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Nationella Peniscancerregistret 

Rapportering av onkologisk behandling.  
Från 2015 ska all onkologisk behandling registreras på två olika formulär beroende på om  
patienten får radioterapi eller kemoterapi. Formulären gäller både vid primär diagnos där  
tilläggsbehandling behövs samt vid generaliserad sjukdom, recidiv eller progress. Flera formulär kan an-
vändas för en och samma patient beroende på behandlingsindikation samt ev. fortsatt behandling som 
då ska rapporteras in på ett nytt formulär samt vid återfall/recidiv. 

Anvisningar för monitor vid Regionalt cancercentrum 
Registreringsanvisning:  

 
  

Kemoterapi behandling  
(Neoadjuvant) 

Radioterapibehandling  
(Adjuvant) 

Primärbehandlings-
blanketten visar att 
patienten ska få 
kemoterapi, neo-
adjuvant 

Patienter erhåller neoadju-
vant kemoterapi och därefter 
kirurgi. Ska sedan ha adju-
vant kemoterapi efteråt. 

Onkologisk behandling 
kemoterapi 
(Adjuvant) 

Primärbehandlings-blanket-
ten visar på strålbehandling 
adjuvant samt kemoterapi 
adjuvant 

 

Ingen ytterligar 
behandling, 
 endast kirurgi 

Recidiv 

Om patienten får ett recidiv innan upp-
följningen ska detta åter rapporteras in 
på blankett 4 om man ger någon form 
av behandling för det som tex: radio/ke-
moterapi. Ingen ny primärbehandlings-
blankett! Den rapporteras endast in 1 
gång. 

Blankett 1, 2, 3 är obligatoriska för alla 
dock inte om patienten är avliden. 
Blankett 4  
(4A kemoterapi el 4B radioterapi) 
används endast om denna behandling 
anges på primärbehandlings 
blanketten. Dessa kan även bli aktuella 
att användas igen om fortsatt 
behandling är ifylld med något av  
följande alt, kemo/radioterapi samt vid 
recidiv. 

På uppfölj-
nings 
blanketten 
rapporteras 
även recidiv 
in. Denna 
blankett fylls i 
vid nyupptäckt 
recidiv eller 
vid 2 eller5 år 
efter diagnos.  

Fall ett (röd pil) är det vanligast förekommande 
Fall två (grön pil) här visar primärbehandlingsblanketten 
att patienten ska ha neoadjuvant & adjuvant kemote-
rapi. Då ska blankett 4A fyllas i. Därefter uppföljning 
som vanligt. 
Fall tre (turkos pil) här visar primärbehandlingsblanket-
ten att patienten ska ha adjuvant radioterapi & adju-
vant kemoterapi. Då ska blankett 4A och 4B fyllas i. Där-
efter uppföljning som vanligt. 
Vid ev. recidiv innan uppföljning som kräver onkologisk 
behandling ska man rapportera in detta på blankett 4A 
el 4B beroende på vad som gäller. Därefter uppföljning. 
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4A Kemoterapibehandling- vid primärdiagnos, generaliserad        
sjukdom samt vid recidiv 

Formuläret insändes när primärbehandlingsblanketten inkommit. Blankett 4A kemoterapi eller   
4B radioterapi används endast om denna behandling anges på primärbehandlingsblanketten.  
Blanketterna kan även bli aktuella att användas igen om fortsatt behandling är ifylld och där det anges 
att ytterligare behandling krävs samt vid recidiv.  

 

Innehåll  Kodning och värden/definition  

PERSONUPPGIFTER  

Personnummer 

 

Personnummer anges inkl sekelsiffra. 
T.ex. 19XXXXXXXXXX 

Patientens namn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Adress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Initierat av Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter. 

Namn på den person som skapat formuläret 

Kön M = Man  

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LKF Kod för län, kommun och församling. 

Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kan vid behov ändras till aktuell kod vid diagnos 

INRAPPORTERANDE ENHET 

Inrapportör 

 

Inrapportörens namn hämtas automatiskt från INCA:s inloggnings-
uppgifter. 

Sjukhus, klinik  

Obligatorisk 

Inrapporterande enhet hämtas automatiskt från INCA:s inloggnings-
uppgifter. 

Sjukhuskod, klinikkod 

Obligatorisk 

Kodas av monitor 

Sjukhuskoder och klinikkoder för anmälande sjukvårdsinrättning en-
ligt kodförteckning för varje region. 

Synlig endast för monitor. 

Ansvarig läkare Läkarens namn som ansvarar för canceranmälan. Anges i klartext. 

Monitors kommentar Synlig endast för monitor.  

Allmän kommentar En kommentar till inrapporterade data kan skrivas i fältet 

Uppgiftslämnaren Ange namnet i klartext.   

