompletterande ingrepp
utfört på grund av kirurgiska komplikationer inom 30 dagar”) uppvisade låg
samstämmighet (0,25). Variabeln är dock ett trubbigt instrument för att följa den viktiga
kvalitetsfrågan om komplikationer uppstått. Om komplikationer till kirurgi ska ingå i registret
behöver det utvecklas och kompletteras, alternativt bör andra system för registrering av
kirurgiska komplikationer användas.
Morfologi
När det gäller variabeln ”Invasivitet” är det generellt god samstämmighet (0,77) och
överensstämmelse (86 %). En omarbetning av variabeln så att alternativet blandformer invasiv
och cancer in situ tas bort skulle leda till att kvaliteten förbättrades ytterligare.
Variabeln "Typ av invasiv histopatologi" visar hög samstämmighet 0,73 och
överensstämmelse 90 %. I likhet med variabeln ”Invasivitet” skulle kvaliteten för denna variabel
kunna förbättras om variabeln omarbetades så att antalet svarsalternativ begränsades.
PAD uppgifter från operation
Variabeln "Multifokalitet" uppvisade låg samstämmighet (0,28) och är sannolikt svår för
användarna att svara på. Instruktionen i manualen för inrapportering är i dagsläget för sparsam.
Snarlik information finns däremot i variabeln ”Antal invasiva tumörer i bröstet” vilken
dessutom visar ett utmärkt resultat i denna validering (överensstämmelse: 94 %, samstämmighet:
0,82).
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Variabeln ”Histopatologisk storlek för CIS” har förhållandevis låg överenskommelse (59 %)
och korrelation (0,797). Denna variabel kommer att tas bort då informationen från variabeln
”Extent” som infördes 2015 är tillräcklig för att beskriva tumörens totala utbredning.

Figur 3: Histopatologisk storlek för största CIS.

Tumörbiologi
Även om korrelation för variabeln ”ER, procent” är god (0,973) mellan registrering och
validering tror vi att det kan finnas skäl för förtydliganden i inrapporteringsmanualen i de fall det
finns upprepade analyser gjorda på till exempel nålbiopsi och operationspreparat eller olika
tumörer i samma bröst. Detta gäller såväl beskrivningen av de regler som finns kring när
nålbiopsi eller operationspreparat ska användas för registrering som hanteringen av situationen
då man har flera tumörer med olika värden i samma bröst.
Vad det gäller variablerna ”PgR, procent” och ”Ki67, procent” kan man argumentera på
motsvarande sätt som för ”ER, procent”. Dessutom är indelningen i låg, medelhög och hög
inte längre relevant. Enligt KVAST (Kvalitets- och standardiseringskommittén inom Svensk
Förening för Patologi) har varje individuellt laboratorium sitt eget tröskelvärde och det justeras
regelbundet. Variabeln har därför omformulerats till ”Ki67, status” i 2015 års formulär och anges
enligt lokal cut-off (Låg, Hög, Ej utfört, Ej bedömbart/uppgift saknas).
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Figur 4: ER procent.

Figur 5: PR procent.
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Figur 6: KI67 procent.

Överensstämmelsen (73 %) och samstämmigheten (0,48) för variabeln ”HER2 neu” är
förhållandevis låga. Svårigheten med registrering av ”HER2 neu” är känd, analyssvaret kommer
ofta senare än övriga resultat och möjligen leder det till missar att rapportera och/eller göra en
tydlig journalanteckning angående provsvaret. Exempelvis fann vi i 116 fall att validerarna
angivit att HER2 inte utförts trots att ett negativt provsvar hade inrapporterats. Analys uppdelat
per region påvisar varierande resultat i valideringen, speglande varierande rutiner och en
utbildningsinsats för användare behövs. Texten i manualen är inte distinkt och bör rättas.
Valideringen påvisar svårigheter kring variabeln ”Förekomst av kärlinväxt” (överensstämmelse:
80 %, samstämmighet: 0,60). Enligt erfarenhet saknas ofta svar i PAD-utlåtandet, därmed kan
användare inte fylla i formuläret. Det förklarar troligen den förhållandevis låga
samstämmigheten.
Variabeln ”Multidisciplinär postoperativ bedömning som stöd för adjuvant behandling”
uppvisade dålig samstämmighet (≈0) vilken kan förklaras på samma sätt som för variabeln
”Multidisciplinär konferens”, det vill säga det dåliga resultaten är en konsekvens av en
diskrepans mellan inrapporterade värden och validerade värden i en mycket liten grupp av den
totala studiepopulationen. Informationen som finns i INCA bör därför generellt ändå betraktas
som mycket god (överensstämmelse 94 %).
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Postoperativ adjuvant behandling
Behandlingsrelaterade variabler:
•

