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FÖRORD 

Redovisningen i denna nationella årsrapport baseras på data för patienter diagnostiserade från 
1997 t.o.m. december 2019 och som rapporterats till registret. Data rapporteras från samtliga 
enheter som behandlar urotelial cancer till Registret. Täckningsgraden är 95 % jämfört med den 
lagstadgade registreringen i Cancerregistret. Datakvaliteten har i flera undersökningar varit god 
och säkerställs kontinuerligt genom granskning av lokala, regionala och nationella rapporter och i 
vetenskapliga projekt utifrån registerdata. Ett större valideringsprojekt planerades till 2020 men 
kommer pg av Covid-19-pandemin att skjutas till 2021. 

 

För dem som önskar en interaktiv rapport finns sedan i 2018 en sådan tillgänglig på 
https://statistik.incanet.se/urinblasecancer “Rodret” där vårddata öppet redovisas. Dessutom 
finns realtidsrapporter från registret på INCA-plattformen tillgängliga för vårdpersonal efter 
inloggning. Där redovisas resultaten på varje urolog- och onkologklinik för utvalda 
kvalitetsindikatorer i “Koll på läget”. I tillägg kan resultat på den egna kliniken för varje indikator 
jämföras med andra klinikers. Registret finns också utanför inloggning med utvalda indikatorer på 
Vården i Siffror. 

 

För att göra hanteringen av information kring cancerområdet effektivare och undvika kostnads- 
och tidskrävande dubbel- och trippelinmatningar av data är registret ledande i anpassningen till 
intelligentare system och har som exempel översatt de i registret förekommande variablerna till 
det universella kodspråket SNOMED CT, vilket är utvalt av Socialstyrelsen som standard. Detta 
lägger en god grund för rationellare informationsflöden i nya journalsystem med möjlighet till 
individuellt anpassad information och råd kring terapier av cancersjukdomen samt effektivare 
informationsdelning med LifeScience-sektorn. 

 
För den som önskar bedriva urotelial cancerforskning finns registret även sökbart i 
Vetenskapsrådets metadatabas RUT. Ansökan om inloggningsuppgifter kan fås via: 
https://rut.val.rutdev.se/index.php 
 
 
Målsättningen är att denna sammanfattande årsrapport i kombination med onlinerapporterna 
skall täcka behovet av presentation av data från kvalitetsregistren som är riktad till professionen. 
 
  

https://statistik.incanet.se/urinblasecancer
https://rut.val.rutdev.se/index.php
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SAMMANFATTNING 

Den interaktiva årsrapporten för urinblåsecancer och övrig urotelial cancer (RODRET) redovisar 
utfallet av de i registret förekommande variablerna med halvårsvis uppdatering. För en snabbare 
återkoppling till kliniker finns även Vården i Siffror och efter inloggning Koll på Läget. 
Framtidssäkring och forskningsanknytning sker både med koppling till Vetenskapsrådet och med 
integrering med kommande journalsystems generella kodspråk. 
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INTERAKTIV ÅRSRAPPORT 

Den interaktiva onlinerapporten Rodret finns tillgänglig här: 

https://statistik.incanet.se/urinblasecancer/ 

RODRET är en ny typ av rapport från Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer 

(SNRUBC). Rapporten, som ligger öppet online, innehåller data om vården av patienter med 

urinblåsecancer samt cancer i njurbäcken, urinledare och urinrör från Sveriges alla vårdgivare. 

Tidigare har dessa data redovisats som en årsrapport i nätversion på hemsidan med enskilda 

årliga rapporter men här redovisas nu resultat från 2013 och till och med 2018 (för återfall och 

progress av tumörsjukdom åren 2008-2013). Syftet med RODRET är att vara en källa till 

information och kunskap om vården för alla tänkbara intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, 

forskare, administratörer, tjänstemän och beslutsfattare. RODRET innehåller data från patienter 

som diagnostiserats fram till sista december föregående år vilket betyder att data som här 

redovisas inte är helt aktuella. Anledningen till den begränsningen är att inrapporteringen från 

landets vårdgivare sker olika snabbt och därför kan jämförelser bli missvisande om skillnaden i 

täckningsgrad är stor mellan enheter. 

Helt aktuella data för sjukvårdspersonal finns dessutom redovisat i Koll på läget på INCA-

plattformen. Koll på läget är en realtidsrapport som visar den egna klinikens resultat för tio 

utvalda kvalitetsindikatorer jämfört med medelvärde för riket och fastställda målnivåer. På INCA 

finns också interaktiva rapporter tillgängliga där den egna klinikens resultat kan jämföras med 

resultat från andra sjukhus, region eller sjukvårdsregioner samt hela riket. För att få tillgång till 

dessa realtidsdata på INCA krävs dock inloggning. 

Under varje flik i Rodret, Vårdprogrammets indikatorer, Behandling osv. finns ett urval av 

rapporter inom respektive område.  

 

För var och en av dessa rapporter kan läsaren välja geografiska begränsningar (riket, 

sjukvårdsregioner, län, sjukhus) eller årsvisa begränsningar. Man kan också välja olika typer av 

kategorier att gruppera efter, exempelvis en patients åldersgrupp vid diagnos. På så vis skapar 

läsaren en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. 

https://statistik.incanet.se/urinblasecancer/
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Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur kallad Jämförelse som 

jämför enheter med varandra. Man kan välja en figur kallad Trender som visar förändringar över 

tid. Med samma resultat som grund kan man även välja en redovisning i tabellform, eller en 

redovisning med hjälp av en Sverigekarta. Ett trattdiagram med automatiserad statistisk 

bearbetning finns som redovisningstyp Funnel plot. Slutligen Beskrivning visar definitionen av 

variabeln och övriga detaljer om variabeln. Här finns information om hur variabeln är beräknad 

samt på vilken delmängd den är aktuell. 

 

 

 

Data uppdateras två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. 
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1. INLEDNING 

Samtliga nyupptäckta cancerfall har i Sverige registrerats sedan 1958. Registreringen omfattar uppgifter om 
typ av cancer, ålder, kön, geografisk tillhörighet samt grunden för diagnos. För att öka vår insikt om 
blåscancersjukdomen har på initiativ av Socialstyrelsen en landsomfattande, utvidgad registrering av alla 
urinblåsecancerfall påbörjats 1997. Utöver ovanstående variabler registreras information även om 
tumörernas TNM-stadium, differentieringsgrad och typ av primär behandling. Inom flera av de nuvarande 
sex svenska sjukvårdsregionerna har en registrering av patienter med urinblåsecancer och andra 
tumörsjukdomar skett sedan början av 1990-talet men har sedan 1997 utvidgats till att gälla hela landet. 
Denna registrering av basala patient- och tumörkarakteristika har senare utökats till att även omfatta 
ledtider från remiss till diagnos och behandling, uppföljningsregistrering 5 år efter primärbehandling samt 
registrering av peroperativa data och komplikationer efter cystektomi. Nyligen har även ett formulär för 
registrering av onkologisk behandling introducerats. Registreringen sker vid respektive regionalt 
cancercentrum. Regionalt Cancercentrum Syd med säte i Lund har ansvar för den nationella 
sammanställningen. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåse- och övrig urotelial cancer är finansierat av 
speciella medel avsatta för kvalitetsregister i Sverige.  
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2. BAKGRUND OCH HISTORIK 

 

Antalet per hundratusen som varje år får urotelial cancer (vilket kallas incidens på fackspråk) har ökat 
sedan sjuttiotalet. Detta beror delvis på att befolkningen åldras, men även om man använder 
åldersstandardiserad incidens (för att ta hänsyn att befolkningen åldras) kvarstår en viss ökning, som kan 
vara intressant att studera. 

