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Disposition

• Svenska Registerresurser

• Regionalt tumör register/Cancerregistret

• Kvalitetsregister - utmaningar
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Unika hälsodataregister

• Få internationella motsvarigheter

- befolkningsbaserade register av hög kvalitet med 
god täckning

- enhetlig sjukvård
- möjlighet att följa patienter över tid



Fem nationella hälsodataregister

• Cancerregistret 1958-

• Patientregistret (1964) 1987-

• Medicinska Födelseregistret 1973-

• Läkemedelsregistret 2005

• Dödsorsaksregistret 1953



Samla in, bearbeta och avrapportera regionala 
canceranmälningar. 

Stödja verksamhetsutveckling & förbättringsarbete i vården 
genom sammanställning, analys och rapportering av data från 
kvalitetsregister inom cancer

Stödja nationella kvalitetsregister inom cancer enligt 
grunduppdrag definierat av kansliet för nationella 
kvalitetsregistersatsningen: 
*Utformning/registerdesign *PROM/Patientmedverkan 
*Statistik/datakvalitet *Stöd för att underlätta forskning *Stöd 
vid förbättringsarbete *Underlätta datainsamling *Underlätta 
presentation av data & resultat *Relevant samverkan med 
andra verksamheter i region *Verka för hög täckningsgrad & 
öppna redovisningar av registerdata på statistiskt rimlig nivå 

Stödja insamling och kvalitetssäkring av data till 30 
kvalitetsregister inom cancer.  

Ta fram regionala prognoser rörande incidens och prevalens 

Samordna regionalt arbete i register, patientprocesser och 
vårdprogram

Historik
Uppdrag registerverksamhet 

Stödja regionalt uppföljnings- och förbättringsarbete baserat 
på kvalitetsregisterdata
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RTR/Cancerregistret Kvalitetsregister

• Uppgiftsskyldighet

• Ett av världens äldsta befolkningsbaserade 
cancerregister

• Generellt hög täckningsgrad

• Ett av världens äldsta befolkningsbaserade 
cancerregister

• ”Basregister”: ej detaljerad information

• Opt-out möjlig

• Grunddata plus klinisk information om 
utredning, tumörkarakteristika och behandling

• Totalt alla sjukdomsområden, cirka 100 
register

• 30 på cancerområdet; skillnader i storlek och 
”mognad”

• Gemensam IT plattform - INCA - sedan 2008

• Identifierad som världsunik, men 
underutnyttjad resurs

• Kvalitetssäkring, förbättringsarbete

• Forskning
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Stöd till Cancerstrategins fem mål

• Minska risken att insjukna i 
cancer 

• Förbättra omhändertagandet av 
patienter med cancer 

• Förlänga överlevnadstiden och 
förbättra livskvaliteten efter  
diagnos 

• Minska regionala skillnader i 
överlevnadstid 

• Minska skillnader mellan 
befolkningsgrupper i insjuknande 
och överlevnadstid 

 Bevakning av incidenstrender 

 Stöd till etiologisk forskning 

 Bevakning av utrednings- och 
behandlingsmönster 

 Bevakning av ledtider 

 Bevakning av överlevnads- och 
dödlighetsmönster. Inhämtande av 
patientnära indikatorer 

 Bevakning av geografiska och 
socioekonomiska skillnader i 
cancerincidens och överlevnad 



Svenska Cancerregistret



Användningsområden

• Beskrivande data: trender insjuknande och överlevnad

• Planeringen vårdens dimensionering

• Data till epidemiologiska studier

• Utgångspunkt för kliniska studier: identifiering och 
karakterisering av fall 

• Avstämning kvalitetsregister: täckningsgrad mm





Faktorer som driver incidensutvecklingen

• Befolkningens ålderssammansättning

• Fram till 2040: grupp över 74 år ökar med 90% bland 
män, 60 % bland kvinnor

• 2,7 miljoner invånare 65 år och äldre

• 2/3 av alla cancerfall i denna åldersgrupp



2030

“Befolkningspyramiden” i Sverige 2003
Fi gur  1c.  Bef ol kni ng i  f emår s å l der sgr upper  f ör  r i ket  2003

M än Kvi nnor

Fi gur  1d.  Bef ol kni ng i  f emår s å l der sgr upper  f ör  r i ket  2030

M än Kvi nnor

Den framtida ohälsan - Epidem enheten/OC 2005/03



Faktorer som driver incidensutvecklingen

• Risk faktorexponering: övervikt/fetma, fysisk 
inaktivitet, tobaksrökning, reproduktiva mönster

• Diagnostisk intensitet; screening

• Diagnostisk precision



Malignt melanom och annan hudcancer

• Kraftigaste ökningen

• Kvinnor: x 4

• Män: x 5 
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Varje RCC

• Utför arbete med kodning, kontroller, ändringar 
och registrering

• God kontakt med anmälande läkare eller lokal 
kontaktperson underlättar arbetet med ändringar 
och kontroller 

• RCC skickar sammanställda data till 
Socialstyrelsen den 31 okt varje år (inkl. 
kompletteringar och ändringar)



