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INLEDNING  
Förord 
Denna sammanfattning är ett komplement till den interaktiva rapporten, där detaljerade data redovisas 
på enhet-, region-, sjukvårdsregion- och nationell nivå. 

Årsrapporten för 2021 års redovisar resultat från nationella kvalitetsregistret för njurcancer interaktivt, 
online för registrerade data till och med 2021 och jämförs med resultat från tidigare år. Den interaktiva 
rapporten har ytterligare utvecklats och förändrats, till del baserat på den positiva kritiken vi fått från 
tidigare år. Resultat kan granskas interaktivt med grafik, tabeller och trender, och jämförelser mellan 
kliniker, sjukvårdshuvudmän, regioner och riket kan göras.   

Denna rapport baseras på data som extraherats ur Nationellt kvalitetsregister för njurcancer 2022-05-12 
och omfattar 18 369 registrerade patienter. Den interaktiva rapporten finns på: 
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister/rapporter/  

Nationellt kvalitetsregister för njurcancer finns sedan 1 januari 2005. En grundtanke med registret är att 
faktorer av betydelse för den enskilda individen med njurcancer ska belysas. Nya primära fall av 
njurcancer hos kvinnor och män registreras. Även patienter som inte blir opererade redovisas, ofta är 
dessa biopsi-verifierade, men kliniskt bedömd njurcancer inkluderas också. Rapportering till 
Cancerregistret är obligatorisk till skillnad mot kvalitetsregistret. Trots att det är frivilligt från patientens 
sida att registreras i kvalitetsregistret för njurcancer, så har täckningsgraden varit nära 100 procent mot 
cancerregistret. Viss eftersläpning av registreringen förklarar en lägre täckningsgrad för det sista 
redovisningsåret (2021). 

Registerdata ger möjligheter att på ett objektivt och standardiserat sätt följa vårdkedjan från diagnos och 
behandling till eventuellt återfall (lokalt eller med fjärrmetastaser). Skillnader mellan regioner och 
vårdgivare kan kartläggas och relatera till aktuella, nationella och internationella riktlinjer och 
kvalitetsmål. 

Rapporten bygger på den primära handläggningen (primärregistreringen) vid urologiska eller onkologiska 
enheter. Både opererade och icke opererade patienter ingår i registret. Vidare registreras uppföljning 
efter fem respektive tio år efter diagnos för patienter utan metastaser vid primärdiagnosen. För patienter 
som opereras registreras separat kirurgiska kvalitetsvariabler och komplikationer inom 90 dagar från 
operationstillfället. Möjlighet finns också att rapportera in kirurgiska data vid operationer av misstänkt 
njurcancer men där det visar sig vara benigna tumörer. Detta för att kunna följa upp alla komplikationer 
och utfall vid all njurtumörkirurgi vid ett sjukhus och inte enbart kirurgi vid diagnosen njurcancer. 

Data från alla sjukhus i landet som primärt handlägger njurcancer ingår i redovisningen. För enheter med 
fem eller färre patienter redovisas inte data separat i tabellerna, detta för att undvika att enskilda 
patientfall ska kunna identifieras.  

I den interaktiva rapporten ingår inte detaljerade data om den onkologiska behandlingen av spridd 
(metastatisk) njurcancer. Arbete pågår för att göra data för dessa behandlingar tillgängliga som 
interaktiva rapporter. I år finns data från den onkologiska behandlingen sammanfattade i denna rapport.  

Sammanfattning 
Den interaktiva rapporten har fortsatt att utvecklats och förbättrats jämfört med tidigare års interaktiva 
rapporter. Resultat kan granskas interaktivt, med grafik, tabeller och trender, och detaljerade jämförelser 
mellan kliniker, regioner, sjukvårdsregioner och riket kan göras.  

Från och med årsrapport för diagnosår 2019, redovisas också kvalitetsindikatorerna under separat flik 
där de utgår från patientens folkbokföringsort. 

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister/rapporter/
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Pandemin med Covid-19 under 2020–2021 har på många sätt påverkat vård och uppföljning av patienter 
med njurcancer. Vidare har pandemin och följder därav påverkat inrapporteringen negativt. Bland annat 
har eftersläpningen av registreringarna ökat och blivit tydliga hos vissa huvudmän. Denna pandemi-
påverkan kommer att behöva utvärderas. Fördelen att använda data från registret för huvudmännen 
behöver tydliggöras. 

 

 

OMRÅDEN SOM LETT TILL FÖRBÄTTRINGAR I VÅRDEN  
Det nationella kvalitetsregistret för njurcancer har tydligt medverkat till förbättrad diagnostik och 
klassificering av patienter med njurcancer. Vidare har registret bidragit till bättre preoperativ bedömning 
om eventuell metastasering vid diagnostik av sjukdomen.  

Dessutom har registreringen och vårdprogrammet bidragit till förbättrad kirurgisk behandling speciellt 
till de mindre njurcancrarna där patienternas njurfunktion i högre grad sparas.  
Registret har starkt bidragit till utvecklingen av Individuell Patientöversikt (som njurcancerregistret var 
först att pilottesta) som lett till förbättrad behandling med systemisk terapi vid spridd sjukdom.  

Registrering medverkar också till tidigare diagnos av metastaser hos patienter som primärt 
diagnostiserats utan tecken på metastaser.  

Registret har vidare förbättrat och tydligare gjort den histologiska bedömningen som är av värde för 
valet av systemisk behandling. 
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KORT OM NJURCANCER 

Bakgrund och historik 
Sedan flera år diagnostiseras cirka 1300 patienter med njurcancer varje år i Sverige. För ungefär tio år 
sedan var antalet nydiagnostiserade patienter knappt 1000 per år vilket innebär en numerisk ökning, som 
till största delen är beroende på en äldre och större population, men en ökad bilddiagnostisk aktivitet i 
sjukvården bidrar säkert också till ökad diagnostik och behandling. Njurcancer står för cirka 2,3 procent 
respektive 1,0 procent av all cancer hos vuxna män och kvinnor i Sverige, vilket gör den till den nionde 
respektive sjuttonde vanligaste tumörformen bland män och kvinnor (Cancerregistret 2020).  

I Sverige var incidensen av njurcancer 14,2 per 100 000 män och 5,7 per 100 000 kvinnor 2020 
(åldersstandardiserad enligt standardbefolkningen i Sverige år 2000). Vi såg den lägsta incidensen 
omkring 2003 varefter incidensen av diagnostiserad njurcancer ökade igen. Ökningen kan delvis 
förklaras av större och äldre befolkning och en ökad användning av bilddiagnostik men också en reellt 
ökad åldersstandardiserad incidens, som ser ut att ha planat ut eller möjligen sjunker igen (se figur 1). Vi 
har inte någon säker förklaring till incidensökningen åren 2005 till 2015. 