Observera att både Socialstyrelsen och NordCan bara redovisar en sammanslagning av urinblåsa, uretra 
och uretär. Njurbäcken räknas till Njure i dessa datakällor. Därför är uppdelning mellan diagnoserna inte 
möjlig. 

 

Figur 1: Incidens och antal nya fall av urotelial cancer hos män i Sverige 1970-2018. Antal fall per 100 000 män, 
åldersstandardiserad incidens per 100 000 män, totalantalet fall hos män i Sverige. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas. 
(http://sdb.socialstyrelsen.se/if_can/val.aspx ) 
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Figur 2: Incidens och antal nya fall av urotelial cancer hos kvinnor i Sverige 1970-2018. Antal fall per 100 000 kvinnor, 
åldersstandardiserad incidens per 100 000 kvnnor, totalantalet fall hos kvinnor i Sverige. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas. 
(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer) 
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Figur 3: Prevalensen anger hur många som lever med en diagnos. Data från NORDCAN http://www-
dep.iarc.fr/NORDCAN/english/frame.asp, tillgängliga för perioden 1980-2016. 
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3. ORGANISATION OCH STYRGRUPP 

En styrgrupp har ansvaret för arbetet med och utvecklingen av registret. Den består av en 
urologrepresentant samt en suppleant från varje sjukvårdsregion, en onkologrepresentant från varje 
sjukvårdsregion, sköterskerepresentanter, patologer, uroterapeuter samt två patientrepresentanter. 
Styrgruppen har planerade möten två gånger per år förutom skriftlig kommunikation. 

 

Styrgruppen består av följande medlemmar: 

Urologrepresentanter Med dr, överläkare Truls Gårdmark, Stockholm, ordf, 

registerhållare 
 Docent, överläkare Staffan Jahnson, Linköping, vice ordf 
 Professor, överläkare Fredrik Liedberg, Malmö 
 Med dr, överläkare Tomas Jerlström, Örebro 

 Docent, överläkare Amir Sherif, Umeå 

 Med dr, överläkare Viveka Ströck, Göteborg 
 Med dr, överläkare Firas Aljabery, Linköping 

 Överläkare Petter Kollberg (suppl.), Helsingborg 
 Med dr, överläkare Göran Sahlén (suppl.), Uppsala 
 Överläkare Markus Johansson (suppl.), Sundsvall 
 Med dr, överläkare Johan Johansson (suppl.), Kalmar 
 Avdelningsläkare Anna Rossander (suppl.), Region Väst 
 Överläkare Karin Falkman (suppl.), Stockholm 

Onkologrepresentanter Docent, överläkare Anders Ullén, Stockholm 
 Med dr, överläkare Ingrida Verbiene, Linköping 
 Med dr, överläkare Elisabeth Öfverholm, Göteborg 
 Med dr, överläkare Johan Sandzén, Karlstad 

 Med dr, överläkare Karin Söderkvist, Umeå 

 Specialistläkare Sophia Kjellström, Lund 

Patologrepresentant Med dr, överläkare Christina Kåbjörn Gustafsson, Göteborg 

 Överläkare Rita Pedersen, Halmstad 

Sjuksköterskerepresentanter Med dr, universitetssjuksköterska Helena Thulin, Stockholm 

 Urologisjuksköterska Anna-Karin Lind, Malmö 
 Urologisjuksköterska Gun Danielsson, Stockholm 
 Urologisjuksköterska Jenny Wanegård, Malmö 

 Urologisjuksköterska Per Hamrin, Kalmar 

Urotherapeutrepresentant Helen Hummer, Örebro 
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Patientrepresentant Jan Persson, Göteborg 
 Olof Olsson, Stockholm 

Stödteam RCC Syd Ann-Sofie Allansson, med sekr/ forskning 

 Niklas Berndt, registerproduktägare 

 Fil.lic, Pia Löthgren, statistiker 

 
Vid denna sammanställning har följande personer vid Regionalt Onkologiskt Centrum i Lund haft ett 
huvudansvar. Ann-Sofie Allansson, med sekr/ forskning, Niklas Berndt, produktägare samt Pia Löthgren, 
statistiker. För kommentarerna i sammanställningen svarar Truls Gårdmark, Staffan Jahnson, Tomas 
Jerlström och Fredrik Liedberg. 
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4. FÖRKLARINGAR AV BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

 

4.1. Ordförklaringar 

 SVF – Standardiserat VårdFörlopp, en fastslagen utredningsgång med inlagda tidsmål. 

 Uretär – urinledare där urin transporteras från njure till urinblåsa. 

 Uretra – urinrör för ut urin från urinblåsan och ut ur kroppen. 

 Cystektomi - bortopererande av urinblåsan ofta i kombination med att lymfkörtlar tas bort för 
radikalt avlägsnade av all tumör samt för att klassificera tumören på ett bra sätt. Urinen avleds 
samtidigt med operationen och tas oftast ut som stomi. 

 Systemisk Kemoterapi - är cellgiftsbehandling genom dropp (intravenöst). 

 TUR-B - hyvling och bränning av tumören i urinblåsan genom att man går in med ett instrument 
genom urinröret. Operationen genomförs oftast i narkos och ibland med ryggbedövning och syftar 
oftast till att radikalt avlägsna tumören och att få en exakt bedömning av tumörens djupväxt i 
urinblåsans vägg för bra stadieindelning. 

 Nefroureterektomi - bortopererande av njure och urinledare ned till urinblåsan. 

 BCG - tuberkulosbakterier som används för vaccination mot tuberkulos. När man sprutar in dessa 
i urinblåsan orsakas en reaktion av kroppens lokala immunförsvar och denna reaktion medför att 
tumörceller dödas av kroppens egna försvar. 

 Intravesikal flergångsbehandling - några veckor efter TUR-B genomför man hos utvalda patienter sådan 
behandling 1 gång per vecka under 6 veckor. En kateter förs in i urinblåsan och cellgift eller BCG 
(se ovan) insprutas in i urinblåsan. Patienten håller vätskan i blåsan under två timmar. 

 Re-resektion - normalt räknar man med att man får bort all tumör vid TUR-B. Vid T1 tumörer och 
om den första resektionen inte blev komplett planeras en ny TUR-B 4-6 veckor efter den första 
operationen. Vid re-resektionen hyvlas det tidigare resektionsområdet bort liksom eventuell 
kvarvarande tumör. 