Nyregistreringar 2014 

Uppsala-Örebro:12 739 
• 6 721 män
• 6 018 kvinnor

Sverige: 64 555 
• 33 585 män
• 30 970 kvinnor



Utmaningar

• Avsaknade anmälningar

• Inrapporteringshastighet - fördröjda 
anmälningar 

• Diagnosdatum 

• Avsaknad av fullständiga PAD-utlåtanden



Efterforskning
• Cirka varannan månad efterforskas 

saknade anmälningar till kliniker och 
patolog/cytolog lab (5 ggr/år)

• Cirka 30 % av alla canceranmälningar 
efterforskas 

• Kontaktpersoner vid kliniker och 
laboratorier – bättre rapportering



Topplistan
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Internationell utblick



Internationell utblick

• Jämförande studier incidens och överlevnad

• Sverige i topp avseende överlevnad – falskt för
hög korttidsöverlevnad?

• Ej “back-tracking” av fall som enbart upptäcks via 
Dödsorsaksregistret, sk DCOs (death certificates 
only)



Internationella samarbetsorganisationer

• ANCR: Association Nordic Cancer Registries

• ENCR: European Network Cancer Registries

• IARC: International Association Cancer Registries



25 januari 
2017
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NORDCAN
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Kvalitetsregister
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Original‐
handlingar

Register‐
poster

INCA‐plattformenBehörighetshantering

Inloggning Inkorgar Formulärshantering
Ärendehantering

Sammanställningsverktyg för uttagVerktyg för att skapa/uppdatera register

Webb‐
formulär

Utdata 
Rapporter

Kvalitetsregister

Registerstyrgrupp Nationellt stödteam 
hos ansvarigt RCC

§
CPUA

DiagnostikDiagnostik BehandlingBehandling UppföljningUppföljning

Kvalitetsregister följer upp patientens 
process enligt vårdprogram och 
standardiserade vårdförlopp

Vårdprogram Standardiserade 
vårdförlopp
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RCC Sydöst RCC Uppsala/Örebro RCC Väst

RCC Norr RCC Stockholm/Gotland RCC Syd

Hudmelanom

Pankreascancer

GEP‐NET

Blodcancer
ALL, AML & Lymfom

Blodcancer
KML & MDS

Blodcancer
KLL & MPN

Blodcancer
Myelom

Bröstcancer

Esofagus‐
/Ventikelcancer

Gynekologisk cancer 

Hjärntumörer

Huvud‐/halscancer

Hypofystumörer
Kolorektalcancer

Cancer i Lever & Galla

Lungcancer

Njurcancer

Peniscancer

Sarkom

Testikelcancer

Tyroideacancer

Urinblåsecancer

Prostatacancer

RCC samverkan
Gemensamt stöd till kvalitetsregister fördelat per RCC
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Kvalitetsregister: uppdrag och utmaningar

1. Indata/datainsamling

2. Utdata - återrapportering

3. Kvalitetssäkring baserad på registerdata

4.   Forskning utgående från registerdata

5.   Kompetensförsörjning och bemanning



1. Indata

• Fortsatt utveckling av IT – plattform (INCA)

• Reducera eller eliminera dubbelarbete -
datahämtning direkt från patientadministrativa 
system*

• Kritisk genomgång av vad som registreras - ta 
bort/lägga till?

• Patientrapporterade mått - hur, vad, när?**

• Validering av data**





2. Utdata - återrapportering

• Aktuella, användbara data av klinisk relevans

• Ökad tillgänglighet

• Rapporter ner på kliniknivå där möjligt



Användbara utdata - återrapportering 

• Årsrapporter

• Register specifika startsidor – interaktiva jämförande rapporter

• Kondenserade rapporter ”Koll på läget” - utvalda 
kvalitetsindikatorer



Årsrapport1

Innehåll
Den Nationella årsrapporten baseras på kvalitetsregisterdata för 
föregående år och publiceras årligen med tolkningar till resultaten och med 
förslag till förbättringsområden. 

Syfte
Delge kunskap om diagnostik och stadieindelning i Sverige, informera om 
vilka behandlingsmetoder som används samt identifiera 
förbättringsområden.

Informationsnivå
Sjukhus, region, riket

Ansvarsområden 
Innehåll: Registerstyrgrupp, Nationellt ansvarigt stödteam

Målgrupp
Verksamhetschef, vårdverksamhet - klinikchef, övr. vårdpersonal, 
beslutsfattare

Tillgänglighet
Cancercentrum.se

Checklista/prioritering 
Se dokument (under arbete) XXXX för rekommenderad arbetsprocess och 
mall för årsrapport. 



Registerspecifik 
startsida

Innehåll 
Startsidan för, bland annat ger en 
överskådlig/lättnavigerad presentation av de 
rapportmallar som finns upplagda i INCA och har även 
genom denna startsida blivit mer lättillgängliga. 
En del av dessa variabler som presenteras här ingår 
också i årsrapporten. 
I rapporterna presenteras data inlagt i INCA fram tills 
igår. 