 

Figur 1. Incidens av njurcancer i Sverige 1970–2020 (åldersstandardiserad enligt befolkningen 2000).   

 
                         (Källa Socialstyrelsen) 

 
Njurcancer förekommer cirka 1,5 gånger så ofta hos män (60/40 procent) jämfört med kvinnor. 
Njurcancer är ovanlig före 40 års ålder och de flesta är mellan 60 och 75 år vid diagnostillfället, 
medianåldern vid diagnos är 69 år Orsakerna till njurcancer är inte helt klarlagda. Tobaksrökning 
fördubblar risken för njurcancer och beräknas orsaka mer än vart femte fall. Kostens betydelse för 
utveckling av njurcancer är oklar, men fetma ökar risken att insjukna. Njursvikt är en känd riskfaktor. 
Ärftliga former av njurcancer förekommer i ca 5 - 7 procent. Bilateral njurcancer är vanlig hos individer 
med hereditär njurcancer som exempelvis von Hippel-Lindaus sjukdom.  
 
Mortaliteten i njurcancer har tidigare varit relativt konstant men den har under de senaste 15 åren 
minskat för båda könen. Under perioden 2010–2019 dog varje år drygt 500 vuxna individer i njurcancer i 
Sverige, med sedan dess har färre än 500 individer dött per år (Socialstyrelsens statistikdatabas). 
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Andelen patienter som diagnosticeras med en liten njurcancer (med en diameter <4cm, T1a) ökar. 

Figur 2: T-stadium vid diagnos av njurcancer i Sverige 2005–2021. 

 
 

Samtidigt har andelen incidentellt diagnostiserade patienter (patienter som saknar typiska symtom som 
relateras till njurcancer) med njurcancer har ökat i Sverige, från 56 procent år 2011 till 68 procent år 
2021. Denna ökning av incidentell diagnostik beror i huvudsak på den ökande användningen av 
datortomografi (DT), ultraljud och magnetresonanstomografi (MRT) för undersökningar som primärt 
haft annan indikation. Prognosen för små njurtumörer är mycket god med en observerad  
5-årsöverlevnad på 85 procent för personer diagnostiserade 2012–2016.  
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Figur 3. Incidentellt upptäckt njurcancer i Sverige 2005–2021. 

 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pr
oc

en
t

Diagnosår



10 

REGISTERKVALITET 
Genom att kartlägga och bedöma i vilken utsträckning tillgängliga registerdata är korrekta och 
fullständiga förbättras datakvaliteten. Viktigt är också att identifiera potentiella förbättringsområden och 
systematiska fel. En validering av registerdata är nyligen genomförd med bild av tillfredställande kvalitet. 

Täckningsgrad 
Täckningsgrad mot cancerregistret 
Täckningsgraden mot cancerregistret, som är en av kvalitetsindikatorerna, är och har varit mycket hög 
(> 99 procent) sedan registret startade. Man har som mål att den även i fortsättningen ska vara över 
99 procent. De lägre resultaten 2020 och 2021 bedömer vi vara pandemi orsakade.  
 

Tabell 1. Täckningsgrad för blankett Diagnos och primärbehandling jämfört mot cancerregistret. 

Diagnosår Mellansverige Norra Stockholm 
Gotland Sydöstra Södra Västra Riket 

2017 100 100 99,3 100 98,2 100 99,5 

2018 99,7 100 99,3 99,4 99,2 100 99,6 

2019 98,3 98,3 99,7 100 99,1 100 99,2 

2020 97,4 79,7 99,1 100 95,7 98,4 96,3 

2021 89 75 97,9 97,2 82 67 86,8 

 

Täckningsgrad för blankett Kirurgi - Behandling och komplikationer 
Registreringen startade 2015. Täckningsgraden är generellt hög, men är lägre sista året, vilket beror på 
inrapporteringshastighet, men även det faktum att komplikationer 90 dagar efter behandlingen ingår i 
blanketten, samt att blodprover tagna upp till sex månader efter behandlingen registreras i denna 
blankett. En sämre inrapporteringsgrad för 2020 och 2021, synes bero på den ökade belastningen på 
sjukvården på grund av Coronapandemin. 

 

Tabell 2. Täckningsgrad för blankett Kirurgi jämfört mot alla med Kirurgi/ablation registrerat som primärbehandling på 
blankett Diagnos och primärbehandling.  

Operationsår Mellansverige Norra Stockholm 
Gotland Sydöstra Södra Västra Riket 

2017 98,4 100 100 100 99,4 99,6 99,5 

2018 96 100 100 100 100 100 99 

2019 96,7 100 100 100 100 98,9 99,1 

2020 87,1 98,7 97,8 99,1 92,5 93,5 94 

2021 84,6 82,9 96,9 82,5 47,3 82,3 81,2 

 

  



  

11 

Täckningsgrad för blankett Uppföljning – 5 års och 10 års uppföljning 
Uppföljningen, av patienter registrerade i samband med diagnos, startade 2012 och då för de patienter 
som diagnostiserades med njurcancer 2005. 2020 lanserades 10 årsuppföljning. Fem- och tio-
årsuppföljningar ska skickas in tidigast fem respektive tio år efter att patienten diagnostiserats för 
njurcancer och omfattar tiden till blanketten registreras. 

 

Tabell 3. Täckningsgrad för blankett 5-årsuppföljning jämfört mot alla som inte har fjärrmetastaser registrerat på 
blankett Diagnos och primärbehandling.  

Uppfölj. 
år 

Diagnos-
år Mellansverige Norra Stockholm 

Gotland Sydöstra Södra Västra Riket 

2017 2012 99,5 98,9 98,9 100 99,4 93,4 98,5 

2018 2013 97,4 98,8 99,4 100 99,3 94,0 98 

2019 2014 97,8 98,8 99,4 100 93,1 97,1 97,5 

2020 2015 92,3 100 95,2 97,7 81,2 82,5 90,3 

2021 2016 70 80,5 81,5 98,5 18,4 57,8 65,1 

 

Tabell 4. Täckningsgrad för blankett 10-årsuppföljning jämfört mot alla som inte har fjärrmetastaser registrerat på 
blankett Diagnos och primärbehandling eller recidiv registrerat på blankett 5-årsuppföljning.  

Uppfölj. 
år 

Diagnos-
år Mellansverige Norra Stockholm 

Gotland Sydöstra Södra Västra Riket 

2020 2007 100 94,2 91,6 100 96,6 64,7 90,0 

2020 2008 89,7 97,9 76,3 98,1 91,8 65,9 85,0 

2020 2009 93,5 97,8 86,6 100 79,1 58,9 84,8 

2020 2010 80,5 93,2 94,4 100 78,4 70,8 84,9 

2021 2011 63,1 87,7 70,0 98,2 23,5 28,6 57,6 

 

Rapporteringshastighet 
Inrapporteringshastigheten till registret (diagnostik och primärbehandling) har förbättrats och medger 
snabbare tillgång till online-resultat.  

