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Bakgrund 
Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (Swedish Quality Registry for Gynecologic 
Oncology) är ett nationellt kvalitetsregister för vuxna patienter med malign gynekologisk tumör, men 
som även inkluderar borderlinetumörer och Pagets sjukdom i vulva. 
SQRGC är uppdelat i fyra diagnosgrupper: 

• Ovarialcancer (Här ingår ovarialcancer, tubar-,och peritonealcancer samt cancer abdominis 
och pelvis av sannolikt gynekologiskt ursprung samt borderlinetumörer). Registrering 
påbörjades 2008. 

• Endometriecancer och livmodersarkom. Registrering påbörjades 2010. 

• Cervix- och vaginalcancer. Registrering påbörjades 2011 

• Vulvacancer. Registrering påbörjades 2012 
Registrering av persisterande trofoblastsjukdomar inklusive choriocarcinom planeras. 

 

Syfte och mål 

• Att vara ett verktyg för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning inom den svensk 
gynekologisk cancersjukvård 

• Att utgöra ett underlag för forskning 
 

Kvalitetsindikatorer, inklusions- och exklusionskriterier samt registrerade variabler 
SQRGC utgår från de övergripande indikatorer för cancervården som tagits fram i Socialstyrelsens 
arbete med nationella riktlinjer. Generellt analyseras bland annat:  

• Diagnosgruppens och diagnosens täckningsgrad gentemot det svenska cancerregistret  

• Överlevnad 

• Deltagande (inkluderad) i behandlingsstudie 

• Andel patienter som bedömts vid multidisciplinär konferens 

• Ledtider 

• Andel patienter som bedöms som tumörfria efter primärbehandling 

• Kirurgiska behandlingskomplikationer 
Därutöver tillkommer specifika kvalitetsindikatorer för de olika diagnosgrupperna. Dessa 
indikatorer och målnivåer anges i respektive vårdprogram. 

 

Generella inklusions- och exklusionskriterier: 
• Patienter med diagnosticerad gynekologisk tumörsjukdom tillhörande någon av ovanstående 

diagnosgrupper skall registreras i SQRGC 

• Obduktionsfall exkluderas. 

• Patienter med diagnosdatum under 18 år exkluderas 

• Metastaser utgånget från primär tumör utanför genitala organen skall ej registreras. 

• Flera gynekologiska primärtumörer hos samma patient registreras separat.  
Exakt vilka diagnoser som ingår i respektive diagnosgrupp och vilka variabler som ska registreras 
framgår av Registermanualen. 
 

https://www.cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/dokument/


Patientinformation 
Samtliga patienter ska informeras om registret. En skriftlig patientinformation finns tillgänglig för 
nedladdning på RCC:s samverkan hemsida. Något skriftligt medgivande från patienten krävs inte. 
Patient som aktivt avböjer registrering ska kontakta Centralt Personuppgiftsansvarig, via sin 
vårdenhet eller respektive RCC. 
 

Organisation 

Huvudman 
Region Västra Götaland är huvudman för registret och är också central personuppgiftsansvarig 
(CPUA). Nationellt samordnande RCC för SQRGC  är regionalt cancercentrum väst (RCC väst) 
 

Registergrupp/ Styrgrupp 
SQRGC leds av en nationell styrgrupp. Styrgruppen har beslutanderätt och ansvarar för vilka 
patientdata som samlas in och hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen har delegerat 
det löpande registerarbetet till en arbetsgrupp som hanterar operativa frågor, bereder förslag till 
styrgruppen samt meddelar synpunkter till CPUA angående utlämnande av registerdata. 
Styrgruppens medlemmar skall så långt möjligt utgöras av representanter från alla sjukvårdregioner i 
Sverige. Respektive sjukvårdsregion skall föreslå representanter som därefter invals av styrgruppen. 
Invalda medlemmar skall vara godkända av respektive huvudman.  Samtliga medlemmar avger 
årligen en jävsdeklaration som även skall förnyas vid ändrade jävsförhållanden.  
Arbetsgruppen består av ett mindre antal av styrgruppsmedlemmarna samt det nationella 
stödteamet (enhetschef, statistiker och registerproduktägare) vid RCC väst.   
 