Syfte
Göra framtagna rapporter mer överskådliga, 
lättnavigerade och lättillgängliga på INCA. Rapporterna 
kan utgöra underlag för årsrapport.

Informationsnivå 
Klinik, sjukhus, region

Ansvarsområden 
Innehåll: Registerstyrgrupp
Rapporter: Statistiker
Webbutveckling: Konstruktör

Målgrupp
Vårdverksamhet - Klinikchef, verksamhetschef, 
inrapporterande vårdpersonal, beslutsfattare

Tillgänglighet
Inloggning i INCA krävs. Rapporterna kan distribueras 
via nationella årsrapporten.   

Checklista/prioritering 
Arbetet samordnas av diagnosansvarig statistiker



Koll på läget3

Innehåll
Här presenteras kvalitetsindikatorer  för NPCR som är utvalda ur Socialstyrelsens Riktlinjer.

I ”Koll på läget” finns tre nivåer av måluppfyllelse: låg, intermediär och hög nivå, som för 
NPCR för närvarande alla är lägre än den målnivå som Socialstyrelsen satt. Syftet med 
lägre gränser är att påvisa redan måttliga förbättringar för att stimulera kvalitetsarbetet på 
klinikerna. Efterhand som måluppfyllelsen ökar kommer målnivåer att höjas så att hög nivå 
motsvarar Socialstyrelsens målnivå

Syftet
”Koll på läget” är en kondenserad rapport i form av en styrpanel (”dashboard”) som visar 
klinikens resultat för SMARTa kvalitetsindikatorer. 
Syftet är att åskådliggöra den enskilda klinikens resultat och därmed stödja lokalt 
kvalitetsarbete.
Vidare utvalda indikatorer  skickas till Nationella tjänsteplattformen och hämtas upp av  
ViS?

Informationsnivå 
Här finns möjlighet att jämföra klinik mot region, landsting eller riket. 

Målgrupp 
Verksamhetschef, klinikchef, vårdpersonal, huvudmän.

Ansvarsområde
Innehåll: Registerstyrgrupp/ socialstyrelsen 
Rapporter: Statistiker
Webbutveckling: Konstruktör

Tillgänglighet
Innanför INCAinlogg men distribueras också som kvartalsrapport via e-post till 
verksamhetschefer. 

Checklista/prioritering 
Arbetet samordnas av diagnoskoordinator
1. Ta fram startsisdan för aktuella cancerdiagnos (enligt sida 2) 
2. Ta fram indikatorer som följer socialstyrelsens riktlinjer och målnivåer.
3. Skapa ”Koll på läget” rapporten ,följ riktlinjer gällande layout (se dokument XXX), 



Årsrapport online

• Nyhet 2016
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3. Kvalitetssäkring/kunskapsstyrning

• Cancerutredningen 2009 ”..Kvalitetsregistren de 
viktigaste uppföljningsinstrumenten”. 

• Utmaningar: utökad analyskapacitet, tydligare 
kommunikation av resultat



Kvalitetssäkring - utmaningar

• Underlätta och stimulera mer aktiv användning av 
kvalitetsregisterdata

• Strikt uppföljning av avvikelser

• Skillnader ej alltid av ondo - stimulans



4. Forskning 

• Öka utnyttjandet av register data 

• Fånga upp frågeställningar av hög klinisk relevans

• Rådgivning och metodstöd

• Utveckla förenklat arbetssätt för länkning mot 
andra datakällor



Forskning



Länkning av mot andra datakällor

• Berikning av information tillgänglig i 
kvalitetsregister

• Dramatisk ökning av informationsvärde till nytta för 
både kvalitetssäkring och forskning



Clinical
Quality 
Register 
on Breast
Cancer

LISA/Social 
Database

Inpatient
Register

Register of Prescribed
Pharmaceuticals 

Cause of 
Death
Register



Länkade databaser

• LCBaSe

• BCBaSe

• KMLBaSe

• PCBaSe

• BLADDERBaSe

• PENCaBaSe
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5. Kompetens och bemanning

• Registerkunskap, epidemiologisk och biostatisk 
kompetens

• Brist idag, ökad efterfrågan

• Utbildningssinsatser: specialarbete inom 
specialistutbildningen för läkare?



Nationella kvalitetsregister, Nyhetsbrev januari 2016

Nationella kvalitetsregister, Nyhetsbrev nr 2 2015 

www.kvalitetsregister.se, maj 2016

www.kvalitetsregister.se, september 2016
www.kvalitetsregister.se, maj 2016

www.cancercentrum.se, december 2015
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KVALITETS‐
SÄKRING FORSKNING

KLINISK KUNSKAP 
REGISTERKUNSKAP

EPIDEMIOLOGISK METODIK
BIOSTATISTIK



Patientprocess: Alla aktiviteter och behov som en patient har vid kontakt med 
sjukvården 
Vårdprogram: Riktlinje för patientprocessen som syftar till att säkra att alla 
patienter ska få en god och jämlik vård
Kvalitetsregister: Strukturerad insamling av data som syftar till kontinuerlig 
förbättring av patientprocessen och utvärdering av hur vårdprogrammen följs 

RCC arbetar med helheten
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