Inrapporterade data kan sparas direkt i registret sedan 2020, vilket kan komma att leda till ytterligare 
förbättringar genom att data snabbare blir tillgängliga för inrapporterande enheter och kan användas i 
uppföljning och utveckling av vården.  
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Figur 4. Tid från behandlingsbeslut till inrapportering i dagar (median) för blankett Diagnos och primärbehandling.  

 
 

Datakvalitet 
Vid genomgång av fem variabler som anses viktiga i registret (T-stadium, typ av primärbehandling, 
datum för behandlingsbeslut, kontaktsjuksköterska och DT-thorax) framkommer att missing, det vill 
säga att indikatorn ej är ifylld, ligger mellan 0 och 0,61 procent.  

Manualer och inrapporteringsformulär är nationellt enhetliga vilket möjliggör regional och nationell 
jämförelse. Kvalitetsregistret anordnar en gång om året ett nationellt inrapportörsmöte. Under mötet går 
man igenom registerdokumenten samt informerar om nyheter. Användarna diskuterar svårigheter med 
registrering och alla synpunkter tas vidare till styrgruppen där det tas beslut om uppdatering av blankett 
och manual. Om det skulle finnas variabler som saknar uppgifter så diskuteras huruvida variabeln 
behöver förtydligas, ändras eller tas bort. Användarna har även kontakt med sitt regionala cancercentrum 
och kan ställa frågor direkt vid svårigheter med registrering. Tillägg av förklaringstexter till specifika 
variabler hjälper även användaren att tolka vilken information som efterfrågas vid registrering. 
Majoriteten av variablerna är obligatoriska att fylla i för inrapporteringen.  

Logiska kontroller finns i registret som hjälper användaren att rapportera in data på ett korrekt sätt och 
hindrar användaren från att skicka in ofullständiga formulär till kvalitetsregistret, till exempel om angiven 
tumörstorlek inte stämmer överens med angivet T-stadium. Utöver det utförs kvalitetskontroller av data 
inför varje årsrapport där misstänkta felregistreringar återkopplas till aktuell enhet för kontroll. När en 
anmälan väl sparas av användaren kontrollerar en registeradministratör på regionalt cancercentrum 
uppgifterna genom jämförelse mot Cancerregistret. Är det något som inte ser ut att stämma skickas 
blanketten tillbaka till användaren för kontroll.  
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Validering av registret 
För att säkerställa datakvaliteten i registret beslutade styrgruppen 2018 att en validering av blankett 
Diagnostik och primärbehandling skulle göras. Valideringsarbetet utfördes under 2019 och en utförlig 
analys av valideringen finns tillgänglig.  

Resultatet visar att validiteten är hög då majoriteten av variablerna uppvisade en hög exakt 
överensstämmelse, stark samstämmighet samt låg andel saknade värden. 

Läs rapporten på: 
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister/rapporter/ 

 

Publikation:  

Landberg A, Bruce D, Lindblad P, Ljungberg B, Lundstam S, Thorstenson A, Sundqvist P. Validation of 
data quality in the National Swedish Kidney Cancer Register. Scand J Urol. 2021 Apr;55(2):142-148. doi: 
10.1080/21681805.2021.1885485. Epub 2021 Feb 18. PMID: 33599561. 

 

  

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister/rapporter/
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KVALITETSINDIKATORER OCH MÅLNIVÅER 
Här visas sammanfattande tabeller över måluppfyllelse för kvalitetsindikatorerna. Förklarande text över 
förändringar för respektive kvalitetsindikator finns efter tabellen.  

 

     Hög målnivå uppnådd       Låg målnivå uppnådd        Ingen målnivå uppnådd 
 

 

Tabell 5. Andel patienter i procent för valda kvalitetsindikatorer med målnivåer redovisade per sjukvårdsregion för år 
2021.  
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Mellansverige 89 73 54 
Norra 75 60 0 
Stockholm Gotland 98 98 88 
Sydöstra 97 100 51 
Södra 82 70 70 
Västra 67 64 42 
RIKET 87 81 60 

* Resultat från grupper med färre än 5 fall redovisas ej separat. 
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Tabell 6. Andel patienter i procent för valda kvalitetsindikatorer med målnivåer som redovisade per region för år 2021.  

 

* Resultat från grupper med färre än 5 fall redovisas ej separat. 
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Blekinge * 33 82 82 

Dalarna 60 37 45 28 

Gotland 86 50 92 92 

Gävleborg * 70 71 25 

Halland 70 59 93 31 

Jämtland * 38 81 19 

Jönköping 100 27 94 87 

Kalmar * 15 91 18 

Kronoberg 100 33 60 30 

Norrbotten 75 73 88 79 

Skåne 95 23 93 11 

Stockholm 84 41 91 80 

Södermanland * 50 47 38 

Uppsala 91 31 90 86 

Värmland 96 39 91 83 

Västerbotten 67 38 96 74 

Västernorrland 100 60 100 90 

Västmanland * 62 92 63 

Västra Götaland 83 55 96 79 

Örebro 82 56 88 82 

Östergötland 92 25 100 95 

RIKET 86 40 89 65 
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1. Andel fall av njurcancer som rapporterats till kvalitetsregistret jämfört med 
cancerregistret. 
 

Målnivå hög: 99 procent  
Målnivå låg: 95 procent 

Andel inrapporterade fall av njurcancer per diagnosår och region. Inrapporteringen utgår från den region 
där patienten var bosatt vid diagnos. Här ligger hela registret inom den höga målnivån historiskt. För 
2020 har rapporteringen på grund av pandemin och eftersläpning visat lägre värden som nu förbättras 
något under 2021 men nivån är ännu inte tillbaka på prepandemisk nivå.  

 

2. Andel patienter med T1a-tumörer som opereras med njursparande 
behandling. 
 

Målnivå hög: 80 procent  
Målnivå låg: 60 procent 

Att undvika överbehandling är viktigt. För små njurtumörer innebär överbehandling att patienten 
förlorar mer njurfunktion än nödvändigt för att ta bort tumören. Ökad kunskap och bättre 
behandlingsmetoder gör det möjligt att genomföra njursparande behandling hos många patienter med 
små tumörer (mindre än 4 cm i diameter). Detta följs över hela landet och andelen njurbevarande 
ingrepp har ökat över tid.  

