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Bakgrund 
I Sverige diagnostiseras cirka 1 200 nya fall av tumörer i centrala nervsystemet per 
år (metastaser från andra organ är exkluderade). De utgör därmed ungefär 3% av 
samtliga cancerfall. Omkring 90% av dessa är lokaliserade intrakraniellt. Av de 
primära hjärntumörerna utgör meningiom 25%, lågmaligna gliom 15% och 
högmaligna gliom 30%. Överlevnaden för hjärntumörer i Sverige förbättrades tydligt i 
slutet av 70-talet. Femårsöverlevnaden för meningiom är ca 80% och för neurinom 
omkring 90%. För gruppen hjärntumörer exklusive neurinom och meningiom, är 
överlevnaden omkring 30%. Däremot har gruppen tillhörande högmaligna gliala 
tumörer, som utgör ca 1/3 av samtliga CNS-tumörer, en betydligt sämre prognos. 
Medianöverlevnaden för maligna gliom grad IV (glioblastom) är ca 12 månader efter 
diagnos. Under de senaste åren är flera nya behandlingsalternativ föremål för ett 
stort antal kliniska studier. 

 

Syfte med kvalitetsregistret 
I Cancerfondens regi bildades 1993 en nationell arbetsgrupp med uppdrag att 
utarbeta ett åtgärdsprogram för att förbättra behandling och omhändertagande av 
patienter med primära hjärntumörer. Syftet var också att initiera kliniska utvärderingar 
av nya behandlingsprinciper och läkemedel. I arbetet ingår också att upprätta register 
för att möjliggöra kvalitetskontroll genom insamling av data på regional nivå och 
sammanställning av nationell statistik. Definitionsmässigt innehåller ett Nationellt 
kvalitetsregister individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat 
inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Ett Nationellt kvalitetsregister 
kvalitetsgranskas och finansieras i ett gemensamt system mellan staten och 
regionerna (www.kvalitetsregister.se). 
 
Det nationella kvalitetsregistret för CNS-tumörer (tidigare benämnt som det nationella 
kvalitetsregistret för hjärntumörer) registrerar sedan 1999 data avseende diagnos, 
typ av kirurgiska ingrepp samt komplikationer, läkemedelsbehandling, inklusion i 
studier och överlevnad. Registreringen förväntas medföra kvalitetshöjande åtgärder, 
ett effektivare resursutnyttjande samt motverka regionala skillnader i behandling och 
omhändertagande. Huvudsyftet är att dessa åtgärder ska förbättra vården och 
prognosen för patienter med CNS-tumörer. 

 

Mätbara mål och kvalitetsindikatorer 
Samtliga nydiagnostiserade tumörer hos patienter i åldersgruppen 18 år och äldre 
med ICD-diagnoskoderna C70, C71, C72 samt vissa C75 som har en röntgen- eller 
PAD/cytologiverifierad primär tumör i CNS (centrala nervsystemet) ska registreras. 
Denna selektion innebär att innehållet i detta register ej helt stämmer överens med 
officiella incidenssiffror från cancerregistret. Informationen till registret inhämtas via 
ett anmälningsformulär där viktig information gällande patient och tumörsjukdom 
anges. Dessutom ska uppföljningsformulär ifyllas vid nya händelser. 
Uppföljningsformuläret innefattar bl.a. strålbehandling, medicinsk behandling, 
inklusion i kliniska studier, men också eventuell förnyad kirurgi. Patientrapporterade 
mått (PROM – 3 månader och 1 år efter operation /PREM - 7 månader efter 
operation) samlas in från och med januari 2016. 

http://www.kvalitetsregister.se/
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Organisation 
Huvudman 
Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA) för CNS-registret är Region 
Västerbotten. CPUA ansvarar för att personuppgifter på central registernivå̊ hanteras 
på ett rättssäkert och kvalitetssäkrat sätt, och att bestämmelser om sekretess och 
grundläggande krav i Patientdatalagen, Personuppgiftslagen och 
dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Formellt sett utser CPUA registerhållare, 
styrgrupp och den organisatoriska enhet (RCC) som ska utföra uppgifter relaterade 
till det centrala personuppgiftsansvaret, t ex analys av data i hela registret, beslut om 
vad som ska registreras och beslut om utlämnande av registeruppgifter. Uppdrag 
inom Kvalitetsregister för CNS-tumörer, som innefattas av det centrala 
personuppgiftsansvaret utförs på uppdrag av CPUA, även om den som utför 
uppdraget kan vara anställd av och tillhör en annan organisation än Region 
Västerbotten. 
 
