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Ifylles inför varje behandlingsstart eller i samband med MDK vid progress som inte ska behandlas 
 

Fortsättning på nästa sida →  

Sjukhus, kliknik Patientdata 

 .................................................................................................. 
 
 

 Insändes till 

 Komplett registrering kan inte utföras pga att uppgifter  
     saknas 

Regionalt cancercentrum 
 

 Patienten avliden innan påbörjad behandling – Inget mer fylls i om denna är ikryssad  

Multidisciplinär konferens  Nej  Ja, datum: ............................................   

Har patienten tillgång till, i journalen 
namngiven kontaktsjuksköterska  

 Nej  Ja  

FUNKTIONSGRAD innan icke-kirurgisk  0  1  2  3  4  Uppgift saknas  

behandling PS (WHO 0-4)  
(förklaring - se baksida) 

       

 Datum för bedömning ....................................................     

Progressbedömning      

Progressbedömning  Nej  Ja (fyll i nedan) 

 Klinisk tumörprogress  Nej  Ja, datum ...................................................  

 Radiologisk tumörprogress  Nej  Ja 

 Radiologisk undersökning DT  Nej  Ja, datum ...................................................  

 MRT  Nej  Ja, datum ...................................................  

 PET  Nej  Ja, datum ...................................................  

Optune      

Har pat erbjudits Optune?  Nej, orsak;──►  Uppfyller ej inklusionskriterier 

   Annat, ange skäl; .......................................................................................  

  Ja   

Ifylls enbart för patienter som erbjudits Optune 

Har pat tackat ja till Optune?  Nej, orsak .................................................................................................................  

 Om Nej behöver inget mer fyllas i beträffande Optune 

  Ja, datum för behandlingsstart, Optune .............................................  

 Behandling avslutad  Nej  Ja 

 Optune, uppnått behandlingsavslut 2 år  Nej  Ja 

 Datum för avslut Optune .........................................   

 Orsak till avslutad behandling  Biverkningar; ──►  Lokal hudirritation 

   Annat ................................................................................  

  Pats önskemål, orsak ..............................................................................................  

  Bristande compliance (dvs använt för få timmar) 

  Progress 

Icke-kirurgisk tumörbehandling      

Icke-kirurgisk 
tumörbehandling 

 Nej  Ja  
(fyll i nedan) 

Beslutsdatum ........................................... 
Datum för MDK (om beslut tagits om ingen behandling)  
eller datum för läkarbesök inför behandling 

Radioterapi  Nej  Ja Rebestrålning  Nej  Ja 

  Startdatum ..............................................  Fraktionsdos ...................... Gy Slutdos ..................... Gy 

 Teknik:  Fotoner   ──►  3D-CRT  VMAT/IMRT/TOMO 

  Protoner   

  Stereotaxi ──►  Linjär acceleration   

   Gammakniv   

   Annan teknik ......................................................................................  
      

Kemoterapi  Nej  Ja;  Konkomitant  Nej  Ja, startdatum .......................................  

   Adjuvant  Nej  Ja, startdatum .......................................  

   Enbart  Nej  Ja, startdatum .......................................  

 Temozolomid  Nej  Ja 

 CCNU/BCNU  Nej  Ja 

 PCV  Nej  Ja 

 Annat  Nej  Ja, specificera ....................................................................  

Annan icke-kirurgisk   Nej  Ja, startdatum .............................................  

tumörbehandling   Bevacizumab (Avastin) 

   Everolimus (Votubia, Afinitor) 

   TTF (Optune)  

   Annat ...................................................................................................................................  
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Syfte 
Registrera samtliga primära intrakraniella och intraspinala tumörer. Inför varje icke-kirurgisk behandlingsstart eller i samband med MDK vid 
progress som inte ska behandlas 

Funktionsgrad (performance status enligt WHO) 
0. Klarar all normal aktivitet utan begränsning 
1. Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete 
2. Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50 % av dygnets vakna timmar 
3. Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50 % av dygnets vakna timmar 
4. Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol 

98. Uppgift saknas  

Icke-kirurgisk tumörbehandling 
Strål- respektive cytostatikabehandling:  
Strål- respektive cytostatikabehandling avser varje gång sådan ges under patientens nu aktuella sjukdom. 
Annan tumörbehandling:  
Annan tumörbehandling avser icke ”standard” behandling, exempelvis BNCT eller immun-genterapi i sjukvården men däremot ej ”alternativ” 
behandling som exempelvis mistelextrakt eller homeopati. 

Blanketten sändes efter ifyllande till; 
Regionalt Cancercentrum i respektive region. 
2021-11-02 

Behandlingsavslut     

Behandling avslutas  Nej  Ja, datum för avslut ........................................  

Behandling avslutas vid sjukhus .............................................................................  Klinik  ...................................................................  

Orsak till avslut  Planerat avslut  

  Progress av sjukdom  

  Biverkningar av behandling  

  Patientens önskemål  

Antal givna cykler av kemoterapi ..............................................  

Fortsatt uppföljning     

Inkluderad i studieprotokoll  Nej  Ja  ──► Behandlingsstudie   Nej  Ja 

Fortsatt uppföljning  Nej  Ja 

Fortsatt uppföljning sker vid sjukhus: ......................................................................  Klinik ....................................................................  


