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INLEDNING 
Detta dokument är sammanställt under år 2018. Det har diskuterats inom styrgruppen och med 
berörda medarbetare på Regionala Cancer Centra (RCC). Dokumentet speglar styrgruppens syn 
på Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer och övrig Urotelial Cancer (SNRUBC) och är 
accepterat i sin helhet av samtliga medlemmar i styrgruppen för registret. Dokumentet utgör en 
beskrivning av aktuellt status i registreringen av blåscancer i Sverige och bör revideras och 
uppdateras inom 3 år för att behålla sin aktualitet.   

BAKGRUND 
Blåscancer är den sjätte vanligaste tumörformen i Sverige och den näst vanligaste tumörformen 
inom urologin. Eftersom hög risk för återfall av tumörsjukdomen kräver täta kontroller och 
återkommande behandlingar av patienter blir den sammantagna kostnaden för behandling och 
kontroll av patienter med blåscancer mycket hög ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Ingående kunskaper om blåscancersjukdomen ur ett befolkningsmässigt perspektiv saknas 
nationellt och internationellt. Kunskaper om behandlingstraditioner och dess variationer vid olika 
regioner och olika sjukhus i landet saknas till stora delar. Kunskaper om hur dessa variabler 
påverkar tumörsjukdomen och överlevnad i ett befolkningsmässigt perspektiv har tidigare 
saknats.  

HISTORIK 
Sedan början av 1990-talet finns regionalt baserad registrering av blåscancer i Sverige. 
Registreringen påbörjades 1992 i Sydöstra regionen och 1993 i Norra regionen. Med 
utgångspunkt från dessa regionala register utarbetades Nationella Kvalitetsregistret för 
Urinblåsecancer (SNRUBC) för registrering av alla patienter med nyupptäckt urinblåsecancer i 
hela landet. Registreringen påbörjades 1997 och genomfördes av samtliga urologiska enheter i 
landet med täckningsgrad över 90% mot Cancerregistret redan första registreringsåret. Först 
registrerades enbart primärtumören med TNM och primär behandling. Över tiden har 
registreringen utökats till att även omfatta registrering av recidiv, progress och död i 
tumörsjukdom, registrering av operationsvariabler och komplikationer vid cystektomi, 
registrering av tumör i njurbäcken uretär och uretra samt registrering av onkologisk behandling. 
Utvecklingen av registrerade variabler över tiden speglas bäst genom de formulär som använts 
genom åren. Översikt bifogas (Appendix 1).  

SYFTE 
• Registreringen syftar i ett vidare perspektiv till att öka kunskapen om blåscancer i Sverige 

genom registrering av utredning och behandling av nyupptäckt cancer i urinblåsan. 
• Genom analys av resultat av registrering kan man genomföra arbete för att förbättra 

handläggning som bör ske enligt rekommendationer i nationellt vårdprogram och enligt 
internationella riktlinjer.  

• Kontinuerligt informera inregistrerande enheter och berörda sjukvårdsadministratörer om 
resultat av registrering och motivera för kontinuerligt förbättringsarbete. 

• Informera allmänhet om blåscancersjukdomen, resultat av registreringen samt pågående 
förbättringsarbete. 
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• Registreringen syftar även till att vara hypotesgenererande för framtida forskning genom 
studier av utredning, behandling och resultat för väldefinierade grupper av patienter med 
blåscancer.  

• Samarbeta med en forskningsdatabas (BladderBaSe) med anknytning till registret för att 
bedriva forskning om blåscancersjukdomen genom sammanlänkning med andra register 
för breda forskningsprojekt om sjukdomen i ett nationellt perspektiv med bland annat 
socioekonomiska faktorer, lokala geografiska förhållanden och läkemedelsanvändning. 

MÄTBARA MÅL OCH KVALITETSINDIKATORER 
För att uppnå syften bör registreringen ha hög täckningsgrad mot Cancerregistret. Inregistrerade 
data bör hålla hög kvalitet och kontrolleras genom kontinuerlig validering av data. De viktigaste 
delarna i registreringen sammanfattas i så kallade kvalitetsindikatorer som bedöms vara de 
viktigaste variablerna när det gäller processmått och effektmått. Dessa kan användas för att 
snabbt bedöma resultatet av handläggningen vid varje enhet, varje län och varje region. 
Kvalitetsindikatorer anges med målnivåer för att varje enhet skall kunna bedömas i förhållande 
till ett idealt utfall och presenteras på SNRUBC hemsida samt uppdateras i ”Koll på läget” 
regelbundet. Kvalitetsindikatorer för registret finns även tillgängliga för profession, 
sjukvårdsadministratörer och även för allmänheten. 

