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Statistik från kvalitetsregistren för cancer   
Statistik på cancercentrum  

Interaktivt presenterad statistik från kvalitetsregistren för cancer på www.cancercentrum.se 

Klicka på Statistik  

 

Kvalitetsregisterstatistik från INCA (informationsnätverk för cancervården – en nationell IT-

plattform) hittas  

1. publikt via Interaktiva rapporter. 
2. innanför inloggning i INCA via interaktiva rapporter (inkl. Koll på läget).  
3. publikt via Vården i Siffror (ViS). 
4. publikt via Årsrapporter (pdf). 
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1. Interaktiva rapporter, publikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicka på specifik diagnos 
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Fliksystem 

Kvalitetsregistrens interaktiva rapporter är uppbyggda med flikar/underflikar och visar 
vårdprogrammets indikatorer och andra mått för att följa upp kvaliteten i vården. I Start-fliken 
finns allmän information om kvalitetsregistret. 

 
 
 
 
 
 
 
I de interaktiva rapporterna kan Urval i populationen göras (till vänster), Presentation och 
Beskrivning (till höger) 
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Urval 

I urvalsdialogen görs val utifrån vilken delmängd av populationen som är av intresse. Här kan 
val av Sjukvårdsregion, Diagnosår och t.ex. Kön göras  

 

Ibland finns möjlighet att styra hur data redovisas exempelvis genom att redovisa flera 
Diagnosår separat eller som intervall 

 

Presentationsform 

Dataurvalet presenteras som figur under Jämförelse och Trend och i tabellform under Tabell. 

Under Beskrivning finns viktig information om indikatorn. 
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Jämförelse 

 

Tabell 
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Trend 

Data visas över tid 

 

Beskrivning 

Information Om indikatorn, bra Att tänka på vid tolkning och en Teknisk beskrivning 

 

Bra att tänka på vid tolkning är att data ändras/uppdateras ständigt på dataplattformen INCA 
och skillnad i t.ex. antal kan bero på att 

 datauttag ur registret gjorts vid olika tidpunkter 
 olika urval kan ha gjorts dvs. om endast en del av patientpopulationen är relevant för en 

specifik redovisning 
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2. Koll på läget och andra interaktiva rapporter innanför 
inloggning på INCA 

 

 

Inloggning som vanligt Roll, Placering och Register 
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 Övriga flikar med interaktiva rapporter med Urval och Presentation på samma sätt som de 

publika interaktiva rapporterna med fliksystem 

 

 Sammanfattning interaktiva rapporter 

 Publikt 

 Data uppdateras i regel två gånger per år – valid data med hög täckning 

 Innanför inloggning i INCA 

 Täckningsgraden kan ibland vara låg 

 Kliniken kan titta på sin klinikens egen data, i vissa fall på individnivå, i realtid 
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3. Vården i siffror, publikt 

 

 

Klicka i Cancer i vänstermarginalen 
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Indikatorer för cancer visas till höger, för att en specifik cancerdiagnos ska visas välj diagnos i 
vänstermarginalen 

4. Årsrapporter (pdf) 

 

Välj cancerdiagnos i rullgardinen nedan 

 