 Ureteropyeloskopi - innebär att man med ett tunt instrument går in i urinblåsan och vidare upp i 
uretär och njurbäcken för att visualisera eventuella tumör och ta cytologiskt prov samt eventuellt ta 
px från denna. 

 Kontrollcystoskopi - alla patienter som varit med om TUR-B genomgår kontroll av urinblåsan med 
nya cystoskopiundersökningar. 

 Totalöverlevnad - Den andel patienter som lever vid olika tidpunkter efter diagnos. 

 Relativ överlevnad - Den andel patienter som lever vid olika tidpunkter efter diagnos om man räknar 
bort bakgrundsdödligheten, som man kan få ur offentliga register. 

 Cancerspecifik överlevnad - Den andel patienter som lever vid olika tidpunkter efter diagnos om man 
räknar bort dem som dött av annan orsak än urinblåsecancer. 

 Mortalitet - Ett demografiskt mätvärde som anger antalet dödsfall av en specifik cancerform per år 
per 100000 personer i en population. 
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Medianantal dagar, månader eller år som man mäter motsvarar de antal dagar, månader eller år som är 
uppmätt för hälften av patienterna. Motsvarande Q1 (första kvartilen) är det värde som är uppmätt för 25 
% av patienterna och Q3 det värde som är uppmätt för 75 % av patienterna. Oftast anger man median och 
Q1, Q3 tillsammans och brukar då skriva median(Q1-Q3) för att ange vad man menar. Exempelvis har vi 
längre ned i texten angivit tid från TUR till intravesikal flergångsbehandling som 76(48-107) vilket betyder 
att hälften av patienterna har påbörjat behandlingen inom 76 dagar och den fjärdedel av patienterna som 
får behandling snabbast har påbörjat denna inom 48 dagar medan den fjärdedel av patienterna som 
behandlingen påbörjas för efter längst tid får denna först efter 107 dagar. 

 

4.2. TNM-klassificering 
 

 

Figur 4: T-stadium för Urinblåscancer 

 

Blåscancersjukdomen karaktäriseras vid diagnos med hjälp av klinisk TNM-klassifikation och grad. TNM-
klassifikationen består av tre mått: 

 T-stadium beskriver hur inväxt i blåsan cancern är. Helt ytlig växande betecknas med Ta. De som 
växer in i blåsväggen delas in T1, T2, T3 och T4, där T1 är de minst och T4 de mest djupväxande. 
En speciell klass är Tis, cancer in-situ, elakartade cancerceller som växer i slemhinnan men inte 
djupare. Över tiden kan dock tumören börja växa djupare i blåsans vägg och sprida sig till 
lymfkörtlar och andra organ. Ett fåtal patienter får klassifikationen TX: “Kriterier för bedömning 
av tumörstadium ej uppfyllda”. 

 Grad används för att beskriva graden av förändring av cellerna när man tittar i mikroskop på 
tumören vilket speglar tumörens aggressivitet när det gäller tillväxt och förmågan att växa genom 
blåsans vägg och sprida sig till andra organ. G1 motsvarar celler som liknar vanlig blåsslemhinna 
och G3 motsvarar de mest förändrade cellerna medan G2 utgör en mellangrupp. Några få 
patienter klassificeras som LMP, “låg malignitetspotential”, och för ytterligare ett litet antal har 
grad inte bedömts. Dessa betecknas med GX. 

 N-stadium beskriver metastaser i regionala lymfkörtlar och baseras på röntgenundersökning (CT 
thorax/buk och/eller lungröntgen) ibland kompletterat med px/cytologi av misstänkta 
förändringar. Då någon av dessa undersökningar inte utförts betecknas det NX, annars N0, N1, 
N2 eller N3, där N0 betyder inga lymfkörtelmetastaser N1 en enda i pelvis, N2 fler än en i pelvis 
och N3 i regionala lymfkörtelmetastaser motsvarande communis upp till aortabifurkationen. 
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 M-stadium beskriver fjärrmetastaser, där M0 betyder inga, MX att undersökning inte gjorts och M1 
att man funnit fjärrmetastasering. M-stadium baseras på röntgenundersökning på samma sätt som 
N-stadium. 

UICC:s TNM-klassifikation (upplaga 7) bör ligga till grund för primär rapportering av nyupptäckta 
blåscancerpatienter. Diagnosen ställs genom provtagning och mikroskopisk undersökning (PAD) av en del 
eller hela tumörförändringen i urinblåsan. I sjunde upplagan har man tagit bort alternativet MX för M-
stadium. Kvar finns två alternativ M1= fjärrmetastas påvisad och M0 som betyder fjärrmetastas ej påvisad 
vilket förutsätter röntgenundersökning av buk och bröstkorg i de fall där detta behövs med hänsyn till 
tumören risk för spridning. (Detta innebär oftast att patienter som har en liten snäll tumör inte genomgår 
rutinmässig röntgenundersökning av bröstkorg utan bara röntgenundersökning av urinvägarna.) 

Observera att klassifikation av primär tumörstatus ska baseras på kunskap om tumören efter radiologiska 
undersökningar av buk och thorax samt TUR-B och patologisk undersökning av tumörpreparat vilket ger 
en samlad bild av resultatet av samtliga undersökningar. Man ska inte bara från ett PAD-svar “minst T2” 
schablonmässigt skriva T2 om det finns andra tecken som tyder på T3-tumör, exempelvis dilatation av ena 
uretären. Man ska heller inte i förkommande fall avvakta PAD efter exempelvis cystektomi. 

 

4.2.1. Primärtumör urinblåsa 

Baseras på fynd efter fysikalisk undersökning, radiologiska metoder och endoskopi med provexcision. 

 TX – Primär tumör ej bedömbar. 

 T0 – Primär tumör ej påvisbar vid histologisk undersökning av preparat. 

 Ta – Icke-invasiv papillär tumör. 

 Tis – Carcinoma in situ: “flat tumour”. 

 T1 – Tumören infiltrerar subepitelial bindväv (lamina propria). 

 T2a – Tumören infiltrerar inre hälften av detrusormuskulaturen. 

 T2b – Tumören infiltrerar yttre, djupare hälften av detrusormuskulaturen. 

 T3a – Tumören infiltrerar perivesikal vävnad – mikroskopiskt. 

 T3b – Tumören infiltrerar perivesikal vävnad - makroskopiskt (palpabel resistens). 

 T4a – Tumören infiltrerar prostata, uterus eller vagina. 

 T4b – Tumören fixerad till bäckenvägg eller bukvägg. 

4.2.2. Regionala lymfkörtlar 

Avser körtelstationer belägna nedom aortabifurkationen. Baseras på fynd efter fysikalisk undersökning och 
radiologiska metoder. 

 NX – Regionala lymfkörtlar ej bedömbara. 

 N0 – Inga påvisbara lymfkörtelmetastaser. 

 N1 – Metastas i enstaka lymfkörtel i bäckenet (iliaca externa-, iliaca interna-, eller 
obturatoriusområdet eller presakralt). 

