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3 Kirurgisk primärbehandling 

Formuläret insändes när primärbehandlingsblanketten anger att kirurgisk behandling ska utföras.  
Kan efterhöras från både behandlande sjukhus samt uppföljande sjukhus.  

 

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. 

Ansvarig läkare Ange ansvarig läkares namn i klartext  

Monitors kommentar Synlig endast för registeradministratör  

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. Dock måste man ange en kommentar i  
kommentarrutan.  

Rapporteringsdatum Dagens datum hämtas automatiskt 
 

Samtliga kirurgiska ingrepp som innefattar primärbehandlingen 

Kirurgisk behandling/  
Typ av operation: 

Flera alternativ kan anges. Ange samtliga kirurgiska ingrepp 
som ingår i primärbehandlingen. Tex om lokal excision  
utförs primärt men sedan visar sig vara icke radikalt ska 
kompletterande operationen också anges även om  
datumen skiljer sig åt om den operationen ingår i  
primärbehandlingen.  

Lokal excision 
(Avlägsnande av vävnad eller tumör) 

Lokal excision utan användande av laserteknik 
Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum 

Laserkirurgi 
 

Excision med laserteknik. 
Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum 
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Innehåll  Kodning och värden/definition  

Glansektomi  
 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum. 

Glansektomi + Neoglans Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum. 

Circumcision 
(kirurgiskt avlägsnande av förhuden) 
 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum. 

Uretrektomi 
(kirurgiskt avlägsnande av urinröret) 
 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum. 

Glans resurfacing 
 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum. 

Partiell amputation 
 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum. 

Total amputation 
 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum. 
 

Preparatnummer  
Obligatorisk 

Ange PAD-nummer för det senast tagna preparatet som  
verifierar diagnosen.  

Preparatår 
Obligatorisk 

Ange det år då preparatet registrerades på  
patologen och som finns angivit på PAD-svaret 

Patologilab 
Obligatorisk  

Ange det sjukhus/patologiavdelning som utförde analysen. 
 

Patologilab klinikkod Fylls i med automatik och visas endast i monitors formulär. 
 

pT-stadium 
Obligatoriskt 
 
Observera att det är det  
patologiska T-stadiet som  
efterfrågas 

 

Ange det histopatologiska T-stadiet från den kompletterande 
kirurgin (operations PAD). Om flera ingrepp är gjorda ange 
pT-stadie och grad från det högsta pT-stadiet som angivits 
på något av PAD-svaren.  
pTX Primärtumör kan ej bedömas eller identifieras 
pT0 Primärtumör kan ej påvisas. 

pTis Carcinoma in situ. (PeIN) 

pTa* Icke invasiv papillär, polypoid, eller verrukös cancer 

pT1 Tumör invaderar subepitelial bindväv 

pT1a Tumör invaderar subepitelial bindväv utan lymfovasku-
lär invasion och är differentierad (T1 grad 1–2) 

pT1b Tumör invaderar subepitelial bindväv med lymfovasku-
lär invasion och är knappt eller inte differentierad  

(T1 grad 3–4) 

pT2 Tumör invaderar corpus spongiosum eller  

cavernosum 

pT3 Tumör invaderar urethra  
pT4 Tumör invaderar andra närliggande strukturer 

*Denna kategori bör undvikas pga. bristande stöd i litteraturen, se nedan. 

Ange graden Differentieringsgrad WHO 

G1 Hög differentieringsgrad.  

G2 Medelhög differentieringsgrad. 

G3 Låg differentieringsgrad.  

GX Histologisk eller cytologisk gradering ej möjlig 

Tis klassificeras som GX i registret  
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Innehåll  Kodning och värden/definition  

Om G1-G2 anges i svaret registreras G2 i registret 
Om G2-G3 anges i svaret registreras G3 i registret 
Ange graden från den kompletterande kirurgin. Vid flera in-
grepp ska den lägsta differentieringsgraden som angivits på 
något av PAD-svaren.  

Morfologisk diagnos 
Obligatoriskt f o m 2017 
 

Ange morfologin i klartext. Endast ett alternativ. 
 Skivepitelcancer  
 Skivepitelcancer in situ  
 Morbus Bowen. 
 Erytoplasia Queyrat 

 
*Bowenoid papulos ingår inte i kvalitetsregistret men klassas 
som en in-situ tumör av patologerna och ska därför  
canceranmälas.  Diagnos sätts av den sammansatta  
patologiska och kliniska bedömningen.   
 