2009 behandlades 56 procent av patienterna utan att spara njurfunktion, det vill säga med borttagande av 
hela njuren, medan 2021 var motsvarande andel cirka 14 procent. Registerdata visar att alla 
sjukvårdsregioner utom norra uppfyller den högre målnivån 2021.  

 

3. Andel patienter som opereras på sjukhus med mer än 
25 njurcanceroperationer per år.  
 

Målnivå: 90 procent 

Målnivån att 90 procent av patienterna skall opereras vid enheter med mer är 25 ingrepp årligen har ej 
uppnåtts 2021 utan uppgår till 81 procent. Tio regioner uppfyller målet under 2021, men elva regioner 
erbjuder inte sina patienter kirurgi vid enheter som har högre operationsvolymer.  

För denna målnivå har vi sett en succesiv förändring från relativt låga nivåer (se även figur 13). 
Utvecklingen över tid får dock ses som likartad över landet även om det finns regionala skillnader. 
Antalet sjukhus som opererade njurcancer 2009 uppgick till 50 stycken. Framför allt ses att antalet 
enheter med låg årlig volym, <10/år, påtagligt har blivit färre. Totalt utfördes under 2021 
njurcancerkirurgi vid 33 sjukhus, 14 av dessa hade en volym som överstiger 25 ingrepp/år. 
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Figur 5. Andel opererade patienter på sjukhus med operationsvolym mer än 25 per år under åren 2009 - 2021 

 
 

4. Andel patienter som opereras på sjukhus med mer än 
50 njurcanceroperationer per år.  
 

Målnivå: 50 procent 

Operativt sker en fortsatt utveckling mot att fler patienter behandlas vid enheter med större volym. 
Under 2021 uppfyller alla sjukvårdsregioner utom Västra och Norra målnivån, även om det finns stora 
regionala skillnader (se ovan, figur 5), och riket som helhet uppfyller målnivån. I landet opererades 60% 
av patienterna vid högvolymcentra under 2021. En högre andel operationer utförda vid 
högkompetenscentra leder till att modern behandling (till exempel njursparande kirurgi, laparoskopi och 
robotassisterad teknik) utförs i högre omfattning.  
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Figur 6. Andel patienter som opereras på sjukhus med mer än 50 njurcanceroperationer per år. Jämförelse 2019–2021. 

 

 

5. Andel patienter med väntetid från utfärdande av remiss till klinisk specialist 
till start av primärbehandling (operation) inom 41 kalenderdagar.  
 

Målnivå hög: 80 procent 
Målnivå låg: 50 procent 

Väntetiderna för patienter med njurcancer är fortsatt för långa och inte acceptabla. Målnivåerna som är 
satta inom standardiserat vårdförlopp (SVF) har inte uppnåtts. Att ställa ökade krav och mål för att 
minska väntetiderna för patienterna har hög prioritet. Bättre implementering av rutiner är nödvändiga 
för jämlik vård i hela landet. 

Tiderna och andelen som klarar 41 dagar har förbättrats från 2020 till 2021. Som visas i figur 7 varierar 
väntetiden betydligt i landet. I toppen med mellannivå av måluppfyllelse återfinns Norrbottens och 
Gävleborgs län medan Kalmar har längsta ledtiderna. 
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Figur 7. Andel patienter med en väntetid från remiss till start av primärbehandling (operation) inom 41 dagar, utifrån 
bostadsort, diagnosåren 2020 jämfört med 2021.  
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6. Andel patienter med njurcancer som erbjudits en namngiven 
kontaktsjuksköterska. 
 

Målnivå hög: 90 procent 
Målnivå låg: 70 procent 

Att alla patienter ska få en kontaktsjuksköterska är ett av målen i den Nationella cancerstrategin. Sen 
2014 har namngiven kontaktsjuksköterska registrerats. 2021 når 13 regioner upp till den högre målnivån, 
det vill säga att minst 90 procent av alla patienter ska ha en namngiven kontaktsjuksköterska. Tre 
regioner når inte upp till den lägre målnivån, 70 procent, vilket dock är samma resultat som föregående 
år. Resultatet har för flertalet regioner förbättrats över åren, vilket är glädjande. Dock får det fortsatt ses 
som prioriterat i det lokala förbättringsarbetet. 

 

Figur 8. Andel patienter som fått namngiven kontaktsjuksköterska, diagnosår 2021.  
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7. Andel patienter med njurcancer som har fått Min vårdplan upprättad.  
 

Målnivå hög: 80 procent 
Målnivå låg: 70 procent 
 

En skriftlig individuell vårdplan, kallad Min vårdplan, ska tas fram för alla patienter med cancer enligt 
den Nationella cancerstrategin. Registret har satt som målnivå 80 procent och nio regioner når detta 
2021, vilket är en tydlig förbättring jämfört med 2020. Arbetet att implementera Min vårdplan skiljer sig 
mycket över riket, andelen patienter sett utifrån bostads län varierar mellan 11 procent och 95 procent, 
talande för att detta arbete inte prioriterats/implementerats i alla regioner.  
 
Figur 9. Andel patienter som fått Min vårdplan, diagnosår 2021 jämfört med diagnosår 2020 jämfört med 2021.  
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UTREDNING OCH DIAGNOSTIK 

Bilddiagnostik 
Cirka två tredjedelar av njurcancerfallen i Sverige upptäcks som bifynd vid radiologisk undersökning 
(datortomografi, magnetkameraundersökning, ultraljud) som utförts av andra skäl än misstänkt 
njurcancer. I övriga fall föreligger symptom (blod i urinen, smärta, allmänsymptom) som föranleder 
radiologisk utredning. Diagnostik och närmare kartläggning av tumören och eventuell spridning sker 
med kontrastmedelsförstärkt datortomografi av njurar och bukorgan (DT-urografi), utom hos unga 
patienter där magnetkamera kan bli aktuellt som alternativ. Enligt det nationella vårdprogrammet för 
njurcancer bör patienterna utredas även med datortomografi av bröstkorgen (DT-thorax) för relevant 
stadieindelning. Andelen med utredning med DT-thorax har stigit och 2016 nåddes målnivån för riket. 
År 2019 nåddes målnivån 90 procent för första gången i samtliga sjukvårdsregioner, men har till 2021 
sjunkit något 

Figur 10. Andel patienter som genomgår DT-thorax vid primärutredning.  
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Patologisk diagnostik 
Det finns flera typer av njurcancer och antalet subgrupper ökar enligt den uppdaterade WHO 
klassifikation som publicerats 2022. De vanligaste typerna av njurcancer är klarcellig njurcancer, papillär 
njurcancer samt kromofob njurcancer. Diagnosen baseras på vävnadsanalys av tumören, antingen efter 
operationen eller som ett vävnadsprov (biopsi) inför behandlingsbeslut. Majoriteten av patienterna, 
70 procent, har en klarcellig njurcancer. Uppgift om patologisk diagnos finns för alla rapporterade 
njurcancrar där diagnosgrund är cytologi eller patologi, vilket är 96 procent av alla fall 2021. Det 
föreligger mindre skillnader mellan sjukvårdsregionerna i fördelningen av tumörtyp men fördelningen är 
väsentligen likartat över landet.  