 N2 – Metastas i flera lymfkörtlar i bäckenet iliaca externa-, iliaca interna-, eller obturatoriusområdet 
eller presakralt). 

 N3 – Metastas i en eller flera lymfkörtlar i iliaca communis-området. 
 



20 

 

4.2.3. Fjärmetastaser 

Baseras på fynd efter fysikalisk undersökning och radiologiska metoder. 

 M0 – Fjärrmetastasering ej påvisad. 

 M1a – Fjärrmetastasering påvisad I icke-regionala lymfkörtlar. 

 M1b – Övrig fjärrspridning. 

4.2.4. Histopatologisk gradering 

WHO (1999) 

 LMP – Tumör med låg malignitetspotential. 

 G1 – Högt differentierad. 

 G2 – Medelhögt differentierad. 

 G3 – Lågt differentierad eller odifferentierad. 

WHO (2004/2016) 

 LMP – Tumör med låg malignitetspotential. 

 Low-grade – Låggradigt malign tumör. 

 High-grade – Höggradigt malign tumör. 

4.2.5. Prognosgrupper 

Baserat på denna indelning kan man sedan dela in i prognosgrupper utifrån T-klassificering och WHO-
gradering: TaG1, TaG2, TaG3, Tis, T1G2, T1G3, T2 och T3-4. Detta är oberoende på N- och M-
klassificering. Gruppen T1G1 är mycket ovanlig. De få som ändå registrerats så förs till gruppen T1G2. 
De som har grad LMP räknas i denna indelning som G1 och G4 att räknas som G3. Även tumörens 
storlek, antal primärtumörer och antal återfall kan bidra till att ge en prognos för varje enskild tumör. 
Dessa klassificeringar kan komma att användas mer genomgående i senare uppföljningsregistreringar. 
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5. RESULTATREDOVISNING 

 

5.1. Sammanfattning av kvalitetsindikatorer ur nationellt vårdprogram 
Kvalitetsindikatorerna är följande: 

1. Tid från utfärdande av remiss till urolog/välgrundad misstanke till blåscancerdiagnos (datum för 
diagnostisk TUR/px). Målvärde: Enligt standardiserade vårdförlopp för urotelial cancer 14 dagar 
för 80 % av patienterna.  

2. Andel patienter med urinblåscancer som utreds enligt SVF. Målvärde: 70 %.  
3. Andel patienter med blåscancer stadium T1 G2/G3 som får intravesikal flergångsbehandling. 

Målvärde: 75 %.  
4. Andel patienter med urotelial cancer i övre urinvägarna, T1-sjukdom eller muskelinvasiv sjukdom 

som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). Målvärde: 100 %. 
5. Andel patienter med T2-T4 (muskelinvasiv sjukdom) utan påvisbar metastatisk sjukdom som får 

kurativ behandling. Målvärde: 60 %.  
6. Andel patienter med T2-T4 (muskelinvasiv sjukdom) 75 år eller yngre som får neoadjuvant 

cytostatikabehandling före radikal cystektomi pga. muskelinvasiv sjukdom. Målvärde: 60 %.  
7. Andel som genomgått cystektomi utan neoadjuvant cytostatikabehandling från remiss/välgrundad 

misstanke inom 37 dagar. Målvärde: 70 %.  
8. Andel tumörer i urinblåsa, njurbäcken uretär och uretra registrerade (täckningsgrad). Målvärde: 100 

%.  
9. Andel där blåstumörstorlek angivits i registreringen. Målvärde: 100 %.  
10. Andel där antal blåstumörer angivits i registreringen. Målvärde: 100 %. 
11. Andel inregistrerade behandlingsformulär inom 90 dagar från TURB eller diagnos av urotelial 

tumör i övre urinvägarna. Målvärde: 85 %.  
12. Lokalrecidiv inom 5 år för TaG1 och TaG2. Målvärde: < 25 %. 
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Figur 5: Sammanfattning av vårdprogrammet indikatorer för de olika regionen för år 2019. Röd markering i ett fält betyder att målet 
ej är uppnått för den regionen, grön markering betyder att målet är uppnått. Om fältet är tomt beror det på att regionen i fråga har färre 
en fem poster noterade för den aktuella kvalitetsindikatorn. 
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Figur 5 illustrerar att många regioner inte lever upp till de målnivåer som angivits för olika 
kvalitetsindikatorer och som speglar rekommendationer i internationella guidelines. De flesta regioner ger 
kurativt syftande behandling till patienter med T2-T4 tumör enligt nationella vårdprogrammet och många 
regioner utreder patienter med urinblåsecancerdiagnos enligt SVF. Några få regioner registrerar alla 
patienter med tumör i njurbäcken, uretär och uretra vilket borde göras till 100 % i samtliga regioner. Några 
få regioner ger även neoadjuvant kemoterapi före cystektomi till patienter som bör få sådan behandling 
enligt guidelines. 

När det gäller övriga kvalitetsindikatorer kommer ingen region upp till angivna målnivåer och en 
förbättringspotential finns för diagnostik inom 14 dagar, diskussion av alla T1-T4 samt övrig urotelial 
cancer på MDK, andel registrerade inom 90 dagar, andel där tumörstorlek och antal tumörer anges, andel 
T1 som får intravesikal behandling och andel recidiv och progress för Ta och T1 tumörer. 

Årets rapport belyser ett urval av dessa indikatorer mer detaljerat. 

 

5.2. Täckningsgrad 
Täckningsgraden för anmälningsblanketten i förhållande till Cancerregistret planerades för beräkning efter 
insamling av data från de olika Regionala CancerCentra (RCC) under slutet av augusti. Eftersom data 
inrapporteras hela tiden skiljer sig de exakta antalen i Urinblåsecancerregistret en aning mellan 
täckningsgradstabellen och den övriga rapporten. 

Enligt Figur 7 har sjutton av landets nitton regioner en täckningsgrad på 93 % eller mer gällande år 2019, 
där flera ligger på eller nära 100 %. Två regioner står ut i negativ bemärkelse med en täckningsgrad på 29 
respektive 33 %. Detta är ett känt problem som berörda enheter jobbar med, dock bör man av 
sjukvårdshuvudmännen som är ansvariga kunna kräva att dessa siffror blir betydligt bättre framöver. 

Det öppna systemet Rodret gör problemet synligt inte bara för verksamheterna utan även de 
patientgrupper som berörs. Bristande registrering gör att arbetet med att tillhandahålla ett fungerande 
arbetsverktyg för upplysning, utvärdering och styrning riskerar att förfelas. Ansvaret för situationen vilar 
tungt på berörda sjukvårdshuvudmän! 
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Figur 6: Täckningsgrad för 2015-2019 
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Figur 7: Täckningsgrad för 2019 per region. 
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5.3. MDK 

Andel patienter med urotelial cancer i övre urinvägarna, T1-urinblåscancersjukdom eller muskelinvasiv 

urinblåscancersjukdom som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). I beaktande av att målvärdet 

är 100 % blir resultatet inte tillfredsställande. Endast fyra regioner ligger på 90 % eller över och för hela 

riket ligger resultatet på 74 %. Mönstret med obefintlig inrapportering från enstaka regioner syns även här. 

