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FÖRORD
Nationellt Kvalitetsregister för primära CNS-tumörer utgör den nya och omarbetade versionen av tidigare
”Hjärntumörregistret” som bildades 1999. Registreringen av CNS-tumörer startade 2018.

Registrets övergripande m̊alsättning är att tillsammans med gällande v̊ardprogram (www.cancercentrum.
se/samverkan/cancerdiagnoser/CNStumörer/vårdprogram) stimulera till en god och jämlik v̊ard av
patienter drabbade av primära tumörer i CNS. Registret kartlägger och redovisar den diagnostiska
processen, behandling med resultat nationellt och regionalt avseende år 2020 och ska bidra till hela
v̊ardens förbättringsarbete där följsamhet till gällande riktlinjer kan följas upp. Faktorer av betydelse för
den enskilda individen ska belysas.

Data kommer fr̊an Sveriges alla v̊ardgivare som ansvarar för behandling av denna sjukdomsgrupp.
Syftet är att vara en källa till kunskap om svensk v̊ard för patienter, v̊ardpersonal, forskare och beslutsfattare.

https://www.cancercentrum.se/samverkan/

3

www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/CNStum�rer/v�rdprogram
www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/CNStum�rer/v�rdprogram
https://www.cancercentrum.se/samverkan/


INTERAKTIV ONLINERAPPORT
Den interaktiva onlinerapporten finns tillgänglig här: https://statistik.incanet.se/CNS/.

Data uppdateras tv̊a g̊anger om året, en g̊ang p̊a v̊aren och en g̊ang p̊a hösten.
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ORGANISATION
Styrgrupp

Registrets styrgrupp har regional representation av specialister fr̊an olika professioner och terapiomr̊aden
som delar i v̊arden och behandlingen av tumörer i CNS. Deltagande sjukhus rapporterar via det webbaserade
kvalitetsregistret för regional hantering av registret, där RCC Norr i Ume̊a är primärt samordnande.

Information om styrgrupp, registerh̊allare, styrdokument, manualer och variabelbeskrivningar finns
p̊a Regionalt cancercentrums hemsida:
https://cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hjarna-och-ryggmarg/

kvalitetsregister/.

Anslag för registrets utveckling har sedan 2007 mottagits fr̊an Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister
vid Sveriges Kommuner och Regioner samt Cancerfonden och Cancerforskningsfonden Norrland.

Stödteam och support

Rapporten har utarbetats av den exekutiva styrgruppen med representanter fr̊an olika regioner, professioner,
patientföreträdare samt fr̊an stödteamet p̊a RCC Norr. För kontaktuppgifter, se: https://cancercentrum.
se/norr/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hjarna-och-ryggmarg/kvalitetsregister/

support/.

5

https://cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hjarna-och-ryggmarg/kvalitetsregister/
https://cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hjarna-och-ryggmarg/kvalitetsregister/
https://cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hjarna-och-ryggmarg/kvalitetsregister/support/
https://cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hjarna-och-ryggmarg/kvalitetsregister/support/
https://cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hjarna-och-ryggmarg/kvalitetsregister/support/


KVALITETSREGISTRET FÖR CNS UNDER COVIDPERIODEN
Kvalitetsregistret CNS har ett lägre antal inrapporterade individer och färre registerade operationer
under 2020 jämfört tidigare år. Om detta beror p̊a försenad v̊ard eller försenad inregistrering i registret
av diagnoser och opererationer är sv̊art att säga. Inrapporteringen i kvalitetsregistret har skett med viss
fördröjning även före pandemin. Kvalitetsregisterdatat visar ingen tydlig skillnad i väntetid fr̊an diagnos
till operation under 2020 jämfört med tidigare år.

RCC:s rapporter om de uppskjutna v̊ardbehoven inom hela cancersjukv̊arden finns tillgängliga här:
https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/.

Registrerade fall och operationer, över tid

Väntetid fr̊an diagnos till operation för högmaligna gliom, över tid
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Väntetid fr̊an diagnos till operation, boxplot
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PATIENTRAPPORTERADUPPLEVELSEUNDERCOVIDPERIODEN
Patientenkäter, med patientrapporterade utfallsm̊att (PROM och PREM), har skickats ut via brev
fr̊an kvalitetsregistret sedan 2016. PROM st̊ar för ”Patient Reported Outcome Measures” och beskriver
symtom, funktion samt hälsorelaterad livskvalitet, medan PREM st̊ar för ”Patient Reported Experience
Measures” och beskriver personens upplevelser och tillfredsställelse med v̊arden.

Antal utskick och täckningsgrader PREM 7 månader
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I årets kortrapport har vi valt att redovisa utvalda fr̊agor ur PREM enkäten Dina upplevelser av
sjukv̊arden i samband med din hjärn- eller hjärnhinnetumörför åren 2016 - 2020. Den PREM-enkät som
används utg̊ar fr̊an en nationell patientenkät för cancerv̊ard som utformades p̊a uppdrag av Socialstyrelsen
i samarbete med PROM-center och RCC Sydöst. Enkäten har reviderats n̊agot för att passa bättre för
personer med hjärn- eller hjärnhinnetumör och best̊ar av 52 fr̊agor inom sex olika omr̊aden:

� Sjukdomssituation, utredning och väntetider
� Diagnosbeskedet
� Kontakt och samordning
� Information
� Symtomlindring, rehabilitering och stöd
� Bemötande och förtroende

I enkäten finns även utrymme för fri text för att med egna ord kunna beskriva vad man saknat,
vad som varit bra och vad man tycker bör förbättras. Enkäten skickas ut till personer med hjärn- eller
hjärnhinnetumör som är registrerade i CNS-registret sju m̊anader efter operation eller biopsidatum. I
den här rapporten har vi delat upp personerna som svarat p̊a enkäten i tre grupper utefter läget av
tumören, hjärnhinnan (meningiom) eller hjärnan, samt för hjärntumörer även WHO malignitetsgrad I-II
(l̊aggradig) samt III-IV (höggradig) d̊a handläggningstider, behandling och uppföljning kan skilja sig
åt. De fr̊agor som valdes ut var de som vi ans̊ag viktiga och som kan ha p̊averkats under pandemi̊aret
2020. Sammanfattningsvis verkar det som att patienterna inte upplevt n̊agra större försämringar av
sjukv̊arden 2020 avseende bemötande, delaktighet samt möjlighet att f̊a kontakt med v̊arden. När det
gäller förtroendet för sjukv̊arden kring hjärn- och hjärnhinnetumör s̊a är det fortsatt högt 2020 men fler
patienter än tidigare har upplevt mycket litet förtroende. Under 2020 har fler personer med meningiom
till n̊agot högre grad än tidigare sökt v̊ard i första hand p̊a v̊ardcentral och de har samtidigt haft längre
utredningstid, fr̊an första v̊ardbesök tills besked om diagnosen meningiom.

Första besök
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Besök bes

Bemötande

Hur fick du beskedet

10



TUMÖRER I CENTRALA NERVSYSTEMET (CNS) - NATIONELL KVALITETSRAPPORT FÖR 2020

Delaktighet

Tillgänglighet

Förtroende
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