Registrering har även utvidgats till att inte bara innefatta urinblåsecancer men även annan 
urotelial cancer i urinvägarna och patientrapporterade utfall av behandlingen (PROM) i första 
hand patientupplevelse ett år efter genomgången cystektomi. 

ORGANISATIONEN KRING REGISTRERINGEN 
Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer och övrig Urotelial Cancer (SNRUBC) 
organiseras av en styrgrupp bestående av en ordförande samt urologer som var och en 
representerar en av landets sex sjukvårdsregioner var och en av dessa har även en urolog som 
suppleant som ingår i styrgruppen samt en onkolog från varje region i styrgruppen. Dessutom 
ingår i styrgruppen patolog, sjuksköterskor och uroterapeuter samt patientrepresentanter. Ett 
stödteam för registret finns vid RCC Syd som har det nationella ansvaret för registret. Detta 
stödteam består av teamansvarig, statistiker och dataansvarig.  

Registrets styrgrupp har regelbunden kontakt och regelbundet samarbete med detta stödteam.  

REGISTRERINGEN 

Diagnosgrund 

Urinblåsecancer 
Alla fall av nyupptäckt urinblåsecancer i Sverige skall registreras i Nationellt Kvalitetsregister för 
Blåscancer under förutsättning att det föreligger diagnoskoder enligt ICD-0-3 C67.0-C67.6, 
C67.8, C67.9 samt C68.8 samt PAD från transuretral resektion (TUR) eller annan provexcision 
(px) av tumör. Däremot skall inte följande fall följande fall registreras: enbart diagnos vid 
cystoskopi/urincytologi eller olika former av röntgenologiska diagnoser eller diagnos ställd vid 
obduktion även om här föreligger en PAD verifiering av diagnosen. 
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Övrig urotelial cancer 
Alla fall av urotelial cancer i övriga urinvägar inkluderande njurbäcken, uretär och uretra under 
förutsättning att diagnosen är verifierad med PAD genom operation med borttagande av 
tumören med PAD verifikation eller skopiundersökning och px med PAD från tumör. Däremot 
skall inte följande fall registreras; enbart olika former av röntgenologiska diagnoser eller diagnos 
ställd vid obduktion även om här föreligger en PAD verifiering av diagnosen. 

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR AV REGISTRERINGEN  

Förändring av indata 
Ambitionen är att data från patient med nydiagnos skall registreras så snart som möjligt och att 
detta skall vara gjort för alla patienter senast 3 månader efter primär TUR. I en framtid skall 
registreringen förenklas genom länkning av utvald journaltext direkt in i INCA av exempelvis 
TNM klassifikation och datum för olika händelser. Kontinuerlig komplettering av kliniska data 
och PROM kan förväntas. Registerhållaren och Anna Rossander i styrgruppen är för närvarande 
involverade i ett projekt för att översätta samtliga variabler i registret till s.k. SNOMED-CT-
koder vilket gör data maskinläsbart och därmed möjliggör en mycket effektivare inhämtning av 
informationen.  

Förändring av utdata  
Med ”Koll på läget” och ”Rodret” finns möjlighet att analysera registerdata i nutid och jämföra 
den egna enheten med andra. Sådana data kommuniceras idag till alla enheter som bedriver 
handläggning och vård av patienter med urinblåsecancer. Dessa data bör även delges allmänheten 
genom en öppen länk via exempelvis 1177.se och patientföreningen ILCO/urinblåsecancer. 

De kommande journalsystemen i Sverige har som systemkrav ett stöd för SNOMED-CT-
koderna vilket gör förutsättningarna för framgång stora. Även den patientöversikt som planeras 
kommer att bli väsentligt lättare att få fram med SNOMED-CT-kodningen som utgångspunkt. 

FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH FORSKNING  

Lokalt, regionalt och nationellt förbättringsarbete 
Evidensbaserad handläggning enligt Nationellt Vårdprogram för Urinblåsecancer och övrig 
Urotelial cancer bör vara riktmärke för alla kliniker. Ett systematiskt förbättringsarbete lokalt, 
regionalt och nationellt bör utgå från resultaten från registreringen 

Forskning och utveckling 
Inregistrerade data bör användas för forskning och utveckling vilket kan ske på olika sätt.  