 

Figur 8: Andel MDK 2015-2019 per region. 
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5.4. Tid till inrapportering av behandlingsformuläret 
 

Tid från TUR/px till inrapportering. Endast två regioner når upp till målvärdet medan övriga, och därmed 
riket som helhet, ligger på 62 %. 

 

 
Figur 9: Tid från TUR/px till inrapportering av behandlingsformuläret 2019. 
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Figur 10: Andel inregistrerade behandlingsformulär inom 90 dagar från TUR/px 2019. 
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5.4. Intravesikal behandling 
 

För de icke muskelinvasiva urinblåsetumörerna rekommenderas blåssköljning, intravesikal behandling, 
med olika substanser beroende på vilken undergrupp som diagnosticeras. För gruppen T1 G2/G3 
rekommenderas ett program med upprepade sköljningar med medlet BCG. Då behandlingen kan vara 
krävande för patienten kommer inte alla att bedömas klara av den varför målnivån i vårdprogrammet för 
antalet inte är satt till 100 % av patienterna utan 75 %. 

Nedanstående diagram visar graden av måluppfyllelse. Med hänsyn tagen till att vissa regioner har haft ett 
mindre antal patienter än andra kan man se att under 2019 kom fyra regioner upp till den angivna 
målnivån och ytterligare tre regioner var nära eller mycket nära densamma. Om man ser på tendenser över 
de senaste fem åren ser man att riket ligger kvar med en andel kring 60 % vilket är samma som 2015 och 
våra sex sjukvårdsregioner följer den trenden vilket är mycket beklagligt. Steget från 60 % till målnivån på 
75 % borde inte vara oöverstigligt men extra ansträngningar är nödvändiga från många inblandade kliniker. 
Man kan notera att uppgifter saknas från Jämtland vilket ytterligare stärker intrycket att mer fokus på 
måluppfyllelse i behandling av patienter med urinblåsecancer är viktigt. 
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Figur 11: Andel patienter med urinblåsecancer stadium T1 G2/G3 som får intravesikal behandling, per region år 2019. 
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Figur 12: Andel patienter med urinblåsecancer stadium T1 G2/G3 som får intravesikal behandling, 2015-2019. 

 

5.5. Ledtider för utredningen 
 

Tid från utfärdande av remiss till urolog vid “välgrundad misstanke” till operation TUR-B/px speglar på 
ett utmärkt sätt patientens omhändertagande för diagnos och behandling av blåscancersjukdomen och 14 
dagars gräns har ansetts som en optimal handläggningstid. Nedanstående diagram speglar detta 
omhändertagande regionvis och påvisar mycket stora skillnader i handläggningstider mellan olika regioner. 
Spridning av medelvärde från 20 till över 60 dagar mellan den bästa och den sämsta regionen får anses helt 
oacceptabelt i ett samhälle där likvärdig vård till alla landets medborgare utgör ett ledmotiv för 
sjukvårdspolitiken. Detta gäller även det faktum att endast 23 % av patienterna i hela riket får diagnos 
inom 14 dagar från remiss som rekommenderas i vårdprogrammet. Betydande förbättringar krävs de 
kommande åren och ansvaret för detta torde ligga på både sjukvårdspolitiker och sjukvårdsadministratörer 
för att skapa goda förutsättningar för ett sådant förbättringsarbete (Figur 13 och Figur 14). 
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5.5.1. Tid från utfärdande av remiss till TUR/px 

 

 

Figur 13: Tid från utfärdande av remiss till TUR/px 2019 per region. 
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5.5.2. Tid från utfärdande av remiss till TUR/px, andel inom 14 dagar 

 

Figur 14: Andel 2019 där tid från utfärdande av remiss till TUR/px är mindre eller lika med 14 dagar. 
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5.6. Cystektomiregistreringen 

5.6.1. Täckningsgrad 

Som tidigare har socialstyrelsens register för slutenvård använts som referens där endast diagnosen Urinblåsecancer (C67) använts samt 
åtgärdskoderna KCC samt LCE för cystektomi samt evisceration. Efter starten av cystektomiregistreringen 2011 steg täckningsgraden 
succesivt för att 2014 nå 100 %, därefter har den varierat på nivåer strax därunder, oroande är att den nu verkar sjunka. Täckningsgraden 
påverkas i vissa regioner av att primärregistreringen släpar efter på vissa kliniker, bland annat detta gör att det sker en del sen registrering. 
Sedan starten 2011 har det varit en succesiv utveckling mot att färre enheter genomför operationen. 

Tabell 1: Täckningsgrad relaterat till sjukhus samt sjukvårdsregion. 

Region Sjukhus 

2017 2018 2019 

Social-
styrelsen 

Kvalitets-
registret 

Täcknings-
grad 
 

Social-
styrelsen 

Kvalitets-
registret 

Täcknings-
grad 

 

Social-
styrelsen 

Kvalitets-
registret 

Täcknings-
grad 

 

Stokholm 
Gotland 

 117 111 95 % 99 71 72 % 123 65 53 % 

 KS Solna 117 111  99 71  123 65  

Uppsala 
Örebro 

 85 84 99 %  109 90 83 % 83 66 80 % 

 Akademiska 38 38  49 40  33 30  

 Örebro 47 46  60 50  45 36  

 Västerås       5 0  

Sydöst  57 60 105 % 44 47 107 % 55 56 102 % 

 Linköping 29 30  44 47  55 54  

 Jönköping 15 15        

 Kalmar 13 14     0 2  

Syd  77 74 96 % 95 96 101 % 86 74 86 % 

 Malmö/Lund 56 57  67 76  62 68  
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 Helsingborg 12 14  15 16  13 5  

 Halmstad 9 3  13 3  11 1  

 Trelleborg    0 1     

Väst  62 75 121 % 68 75 110 % 72 76 106 % 

 Sahlgrenska 62 68  68 67  72 66  

 Carlanderska 0 2  0 1     

 Varberg 0 5  0 7  0 10  

Norr  31 25 81 % 32 8 25 % 32 0 0 % 

 Umeå 20 15  22 0  20 0  

 Sundsvall 11 10  10 8  12 0  

Totalt  429 429 100 % 447 387 87 % 451 337 75 % 

 
Av täckningsgrader över 100 % framgår det att registreringen och/eller socialstyrelsens statistik inte rimligen kan stämma helt och hållet. 
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5.6.2. Ledtider 

Den utredning en patient genomgår från utfärdande av remiss till start av behandling, i form av antingen 
neoadjuvant kemoterapi innan cystektomi alternativt enbart cystektomi, är omfattande och innehåller ett 
stort antal moment vilket gör det mycket svårt att hålla de av det standardiserade vårdförloppet stipulerade 
ledtiderna (39 respektive 37 dagar). Under de senaste två åren är det endast tre respektive fyra stycken 
patienter som fått respektive behandling inom denna tidsrymd. Gällande båda behandlingarna har det inte 
skett någon egentlig förbättring de sista åren och de ligger i median 83,5 dagar för neoadjuvant kemoterapi 
respektive 104,5 dagar för enbart cystektomi åren 2018-2019. 