Det finns en trend i registret att andelen patienter med klarcellig njurcancer har minskat från 82 procent 
2005 till cirka 73 procent 2021. En ökning ses av andra tumörtyper. En djupare analys behövs för att 
värdera orsaken till denna trend, men skulle kunna bero på finare klassificering eller att njurtumörer 
numera upptäcks tidigare, då de är mindre i storleken. Det är vanligare med klarcellig njurcancer bland 
stora tumörer.  

 
Figur 11. Morfologi (typ av njurcancer) vid patologisk diagnostik (PAD/cytologi). 
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BEHANDLING 

Multidisciplinär konferens (MDK) 
Patienter med fjärrmetastaser (M1) vid primärdiagnos, ska diskuteras vid multidisciplinär konferens 
(MDK) för att man ska kunna erbjuda en likvärdig och hög kvalitet på omhändertagande av patienterna i 
regionen. För denna behandlingskonferens fordras närvaro av radiolog, urolog och onkolog samt 
kontaktsjuksköterska och vid behov andra specialister.  

Generellt ses att en ökad andel av patienterna med fjärrmetastaser handläggs via MDK vilket får ses som 
en glädjande utveckling. Samtliga sjukvårdsregioner, förutom Stockholm Gotland och norra regionen, 
når 2021 upp till den högsta nivån av måluppfyllelse.  

Sammantaget i riket diskuterades 90 procent av patienterna som 2021 diagnostiserades med 
fjärrmetastaser vid MDK vilket motsvarar 150 av totalt 167 patienter. 

 
Figur 12. Andel patienter som har diskuterats i multidisciplinär konferens (MDK) bland patienter med metastas vid 
diagnos (M1) i regioner, diagnosår 2015–2021. 
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Operationsvolym 
Sjukvården i Sverige har under 2000-talet genomgått stora strukturella förändringar med koncentrering 
av operativ verksamhet till länssjukhusen och i vissa fall till regionsjukhusen. Nationellt har 
nivåstrukturering införts för flera tumördiagnoser med koncentrering till ett mindre antal centra. 
Nationell nivåstrukturering har inte varit aktuell inom njurcancervården men man ser som en följd av 
strukturomvandlingen en koncentrering av ingrepp till enheter med större volym. Parallellt med denna 
utveckling har även kliniska riktlinjer förändrat handläggningen, framför allt relaterat till användningen 
av njursparande åtgärder när så är möjligt. Via registret har man kunnat följa denna utveckling och 
återkoppling mot verksamheterna har drivit på förändringsarbetet. Exempelvis visade registret under de 
första åren stora regionala skillnader av den kirurgiska behandlingen speciellt av njurcancrar ≤ 4 cm 
(T1a). Denna skillnad mellan regioner har minskat under de senaste åren. 

En högre andel operationer utförda vid kompetenscentra leder till att modern behandling (till exempel 
njursparande kirurgi inklusive ablationsbehandling, laparoskopi och robotassisterad teknik) utförs i högre 
omfattning. Investering i ny teknik kan även i sig ha bidragit till en regional nivåstrukturering. Andelen 
patienter som opereras vid sjukhus som opererar mer än 50 njurcancerpatienter/år har ökat från 
18 procent 2009 till 60 procent 2021. 

I den interaktiva rapporten redovisas operationsvolymer såväl under fliken kvalitetsindikatorer som 
under fliken kirurgi. Under primärbehandling visas åtgärder hos patienter vars diagnos registrerats under 
2021 men under kirurgi redovisas de som genomgått behandling under 2021 varför skillnader kan ses i 
de olika jämförelserna.  

Figur 13. Andel opererade patienter per år utifrån sjukhusets operationsvolym av patienter med njurcancer, åren 2009 till 
2021. 
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Kirurgi 
Kirurgi kan göras med öppen teknik eller med titthålsteknik (laparoskopisk eller robotassisterad). Man 
kan vid båda teknikerna välja att helt avlägsna hela njuren (nefrektomi) eller genomföra njursparande 
kirurgi och enbart ta bort den del av njuren i vilken tumören sitter (partiell nefrektomi/njurresektion). 
Alternativt kan dessa små tumörer behandlas med ablativa behandlingsformer. Vid denna typ av 
behandling förs en nål, med hjälp av ultraljud och/eller datortomografi, in i tumören genom huden 
varefter värmeenergi eller kyla tillförs till tumörvävnaden som destrueras.  

I vårdprogrammet rekommenderas ablativbehandling när kirurgi är mindre lämplig som vid nedsatt 
allmäntillstånd eller vid tumör i tidigare opererad njure. Andelen T1a-tumörer som behandlas med 
ablation har i landet ökat från 7 procent 2009 till 27 procent 2021. Andelen tumörer som behandlas med 
ablation 2021 var högst i Stockholm Gotland (39 procent) och i Mellansverige (38 procent). 
Ablationsbehandling genomförs idag vid sjukhus i alla regioner.  

Andelen njurresektioner har succesivt ökat över åren och 2021 opererades i landet 59 procent av T1a-
tumörerna med denna teknik. Högst andel hade södra regionen med 94 procent och västra regionen 
med 81 procent. Om andelen ablativbehandling kombineras med andelen njurresektioner når alla 
regioner upp till målnivån för nefronsparande terapi. Således minskade andelen nefrektomier för T1a 
tumörer från 56 procent 2009 till 14 procent 2021. Utvecklingen mot njursparande behandling är god, 
och skillnaderna i landet i val av njursparande behandling mellan njurresektion och ablativbehandling 
skiljer sig påtagligt men tenderar att minska.  

 

Figur 14: Trend för operationstyp vid T1a-tumörer 
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Figur 15: Trend för operationsteknik vid nefrektomi och njurresektion. 

 
 

Komplikationer efter kirurgi 
Per- och postoperativa data har registrerats sedan 2015. Andelen komplikationer inom 90 dagar år 2020 
var 26 procent för njurresektioner, 26 procent för totala nefrektomier och 16 procent för ablationer. Det 
var små skillnader mellan sjukvårdsregionerna. Mer detaljer finns i den interaktiva rapporten. Arbete 
pågår med att utveckla ytterligare rapporter för komplikationer. 
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ONKOLOGISK BEHANDLING 
Behandlingen av metastaserad njurcancer är under stark utveckling med flera nya målriktade och 
immunologiska läkemedel samt en ökad användning av stereotaktisk strålbehandling. Det är avgörande 
att ha en strukturerad verksamhet för adekvat behandling och uppföljning av dessa patienter. Samtliga 
typer av behandlingar kan registreras sedan april 2014 via INCA kopplat till en grafisk patientöversikt. 