”Bröst eller bröstkorgsvägg” (överensstämmelse: 77 %, samstämmighet: 0,32)

•

”Antracyklinbaserad postoperativ cytostatika” (överensstämmelse: 63 %
samstämmighet ≈0),

•

”CMF” (överensstämmelse: 95 %, samstämmighet ≈0)

•

”Kombination med taxaner” (överensstämmelse: 78 %, samstämmighet: 0,46)

•

”Övrig cytostatika” (överensstämmelse: 88 %, samstämmighet: 0,06)

•

”Trastuzumab” (överensstämmelse: 71 %, samstämmighet: 0,08)

•

”Kastration” (överensstämmelse: 77 %, samstämmighet: 0,32)

De behandlingsrelaterade variablerna hade generellt sämre resultat med avseende på
samstämmighet. Gemensamt för dessa variabler är att informationen motsvarar patientens
planerade behandling. Den låga samstämmigheten är möjligen ett resultat av att validerarna inte
har kunnat särskilja mellan planerad och given behandling i de medicinska journalerna vid
reabstraktionen.
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SLUTSATSER
Denna valideringsstudie visar att den del av det Nationella kvalitetsregistret för bröstcancer som
består av information som rapporteras in via formulär Anmälan håller hög kvalitet och att
validiteten på den inrapporterade informationen är god. Dock identifierar studien vissa aspekter
av de undersökta kvalitetsdimensionerna där möjligheter att förbättra kvaliteten på de
inrapporterade data finns. En kortare sammanställning av huvudresultaten för var och en av de
fyra kvalitetsdimensionerna ges nedan.

Inrapporteringshastighet
Inrapporteringshastigheten är för låg för att vara användbar för att i realtid följa verksamheten
och stor förbättringspotential föreligger. Viss eftersläpning i registreringen kan förklaras av att
de registrerande klinikerna exempelvis väntar på resultat från patologavdelningarna och att
svarstiden för vissa specifika provsvar är längre och att ledtiderna varierar. Strategin att ge
preoperativ medicinsk behandling förklarar att tiden mellan diagnosdatum och komplett
registrering blir relativt lång i enskilda fall men detta kan bara förklara en mindre andel av
registreringarna.
Man ser relativt stora skillnader mellan regionerna, något som till stor del sannolikt förklaras av
olika arbetssätt. Det bör finnas möjlighet att lära av dem som har snabba arbetsflöden.

Täckningsgrad
Vid en jämförelse mot det nationella cancerregistret som gjordes i maj 2015 drar vi slutsatsen att
täckningsgraden är generellt hög ur såväl ur ett nationellt som ett regionalt perspektiv. Trender i
täckningsgraden över tid (diagnosåren 2010–2014) visar endast en mycket liten variation mellan
de första fyra åren men med något lägre observerade täckningsgrader under år 2014.

Jämförbarhet
Kodningsrutinerna följer internationella riktlinjer och är nationellt enhetliga. Likformighet i
inrapporteringen stöds av nationellt gemensamma formulär och enhetliga rutiner.

Validitet
Andelen saknade värden i INCA bland de slumpmässigt utvalda patienterna var lägre än 1–5 %
för de allra flesta variablerna som omfattas av formulär Anmälan. Den inrapporterade
informationen hade överlag hög exakt överensstämmelse (> 90 %) och/eller samstämmighet. I
de fall överensstämmelsen eller samstämmigheten ansågs vara mindre bra har
förbättringsåtgärder diskuterats. En sammanställning av dessa förslag beskrivs i nästa stycke.
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FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
Resultaten från studien kommer att återkopplas till styrgruppen för diskussion och beslut kring
förändring och borttagning av variabler i registret. Detta kommer att utgöra en grund för det
projekt som innebär att man bygger om och förbättrar registret och som kommer att påbörjas
under 2015.