Radikalt opererad (PAD) 
Obligatorisk 

Nej/Ja.  
Ej bedömbart.  
(uppgift saknas borttaget 2016)  
Icke radikalt innebär tumörväxt i en eller flera resektions- 
ränder vid histopatologisk undersökning. Radikalt opererad 
innebär ingen kvarvarande tumörväxt. Vid flera operationer 
är det den sista operationen som ska bedömas i radikalitet 
och anges här. 
 

Lymfkörtelutredning: 

Lymfkörtelutredning genomförd 
Obligatorisk  
 
Observera att det är det  
patologiska N-stadiet som  
efterfrågas 

Nej/Ja.  
Om Nej vid ≥ pT1/G2 eller högre stadium eller grad anges 
orsak (se nedan) 
Om Ja ska samtliga uppgifter under lymfkörtelkirurgi fyllas i. 
Rapportera samtliga ingrepp om fler än ett är utfört. Om  
sentinel node leder till lymfkörtelutrymning ska båda  
ingreppen rapporteras. Om Nej släcks nedanstående  
uppgifter om lymfkörtelkirurgi ner i INCA-systemet. 
 

Om nej vid ≥ pT1/G2 ange  
orsak 
Obligatorisk  
 

Om lymfkörtelkirurgi inte är utförd vid följande stadier ska  
orsak anges. Obligatorisk uppgift vid nedanstående stadier: 

 Konkomitant sjukdom 
 Patientens önskan 
 Annan orsak, ange orsak i fri text 

pT1/G2 
pT1/G3 

 

pT2/G1 
pT2/G2 
pT2/G3 

  pT2/GX 

pT3/G1 
pT3/G2 
pT3/G3 

  pT3/GX 

pT4/G1 
pT4/G2 
pT4/G3 

  pT4/GX 

pN-stadium 
Obligatoriskt 
 
Observera att det är det  
patologiska N-stadiet som  
efterfrågas 

 

pN0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser 

pN1 Metastas i en inguinal lymfkörtel 

pN2 Metastas i flera eller bilaterala inguinala lymfkörtlar  
pN3 Metastas i pelvin lymfkörtel (-ar), unilateralt eller 
bilateralt eller extranodal spridning av regionala  
lymfkörtelmetastaser 
pNX Ej möjligt att klassificera 
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Innehåll  Kodning och värden/definition  

Sentinel node 
Obligatorisk 

Sentinel node (undersökning av portvaktskörtel). När sentinel 
node leder till lymfkörtelutrymning ska båda ingreppen  

rapporteras. 

Nej/Ja. Om Ja ange sida; Höger/Vänster/Bilateral 

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt  

datum, alt. datum saknas. 

Lymfkörtelkirurgi/utrymning 
Obligatorisk 

Fyll i om lymfkörtelkirurgi/utrymning är genomförd.   

Fyll i inguinal, höger/vänster/bilateral samt pelvin,  

höger/vänster/bilateral samt på vilket sjukhus den  

genomförts på och datum för detta alt. datum saknas. 

Inguinal (lymfkörtelutrymning) 
Obligatorisk 
 

Inguinal lymfkörtelutrymning  

(utrymning av lymfkörtlar i ljumskarna) 

Nej/Ja.  

Om Ja ange sida;  

Höger/Vänster/Bilateral 

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum,  

alt. datum saknas. 

Pelvin (lymfkörtelutrymning) 
Obligatorisk 

Pelvin lymfkörtelutrymning (utrymning av lymfkörtlar i lilla 
bäckenet)  

Nej/Ja.  

Om Ja ange sida;  

Höger/Vänster/Bilateral 

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum,  

alt. datum saknas. 

Övrig 
 

Övrig är t ex palliativt ingrepp av känd eller misstänkt  

metastas.  

Nej/Ja.  

Om Ja anges vilket ingrepp i fri text. 

Komplikationer till kirurgisk behandling, inom 90 dagar från operation 

Komplikationer till  
kirurgiskbehandling 
Obligatorisk  
 
Observerat att komplikationer ska  
fyllas i inom 90 dagar från operation.  
Om patienten återremitteras till hem-
sjukhus ska formuläret skickas vidare 
dit för ifyllande av komplikationer. 

Nej/Ja/Uppgift saknas 

Om Nej släcks nedanstående uppgifter om  

komplikationer i INCA-systemet.  

Vid Ja kan flera alternativ anges; 

Reoperation, Blödning, Infektion, Hudnekros,  
Meatusstenos, Lymfocele, Trombos, Lymfödem,  
Övrig, ange typ av komplikation om man valt övrigt. 
 