Komplettering eller rättning av 
enstaka uppgifter 

Markera i kryssruta endast om inrapporteringen avser komplettering 
eller rättning av enstaka uppgifter.   

Obs! Används denna kryssruta inaktiveras alla spärrar och  

kontroller och gör det möjligt att bara skicka enstaka uppgifter. 

Rapporteringsdatum Dagens datum hämtas automatiskt 
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Innehåll Kodning och värden/definition 

Kemoterapi 

Finns behandlings- 

rekommendation från  

nationell multidisciplinär  

konferens? 

Obligatoriskt 

 

Nej/Ja 

Om ja, ange datum för beslutande rekommendation från den  

nationella multidisciplinära ronden för denna behandlings 

indikation. Efter första besök och före fortsatt handläggning ska 
alla nya fall diskuteras vid nationell multidisciplinär konferens. 

Behandlingsindikation? 

Obligatoriskt 

Ange vad som är tänkt med behandlingen. På vilken indikation 
den ges. Kan ändras över tiden. Endast ett av alternativen kan 
anges per tillfälle. Om indikationen ändras måste nytt formulär 
skapas. 

Neoadjuvant- före operation 

Adjuvant- efter operation 

Palliativt  

Biverkningar av föregående behandling 

Recidiv- återfall i sjukdomen 

Bristande effekt 

Riskfaktorer vid  

neoadjuvant/adjuvant  

behandlingsindikation? 

(Flera alternativ kan fyllas i) 

 
ILND= inguinal lymfkörtel-utrymning 

PLND= pelvin lymfkörtel- 

utrymning 

Ange om det finns några riskfaktorer som bidrar till den  

neoadjuvanta/adjuvanta tilläggsbehandlingen. 

Om behandlingsindikationen är annat släcks denna del ner.  

Är behandlingen given före eller efter inguinal eller pelvin lymf-
körtelutrymning.  

Här kan flera alternativ anges: 

Före ILND och PLND:  

Pelvin lymfkörtelmetastasering  

Periglandulär tumörväxt  

Lymfkörtelmetastas 3cm eller större  

≥ 3 lymfkörtelmetastaser  

Fixerade lymfkörtelmetastaser  

T4 tumörer 

Efter ILND eller PLND:  

≥ 2 lymfkörtelmetastaser  

Periglandulär tumörväxt 

Cloquets tumörkörtel engagerad 

Har radiologisk undersökning 
använts vid  

handläggningen? 

Obligatoriskt 

 

Nej/Ja 

Om ja ange vilken röntgenmetod som har använts för kartlägg-

ning av sjukdomen och ev. spridning.  

CT eller PET-CT är de undersökningar som används enl. det  

Nationella vårdprogrammet. Se vidare, www.cancercentrum.se.   

Ange även datum när undersökningen är gjord. 

 

WHO Performance  

status? 

Obligatoriskt 

 

Är en bedömning av allmäntillståndet, patientens generella  

välbefinnande och aktiviteter i det dagliga livet. 

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 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. 

Kemoterapi startdatum 

Obligatoriskt 

Avser datum för start av första givna kur. 

Kemoterapi slutdatum 

 

Avser datum för sista givna kur. 
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Innehåll Kodning och värden/definition 

Antal cykler Ange antalet hela behandlings kurer som är givna 

 

Recidivbehandling? Anges om det är en primärbehandling eller en recidivbehandling 
som rapporteras in. Om Ja för recidiv, ange om det är 1:a  

linjens eller mer än 2:a linjens behandling som rapporteras in. 

 

Regim 

 

 

Ange den kemoterapi som patienten fick.  

Flera alternativ kan anges: 

PIC = Paclitaxel, Ifosfamid, Cisplatin 

PICarbo = Paclitaxel, Ifosfamid, Carboplatin 

Övriga antitumorala läkemedel anges i fri text under annan 

Anledning behandlings- 

avslut 

Obligatoriskt om slutdatum för 
kemoterapi är ifyllt. 

 

Anledningen till att behandlingen avslutades.  

Ett av följande alternativ anges:  

Enl. protokoll, dvs. planerat avslut 

Bristande effekt- saknad av tumörrespons eller tillökning av  

tumören.  

Toxicitet, biverkningar av den givna behandlingen som leder till 

att man inte kan fullfölja den planerade behandlingen. 

Gäller endast vid grad 3 eller grad 4 toxicitet. 

Om ja kryssa i de alternativ som anges. Annat, anges i fri text 

Annan anledning, tex patientens vilja. 