Fördelen med att använda en patientöversikt är att samtidigt som en databas byggs upp, är att man i 
kliniken omgående får återkoppling på de data som förs in och motivationen blir hög hos läkare och 
sjuksköterskor att se till att data registreras. Patientöversikten sammanfattar grafiskt och pedagogiskt 
komplexa data från databasen. Med en snabb överblick av patienters sjukdomsförlopp och behandlingar 
blir patientöversikten ett tidsbesparande dokument. Att i realtid kunna ta ut statistik är den andra stora 
vinsten med detta register. Uppbyggnaden av rapportmallar och möjlighet att lätt kunna ta ut statistik 
online med specifika frågeställningar för användning på klinisk eller nationell nivå är av stor betydelse 
för utvärdering och prioritering av behandlingar, en viktig kvalitetsförhöjande åtgärd för patienter med 
metastaserad njurcancer. 

Idag kan inte täckningsgrad redovisas då det totala antalet patienter med metastaserad njurcancer som 
erhållit behandling inte är känt. Det är tydligt att det föreligger en ojämn rapportering mellan 
sjukvårdsregionerna och även varierande över tid. De senaste tre åren har Region Stockholm Gotland 
haft en stabil inrapportering. Både södra sjukvårdsområdet och sydöstra har en minskad rapportering. 
Totala antalet inrapporterade fall per år ligger relativt konstant. Efterrapportering sker sannolikt och 
påverkar antal även flera år tillbaka i tiden.  

Det pågår ett digert arbete för att öka inrapporteringen till registret och för att utveckla patientöversikt 
njurcancer både vad gäller användarvänlighet och resultatrapportering. Målet är en nationell täckande 
inrapportering och fördelarna blir då många. Förutom att underlätta de kliniska besluten för läkare och 
patient kan registret bidra till en jämlik vård över landet med kvalitetsuppföljning och även underlätta 
forskning.  

Pilotprojekt pågår med patientrapporterade mått (PROM) kopplat till patientöversikten för att kunna 
rapportera och följa enskild patient i patientöversikten samt på gruppnivå.  

 

Tabell 7. Antal registrerade patienter i patientöversikt njurcancer per sjukvårdsregion. 

Region 
Inrapporterade  
2018 

Inrapporterade  
2019 

Inrapporterade  
2020 

Inrapporterade  
2021 

Mellansverige 21 40 30 28 

Norr 1 1 4 7 

Stockholm Gotland 53 46 50 52 

Södra 25 16 5 6 

Sydöstra 26 25 10 4 

Västra 21 25 22 38 

Totalt  147 153 121 135 

 

Typ av behandling 
Av de patienter som inrapporterats med nybesök i patientöversikten under 2021 hade 80 procent av 
patienterna rapporterats fått läkemedelsbehandling och 31 procent strålbehandling. 11 procent hade inte 
rapporterats för någon behandling (onkologisk eller metastaskirurgi) 
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Figur 16. Typ av behandling bland patienter med datum för nybesök 2021. 

 
 

 

När vi tittar på hur det ser ut för de patienter som är inrapporterade i patientöversikt med registrering av 
deras första läkemedelsbehandling under 2021 får en majoritet immunologisk behandling. 57% har 
erhållit immunologisk behandling endast eller i kombination med målstyrd behandling medan 43% har 
erhållit övrig behandling som oftast är målstyrd behandling. Det är en ökning jämfört med 2020 och bör 
spegla vårdprogrammets rekommendationer där flera kombinationsbehandlingar med immunologisk 
behandling tillsammans med målstyrd behandling blivit godkända under året.  

Resultat av fördelning av olika läkemedelstyper måste fortfarande tolkas med stor försiktighet då 
täckningsgraden är okänd och rapporteringen varierar.  
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Figur 17. Typ av behandling i första linjen, år 2021. 
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VÄNTETIDER 

Väntetider utifrån diagnostiserande sjukhussjukvårdsregion 
Mediantiden, från datum när en patient remitterades till specialist till datum för operation/åtgärd, var 
58 dagar 2020 medan en förbättring tycks finnas för 2021 där mediantiden var 50 dagar. Under första 
halvan av 2010-talet steg väntetiden långsamt från 52 dagar 2009 och nådde sin högsta nivå 2014, 68 
dagar. Vi kan inte se att införandet av SVF har påverkat väntetiderna. På en del kliniker finns tydliga 
förbättring av ledtiderna tydligt. Dessa klinikers förkortade ledtider ses som goda förebilder. Ledtiderna 
varierar mellan regionerna, se interaktiva årsrapporten. 

 

Figur 18. Mediantid för väntetid (dagar) från utfärdande av remiss till start av primärbehandling (operation) 2009-2021.  

 
 

2021 ses en relativt lika väntetid för patienter i olika åldrar där de som är yngre än 60 år verkar ha något 
kortare väntetid. Det kan möjligen förklaras av ökade krav på kompletterande utredningar hos äldre 
troligen på grund av samtida sjukdomar. Skillnaden i väntetid till åtgärd fanns mellan kvinnor och män. 
Medianväntetiden generellt i riket var 2021 för kvinnor 48 dagar och för män 53 dagar. 
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Det finns en klar skillnad i väntetid relaterat till tumörstorlek. Patienter med större tumörstorlek och 
sannolikt med en högre risk för progression har kortare väntetider. Det är sannolikt den grupp av 
patienter som har störst behov av korta väntetider. 

Väntetiderna för patienter med njurcancer är fortsatt för långa och inte acceptabla. Målnivåerna har inte 
uppnåtts. Att ställa ökande krav och mål för att minska väntetiderna för patienter med njurcancer har 
hög prioritet och är nödvändigt för jämlik vård i hela landet. 
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PATIENTRAPPORTERAD DATA 
Patientrapporterade utfallsmått (PROM) är skattningar från patienter om hur de själva, i samband med 
sjukdom och behandling, bedömer sina symtom, funktion och livskvalitet. 

2016 startade insamling av strukturerade PROM-data från patienter som opereras för njurcancer. Utöver 
validerat formulär, NCCN-FACT FKSI-19, har frågor om patienten fått kontaktsjuksköterska och Min 
vårdplan ingått. Utveckling av PROM för patienter med metastaserad sjukdom pågår inom utvecklingen 
av patientöversikten. 