Uppföljande sjukhus/klinik 
Obligatorisk 
 

Ange sjukhus och klinik i text som sköter  
uppföljningen samt ev. fortsättning av behandling. 
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5.Uppföljning 2 år samt 5 år 
Patienter rapporterade till nationella peniscancerregistret med invasiv skivepitelcancer och utan 
fjärrmetastaser vid två år samt vid fem år efter diagnos eller vid första recidiv/återfall innan år   
två eller fem inträffar. Bygger då på spontaninrapportering.  
Tvåårsuppföljningen gäller för patienter diagnostiserade efter 2014-01-01 och framåt.  
Femårsuppföljningen gäller för patienter diagnostiserade efter 2011-01-01 och framåt.   
 

Uppföljning, definition av variabler 
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/uppgiftslämnare 
 

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

Sjukhus, klinik  
Obligatorisk 

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

Ansvarig läkare Ange läkarens namn i klartext  

Monitors kommentar Synlig endast för registeradministratör  
 

Allmän kommentar En kommentar till inrapporterade data kan skrivas i fältet 
 
 
 

Komplettering eller rättning av  
enstaka uppgifter 

Markera i kryssruta endast om inrapporteringen avser kom-
plettering 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 i INCA. 

Personuppgifter Se under Diagnostik 

Inrapporterande enhet Se under Diagnostik 
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UPPFÖLJNING 2 år eller 5 år efter diagnos eller vid första recidiv/återfall om det  
inträffar innan 2 år eller 5 år efter diagnos. 

Innehåll Kodning och värden/definition  

Uppföljningsår 
Obligatorisk 

Ange om det är två år eller fem år efter diagnos eller  
nyupptäckt recidiv som uppföljningen avser. Om spontan 
-inrapportering pga. recidiv ange det i kommentarrutan.  
 

Uppföljning utförd 
Obligatorisk 

Nej/Ja.  
Om Ja ange datum för senaste  
kontroll/uppföljning.  
Om Nej ange anledning till att patienten inte blivit  
uppföljd: 

 Avliden 
 Kontroller avslutade 
 Annan anledning i klartext 

Om man svarat nej och anledningen till nej så släcks resten 
av variablerna ner utom bistående biverkningar efter primär-
behandlingen. Här kan man välja Uppgift saknas om ingen 
uppföljning är gjord och man saknar dessa uppgifter. 

Lokalt recidiv >3 mån efter primär-
behandling 

Obligatorisk vid Ja på uppföljning  
utförd 

Nej/Ja.  

Om Ja, ange datum för första recidivet.  

Vid Nej släcks variabeln för datum ner. 

Lokalt recidiv diagnostiserat efter en tumörfri period på >3 
månader efter avslutad primärbehandling där  

primärbehandlingen var radikal. Om icke radikal  

primärbehandling kan lokalt recidiv inte registreras. Det är 
endast det första recidivet som ska rapporteras in.  

Om aktuellt, fyll i den kirurgiska behandlingen av det lokala 
recidivet enl. alternativen nedan. 

Regionala lymfkörtelmetastaser  
>3 mån efter primär behandling 
Obligatorisk vid Ja på uppföljning 
utförd 

Nej/Ja.  

Om Ja, ange datum för första lymfkörtelmetastas.  

Vid Nej släcks variabeln för datum ner. 

Återfall eller diagnos av regionala lymfkörtelmetastaser efter 
avslutad primärbehandling med tumörfri period på >3  

månader. Patienten kan tidigare behandlats kurativt för  

regionala lymfkörtelmetastaser. Om aktuellt fyll i  

lymfkörtelkirurgin som utförts.  

Fjärrmetastaser >3 mån efter  
primärbehandling 
Obligatorisk vid Ja på uppföljning  
utförd 

Nej/Ja.  

Om Ja, ange datum för första fjärrmetastas som inträffat >3 
månader efter primärbehandlingens avslut.  

(lokalisation borttaget från 2016)  

Vid Nej släcks variabeln för datum ner. 

Om aktuellt fyll i radioterapi, kemoterapi om sådan  

behandling genomförts. 

BEHANDLING: Anges endast vid lokalt recidiv, regionala lymfkörtelmetastaser eller vid  
fjärrmetastaser om angivet ovan. 

Syftet med behandlingen 
Obligatorisk vid Ja om behandling är  
given 

 Kurativ 
 Palliativ 
 Uppgift saknas.  