Registerhållare  
Registerhållaren utses av CPUA efter förslag från styrgruppen och denne är 
huvudansvarig för registrets utveckling och drift och leder styrgruppens arbete. 
Denne har ingående kunskap om kvalitetsregistrets innehåll, funktionalitet och 
resultat och är väl orienterad om reglerna för kvalitetsregister. Registerhållaren gör 
överenskommelser med RCC Norr  och företräder eller utser företrädare för registret 
lokalt, nationellt och internationellt.  Registerhållaren ska vara väl förankrad inom 
området neuro-onkologi i Sverige. 
 
Styrgrupp  
Ordinarie styrgruppsmedlemmar är registerhållaren och regionala representanter 
vilka utgörs av en onkolog/neurolog och en neurokirurg från varje sjukvårdsregion. 
Dessutom ingår en representant för omvårdnad och vid behov en representant för 
palliativ vård. Detta ger förutsättningar för regional och nationell förankring i berörda 
vårdprofessioner. Utöver detta ingår en representant för patientföreningen, utsedd 
formellt av aktuell styrelse/årsmöte i samverkan med styrgruppens ordförande. I de 
regioner där det finns regionala processledare, vilka inte ingår enligt ovan, är dessa 
ständigt adjungerade representanter i styrgruppen.  RCC:s personal stödjer registret 
men ingår inte formellt i styrgruppen. 

I styrgruppen kan även andra adjungeras efter behov och intresse, exempelvis pga 
speciell kompetens eller specifika arbetsuppgifter, t.ex. patologi, epidemiologi, PROM 
eller kvalitetssäkring.  

Formellt sett utser CPUA även styrgruppsmedlemmar vilket dock i praktiken sker i 
samråd med regionens verksamheter. 
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Styrgruppens arbetsuppgifter är att  
• utforma innehåll och form i kvalitetsregistret  
• tillse att kvalitetsregistret är användbart för förbättringsarbete  
• säkerställa datakvalitet, i samarbete med deltagande kliniker  
• tillse ändamålsenlig återrapportering till berörda målgrupper  
• utveckla kvalitetsregister enligt ansökan till SKL enligt de kriterier och 

inriktningsmål som finns för Nationella kvalitetsregister  
• hjälpa deltagande kliniker med analys av resultat  
• stötta verksamheterna så att uppgifterna i kvalitetsregister används som 

underlag för kvalitetsförbättrande åtgärder  
• kontinuerligt öka registrets kliniska relevans 
• tillse att det finns en överenstämmelse mellan kvalitetsregister och 

vårdprogram 

Förteckning över styrgruppsmedlemmar återfinns i bilaga 1 och på 
www.cancercentrum.se 

Besluts- och arbetsordning  
Registerhållaren och styrgruppen har ett övergripande ansvar för kvalitetsregistrets 
utveckling och drift. Styrgruppen utser ordförande och vice ordförande som ska vara 
en onkolog/neurolog respektive en neurokirurg. Ordförande/vice ordförande utses för 
en period av två år med möjlighet till ett omval. Gruppen beslutar om lämpliga 
arbetsformer inklusive att vid behov utse mindre arbetsgrupper för specifika frågor. 

Styrgruppen eftersträvar beslut i konsensus. Om konsensus inte kan uppnås, sker 
beslut efter omröstning bland de ordinarie styrgruppsmedlemmarna med enkel 
majoritet; vid lika antal röster har registerhållaren utslagsröst. Minst nio ordinarie 
medlemmar ska delta i omröstningen för att beslut ska kunna fattas. Kvalitetsregistret 
för CNS-tumörer är att betrakta som en federation av regionala register och om en 
region önskar avstå från en icke-obligatorisk aktivitet, kan regionen avstå från att 
delta i denna aktivitet. Årsrapporten och liknande publik sammanställning (t ex Koll 
på läget) och patientöversikt ska ses som obligatorisk. 

Minst två protokollförda styrgruppsmöten ska hållas per år. Vid ett av dessa möten 
ska de regionala monitorerna från respektive RCC delta. Vid behov genomförs 
ytterligare möten eller telefonkonferenser. Dessa möten leds av ordföranden/vice 
ordföranden och förbereds gemensamt med registerhållare och stödteam. 

Arbetet leds mellan möten av registerhållaren och ordförande/vice ordförande, med 
stöd från registerförvaltande personal (stödteam) vid RCC Norr. RCC Norr  är en del 
av Region Västerbottens organisation.  

