
 
 
Nationellt kvalitetsregister för peniscancer  
Gäller from 2018-01-01 

 
 1 Anmälan 

Uppgiftslämnare Personnummer |___|___|___|___|___|___|___|___| – |___|___|___|___| 

Sjukhus/klinik                                År     mån     dag 

Ansvarig läkare Namn ______________________________________ 

Rapporteringsdatum 

År Mån Dag 

      

      
 

Insändes till regionalt cancercentrum 

Primära diagnosuppgifter (för inklusionskriterier se baksidan) 

Datum för utfärdande av remiss till 
specialistvårdsklinik 

År mån dag 

         Datum saknas       
      

 Om patienten sökt själv gäller datum för besöket som datum för utfärdande av remiss 

Ankomst  remiss registrerad 

  
 

patienten söker själv 
annat Ankomstdatum 

År mån dag 

         Datum saknas             

 Datum då remiss registrerades vid mottagande klinik eller då patienten själv sökte 

Datum för första besök på specialistvårdsklinik 
År mån dag       

         Datum saknas 
       

      
      

Med specialistvårdsklinik avses första klinik där diagnos ställs av urolog el dermatolog 

 

Datum för första besök på regionalt/nationellt 
peniscancercentra (se regionalt/nationellt centra på baksidan) 

År mån dag 
         Datum saknas  
         Ej aktuellt 

      

      

 

Provtagningsdatum/Undersökningsdatum 
(=diagnosdatum) 

     

Ange datum för PAD/biopsi. Om PAD/biopsi      
ej planeras under utredningen, ange datum 
för  den kliniska undersökningen 

År mån dag 
      
      

Datum för diagnosbesked till patienten 
    

År mån dag 
      
      

 

Diagnos baserad på  PAD/biopsi  Klinisk undersökning enbart  Annan _________ (Ange siffra enligt baksida)  

Preparat nr ________________ Preparat år ________________ Patologi lab_____________________________  

Morfologisk diagnos (i klartext) _________________________________________________________________________________ 

Tumörläge  Preputiet  Glans  Peniskroppen  Penis UNS  Distala uretra  Överväxt* 

TNM-klassifikation, Klinisk bedömning (TNM8 se baksidan av blanketten)          

T-stadium  T0  Tis  Ta  T1  T1a  T1 b  T2  T3  T4  Tx 

N-stadium  N0  N1  N2  N3  Nx 

M-stadium 

Bowenoid 
papulos* 
(se baksidan)    

 M0  M1 

 

Tumörstorlek __________,____ cm (ange största diameter i cm)  Uppgift saknas 

    

Har patienten en namngiven kontaktsjuksköterska på utredande klinik  Nej  Ja 

Är patienten remitterad till Nationellt centrum för behandling   Ja  Nej Om Nej, ange orsak: 

 Remitterad till regionalt/lokalt centrum  Enl. beslut på MDK  patientens önskan  Komorbiditet  palliativ vård  

Remitterad till sjukhus/klinik för 
utredning/behandling:________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                2018-02-01/GBA               

  



 

Nationellt kvalitetsregister för peniscancer  

Inklusionskriterier; skivepitelcancer inklusive carcinoma in situ (Mb Bowen, Erytoplasia Queyrat) 

Exklusionskriterier; Bowenoid papulos, Mb Paget, malignt melanom, sarkom, angiosarkom, urotelial cancer 

 *Bowenoid papulos ingår inte i kvalitetsregistret men klassas som en in-situ tumör av patologerna och ska 

därför canceranmälas.  Diagnos sätts av den patologiska och kliniska bedömningen.               

TNM KLASSIFIKATION enligt EAU guidelines, version:8 
(2017) 

KRITERIER FÖR 

KLASSIFIKATION  

T – Primär tumör, klinisk bedömning Primär tumör (T) 

T0 Primärtumör kan ej påvisas Klinisk undersökning. Om 
diagnos baseras på enbart PAD 
ange PAD-nr, preparatår samt 
patologilab. 

Tis Carcinoma in situ. (PeIN) Regionala lymfkörtlar (N)  

Ta* Icke invasiv papillär, polypoid, eller verrukös cancer* 
Klinisk undersökning samt ev. 
bilddiagnostik. 

T1 Tumör invaderar subepitelial bindväv. Fjärrmetastaser (M) 

T1a 
Tumör invaderar subepitelial bindväv utan lymfovaskulär invasion 
och är differentierad (T1 grad 1-2) 

Klinisk undersökning samt ev. 
bilddiagnostik. 

T1b 
Tumör invaderar subepitelial bindväv med lymfovaskulär invasion 
och är knappt eller inte differentierad (T1 grad 3–4) 

Misstanke om metastas vid 
klinisk undersökning innan 
bildundersökning är utförd 
rapporteras som M0.  T2 Tumör invaderar corpus spongiosum med eller utan inväxt i uretra 

T3 Tumör invaderar corpus cavernosum med eller utan inväxt i uretra 

 T4 Tumör invaderar andra närliggande strukturer  

TX Primärtumör kan ej bedömas eller identifieras 

N - Regionala lymfkörtlar, klinisk bedömning Diagnos baserad på Annan 

N0 Inga palpabla eller synligt förstorade inguinala lymfkörtlar Annan diagnosgrund anges om 
diagnosen ej baseras på PAD 
eller klinisk undersökning. 

1. Röntgen eller annan 

   bildundersökning. 

2. Cytologisk undersökning 

3. Operation utan PAD 

N1 Palpabel rörlig ensidig inguinal lymfkörtel 

N2 
Palpabla, rörliga multipla unilaterala eller bilaterala inguinala 
lymfkörtlar 

N3 Fixerad inguinal lymfkörtelmassa eller pelvin lymfadenopati 
unilateralt eller bilateralt 

NX Regionala lymfkörtlar kan ej påvisas. 

 M – Fjärrmetastaser, klinisk bedömning 

M0 Inga fjärrmetastaser  

M1 Påvisade fjärrmetastaser  

*Denna kategori bör undvikas pga. bristande stöd i litteraturen, se nedan. 
Regionala peniscancercentra: Urologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, Urologkliniken, Södersjukhuset 

Stockholm, Urologkliniken, Universitetssjukhuset Linköping, Urologkliniken, Universitetssjukhuset Umeå. 

Nationella peniscancercentra: Urologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Urologkliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö 

 
 
 
 
 

Illustration till klassifikation 


