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• 300 barn om året drabbas av cancer

• 85 % av barnen lever 5 år efter diagnos

• 1/700 i Sverige är en barncanceröverlevare

• 9 000 myndiga barncanceröverlevare i Sverige

• 300 000-500 000 barncanceröverlevare i Europa
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• För tidig död
• En andra cancer
• Hormonella störningar
• Infertilitet
• Hjärtpåverkan
• Njurpåverkan
• Funktionella besvär
• Neurologiska besvär
• Psykosociala problem
• …

Sydsvenskan 10/4 2019
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Barnonkologiskt Register I Södra 
Sjukvårdsregionen
BORISS

Weibe et al 2018 Eur J Epidem

Total expected

Collected

Total 
expected Collected
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Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 0-18 år i Södra 
Sjukvårdsregionen från 1970-2016. 
• Persondata – namn, kön, ålder
• Malignitet - typ, histologi, lokalisation och uppgifter om metastaser
• Kirurgi – biopsi , amputation, 
• Cytostatika - läkemedel, dos, tid
• Radioterapi - dos, fraktioner, tid, målorgan
• Recidiv
• En andra cancer

Cancerregistret
Befolkningsregistret
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ZAPP

• En sammanfattning av 
cancerbehandling 
utformad för vården

• ”Sammanfattning av cancerbehandling”

Concidera Health AB Petersson Ahrholt et al accepted for publication JCO Journal of Clinical Informatics 2019 8





 Informationssäkerhet
 Patientsäkerhet
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ZAPP

Möjlighet att genomföra medicinsk uppföljning
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Förstår patienterna vad
som står?
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2018-2019:
17 barncanceröverlevare intervjuades
individuellt och i fokusgrupper för att kunna 
återkoppla på format och innehåll.

”Designer Thinking” Participatory Design, User 
Centered Design.

En ny och förbättrad 
patientsammanfattning

Patientens hälsoupplevelse 
av att få ökad vetskap

Linge and Follin, Manuscript in preparation11



En deltagare menade att hen vill kunna se alla sina risker 
eller inga alls. 

En annan berättade hur stora planer i hens liv raserades 
då hen drabbats av en komplikation med stora 
konsekvenser och hur hen inte hade någon aning om att 
det kunde hända. 

En annan deltagare menar att kunskap är makt och hur 
hen alltid kommer att fortsätta söka efter information om 
risker trots att det är skrämmande. 

Ur samtalen: 
…kring risker för sena komplikationer 
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48 kvinnor

Lund den 22 april
”Orsaken till att Du får detta brev är att Du är behandlad för cancersjukdom före 18 års ålder. (…)
På grund av detta vill vi meddela Dig, att Du bör …. för att kontrollera att det inte föreligger misstanke om 
bröstcancer eller hjärtsjukdom. Det är inte vår avsikt att oroa Dig men vi anser att kännedom om dessa 
risker är nödvändig. ”

• 2 tidigare okända fall av bröstcancer

• 2 kända fall av bröstcancer

• 1 ytterligare okänt bröstcancerfall 
identifierades året därpå som en följd 
av att screening införts
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“The mean treatment costs of breast 
cancer at Stage II, III and IV were 32%, 
95%, and 109% higher than Stage I. Five 
studies categorised stage as in situ, 
local, regional and distant. The mean 
treatment costs of regional and distant 
breast cancer were 41% and 165% 
higher than local breast cancer. “

POP

• 2 previously undiagnosed
breast cancer cases

• 2 previously known breast
cancer cases

• 1 additional undiagnosed
breast cancer case
identified later as a 
consequence of the 
screening process

Early detection
Saves lives
Reduces costs
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BONSAI
• ”BarnOnkologi Nya Sökningar med Artificiell Intelligens”
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BORISS

• Läkemedel
• Öppenvård 
• Slutenvård
• Dödsorsaker

AI

2 500 5-årsöverlevare

12 500 kontroller
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AI som utmanar och utvecklar
Traditionellt Med AI
• Stora grupper Tillåter små grupper

• Kräver sammanläggning pga få fall och ovanlig diagnos Tillåter analys av mindre mängd data
• Delar in patienterna efter diagnos Patient ≠ diagnos (?)
• Många studier av leukemidrabbade Global approach 

Barn och Cancer nr 1, 201917



Individ Sjukdom Behandling Effekter
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Känt idag, av klinisk erfarenhet 
validerat av vetenskapliga fynd 
och litteraturstudier

Okända samband som hade varit 
omöjliga att upptäcka utan dessa 
analyser

• Ny information till överlevarna, till 
vården och till forskningsfältet

• Möjlighet att förändra och riskminimera 
barncancervården
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Development and Implementation of Survivorship tools to enable medical follow up after childhood 
cancer treatment in Southern Sweden

Petersson-Ahrholt M, Wiebe T, Hjorth L, Relander T, Linge HM
Journal of Clinical Oncology- Clinical Cancer Informatics 
Accepted for publication March 22, 2019

A population based pediatric oncology registry in Southern Sweden: the BORISS registry.
Wiebe T, Hjorth L, Marotta Kelly M, Linge HM, Garwicz S.

Eur J Epidemiol. 2018 Nov;33(11):1125-1129. 
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BORISS
BORISS POP

10% of variables BORISS ZAPP

All variables
BORISS UFF

Research purposes

All variables

24


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24