Personuppgiftsansvar och personuppgiftsbehandling 

Se https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen 
 

Samarbetsavtal 
Ett samarbetsavtal mellan SQRGC och RCC väst upprättas årligen. I detta avtalas målsättningar, 
utvecklingsområden och resurser för det aktuella året 
 

Ekonomi och drift 
Registering/inrapportering i kvalitetsregister är en del av sjukvårdens ordinarie arbete och respektive 
enhet/klinik skall se till att resurser för detta arbete finns. Dock fodras det också resurser för att 
SQRGC skall kunna driva och utvecklas. Finansiering av detta sker genom anslag från staten och SKR. 
Ansökan om medelstilldelning sker årligen via registerhållaren på delegation från styrgruppen. 
Budgetering av erhållna medel görs av registerhållaren och godkänns av styrgruppen. Alla 
kvalitetsregister på cancerområdet är uppbyggda på den tekniska plattformen INCA. Plattformen ägs 
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och förvaltas och utvecklas av RCC-samverkan.  
 
Datafångst/Rapportering till SQRGC 

Inom varje klinik utses en läkare med huvudansvar för registret. Dessutom skall det finnas en person 
med samordnande ansvar (regional registersamordnare) för den elektroniska registerrapporteringen. 
Rapporterande klinik bestämmer i övrigt själv rutiner för rapportering till SQRGC. Läkare kan delegera 
ansvaret som inrapportör till annan yrkeskategori efter utbildning, men har alltid huvudansvaret för 
inrapporterade data. Den regionala registersamordnaren skall också vara klinikens kontaktperson 
gentemot RCC. Registrering sker via webben direkt i INCA-systemet. Under rubriken Dokument på 
registrets öppna hemsida  finns variabelförteckning, manual, instruktionsfilmer samt inklusions och 
exklusionskriterier 
 
 
 

 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/information-fran-vardgivare-om-registrering-i-kvalitetsreg_gyn_20181025.docx
https://www.cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/registergrupp/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen
https://www.cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/dokument/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/variabelbeskrivning-svenska-kvalitetsregistret-for-gynekologisk-cancer-.xlsx
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/instruktionsfilmer/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/livmoderkroppscancer/inklusionskriterier-livmoderkroppscancer-20140910.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/livmoderkroppscancer/inklusionskriterier-livmoderkroppscancer-20140910.pdf


Support vid registrering och statistik 
Se 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/support/ 

 
 

Ansökan om uttag av registerdata till externa intressenter 
En ansökan om datauttag skall skickas till RCC Väst. Ansökan skall göras på ansökningsblankett länk 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/datauttag/ 
och innehålla forskningsplan och etikgodkännande. Det är önskvärt att den som ansöker först har 
gjort en avstämning med, i första hand biträdand registerhållaren huruvida frågeställningar i 
projektet kan besvaras med de uppgifter som finns i registret och om liknande projekt redan är 
initierade. Inför utlämningsbeslut av CPUA via verksamhetschefen vid RCC väst inhämtas synpunkter 
från registerhållaren eller biträdande registerhållaren. 
  
Tolkning av data fodrar en ingående kunskap om hur data insamlats, täckningsgrader, validitet m.m. 
Styrgruppen anser därför att datautlämnande till externa intressenter i första hand sker i form av en 
kommenterad rapport. 
 

Tillgång till registerdata för patienter och allmänhet 
Se länk 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/statistik/  
 

Forskning 
Svenska Gyncancergruppen (SweGCG) bildades våren 2013. Gruppen har stöd från Cancerfonden. 

Syftet är att genom nationellt och internationellt samarbete initiera och bedriva kliniska och 

translationella studier av gynekologiska cancersjukdomar med hög vetenskaplig kvalitet utgående 

bl.a från SQRGC. Årligen beviljas också flera uttag av registerdata som används av externa forskare. 

 

Återkoppling till deltagande verksamheter 

•  Deskriptiv statistik är tillgänglig för alla enheter online för flertalet variabler.  

• Inrapporterande enheter har full tillgång till egna data, men till andra regioners data endast 
på gruppnivå.  

• Registerhållaren ansvarar för att det utförs bearbetningar av deskriptiva basdata, analys av 
trender och överlevnad, såväl total som sjukdomsspecifik, uppdelat på adekvata grupper. 
Detta publiceras årligen i en öppen årsrapport. Se nedan. 

• Regler för forskningsprojekt och beslut om publikationer utformas av styrgruppen.  
 

Nationella registerrapporter 
Årligen publiceras en registerrapport med en sammanställning och tolkning av registerdata. 
Rapporten utarbetas av registerhållaren i samarbete med arbetsgruppen och statistiker vid RCC Väst. 
Registerrapportens innehåll och utformning godkänns av styrgruppen. Denna rapport är publik. 
 

Styrdokumentets förankring 

Detta dokument har godkänts av styrgruppen för Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer. 
Styrdokumentet revideras fortlöpande. 
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