Inrapporteringshastighet
Förslag till åtgärd: Arbetssättet bör ändras och fastställda rutiner för inrapportering bör införas.
Detta kan exempelvis innebära att dedikerad personal kontinuerligt utför inrapportering och att
inrapporterade data visas online innan monitoreringssteget sker. Slutmålet är att införa en
strukturerad journalmall för direktöverföring av data till kvalitetsregistret.

Jämförbarhet
Förslag till åtgärd: Manualen behöver revideras angående inklusionskriterier för övriga ovanliga
morfologier.

Täckningsgrad
Inga planerade åtgärder då täckningsgraden är god.

Validitet
Förslag till åtgärd: Utvärdering av validitet har resulterat i en grundlig genomgång av alla
variabler som ingår i formulär Anmälan och arbetsgruppen föreslår såväl vissa förtydliganden
som att vissa variabler tas bort.
Tabell 2: Föreslagna validitetsförbättrande åtgärder.
Variabel

Kommentar

Datum första kontakt (A030KontDat)

Instruktionerna i inrapporteringsmanualen har
reviderats och är nu tydligare med att det är
patientens första kontakt med vården som avses.
Instruktionerna i webbformuläret kommer att
förtydligas på motsvarande sätt i samband med
nästa revision.

Malign diagnos klar vid 1.a besök
(A030DiaForBes2)

Ingen åtgärd planeras.

Screeningupptäckt (A030Screening)

Manualen har reviderats och skillnaden mellan
klinisk mammografi och screeningmammografi har
förtydligats.

Diagnosgrund (A030DiaGrund)

Principiellt inte viktiga för redovisning av kvalitet i
den diagnostiska processen. Inga planerade
åtgärder.
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Variabel

Kommentar

T-klassifikation (A040TKlass)

Principiellt inte viktiga för redovisning av kvalitet.
Inga planerade åtgärder.

Multidisciplinär konferens (A050MultiPreBed2)

Den förhållandevis låga samstämmigheten är
orsakad av en skillnad mellan inrapporterade och
reabstraherade värden i en mycket liten
patientgrupp. Variabeln har specificerats ytterligare
under 2015 med definition av deltagare.

Orsak till ej primär operation (A050PrimOp)

Den inrapporterade informationen är inte
användbar för verksamhetsutveckling. Förslaget är
att variabeln tas bort från formulär Anmälan.

Kontralateralt profylaktiskt ingrepp

De sällan förekommande profylaktiska
operationerna kan förslagsvis redovisas i
uppföljningsblanketten. Variabeln bör kopplas till
rekonstruktionsregistret. Förslaget är att variabeln
tas bort från formulär Anmälan.

Axillingrepp (A080AxillOp2)

Den låga samstämmigheten kan förklaras av en
inkonsekvent reabstraktion av journaldata. Inga
planerade åtgärder.

Orsak till kompletterande axillingrepp – pga.
Tumördata (A080OrsKompLgl)

Den inrapporterade informationen är inte
användbar för verksamhetsutveckling. Förslaget är
att variabeln tas bort från formulär Anmälan.

Kompletterande ingrepp utfört pga. kirurgisk
komplikation inom 30 dagar (A080ReOp2)

För av vara användbar i kvalitetssäkring och
verksamhetsutveckling bör den kirurgiska
informationen utvecklas och kompletteras. Ett
alternativt föreslag är att variabeln tas bort från
formulär Anmälan och att andra system för
registrering av kirurgiska ingrepp används.

Invasivitet (A090InvCa)

Variabeln bör omarbetas så att blandformer
(invasiv/CIS) tas bort.

Typ av invasiv histopatologi (A090SnomedInv2)

Variabeln bör omarbetas så att antalet
svaralternativ minskas.

Multifokalitet (A090Multifok2)

Förslaget är att variabeln tas bort från formulär
Anmälan då informationen kan ersättas av
variabeln ”Antal invasiva tumörer i bröstet” som
uppvisade bättre kvalitet.