 

Toxicitet 

(flera alternativ kan anges) 

* UNL= övre normalgränsen 

 

Toxicitet: 

 Kreatinin: 

 Hb:  

 Lpk:  

 Tpk:    

 Allvarlig  
infektion   
 
 

 Annat           

Grad:3 

5-10 x UNL*                       
65-79g/L                      
1,01,9(109/L)                   
25-49(109/L)  

Svår infektion 
som kräver an-
tibiotika (3)  

 

Ange i fri text 

Grad:4 

>10 x UNL* 

< 65g/L 

< 1,0(109/L)   

< 25 (109/L)  

Livshotande infektion 
med blodtrycks 

påverkan (4)  

 

Mätbar sjukdom? 

 

Nej/Ja 

Om ja, ange nedan. 

Med vilken röntgenmetod 
har utvärderingen skett? 

 

Mätbar sjukdom är om det finns lesioner som är över 1 cm. 

PET-CT, CT eller MR. 

 

Bästa tumörrespons 

Obligatoriskt 

 

Ett av följande alternativ anges:  

CR, komplett respons= fullständigt försvinnande av samtliga tu-
mörmanifestationer på CT-PET-CT eller MR. 

PR, partiell respons= Reduktion av mätbar tumör med ≥ 50 % utan 
samtidig progress på andra lesioner (≥ 50 % reduktion av produk-
ten av de största perpendikulära diametrarna) 

SD, stabil sjukdom= Effekt av behandling uppfyller inte kriterier för 

partiell remission och inte heller för progressiv sjukdom. 

PD, progressiv sjukdom= Ökning av tumörmanifestationer skall 

vara ≥ 25 %, eller tillkomst av nya tumörmanifestationer 

Kan inte bedömas 

Den samlade kliniska bedömningen är grunden till  

bedömningen.  
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Innehåll Kodning och värden/definition 

Fortsatt behandling? 
(Ny behandlingsblankett fylls i om 
fortsatt behandling är ikryssad för 
något av alternativen utom  

annan)Obligatoriskt 

 

Om ytterligare behandling behövs, ange ett eller flera av följande  

alternativ: Ingen ytterligare behandling, patienten är färdigbe-

handlad.  

Kemoterapi 

Kirurgi 

Radioterapi (Strålbehandling) 

Annan, anges med fri text 

Fortsatt uppföljning vid 
sjukhus/klinik 

Obligatoriskt 

Ange sjukhus och klinik där patienten fortsättningsvis kommer att  

kontrolleras. 

 

 

 

4B Radioterapibehandling- vid primärdiagnos, generaliserad  
sjukdom samt vid recidiv 

 

Innehåll  Kodning och värden/definition  

PERSONUPPGIFTER  

Personnummer 

 

Personnummer anges inkl sekelsiffra. 
T.ex. 19XXXXXXXXXX 

Patientens namn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Adress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Initierat av Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter. 

Namn på den person som skapat formuläret 

Kön M = Man  

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LKF Kod för län, kommun och församling. 

Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kan vid behov ändras till aktuell kod vid diagnos 

INRAPPORTERANDE ENHET 

Inrapportör 

 

Inrapportörens namn hämtas automatiskt från INCA:s inloggnings-
uppgifter. 

Sjukhus, klinik  

Obligatorisk 

Inrapporterande enhet hämtas automatiskt från INCA:s inlogg-
nings-uppgifter. 

Sjukhuskod, klinikkod 

Obligatorisk 

Kodas av monitor 

Sjukhuskoder och klinikkoder för anmälande sjukvårdsinrättning 
enligt kodförteckning för varje region. 

Synlig endast för monitor. 

Ansvarig läkare Läkarens namn som ansvarar för canceranmälan.  

Anges i klartext. 

Monitors kommentar Synlig endast för monitor.  

Allmän kommentar En kommentar till inrapporterade data kan skrivas i fältet 

Uppgiftslämnaren Ange namnet i klartext.   

Komplettering eller rättning av 
enstaka uppgifter 

Markera i kryssruta endast om inrapporteringen avser komplette-
ring eller rättning av enstaka uppgifter.   

Obs! Används denna kryssruta inaktiveras alla spärrar och  

kontroller och gör det möjligt att bara skicka enstaka uppgifter. 
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Innehåll  Kodning och värden/definition  

Radioterapi 

Finns behandlingsrekom-
mendation från nationell 
multidisciplinär konferens? 

Obligatoriskt 

 

Nej/Ja 

Om Ja, ange datum för beslutande rekommendation från den 
nationella multidisciplinära ronden för denna behandlingsindikat-
ion. Efter första besök och före fortsatt handläggning ska alla nya 
fall diskuteras vid nationell multidisciplinär konferens. 

 

Behandlingsindikation? 

Obligatoriskt 

 

Ange vad som är tänkt med behandlingen. På vilken indikation 
den ges. Kan ändras över tiden. Endast ett av alternativen kan 
anges per tillfälle. Om indikationen ändras måste nytt formulär 
skapas. 