Ett mål är att det regionala kvalitetsarbetet ska ledas av en onkolog/neurolog och en 
neurokirurg med vardera 10 procent av en heltidstjänst avsatt för uppdraget. Dessa 
processledare har till uppgift att leda det regionala arbetet med att utforma styrande 
dokument, regionala medicinska riktlinjer och att på regional nivå följa upp 
cancersjukvårdens mål och mätetal.  
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Arbetsgrupper  
Styrgruppen kan utse arbetsgrupper för att göra fokuserade insatser inom olika 
områden. Aktiva arbetsgrupper är för närvarande: 

- Arbetsgruppen för PROM och PREM (Patientrapporterade utfallsmått och 
erfarenheter), sammankallande Lena Rosenlund  

- Arbetsgruppen för Patientöversikt CNS-tumörer (PÖ), sammankallande 
Michael Strandeus, se separat dokument  

- Arbetsgruppen för forskning baserad på kvalitetsregisterdata, under 
uppbyggnad. Leds f n av ordföranden tillsammans med Asgeir Jakola. 

Ansvarigt RCC  
Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) är ansvariga för Kvalitetsregiregistret för 
CNS-tumörer vad gäller uppbyggnad och drift, men styrgruppen för registret har ett 
övergripande ansvar för registrets utformning, användning och utveckling enligt 
beskrivning ovan. På RCC Norr finns stödteam med koordinator, 
registeradministratör, statistiker, produktägare. Normalt genomförs sin IT-utveckling 
från utvecklingsteamet i Norr. 

RCC Norr ansvarar för uppgifter såsom behörighetstilldelning, inklusive borttagande 
av inaktuell behörighet, central och lokal åtkomstkontroll, hantering av 
personuppgifter inklusive borttagande av personer som inte vill vara registrerade i 
CNS-registret, rutiner för rättelse, logguppföljning, kvalitetssäkring, IT-säkerhet och 
IT-utveckling av INCA- plattformen mm.  

Stödteamet på RCC Norr ger administrativt stöd till registerhållaren såsom kallelser 
till och organisation av möten för styrgrupp och inrapportörer, adminsistration av 
minnesanteckningar från dessa, kontakter med inrapportörer och regionala 
monitorer, justering av variabler och manual för registrering i kvalitetsregister samt 
andra uppgifter som överenskommes om. Statistiker gör årsrapporter och besvarar i 
samråd med registerhållaren förfrågningar från myndigheter och övriga intressenter 
om uppgifter i registret och eventuella studiefiler för externa forskare.  

Ekonomi 
Medel för upprättande av nationellt kvalitetsregister har huvudsakligen erhållits från 
SKL och även från Cancerfonden samt Cancerforskningsfonden Norr.  

 



   

 

7 

 

Samarbete med externa intressenter 
Efter särskild överenskommelse kan samarbete genomföras med externa 
intressenter som exempelvis företag till vilka kvalitetsregistret tillhandahåller 
information om epidemiologi och läkemedelsförbrukning mm i enlighet med 
rekommendationer i Överenskommelsen mellan landstingen, och kommuner, 
regeringen och industrin rörande nationella kvalitetsregister (se 
www.kvalitetsregister.se). CPUA i form av ansvarig jurist eller dennes representant 
på Region Västerbotten granskar, godkänner och undertecknar samarbetsavtal 
mellan kvalitetsregistret och företag. Såväl regionjurist som RCC-chef deltar i 
handläggningen. som representant för CPUA  

 

Rapportering till Kvalitetsregistret för CNS-tumörer 
Av läkare/sjuksköterska/sekreterare ifyllt registerformulär skickas, i första hand 
elektroniskt via INCA, en nationell IT-plattform, till respektive Regionalt 
cancercentrum. Varje Regionalt cancercentrum arbetar med den egna regionens 
databas och utför kontroller av täckningsgrad via Cancerregistret samt påminner 
klinikerna vid utebliven rapportering till registret. De regionala registren lagras i 
samma server och bildar tillsammans den nationella databasen. Detta innebär att 
denna även innehåller full personidentifikation, men INCA:s behörighetssystem styr 
åtkomst av registerdata. 

 

Tillgång till registerdata för verksamhetsutveckling och 
kvalitetsarbete  
Varje klinik har rätt att från INCA-systemet eller via sitt Regionala cancercentrum få 
tillgång till sina egna inrapporterade data.  
 