Histopatologisk storlek för CIS

Förslaget är att variabeln tas bort från formulär
Anmälan och ersätts av variabeln extent
(utbredning).
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Variabel

Kommentar

ER, procent (A100ERProc)

Förslag finns att ta bort variabeln från formulär
Anmälan. Variabeln ”ER status” (A100ER)
uppvisade ett bra resultat i valideringen och anses
tillräcklig för att beskriva om en bröstcancer
bedömts vara hormonkänslig eller inte.

PgR, procent (A100PRProc)

Förslag finns att ta bort variabeln från formulär
Anmälan. Variabeln ”PgR status” (A100PR)
uppvisade ett bra resultat i valideringen och anses
tillräcklig för att beskriva om en bröstcancer
bedömts vara hormonkänslig eller inte.

Ki67, procent (A100KI67Proc)

Variabeln ”Ki67 status” (A100KI67) har
omformulerats i 2015 års formulär och anges enligt
lokal cut-off (Låg, Hög, Ej utfört, Ej
bedömbart/uppgift saknas).

HER2neu (A100HER2)

Rutiner för att komplettera ofullständigt ifylld
blankett behöver ses över.

Förekomst av kärlinväxt (A100KarInv2)

Variabeln kommer att tas bort.

Multidisciplinär postoperativ bedömning som stöd
för adjuvant behandling (A110MultiPostBed)

Den förhållandevis låga samstämmigheten är
orsakad av en skillnad mellan inrapporterade och
reabstraherade värden i en mycket liten
patientgrupp. Variabeln har specificerats ytterligare
under 2015 med definition av deltagare.

Bröst eller bröstkorgsvägg (A120RtBrost)

Gemensamt för dessa behandlingsrelaterade
variabler är att de förhållandevis låga nivåerna på
samstämmighet är orsakade av en skillnad mellan
inrapporterade och reabstraherade värden i små
patientgrupper. Inte sällan beror skillnaderna på att
behandlingsdata inte funnits vid reabstraktion av
journaldata vilket inte per automatik innebär att
den inrapporterade informationen är felaktig.

Antracyklinbaserad postoperativ cytostatika
(A120PostCytAntra)
CMF (A120PostCytOvr)
Kombination av taxaner (A120PostCytTax)
Övrig cytostatika (A120PostCytOvr)
Trastuzumab (A120PostImmTrast)

Dessa variabler kommer att tas bort.
Kastration (A120PastKast2)

Ingen åtgärd planeras. Variabeln togs bort vid
senaste revision.
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NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER/ ANMÄLAN

1

1:3

Sjukhus, klinik ..............................................................................

Patientens personnr .......................................................................

Inrapportör ...................................................................................

Patientens namn ............................................................................

Anmälande läkare .......................................................................

Rapporteringsdatum ................................................. (År-mån-dag)

MENSTRUATIONSSTATUS
 Premenopaus (<6 mån efter senaste menstruation)

 6 mån – 5 år postmenopaus

 >5 år postmenopaus

 Osäkert (t ex hysterektomi)

 Uppgift saknas, ej tillämplig (t ex för män)

DIAGNOSTIK
Tumörens lokalisation enligt ICDO3 klassifikation
 C509 Bröstkörtel, UNS

 C500 Bröstvårta och vårtgård

 C501 Central del

 C502 Övre, inre kvadrant

 C503 Nedre, inre kvadrant

 C504 Övre, yttre kvadrant

 C505 Nedre, yttre kvadrant

 C506 Axillarutskott




Sida: Höger

 C508 Överväxt till/från angränsande sublokal inom bröst med okänt ursprung
Opererande sjukhus .............................

klinik .........................

 Vänster

Vid bilateral bröstcancer fyll i två blanketter

Onkologiskt sjukhus ..........................

klinik ...............................

Datum 1:a kontakt .................................................. (År-mån-dag)

Datum 1:a besök bröstmott .................................... .…(År-mån-dag)

1:a kontakten avser (välj ett av alternativen);

Malign diagnos klar vid 1:a besök  Nej
Screeningupptäckt 
 Nej

 Remiss från annan vårdgivare (datum för utfärdande av remiss)
 Mammografi/screening (datum för mammografi/screening/återkallelse)
 Söker själv till bröstmottagning (datum för t ex första telefonsamtal)
 Uppgift saknas

 Ja  Uppgift saknas
 Ja  Uppgift saknas

Avser ej mammografi på eget initiativ eller efter remiss. Enbart via hälsokontroll.