Neoadjuvant, före planerad operation 

Adjuvant, efter planerad operation  

Palliativt  

Kvarvarande tumör efter operation 

Inoperabel tumör 

 

Riskfaktorer vid  

neoadjuvant/adjuvant  

indikation? 

(Flera alternativ kan fyllas i) 

 

ILND= inguinal lymfkörtelutrym-
ning 

PLND= pelvin lymfkörtelutrymning 

Ange om det finns några riskfaktorer som bidrar till den  

neoadjuvanta/adjuvanta tilläggsbehandlingen. 

Om behandlingsindikationen är annat släcks denna del ner.  

Är behandlingen given före eller efter inguinal eller pelvin lymfkör-
telutrymning.  

Här kan flera alternativ anges: 

Före ILND och PLND:  

Pelvin lymfkörtelmetastasering  

Periglandulär tumörväxt  

Lymfkörtelmetastas 3cm eller större  

≥ 3 lymfkörtelmetastaser  

Fixerade lymfkörtelmetastaser  

T4 tumörer 

Efter ILND eller PLND:  

≥ 2 lymfkörtelmetastaser  

Periglandulär tumörväxt 

Cloquets tumörkörtel engagerad 

 

Har radiologisk under- 

sökning använts vid  

handläggningen? 

Obligatoriskt 

 

Nej/Ja 

Om ja ange vilken röntgenmetod som har använts för kartlägg-
ning av sjukdomen och ev. spridning. 

CT eller PET-CT är de undersökningar som används enl. det nat-
ionella vårdprogrammet. Se vidare, www.cancercentrum.se.   

Ange även datum när undersökningen är gjord. 

 

Target Vad har blivit strålat? Minst ett av alternativen måste anges. 

Lymfkörtelstation(er)- inguinalt hö/vä sida 

                                   - pelvint hö/vä sida 

Primärtumör 

Annan lokal, anges i fritext 

Ange antal Gy/fraktioner 
samt antalet fraktioner  

Ange antal Gy som är givet per fraktioner samt antalet  

fraktioner givna mot lymfkörtelstationerna, primärtumören samt 
annan lokal. (fraktioner = antal behandlingar) 
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Innehåll  Kodning och värden/definition  

WHO Performance status? 

Obligatoriskt 

 

 

 

 

 

Är en bedömning av allmäntillståndet, patientens generella  

välbefinnande och aktiviteter i det dagliga livet. 

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 ar-

beta. Är uppe 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 

Radioterapi startdatum? 

Obligatoriskt 

Avser datum för start av första strålbehandlingstillfället. 

Radioterapi slutdatum? 

 

Avser datum för sista givna strålbehandling.  

Konkomitant Cisplatin? Kemoterapibehandling med Cisplatinbaserat preparat som ges 

under pågående strålbehandling.  

Nej/Ja, ange antalet Cisplatinkurer som är givna.  

Anledning behandlings- 

avslut 

Obligatoriskt om slutdatum för 
kemoterapi är ifyllt. 

 

Anledningen till att behandlingen avslutades.  

Ett av följande alternativ anges:  

Enl. protokoll, dvs. planerat avslut 

Bristande effekt- saknad av tumörrespons eller tillökning av tu-

mören.  

Toxicitet, biverkningar av behandlingen som leder till att man inte 

kan fullfölja den planerade behandlingen.  

Annan, anges i fri text 

Bästa tumörrespons 

Obligatoriskt 

 

Ett av följande alternativ anges:  

CR, komplett respons= fullständigt försvinnande av samtliga tu-

mörmanifestationer på CT, PET-CT eller MR. 

PR, partiell respons= Reduktion av mätbar tumör med ≥ 50 % 

utan samtidig progress på andra lesioner  

(≥ 50 % reduktion av produkten av de största perpendikulära dia-
metrarna) 

SD, stabil sjukdom= Effekt av behandling uppfyller inte kriterier 

för partiell remission och inte heller för progressiv sjukdom. 

PD, progressiv sjukdom= Ökning av tumörmanifestationer skall 

vara ≥ 25 %, eller tillkomst av nya  

tumörmanifestationer 

Kan inte bedömas 

Den samlade kliniska bedömningen är grunden till  

bedömningen. 

Fortsatt behandling? 
(Ny behandlingsblankett fylls i om 
fortsatt behandling är ikryssad för  

kemoterapi el kirurgi) 

Obligatoriskt 

 

Om ytterligare behandling behövs ange ett eller flera av följande  

alternativ: 

Ingen ytterligare behandling, patienten är färdigbehandlad. 

Kemoterapi 

Kirurgi 

Annan, anges med fri text 

Fortsatt uppföljning vid  

sjukhus/klinik 

Obligatoriskt 

 

Ange sjukhus och klinik där patienten fortsättningsvis kommer att 
kontrolleras. 

 