SNRUBC  
Utveckling över tiden av handläggningsrutiner, behandling och resultat. Regionala skillnader i 
dessa rutiner och utfall. Studier av patientgrupper som är sällan förekommande (exempelvis TIS) 
eller viktiga ur handläggningssynpunkt (exempelvis T1). 

BladderBaSe  
ger tillgång till utvidgad analys av tumörsjukdomen genom samkörning med andra register för 
fördjupade studier i patientens totala sjukhistoria och socio-ekonomiska förhållanden 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

 

8 

Samarbete med andra medicinska register eller andra nationella register  
inom geografiska, sociala eller kulturella områden kan ge ökad och fördjupad kunskap om 
blåscancersjukdomen  

PUBLIKATIONSPOLICY 
Styrgruppen för Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer och övrig Urotelial Cancer 
arbetar aktivt för att registret skall användas i vetenskapliga syften. Ambitionen bör vara att 
publikationer till vetenskapliga tidskrifter utgår från registret regelbundet. Initiativet kan komma 
från medlemmar i styrgruppen eller från andra intresserade personer och forskargrupper. 

 

 

Stockholm 10 december 2018 

 

Truls Gårdmark 

Ordförande i Styrgruppen 

Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer 

 

 

Staffan Jahnson 

Vice ordförande i Styrgruppen 

Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer 

 



  

9 

APPENDIX 1 
 

Blankett 1 Användes för registrering åren 1997–1998. Registreringen omfattar  

Patientdata: 

- ålder  
- kön  
- diagnosdatum. 

Tumör data:      
- TNM enligt 1978 års klassificering. (med undantag av N kategori som endast registreras N0,N+ 

eller NX) 
- tumörgrad enligt WHO 73 
- konkomittant cancer in situ  
- tumörtyp (urotelial cancer eller annan än urotelial cancer). 

Behandlingsdata inom 3 månader; 

- ingen behandling (endast ifylld om detta stämmer) 
- TUR 
- cytostatika endovesikalt eller systemiskt (adjuvant eller neoadjuvant)  
- immunterapi endovesikalt eller systemiskt  
- cystektomi och urindeviation med blåssubstitut, kontinent reservoar eller Bricker,  
- strålbehandling antingen preoperativ, kurativ eller palliativ) 
- samt annan behandling. 

Tillkommer dessutom rapporteringsdatum och rapporterande sjukhus. 

 

Blankett 2 Användes under 1999. Nytt jämfört med Blankett 1 är: 

- TNM enligt 1997 registreras istället för 1978 års klassificering  
- N kategori registreras som N0-N3 eller NX.  
- hur N kategori blivit påvisad antingen genom morfologisk undersökning (röntgen etc) eller genom 

biopsi. 
 

Blankett 3. Användes under 2000–2002. Nytt jämfört med Blankett 2 är: 

- uppgift om patienten kommer på remiss eller söker själv  
- datum för denna kontakt/remiss 

 

Blankett 4 Användes under 2003. Nytt jämfört med Blankett 3 är_ 

- registrering av konkomittant cancer in situ har upphört 
- T-kategori registreras fortfarande enligt 1997 års klassificering men med den ändring att T2 och T3 

kan anges utan eller med sina subgrupper T2a och T2b respektive T3a och T3b 
- gradering registreras enligt WHO 1999 
- N kategori registreras som N=, N+ eller NX 
- endovesikal cytostatika har indelats i postoperativ engångsinstillation och flergångsinstillation 
- datum för cystektomi och kurativt syftande strålbehandling registreras 
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Blankett 5. Användes från 2004. Nytt från Blankett 4 är: 

-    T-kategori registreras enbart enligt TNM 2002 endast med undergrupper för T2 och T3 

- N kategori registreras med N0-N3 samt NX 
- tiden för primärbehandling har ändrats till 6 månader 
- datum för start av seriebehandling med intravesikal instillation av cytostatika eller immunoterapi 

registreras.  
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 

 

 


	inledning
	Organisationen kring registreringen
	Registreringen
	Diagnosgrund
	Urinblåsecancer
	Övrig urotelial cancer


	Planerade förändringar av registreringen
	Förändring av indata
	Förändring av utdata

	Förbättringsarbete och forskning
	Lokalt, regionalt och nationellt förbättringsarbete
	Forskning och utveckling
	SNRUBC
	BladderBaSe
	Samarbete med andra medicinska register eller andra nationella register


	Publikationspolicy
	Appendix 1