 

 

Figur 15: Tid från utfärdande av remiss till start av neoadjuvant kemoterapi per region där neoadjuvant behandling givits 2018-2019. 
Enheter med färre än fem behandlingar per år visas inte. 



  

37 

 

 
 

Figur 16: Tid från utfärdande av remiss till cystektomi för patienter som inte erhållit neoadjuvant kemoterapi, per region där 
cystektomi genomförts 2018-2019. Enheter med färre än fem operationer per år visas inte. 
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5.6.3. Neoadjuvant kemoterapi 

Andelen patienter yngre än 76 år med muskelinvasiv sjukdom som erhåller neoadjuvant kemoterapi har 
sedan 2015 med viss variation legat strax över vårdprogrammet mål på 60 %. Det finns dock uttalad 
variation mellan regioner som inte enbart kan förklaras med de vanligaste kontraindikationerna, njursvikt 
och hjärtsjukdom. 

 

 
 

Figur 17: Andel patienter med T2-T4 (muskelinvasiv sjukdom) 75 år eller yngre som får neoadjuvant cytostatikabehandling före 
radikal cystektomi, per region 2015-2019. Enheter med färre än fem behandlingar per år visas inte. 
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5.6.4. Operationsmetod 

Andelen operationer i riket som utförs med robotassisterad kirurgi ökar succesivt över åren och är nu strax 
under 50 %. Det är dock en stor variation mellan centra, där vissa utför i princip alla operationer i robot 
och andra inte alls har anammat metoden. Antalet centra som utför robotcystektomi har succesivt ökat. 
Man ser i registret att dessa patienter har mindre rapporterad blödning och kortare vårdtid. Vidare är 
operationstiden totalt sett ganska oförändrad över åren, men operationstiden för de robotopererade är 
numera kortare än för de öppna operationerna 

 
 

Figur 18: Operationsmetod, per region 2015-2019. Enheter med färre än fem operationer per år visas inte. 
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5.6.5. Urindeviation 

Brickeravledning är sedan väldigt många år den dominerande deviationen och andelen kontinenta 
avledningar har succesivt minskat sedan ett par årtionden. Numera är den i princip enda förekommande 
kontinenta avledningen ortotopt blåssubstitut. Andelen patienter som erhåller denna avledning har, från 
att ha legat på drygt tio procent registrets första år, minskat till att de sista två åren vara ca sex procent. 
Orsaken till detta är oklar, men sannolikt multifaktoriell där kirurgi på äldre och sjukare patienter kan vara 
en delförklaring. 

 
 

Figur 19: Deviationsmetod, per region 2015-2019. Enheter med färre än fem operationer per år visas inte. 
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5.6.6. Vårdtid 

Nationellt verkar vårdtiden inte ändras i någon väsentlig del de sista åren, men vid en jämförelse med 
registrets första år (2011) har den i median gått ner från 15 dagar till nuvarande 11. Detta kan säkert till 
viss del tillskrivas robotkirurgin, men sannolikt är det inte enda förklaringen, då vårdtiden även minskat på 
center som enbart utför öppna operationer. 

 
 

Figur 20: Vårdtid i dagar, per region 2015-2019. Enheter med färre än fem operationer per år visas inte. 
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5.6.7. Oplanerad återinläggning 

Andelen patienter som oplanerat återinläggs på sjukhus inom 90 dagar efter operationen har de sista åren 
varierat mellan 25-30%. Tittar man i ett längre perspektiv var motsvarande siffra registrets första år 19 %. 
Det ligger nära till hands att spekulera i om denna utveckling är associerad till att vårdtiden blivit kortare 
samma tid. 

 
 

Figur 21: Andel oplanerad återinläggning, per region 2015-2019. Enheter med färre än fem operationer per år visas inte. 
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5.6.8. Reoperation 

Under registrets första år låg andel reopererade patienter på 12-13% men har sedan 2015 succesivt minskat 
till sex procent. En glädjande utveckling, som kommande år får visa om det går att bibehålla eller om det 
är en slumpvis variation. 

 
 

Figur 22: Andel reoperation, per region 2015-2019. Enheter med färre än fem operationer per år visas inte. 
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5.6.9. Komplikationer 

Infektion är den absolut vanligaste komplikationen. Andelen allvarliga komplikationer (Clavien-Dindo 
grad III-V) har succesivt minskat från 20% 2015 till 14% 2019. 

 
 

Figur 23: Fördelning av högsta Clavien, per sjukvårdsregion 2015-2019. Enheter med färre än fem operationer per år visas inte. 
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5.6.10. Mortalitet 

Andelen patienter avlidna inom 90 dagar har under åren varierat mellan två och fem procent. I regel 
rapporteras ungefär hälften av detta bero på blåscancer samtidigt som andelen komplikationer med dödlig 
utgång (Clavien-Dindo grad V) ligger stadigt på cirka en procent. Den mortalitet som inte beror på cancer 
bör säkerligen i många fall egentligen rapporteras som komplikation. 

 

 
 

Figur 24: Andel avlidna inom 90 dagar efter cystektomi, per region med opererande sjukhus 2015-2019. 
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6. ÖVERLEVNAD OCH ANNAN LÅNGSIKTIG UPPFÖLJNING 

 

6.1. Recidiv och progress 
 

Under perioden 2009-2014 har 11022 uppföljningsblanketter för patienter med ej metastaserad, icke 
muskelinvasiv urinblåsecancer registrerats motsvarande kategorier TaG1, TaG2, TaG3, TIS, T1G2, T1G3 
samtliga N0 - utan tumör i lymfkörtlar och M0 - utan tumör i andra organ alltså utan fjärrmetastaser. Ett 
ganska stort antal patienter, 1572, har en uppföljningsblankett där “nej” kryssats i för “uppföljning utförd” 
eller där denna uppgift saknas. Alltså finns adekvat uppföljning på 9450, som redovisas nedan. 

 

Figur 25: Tid till recidiv/progress från diagnos. 

 

För hela populationen av patienter med Ta eller T1 tumör ser vi många återfall av tumör i urinblåsan 
(recidiv) under de första åren efter diagnos. Dessa behandlas med TUR som även senare kan leda till 
recidiv. Två-tre recidiv är inte ovanligt men mer än fem recidiv är ovanligt. Andel angivna återfall (recidiv) 
av tumör i urinblåsan hänför sig till första återfallet. Om flera recidiv per patient förekommer syns detta 
inte i den statistik som här redovisas. Progress till lokalt mer avancerat tumörstadium eller spridd 
tumörsjukdom sker relativt sällan för Ta och T1 tumörer. 
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För år 2010-2014 kan man notera att andelen patienter med recidiv och progress minskat något i riket med 
stora variationer mellan regioner. Medan en tidigare minskning avstannat i Uppsala/Örebro regionen och 
antalet recidiv ligger kvar på en hög nivå i Västra regionen kan man notera en imponerande minskning av 
andelen recidiv i Södra regionen. Koncentration av operationer till färre operatörer kan vara en faktor som 
bidragit till denna utveckling. 