Preoperativt fastställd malignitet

 Nej

 Ja  Uppgift saknas

Tidigaste diagnosdatum……………………………....(År-mån-dag)
Diagnosgrund: (välj den mest tillförlitliga metoden)
 Klinisk undersökning
 Röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR eller motsvarande undersökning
 PAD verifierad diagnos (t ex mellannål, grovnål, provexcision eller kirurgi med histopatologisk undersökning)
 Cytologisk undersökning
 Annan laboratorieundersökning
Diagnostiserande patolog/cytologavdelning…………………………………Preparatnr …………………………Preparatår…………………
KLINISK TNM-KLASSIFIKATION (Grundas på klinisk undersökning eller bilddiagnostik)
T-Klassifikation - Primärtumör

N-Klassifikation - Regionala lymfkörtlar

 T0 Ingen uppenbar primärtumör

 N0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser

 Tis Cancer in situ

 N1 Friliggande lymfkörtelmetastas(-er) i axill ipsilateralt

 T1 Tumör <20 mm

 N2 Fixerad(-e) lymfkörtelmetastas(-er) i axill ipsilateralt eller
intramammärt utan axillmetastaser

 T2 Tumör >20 och <50 mm
 T3 Tumör >50 mm
 T4a Fixerad mot bröstkorgsväggen
 T4b Ulceration, ipsilateral kutan satellittumör eller hudödem

 N3 Lymfkörtelmetastas(-er) i fossa scl/icl ipsilateralt eller
intramammärt i kombinaton med axillmetastaser
 NX Lymfkörtlar kan ej bedömas

(inkl. peau d´orange)

 T4c Både T4a och T4b

M-Klassifikation - Fjärrmetastaser

 T4d Inflammatorisk bröstcancer

 M0 Inga kända fjärrmetastaser

 M1 Fjärrmetastaser finns

 TX Primär tumör kan ej bedömas
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NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER/ ANMÄLAN

Patientens namn

1

2:3

Patientens personnummer

VÅRDPLAN
Datum för vårdplan………………………………….. (År-mån-dag)

Multidisciplinär konferens

 Nej

 Ja

 Uppgift saknas

Datum då patienten får första besked om rekommenderad behandling

Primär operation planeras  Nej

 Ja

Ange orsak till ej primär operation
 Lokalt avancerad sjukdom
 Neoadjuvant behandling

Om nej, ange orsak
samt glöm inte att fylla i uppg. om morfologi och tumörbiologi

Neoadjuvant behandling

 Nej

 Fjärrmetastaser
 Annan orsak

Ange vilken neoadjuvant behandling som planeras
 Radioterapi
 Endokrin
 Cytostatika

Ja

Om ja, ange behandling

 Annan/målstyrd terapi.............................................................
OPERATION

(Operation rapporteras enbart för den primära bröstcancern, ej för recidiv) 

Slutresultat bröstingrepp (Det mest omfattande ingreppet)
 Partiell mastektomi
 Mastektomi
 Ej bröstop
 Subkutan mastektomi med bevarande av areola/mamill

Operationsdatum ………………………………….(År-mån-dag)
Datum då tumören avlägsnas

Direktrekonstruktion
 Nej  Ja
 Uppgift saknas
Sentinel node operation utförd

Kontralat ingrepp för symmetri  Nej
Kontralat profylaktiskt ingrepp  Nej
 Nej

 Ja

 Ja  Uppgift saknas
 Ja  Uppgift saknas

 Uppgift saknas

Axillingrepp (SN, sampling eller utrymning) 
 Nej  Ja
 Uppgift saknas

Slutresultat axillingrepp (Det mest omfattande ingreppet)
 Enbart sentinel node op
 Sampling(Inkl.SN m. extra. lgll uttagna)
 Utrymning
 Uppgift saknas

Om ja, besvara följdfråga

Kompletterande bröstingrepp utfört i en andra seans
– pga tumördata (PAD-resultat)

Återfanns rester av cancer eller CIS vid kompletterande
bröstingrepp?