Svarsfrekvens  
Enkät skickas ut till patienter 6 månader efter operationen för njurcancer. Under 2021 fick 809 patienter 
enkäten och 446 patienter (55 procent) besvarade den.  

Patienternas rapportering av sjukdomsrelaterade symtom (NCCN-FACT FKSI-19) har visat små 
skillnader mellan åren och även mellan olika behandlingsmetoder. Redovisning av patienternas 
skattning av symtom i relation till olika behandlingsmetoder planeras att publiceras som 
vetenskaplig artikel. 

 

Figur 19. Svarsfrekvens per sjukvårdsregion. 
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Tillgång till kontaktsjuksköterska 
Patienter har rätt till en kontaktsjuksköterska enligt den nationella cancerstrategin från 2009. 
Kontaktsjuksköterskan har en nationellt fastställd uppdragsbeskrivning: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/. 

Det är en tydlig trend att allt fler patienter anger att de får en kontaktsjuksköterska. I flera regioner sågs 
en nedgång för 2020 men den nedgången är bruten förutom för norra regionen. Totalt i landet uppger 
69 procent av patienterna att de fått en kontaktsjuksköterska 2021. Det finns en skillnad mellan 
sjukvårdsregionerna, 75 procent av patienterna i Stockholm Gotland medan av patienterna i norra 
sjukvårdsregion uppger 61 procent att de fått en kontaktsjuksköterska.  

Namngiven kontaktsjuksköterska är en kvalitetsindikator där klinikerna rapporterar om patienter har 
erbjudits en kontaktsjuksköterska. I den interaktiva rapporten framgår att 9 av regionerna når upp till 
målnivån att 90 procent av patienterna ska erbjudas en kontaktsjuksköterska, se tabell 5 och figur 8.  

Att rapportering av tillgång till kontaktsjuksköterska inte överensstämmer mellan patienter och vården 
kan ha flera orsaker. Det är av vikt att verksamheterna skapar rutiner för att säkerställa att alla patienter 
får tillgång till en kontaktsjuksköterska och att det kommuniceras tydligt till patienten. 

 
Figur 20. Andel patienter som uppger att de har en namngiven kontaktsjuksköterska. 
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Erhållit skriftlig individuell vårdplan, Min vårdplan 
Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig individuell vårdplan, Min vårdplan som tas fram 
tillsammans med patienten utifrån dennes behov. Syftet är att förutom kontaktuppgifter till vården, ska 
den innehålla information om sjukdomen och behandlingen samt en plan för cancerrehabilitering. 

Allt fler patienter anger att de fått Min vårdplan, totalt 42 procent i riket, och det är en tydlig förbättring 
som skett sedan 2016. Det finns stora skillnader, i sjukvårdsregion Stockholm Gotland uppger 
50 procent av patienterna att de fått en skriftlig vårdplan medan i sydöstra sjukvårdsregionen är det 
24 procent.  

Även här finns en diskrepans mellan patientens rapportering och vad klinikerna rapporterar om patienter 
har en individuell vårdplan. I den interaktiva rapporten framgår att åtta av regionerna når upp till 
målnivån att 80 procent av patienterna har en individuell vårdplan.  

Arbetet med införandet av en digital lösning för den individuella vårdplanen via 1177 Vårdguiden kan ha 
betydelse framöver, då det kan bli lättare för patienten att ha tillgång till sin vårdplan via nätet. Under 
2021 startades arbetet med att ta fram en nationell Min vårdplan för njurcancer där även 
patientinformationen uppdateras och görs tillgänglig via 1177 Vårdguiden. 

 

Figur 21. Andel patienter som uppger att de fått en skriftlig individuell vårdplan, Min vårdplan. 
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ÖVERLEVNAD 
Överlevnaden är starkt beroende av tumörstadiet och i synnerhet om metastaser förekommer vid 
diagnostillfället eller om patienten drabbas av återfall efter kurativt syftande behandling. Den 
observerade femårsöverlevnaden vid icke metastaserad sjukdom, åren 2005 – 2016, var i registret över 
75 procent (oavsett T-stadium) medan den var cirka 15 procent för patienter med metastaserad 
njurcancer vid diagnos.  

Mortaliteten i njurcancer har tidigare varit relativt konstant men den har under senare år minskat för 
båda könen. Under perioden 2010–2020 dog varje år drygt 500 vuxna individer i njurcancer i Sverige, se 
nedan (Socialstyrelsens statistikdatabas). 

 

Figur 22. Ålderstandardiserad mortalitet i njurcancer i Sverige 1997–2020 (åldersstandardiserad enligt befolkningen år 
2000).  

 
                                              (Källa: Socialstyrelsen) 

 

Överlevnad ej metastaserad sjukdom 
Överlevanden förbättrades för patienter med icke spridd sjukdom under hela perioden och passerade för 
diagnosår 2016 80 procent. Det kan delvis vara ett uttryck för den förbättrade folkhälsan generellt då det 
registret redovisar femårsöverlevnad oberoende av dödsorsak men tidigare diagnos bidrar sannolikt även 
till den förbättring som ses. Det finns en tydlig koppling mellan sjukdomens allvarlighetsgrad och en 
ökad risk för död. Överlevnaden är starkt kopplad till patientens tumörstadium vid diagnostillfället.  

För lokaliserad sjukdom med små tumörer (T1a) är den observerade5-årsöverlevnaden över 90 procent. 
Ingen skillnad i överlevnad ses mellan män och kvinnor i Sverige (figur 25). 
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Figur 23. Relativ överlevnad i relation till T-stadium vid diagnos, diagnostiserade 2005–2016.  

 
 

Figur 24. Observerad 5 års-överlevnad vid icke metastaserad sjukdom (M0) vid diagnos 2005–2016 
 

 
 

Överlevnad metastaserad sjukdom 
Andelen patienter med spridning av sin njurcancer (M-stadium 1) vid diagnostillfället har i Sverige 
gradvis sjunkit, från 23 procent år 2005 till 15 procent år 2021. Av de patienter som vid diagnostillfället 
har en lokaliserad sjukdom får cirka 20 procent tumöråterfall inom 5 år. 

Prognosen för patienter med spridd njurcancer är fortfarande generellt sett dålig men glädjande är att 
andelen som lever 5 år efter diagnos med spridd njurcancer tydligt har ökat under perioden.  
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En orsak till detta är sannolikt den under åren förbättrade onkologiska behandlingen med nya 
behandlingsprinciper som introducerades med början i mitten av 2000-talet. 2016 godkändes det första 
immunologiskt verkande preparatet för behandling av spridd njurcancer och utvecklingen av 
behandlingen har därefter fortsatt med introduktion av ett flertal preparat och 
behandlingskombinationer som ytterligare förbättrar möjligheterna till att påverka sjukdomens förlopp. 
Denna era av systembehandling har vi inte hunnit se effekten av ännu i registerdata men de kommande 
årens utveckling av den observerade 5-år överlevnaden vid spridd sjukdom kan ge en indikation om dess 
effekt. Fortsatt arbete med registrering i patientöversikten, kan förhoppningsvis ge en bättre kunskap om 
given behandling och sjukdomsutvecklingen för patienter med spridd njurcancer i Sverige.  
 