I trattdiagrammet ser man inte bara recidivfrekvensen som liggande staplar utan även vilken osäkerhet som 
medföljer på grund av antal registrerade fall. Att Västra Götalandsregionen har 42 % recidivförekomst blir 
en säkrare uppgift jämfört med samma procent för Örebro där konfidensintervallet, den vita zonen, är 
bredare och därmed osäkerheten är större. 

 

Figur 26: Andel recidiv per sjukvårdsregion och diagnosår. 
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Figur 27: Andel lokalrecidiv inom 5 år för urinblåscancer TaG1 och TaG2, per region 2014. 
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Figur 28: Andel lokalrecidiv inom 5 år för urinblåscancer TaG1 och TaG2, per sjukvårdsregion 2010-2014. 

 

Angående progress ser man att samtidigt som det sker en långsam men kontinuerlig minskning av andelen 
patienter i de flesta regioner ligger andelen på en oroande hög nivå i Norra och Sydöstra regionerna. 
Noggrannare studier av regionala skillnader i handläggning är därför viktiga att genomföra (Figur 29). 
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Figur 29: Andel progress per sjukvårdsregion och diagnosår. 
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6.2. Mortalitet och överlevnad 
 

 

Figur 30: Mortalitet för cancer i uriblåsa och urinvägar. Data från NORDCAN http://www-
dep.iarc.fr/NORDCAN/english/frame.asp. Obserera att njubäckencancer ej redovisas här. 

 

Överlevnaden i urinblåsecancer har förbättrats marginellt sedan registret startade 1997. 
Femårsöverlevnaden har ökat från 54 procent för patienter diagnostiserade 1997 till 61 procent för 
patienter diagnostiserade 2014 och senast 61 för patienter diagnosticerade2015. 

För patienter med TaG1 och TaG2 tumörer är skillnaden i total överlevnad och relativ överlevnad relativt 
stor. Denna skillnad är mycket liten för patienter med T2 och T3-4 tumörer tydande på att majoriteten av 
patienterna i dessa grupper har en hög dödlighet i urinblåsecancer vilket man kan förvänta sig. 

I den följande analysen av överlevnad kommer den lilla förbättringen över tid huvudsakligen inte att tas 
hänsyn till, utan data från hela perioden 1997-2019 används. Det finns tre sätt att uppskatta överlevnad: 

 Totalöverlevnad: Den andel av dem som fått diagnos som lever vid olika tidpunker efter diagnos. 

 Relativ överlevnad: Den andel som lever vid olika tidpunkter efter diagnos om man räknar bort 
bakgrundsdödligheten, som man kan få ur offentliga register. 

 Cancerspecifik överlevnad: Den andel som lever vid olika tidpunkter efter diagnos om man räknar bort 
dem som dött i något annat än urinblåsecancer. 
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De två senare metoderna syftar egentligen till att uppskatta samma sak: Överlevnaden som den skulle ha 
sett ut om patienterna skyddades från alla andra dödsorsaker med undantag av död från urinblåsecancer. 
Eftersom patienter oftast får urinblåsecancer vid pensionsåldern är andra dödsorsaker vanliga, och att bara 
redovisa totalöverlevnaden skulle bli missvisande. Relativ överlevnad har den fördelen att man inte 
behöver förlita sig på registrerade dödsorsaker, som vi bara har tillgängliga till och med dödsfall 2016 och 
vars kvalitet ofta ifrågasätts. Nackdelen med relativ överlevnad är att den utgår från att patienterna har 
samma bakomliggande mortalitet som hela befolkningen vilket i vissa fall kan var tveksamt. 

 

Figur 31: Överlevnad i urinblåsecancer. 
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Figur 32: Överlevnad i urinblåsecancer per prognosgrupp. 

 

 

6.3. Överlevnad och kön 
 
Relativ överlevnad och total överlevnad är lägre för kvinnor jämfört med män. Skillnaderna är framförallt 
tydliga i de äldre åldersgrupperna. En orsak till detta kan vara att kvinnor får tumörsjukdom i urinblåsan 
vid högre ålder än män och att därför en högre andel kvinnor bedöms som ej behandlingsbara med 
omfattande kirurgisk behandling eller intravesikal behandling. Dock kan orsaksbilden vara mer 
mångfacetterad och flera undersökningar pågår för att studera orsaker till dessa skillnader. 
 



54 

 

 

Figur 33: Överlevnad i urinblåsecancer per kön. 

 

Figur 34: Överlevnad i urinblåsecancer per åldersgrupp. 
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7. SLUTSATSER OCH FORTSATT UTVECKLINGSARBETE 

7.1. Utvecklingspunkter 

7.1.1. Förbättrade handläggningstider 

Ledtider för tid från remiss till undersökning och behandling började registreras i Nationellt 
Kvalitetsregister för Urinblåsecancer 2004 och har sedan successivt utökats. Förutsättningar finns för 
jämförelser sjukhusvis och grunden är lagd för ett aktivt arbete på klinikerna för att förkorta väntetider 
både till mottagningsbesök och till transuretral resektion av blåstumören samt till senare eventuell 
ytterligare behandling. Flexibla rapportmallar för online-uttag av resultaten från egna kliniken, regionen 
och riket finns sedan flera år men används i alltför liten utsträckning. Den offentligt tillgängliga interaktiva 
årsrapporten “Rodret” ökar förutsättningarna för ett aktivt arbete för att göra information om alla ledtider 
tillgängliga för alla medarbetare på en klinik. 
 

7.1.2. Kontinuerlig validering 

Inregistrerade data behöver kontrolleras och valideras regelbundet och systematiskt för att man skall vara 
säker på att data håller en hög kvalitet. Innehållet kontrolleras rutinmässigt med automatiska 
inmatningskontroller och kontroller av monitor regelbundet. Datainnehållet i registret har validerats lokalt 
och regionalt i mindre studier som ej publicerats genom åren. 

En nationell validering har genomförts av patienter som genomgått cystektomi på grund av 
urinblåsecancer 1997-2002. Totalt validerades 1126 patienter och resultatet av undersökningen har varit 
föremål för artiklar publicerade i internationell urologisk tidskrift. Under 2018 har en ny validering av 
denna patientgrupp påbörjats och kommer att slutföras under 2020 med viss försening jämfört med 
ursprunglig planering. 

Ytterligare en tumörgrupp bestående av patienter med T1 tumörer har varit föremål för en nationell 
validering där olika aspekter av handläggning med re-resektion, intravesikal behandling och cystektomi 
studerats. Sammanlagt har inregistrerade data för 1044 patienter validerats och resultaten publicerats i 
internationell urologisk tidskrift. 

Validering för att uppnå förbättrad och säkrad datakvalitet utgör grunden för registerarbetet och bör 
därför genomföras med rutinmässig regelbundenhet. Arbetet med detta bör prioriteras under de 
kommande åren. 

