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Hej!
Vi är i slutfasen av att få det nya nationella kvalitetsregistret för
bröstcancer (NKBC) på plats. Resultaten från den nationella valideringen har
påverkat ombyggnaden av såväl utformning som innehåll av variabler.
Förhoppningen är ett enklare och tydligare sätt att rapportera.
Årsrapporten för 2016 fått ett nytt utseende. Rapporten blir koncentrerad till sitt
innehåll och hänvisar till interaktiva tabeller och grafer med som presenteras på
webben.
En glad sommar tillönskas alla medverkande till att registret håller hög kvalitet
och till övriga läsare!
Kerstin Sandelin
Registerhållare, NKBC
Årsrapport 2016
Arbetet med årsrapporten för 2016 pågår. I år publiceras rapporten som en
förkortad sammanfattning av utvalda indikatorer. Övriga indikatorer kommer att
finnas tillgängliga på webben via en interaktiv webb-applikation. Via länken till
applikationen kan man gå in och se data på läns-, regions- och riksnivå, det som
tidigare publicerats i rapporten. Rapporten och data publiceras under hösten
2017.

Ombyggnad av registret
Ombyggnaden och revisionen av registret fortsätter. De tidigare tre formulären
har nu blivit sex för att förenkla och göra inrapporteringen tydligare.
Inrapporterade data kommer att sparas direkt i databasen vilket möjliggör färskare
statistisk vid uttag. Alla formulären finns nu på INCA-plattformen och test pågår.
Registret kommer stänga under några veckor för massuppdatering under hösten.
Ett nationellt inrapportörsmöte kommer äga rum efter att registret varit i drift
några veckor, för utbildning, information och för att fånga frågeställningar om nya
registret.
Metastasregister - patientöversikt
Arbetet med metastasregister för bröstcancer pågår och en första prototyp för
registret finns uppsatt i INCA:s testmiljö. Prototypen utvärderas och testas under
hösten 2017. Syftet med registret är att få en grafisk presentation av den enskilda
patientens sjukdomsförlopp som kan användas av sjukvårdspersonal vid
patientbesök. I metastasregistret kan information registreras fortlöpande t.ex.
sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar,
biverkningar, symtom och livskvalitet. Registret utgör ett underlag för
förbättringsarbete i vården.

PROM och PROMIS®
PROM (patient rapporterade utfallsmått) kommer att testas i klinisk verksamhet
på Karolinska Universitetssjukhuset under hösten. Överföring av data till NKBC
saknas för närvarande.

Projektet med PROMIS® har blivit försenat på grund av problem med de
tekniska lösningarna. Första item-banken skulle ha släppts efter sommaren. För
närvarande finns över 60 banker i systemet, 4 är färdigöversatta (fysisk
funktionsförmåga, smärtpåverkan, depression och nedstämdhet, sociala aktiviteter
och roller), 10 blir klara under hösten och 20 är påbörjade och kommer bli klara i
slutet av året. NKBC är ett av de första registren som pilottestas i PROMIS®.
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