Sammanställningar av data på regional nivå för verksamhetsutveckling eller 
kvalitetsarbete kan göras efter ansökan enligt gemensam mall från Regionala 
cancercentrum (www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/datauttag/). Företrädare för CPUA fattar 
beslut om utlämnande eller inte utlämnande i samverkan med och efter 
rekommendation från styrgruppens ordförande. 
 
Sammanställning och tolkning av registerdata på nationell nivå görs av registrets 
styrgrupp i samarbete med ansvarigt Regionalt cancercentrum. 
 
Koll På Läget (KPL) med utvalda indikatorer finns tillgängligt för användare och 
sänds på begäran till professionen.  
 
Publikt rapporteras valda indikatorer interaktiv årsrapport och Vården i Siffror (ViS). 

För ytterligare information om INCA plattformen, se (www.cancercentrum.se)  
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Vetenskapliga projekt och publikationer utgående från 
kvalitetsregistret eller dess delregister 
Registrets data kan användas i vetenskapliga syften. Initiativ till vetenskapliga projekt 
utgående från registret kan komma från registerhållare och ordförande eller annan 
person inom styrgruppen, men även från annan forskare/forskargrupp. 
Forskningsprojekt utgående från registret ska prövas av etikprövningsnämnd. 
Projektplanen och uttag av registerdata ska alltid diskuteras och godkännas av 
styrgruppen eller av registerhållare och ordförande. Uttag av registerdata för 
vetenskapligt projekt förutsätter skriftlig ansökan enligt gemensam mall från 
Regionala cancercentrum (www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/datauttag/). Företrädare för CPUA fattar 
beslut om utlämnande eller inte utlämnande i samverkan med och efter 
rekommendation från styrgruppen.   
 
Koordinerande Regionalt cancercentrum (RCC Norr) gör därefter önskat uttag ur 
databasen. Beträffande användning av data från registret för forskningsändamål 
gäller följande: 
 
1. Materialet får endast användas för det i ansökan specificerade projektet. Data får 

inte lämnas ut till tredje part. 

2. Individuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

3. Kontakt med vederbörande patient/person, närstående eller liknande, får inte tas 

utan medgivande av den för vården ansvarige läkaren. 

4. I de fall där registerdata jämförs med källdata (t ex PAD) skall eventuella 

diskrepanser noteras och rättelser ska, i samarbete med registerhållare, 

återföras till registret med uppgift om förändringarna. 

5. Eventuella bortfallsanalyser avseende registerdata skall planeras med och 

godkännas av registerhållare. 

 

Policy för författarskap i vetenskapliga publikationer 
utgående från registret 
Vetenskapliga projekt som använder registerdata utgående från registret kan i vissa 
fall innebära ett samarbete mellan en eller flera ledamöter inom registergruppen och 
annan nationell eller internationell forskare eller forskargrupp. För att undvika 
konflikter i samband med publicering av vetenskapligt material bör man i 
styrgruppen, redan tidigt under arbetet, diskutera formerna för hur författarnas 
insatser skall dokumenteras i artikeln. 
 
Registrets författarpolicy bygger i huvudsak på de s.k. Vancouverreglerna (Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, utgivna av 
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)) 
(http://www.icmje.org/#author). Den följer anvisningarna i Vetenskapsrådet (2003) 
Riktlinjer för god medicinsk forskning (http://www.vr.se) 

 

http://www.vr.se/
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Allmänna krav på författarskap/medförfattarskap 

Medförfattarskap grundas huvudsakligen på vetenskapliga insatser. 
Författare/medförfattare till en vetenskaplig publikation baserad på registrets data 
ska helt uppfylla samtliga av följande kriterier: 
 
a) i betydande mån ha bidragit till utformningen av studien eller till insamlingen av 
data eller ha bidragit vid analyserna eller tolkningen av resultaten 
 
b) ha deltagit i skrivandet av en första version av publikationen eller ha deltagit i det 
fortsatta revisionsarbetet med insatser av vetenskaplig karaktär 
 
c) ha godkänt slutversionen av manuskriptet 
 
Punkterna a, b och c ska samtliga vara uppfyllda. Varje författare skall ha deltagit i 
arbetet med artikeln i tillräcklig omfattning för att offentligt kunna ta ansvar för 
artikelns innehåll och slutsatser. 
 
Den som uppfyller kvalifikationerna enligt punkterna a – c ovan skall vara 
medförfattare. 
 
Medförfattarskap ska överenskommas i samband med planeringen av publikationen. 
Samtliga medförfattare skall godkänna den insända versionen av manuskriptet och 
därmed erkänna sitt ansvar för publikationen. 
 