7.2. Fokusområde och mål för förbättringsarbete 

7.2.1. Patientrapporterade mått i förbättringsarbete 

Enkäter från patienter som varit föremål för cystektomi insamlas kontinuerligt på alla patienter ett år efter 
att operationen är genomförd. Denna undersökning av patientrelaterade mått genom enkätundersökning 
kommer att fortsätta kontinuerligt och data analyseras fortlöpande. De första analyserna har genomförts 
och publicerats. Fortlöpande kommer data att införlivas med den interaktiva årsrapporten “Rodret”. För 
närvarande anges endast svarsfrekvens på enkäten. Det optimala sättet att presentera de flerdimensionella 
utfallet är under diskussion.  
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7.2.2. Registrering av tumörer i njurbäcken uretär och uretra förbättringsarbete 

Från januari 2015 pågår en registrering av tumörer i njurbäcken, uretär och uretra. Dessa tumörer 
innefattar alla tumörer i urinvägarna förutom tumörer i urinblåsan. Registrering av dessa utgör därför ett 
komplement till registrering av tumörer i urinblåsan. Tumörer i njurbäcken, uretär och uretra är relativt 
okända inte bara för den stora allmänheten utan även för stora delar av den medicinska professionen. 
Populationsbaserad kartläggning av dessa tumörer kommer att ha stor betydelse för framtida kunskap om 
dessa relativt ovanliga tumörer. Resultaten publiceras i den interaktiva årsrapporten “Rodret” och kommer 
även att publiceras i internationella urologiska tidskrifter. 

7.2.3. Automatisk överföring av data från journal 

Dagens registreringsmodell med överföring av data från journalsystem till register har sina begränsningar. 
Dels tar detta arbete mycket tid och är därför kostsamt och dels finns risker och utrymme för felaktigheter 
i registreringen. Automatisk överföring av data från journalhandlingar skulle därför vara ett mer optimalt 
sätt att genomföra registreringen. Inom ramen för Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer pågår 
ett arbete med att få till stånd en sådan automatisk överföring av journalhandlingar till registret i första 
hand av en standardiserad operationsberättelse. Detta kräver i att man genomför en standardisering av 
operationsberättelse i hela landet, att en sådan prövas regionalt och lokalt och förbättras. Det krävs även 
en mall för överföring läggs in i datajournal i minst ett landsting och att överföring sker kontinuerligt 
under ett års tid som ett pilotprojekt innan överföring i nationell skala kan påbörjas. Ett sådant 
pilotprojekt pågår nu i Västra Götalandsregionen med utvärdering i slutet av 2020 inför senare överföring 
av rutiner på nationell nivå. En sådan överföring kommer att medge att stora mängder data och stora 
mängder detaljer om operationer genom i första hand TUR av blåstumör kan genomföras med unika 
möjligheter att jämföra olika behandlingsenheter både vad gäller behandling enligt guidelines och 
behandlingsresultat. 

 

Registret har nu skapat ett lexikon för att alla registervariablerna skall vara användbara i ett modernt 
journalsystem med användande av det av Socialstyrelsen angivna kodverket SNOMED CT. Projektet 
kunde genomföras tack vare extra finansiering via VINNOVA och SWEPER-projektet. Dessutom har en 
metodbok uppdaterats i samarbete med Socialstyrelsen för att övriga register och vårdgivare lättare skall 
kunna använda/mappa variabler. Länk: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/metod-for-mappning-till-snomed-ct-version-2.pdf 

 

 

7.2.4. Registrering av onkologisk behandling 

Registreringen av onkologisk behandling av avancerad urinblåsecancer är startad men omfattningen av 
registrering från klinikerna har inte samma goda täckning som övriga delar av registret har. Då nya men 
kostsamma terapier vid avancerad urinblåsecancersjukdom blivit tillgängliga är det ytterst angeläget att 
snabb få en överblick över fältet så att patientnyttan kan maximeras både via återkoppling till patienter och 
behandlande onkologer men även via återkoppling till Life Science-sektorn. En satsning med anslag för att 
ge ett stöd vid införande av rutiner för registreringen på landets onkologkliniker planeras för 2020. Tyvärr 
innebär Covid-19-pandemin att införandet av registreringsrutiner inte kan genomföras i den takt som vore 
önskvärd. 
 

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/metod-for-mappning-till-snomed-ct-version-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/klassifikationer-och-koder/metod-for-mappning-till-snomed-ct-version-2.pdf
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8. FORSKNING 

Forskning bedrivs fortlöpande med flera ansatser utgående från registerdata och forskningsdatabasen 
BladderBaSe, som under 2020-2021 kommer att uppdateras med nya data inklusive innefatta kontroller 
och länkning med läkemedelsregistret (BladderBaSe 2.0). 

8.1. Fortsatt kartläggning av registreringen 
 

Några av de utvecklingslinjer i registerarbetet som nu håller på att studeras är; Utveckling av 
tumörsjukdomen (TNM, ålder kön), handläggning (primär behandling och övriga åtgärder i samband med 
behandling) och överlevnad över tiden. Fortsatt kartläggning av recidiv, progress och död i tumörsjukdom 
regional och nationellt. Kartläggning av skillnader i handläggning utifrån kön, ålder, typ av behandlande 
sjukhus och sjukvårdsregion. Komplettering av vissa registerdata utifrån information från 
journalhandlingar i valideringsprojekt ger ytterligare en möjlighet till fördjupade undersökningar av 
blåscancersjukdomen. En sådan undersökning har genomförts och publicerats av patienter med T1 tumör 
i urinblåsan 2008-2009. Ytterligare undersökningar av denna patientgrupp med diagnos 2010-2011 
planeras som del i kommande valideringsprojekt. 

8.2. BladderBaSe 
 

BladderBaSe är en forskningsdatabas som är resultatet av samkörning mellan Patientregistret, 
Cancerregistret, Dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen, Personregistret och LISA-
databasen(socioekonomisk) vid SCB samt Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer. Denna används 
för att studera olika aspekter av blåscancersjukdomen i ett vidare perspektiv bortom enbart registerdata. 
Ett flertal studier med utgångspunkt i BladderBaSe är publicerade eller under varierande faser av 
utveckling och bearbetning. Inom kort planeras en uppdatering och utvidgning av databasen med 
arbetsnamnet BladderBaSe 2.0. 

8.3. Registry Utility Tool, RUT 
Som en god extraeffekt av mappningsarbetet till kodverket SNOMED-CT enligt ovan blev det möjligt att 
anknyta registret till VetenskapsRådets metadatabas RUT. https://rut.val.rutdev.se/index.php 

Detta är tänkt som en resurs för forskare som söker kunskap om vilka variabler som finns i olika register. 
En annan fördel är att registret och dess uppbyggnad visualiseras mer överskådligt både för forskare och 
registeradministratörer och registerhållare. Intresset från VetenskapsRådet för fortsatt samarbete finns och 
informationsmöten för övriga registerhållare och forskare både via videokonferens och direkt har hållits 
och kommer förhoppningsvis att upprepas. 

  

https://rut.val.rutdev.se/index.php
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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 

 