 Nej

 Nej

 Ja

 Uppgift saknas

Kompletterande axillingrepp utfört i en andra seans
– pga tumördata (PAD-resultat)
 Nej

 Ja

 Ja

 Uppgift saknas

Orsak till kompletterande axillingrepp pga tumördata
 För få lymfkörtlar
 Diagnostisk op visade cancer
 Kompletterande SN efter diagnostisk bröstoperation
 Axillutrymning efter SN pga tumördata (t ex positiv SN)
 Övrigt

 Uppgift saknas

Om ja, besvara följdfråga

Antal kompletterande ingrepp i bröst/axill som är utförda pga tumördata

(exkl 1:a op.tillfället) .................................................................... (Antal)

Kompletterande ingrepp (inom 30 dagar) utfört pga kirurgiska komplikationer
 Nej
 Ja
 Uppgift saknas
Datum för första postoperativa PAD-information till patient………………………………………………………………………..(År-mån-dag)
MORFOLOGI

(Endast ett alternativ av nedanstående ska rapporteras. Är pat primärt opererad gäller ”PAD från primär operation”)

 PAD från primär operation

 PAD från mellan-/grovnålsbiopsi (gäller pat som aldrig op eller som får neoadjuvant behandling)

Patologi- eller cytologiavd. ...........................................................

Preparatnr.....................

 PAD ej utfört

Preparatår.....................

Invasivitet
 Enbart invasiv cancer

 Enbart cancer in situ

 Både invasiv och cancer in situ

 Bedömning ej möjlig

Typ av invasiv histopatologi
 Duktal cancer

 Både duktal och lobulär cancer

 Duktal cancer + andra typer än lobulär

 Lobulär cancer

 Medullär cancer

 Annan invasiv cancer, vilken:……………………

Typ av cancer in situ histopatologi
 DCIS

 LCIS

 DCIS + LCIS

 Annan cancer in situ, vilken: .......................................................
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NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER/ ANMÄLAN

Patientens namn

1

3:3

Patientens personnummer

PAD UPPGIFTER FRÅN OPERATION

(Avser PAD uppgifter från primär operation eller operation efter neoadjuvant behandling)

Antal invasiva tumörer i bröstet
0
1
2
3

 Uppgift saknas

 >4

Histopatologisk storlek för största invasiva tumören……………mm
 Ej bedömbart/uppg saknas

Multifokalitet (avser invasiv cancer)
 Nej  Ja
 Uppgift saknas
Histopatologisk storlek för cancer in situ ......................... ……mm
 Ej bedömbart/uppg saknas

Antal SN enligt PAD (totalt antal) .....................................................
Metastas i SN
 Nej  Ja

Antal SN med makrometastaser (>2mm) ......................................
Antal SN med mikromet (>0,2 och <2mm) ........................................
Antal SN med submikromet (<0,2 mm) ...........................................

 Uppgift saknas

Om ja, besvara följdfråga

Totalt antal undersökta lymfkörtlar från samtliga axillingrepp

Totalt antal lymfkörtlar med metastas större än 0,2 mm från

(axillutrymning, sampling, SN) ………………………….

samtliga axillingrepp (axillutrymning, sampling, SN)……………...

TUMÖRBIOLOGI

(Information från operations-PAD. Om neoadjuvant behandling eller aldrig opererad används information från biopsi och före ev neoadj beh)

NHG (invasiv) eller Nuclear grade (CIS)  Grad 1

 Grad 2

 Grad 3

 Ej utfört

 Ej bedömbart/uppg saknas

ER-status.……………….%

Immunhistokemi:  Positiv

 Negativ

 Ej utfört

 Ej bedömbart/uppg saknas

PgR-status.……………...%

Immunhistokemi:  Positiv

 Negativ

 Ej utfört

 Ej bedömbart/uppg saknas

 Negativ

 Ej utfört

 Ej bedömbart/uppg saknas

 Ej utfört

 Ej bedömbart/uppg saknas

HER2 neu

 Amplifierat*
*(3+ eller FISH-analys utförd)

KI67.………………………%

 Låg(<10%)

 Medel(10-20%)

 Hög(>20%)

Förekomst av kärlinväxt

 Nej

 Ja

 Uppgift saknas

POSTOPERATIV BEDÖMNING
Datum för adjuvant terapibeslut ....................................................... (År-mån-dag)
Multidiciplinär postoperativ bedömning som stöd för adjuvant behandling