Den som bidragit till arbetet, men inte tillräckligt för att vara medförfattare, bör 
omnämnas i ”acknowledgements”. 
 
Specifikt för publikationer där data från registret ingår 

För varje artikel ska delregistrets styrgrupp tidigt under arbetet identifiera de personer 
som är direkt ansvariga för databearbetning och skrivande. En av dessa utses till 
huvudförfattare. Olika tidskrifter tillämpar olika riktlinjer för gruppförfattarskap. Efter 
förslag från de ansvariga författarna beslutar styrgruppen om författarlistans 
utformning enligt någon av följande modeller: 
 
a) De ansvariga författarna, följt av styrgruppens medlemmar, följt av ”for the 
Swedish CNS tumour registry med fotnot som hänvisar till Appendix där deltagare i 
diagnosgruppen listas (med funktioner). Styrgruppsmedlemmar som för en given 
publikation inte uppfyller de allmänna kraven på författarskap ovan bör avstå. Denna 
modell används i första hand när ett eller flera årsmaterial beskrivs och 
frågeställningarna är av övergripande karaktär. 
 
b) De ansvariga författarna, följt av ”for the Swedish CNS tumour registry med 
fotnot som hänvisar till Appendix där deltagare i diagnosgruppen listas (med 
funktioner). Denna modell används i första hand när ett eller flera årsmaterial 
utnyttjas och frågeställningarna är avgränsade. Det bör också vara förstahandsval för 
abstracts som i övrigt uppfyller kriterierna under (a). 
 
c) Enbart ansvariga författare. I Acknowledgements bör ”for the Swedish CNS 
tumour registry” med hänvisning till registrets eller diagnosgruppens hemsida där 
deltagare finns listade. Denna modell används i första hand när en mindre del av 
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materialet används för avgränsade frågeställningar. Modellen kan även användas för 
översiktsartiklar utan originaldata. 

Personuppgiftsansvar  
Kvalitetsregistret för CNS-tumörer följer det rättsliga regelverk som reglerar 
kvalitetsregistrens arbete inom den centralt personuppgiftsansvariga myndigheten 
(CPUA), se ’Personuppgiftsansvar och kvalitetsregister’, kvalitetsregister/Regelverk 
på www.kvalitetsregister.se.  

Personuppgiftsansvaret vid inrapporterande vårdgivare ligger på motsvarande sätt 
på den lokalt personuppgiftsansvariga myndigheten (LPUA), vanligen med 
verksamhetschefen som ansvarig för det praktiska arbetet enligt en lokal 
delegationsordning. Det är först när lokala data rapporterats och kommit in till det 
nationella registret som personuppgiftsanvaret övergår till CPUA.  

Eftersom registerstyrgrupp inte finns i lagens mening har Region Västerbotten och 
kvalitetsregistrets nuvarande styrgrupp enats om att det ska finnas en styrgrupp. 
Detta dokument är en beskrivning av arbetsordning och beslutsordning för 
verksamheten.  
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Bilaga 1: Styrgruppen Nationella kvalitetsregistret för CNS-tumörer 
 

Ordförande/registerhållare 
Roger Henriksson Onkolog, Umeå universitet 
 

Ledamöter 
Asgeir Jakola  Neurokirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Marie Sjögren  Neurolog/onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
David Löfgren Onkolog, Universitetssjukhuset Örebro 
Magnus Olivecrona Neurokirurg, Universitetssjukhuset Örebro 
Göran Hesselager Neurokirurg, Akademiska sjukhuset Uppsala 
Magnus Lindskog Onkolog, Akademisk sjukhuset Uppsala 
Munila Mudaisi Onkolog, Universitetssjukhuset Linköping 
Peter Milos  Neurokirurg, Universitetssjukhuset Linköping 
Henrietta Nittby Neurokirurg, Skånes Universitetssjukhus 
Sara Kinhult  Onkolog, ordförande vårprogramgruppen 
Margret Jensdottir Neurokirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 
Sofia Hylin  Neurolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 
Lena Rosenlund Sjuksköterska neuro-onkologi, RCC Stockholm-Gotland 
Maria Sandström Onkolog, Norrlands universitetssjukhus 
Rickard Sjöberg Neurokirurg, Norrlands universitetssjukhus 
Michael Strandeus Representant i arbetet med Patientöversikter 
Eskil Degsell  Representant för patienter/närstående  

 

 