Figur 25. Observerad 5 års-överlevnad vid metastaserad sjukdom vid diagnos (M1, totalt) 2005–2016 
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Figur 26. Observerad 5 års-överlevnad vid metastaserad sjukdom vid diagnos (M1, uppdelning med, utan nefrektomi) 
2005–2016 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pr
oc

en
t

Diagnosår

Med nefrektomi Utan nefrektomi Observerad överlevnad M1



40 

FORSKNING 
Registret har konstruerat en databas, RCCBaSe, där data har länkats från 8 andra register. Denna databas 
är tillgänglig för studier av patienter med njurcancer efter ansökan. Databasen har redovisats i en 
publicerad artikel enligt Landberg och medarbetare, 2020, se nedan. 

 
Publicerade artiklar och abstrakt från 2019 
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10.1080/21681805.2021.1885485. Epub 2021 Feb 18. PMID: 33599561. 

Landberg A, Lindblad P, Harmenberg U, Lundstam S, Ljungberg B, Thorstenson A, et al. The renal cell 
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Ljungberg B, Sundqvist P, Fovaeus M, Holmstrom B, Elfving P. Local recurrence after nephron-sparing therapy 
in Sweden, a register based study. Scandinavian journal of urology. 2019;53:27-8. 

Ljungberg B, Sundqvist P, Lindblad P, Kjellman A, Thorstenson A, Hellström M, Kröger Dahlin BI, 
Thomasson M, Harmenberg U, Lundstam S. Survival advantage of upfront cytoreductive nephrectomy in patients 
with primary metastatic renal cell carcinoma compared with systemic and palliative treatments in a real-world setting. 
Scand J Urol. 2020 Dec;54(6):487-492. doi: 10.1080/21681805.2020.1815833. Epub 2020 Sep 8. PMID: 
32897123. 

Lundstam S., Akerlund J., Holmberg E., Ljungberg B., Stendahl M., Grenabo Bergdahl A.New onset end 
stage renal disease after treatment of renal cell carcinoma. Eur. Urol 2022, 81;suppl. p 197. 

Rosenblad AK, Sundqvist P, Harmenberg U, Hellström M, Hofmann F, Kjellman A, Dahlin BIK, 
Lindblad P, Lindskog M, Lundstam S, Ljungberg B. Surgical waiting times and all-cause mortality in patients 
with non-metastatic renal cell carcinoma. Scandinavian Journal of Urology, 2022:1-8 DOI: 
10.1080/21681805.2022.2107067. 

Rosenblad AK, Sundqvist P, Westman B, Ljungberg B. A psychometric evaluation of the Functional assessment 
of cancer therapy-kidney symptom index (FKSI-19) among renal cell carcinoma patients suggesting an alternative two-
factor structure. Qual Life Res. 2021 Apr 12. doi: 10.1007/s11136-021-02839-9. Epub ahead of print. 
PMID: 33846957. 

Åkerlund J, Holmberg E, Lindblad P et al. Renal cell carcinoma induced by end stage renal failure- A population-
based study. Abstract IKCA, Miami 2019. 

Åkerlund J, Holmberg E, Lindblad P, Stendahl M, Ljungberg B, Thorstenson A, Lundstam S. Increased 
risk for renal cell carcinoma in end stage renal disease - a population-based case-control study. Scand J Urol. 2021 
Jun;55(3):209-214. doi: 10.1080/21681805.2021.1900387. Epub 2021 Mar 26. PMID: 33769206. 

 

  



  

41 

ORGANISATION 
Styrgruppen för registret har regional representation av specialister från olika professioner samt 
patientrepresentanter. Deltagande sjukhus rapporterar via det webbaserade kvalitetsregistret till 
respektive Regionalt cancercentrum, där Stockholm Gotlandregionen är primärt samordnande.  

Registret använder INCA, en nationell generisk IT-plattform för hantering av register 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/om-inca/ 

Anslag för registrets utveckling har mottagits från Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister vid 
Sveriges Kommuner och Regioner sedan 2007. 

Stadgar, styrgruppsledamöter kvalitetsregistret för njurcancer 
Uppgifter om styrdokument, manualer och variabelbeskrivningar finns på: 
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister/dokument/ 
 
Uppgifter om registerhållare och styrgrupp finns på: 
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister/registergrupp/  
 
Stödteam/support 
Uppgifter om nationellt stödteam vid RCC finns på: 
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister/support/   

 
Rapporten har utarbetats av 
Arbetsgrupp inom styrgruppen:  
Ulrika Harmenberg, Mikael Hellström, Anders Kjellman, Börje Ljungberg, Sven Lundstam, Linn 
Pettersson, Per Skoglund och Pernilla Sundqvist. 

Från stödteamet RCC Stockholm Gotland:  
Örjan Bäfver, Soheila Hosseinnia, Andreas Rosenblad och Bodil Westman. 

  

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/om-inca/
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister/dokument/
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister/registergrupp/
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister/support/
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FÖRKLARING AV BEGREPP/ORDLISTA  
 

Tabell 8. Förklaring av begrepp 
Begrepp Beskrivning 

DT Datortomograf, skiktröntgen 

Incidentellt upptäckt Tumören har hittats som ett bifynd vid utredning för annan sjukdom 

ISUP Graderingssystem för utseendet på njurcancerceller 

Kurativt syftande 
behandling 

Botande behandling 

Laparoskopisk kirurgi Titthålsoperation 

Metastaserad sjukdom Spridd sjukdom 

Morfologisk diagnos Cellbild, utseende på cancerceller vid mikroskopiundersökning 

MRT Magnetisk resonanstomografi 

Nefrektomi Borttagande av njure 

Njurresektion Borttagande av en del av njuren 

PAD Anatomisk Diagnos svaret på mikroskopisk undersökningsvävnad 

RF Radiofrekvensbehandling, värmebehandling av tumör med radiovågor 

Thorax Bröstkorg 

TNM Tumör Nod Metastas system, för att ge cancerns tumörstadium (T) och 
eventuell spridning till lymfkörtlar (N) och metastaser (M) 

Täckningsgrad Andel rapporterade njurcancerfall till kvalitetsregistret för njurcancer av 
fall som är rapporterade till Cancerregistret (till vilket rapportering är 
obligatorisk och lagstadgad). 
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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