 Nej

 Ja

 Uppgift saknas

Planerad postoperativ adjuvant behandling följer nationella/regionala riktlinjer

 Nej

 Ja

 Uppgift saknas

POSTOPERATIV ADJUVANT BEHANDLING (Avser den planerade postoperativa adjuvanta behandlingen)
Postoperativ adjuvant behandling planeras

 Nej

Radioterapi

 Ja

 Uppgift saknas

 Nej

 Ja

 Uppgift saknas

 Bröst eller bröstkorgsvägg

 Loko-regionalt

 Nej

 Ja

 Uppgift saknas

 Antiöstrogen

 Aromatashämmare

 Nej

 Ja

 Uppgift saknas

 Antracyklinbaserad
 Kombination med taxaner

 CMF
 Övrig cytostatika

 Nej

 Ja

 Uppgift saknas

 Trastuzumab
 Övrig målstyrd terapi, ange vilken:………………………………

 Nej

 Ja

 Uppgift saknas

Om ja, besvara följdfråga

Endokrin behandling
Om ja, besvara följdfråga

Cytostatika
Om ja, besvara följdfråga

Målstyrd terapi
Om ja, besvara följdfråga

Kastration

SJUKHUS- OCH KLINIKUPPGIFTER FÖR EFTERFORSKNING
Adjuvant behandling – ansvarigt sjukhus ....................................

Adjuvant behandling – ansvarig klinik………………………………

Uppföljning – ansvarigt sjukhus ...................................................

Uppföljning – ansvarig klinik………………………………………...
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APPENDIX 2:
PPS Urval
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PPS Urval
Steg 1
Exempel: Om 23 % av samtliga inrapporterade fall av bröstcancer år 2012 kom från Stockholm Gotlandregionen så tilldelas den regionen även 23 % av den förutbestämda stickprovsstorleken,
det vill säga 0,23 x 800 = 184 individer.
Tabell: Allokering av fall för inkludering i valideringsstudien
per sjukvårdsregion (urvalssteg 1).
Antal registrerade Antal som
Region
2012
ska valideras
Sthlm/Gotland
1931
184
Uppsala/Örebro 1824
173
Sydöstra
838
80
Södra
1564
149
Västra
1531
146
Norra
718
68
Riket
8406
800
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Steg 2
Exempel: Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset rapporterade 1017 nya fall av
bröstcancer under 2012. Av dessa kom 556 från Karolinska sjukhuset och 461 från
Södersjukhuset. Karolinska tilldelades 55 % av de totalt 184 allokerade fallen i Stockholm Gotlandregionen, det vill säga 101 fall, medan Södersjukhuset fick resterande 45 %, det vill säga
83 fall.
Figur: Allokering av fall för inkludering i valideringsstudien
per sjukhus inom respektive sjukvårdsregion (urvalssteg 2).
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APPENDIX 3:
Enkät till deltagande kliniker
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Enkätfrågor till inrapportörer Nationell validering av bröstcancerregistret

Namn:
Yrkeskategori:
Sjukhus:
Klinik:

1. Vilken yrkeskategori rapporterar till bröstcancerregistret? (Du kan kryssa i flera
alternativ)

□
□
□
□

Läkare
Sjuksköterska
Sekreterare
Annan

Om annan, ange vem:

2. Hur många personer arbetar med att rapportera till bröstcancerregistret på din
klinik?
□
□
□

1
2–5
6 eller fler

3. Finns det särskild tid avsatt för att rapportera till bröstcancerregistret?
□
□

Ja
Nej

Kommentar:

1
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4. På vilket sätt stöder klinikledningen arbetet med inrapportering på kliniken?

5. Hur ser rutinen ut för inrapportering till bröstcancerregistret? (T.ex. först på papper
sedan web, direkt vid patientbesöket)

6. Ser rutinen likadan ut för inrapportering till olika kvalitetsregister på din klinik?
□
□
□

Ja
Nej
Vet ej

Kommentar:

7. Ge tre förslag till förbättringar i registret:

Tack för din medverkan!

Enkäten skickas till:
Charlotta Lönnqvist
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Regionalt cancercentrum
Box 6909
102 39 Stockholm

2
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