Syftet måste vara lika vid samtliga behandlingar.  
Fylls endast i när man angivit Ja på behandling 
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Innehåll Kodning och värden/definition  

Har patienten remitterats för  
behandling av recidivet 
Obligatorisk vid Ja om behandling är  
given  

Nej/Ja.  
Om Ja, ange till vilket sjukhus och klinik patienten blivit  
remitterad. 

Finns behandlings- 
rekommendation från nationell  
MDK 
Obligatorisk vid Ja om behandling är  
given 
 

Nej/Ja.  

Om Ja, ange datum för när patienten diskuterades första 
gången för sitt recidiv på den nationella MDK 

KIRURGISK BEHANDLING 

Kirurgisk behandling av lokalt  
recidiv 
Obligatorisk vid Ja om behandling är 
given vid lokalt recidiv 
 

Nej/Ja.  

Vid Nej släcks resterande uppgifter ner i formuläret utom  

biverkningar och information om nästa kliniska kontroll.  

Vid Ja måste något av följande kirurgiska ingrepp  

rapporteras. Flera alternativ kan anges.   

Lokal excision 
(Avlägsnande av vävnad eller tumör) 
 

Lokal excision utan användande av laserteknik 
Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts  
samt datum 
 

Laserkirurgi 
 

Excision med laserteknik. 
Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts  
samt datum. 
 

Glansektomi  
 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts  
samt datum.  
 

Glansektomi + Neoglans Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts  
samt datum. 
 

Circumcision 
(kirurgiskt avlägsnande av förhuden) 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts  
samt datum. 
 

Uretrektomi 
(kirurgiskt avlägsnande av urinröret) 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts  
samt datum. 

Glans resurfacing 

 
Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts  
samt datum.  

Partiell amputation 
 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts  
samt datum. 

Total amputation 
 

Nej/Ja.  
Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts  
samt datum. 
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Innehåll Kodning och värden/definition  

pT-stadium 
 
Ange det patologiska T-stadiet 

 
 

Biopsi av förändringen och den histopatologiska undersök-
ningen för fastställande av grad och invasionsdjup 

pTX Primärtumör kan ej bedömas eller identifieras 

pT0 Primärtumör kan ej påvisas. 

pTis Carcinoma in situ. (PeIN) 

pTa Icke invasiv papillär, polypoid, eller verrukös cancer 

pT1 Tumör invaderar subepitelial bindväv 

pT1a Tumör invaderar subepitelial bindväv utan lymfovas-
kulär invasion och är differentierad  

(T1 grad 1–2) 

pT1b Tumör invaderar subepitelial bindväv med lymfovas-
kulär invasion och är knappt eller inte differentierad  

(T1 grad 3–4) 

pT2 Tumör invaderar corpus spongiosum eller  

cavernosum 

pT3 Tumör invaderar urethra  

pT4 Tumör invaderar andra närliggande strukturer  

Grad 
 
 
 

Differentieringsgrad WHO 

G1 Hög differentieringsgrad.  

G2 Medelhög differentieringsgrad. 

G3 Låg differentieringsgrad.  

GX Histologisk eller cytologisk gradering ej möjlig 

Tis klassificeras som Gx i registret  
Om G1-G2 anges i svaret registreras G2 i registret 

Om G2-G3 anges i svaret registreras G3 i registret 

 

Radikalt opererad (PAD) 
 

Nej/Ja. Ej bedömbart.  
(uppgift saknas borttaget 2016) Icke radikalt innebär tumör-
växt i en eller flera resektionsränder vid histopatologisk 
undersökning. Radikalt opererad innebär ingen  
kvarvarande tumörväxt. Vid flera operationer är det den 
sista operationen som ska bedömas i radikalitet och anges 
här. 
 

LYMFKÖRTELKIRURGI  

Lymfkörtelkirurgi vid  
lokalt/regionalt recidiv 
Obligatorisk vid Ja om behandling är 
given vid lokalt/regionalt recidiv  

Nej/Ja.  
Om Nej vid pT1/G2 eller högre stadium eller grad ska  
orsak anges och övriga uppgifter om lymfkörtelkirurgi  
släcks ner. Se nedan. 
Om Ja ska samtliga uppgifter under lymfkörtelkirurgi 
besvaras. Rapportera samtliga ingrepp om fler än ett är  
utfört. Om sentinel node leder till lymfkörtelkirurgi ska båda 
ingreppen rapporteras in.  
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Innehåll Kodning och värden/definition  

Om nej vid ≥ pT1/G2 
 
 

Om lymfkörtelkirurgi ej är utförd vid följande stadier ska  

orsaken anges. Obligatorisk uppgift vid ovanstående  
 Konkomitant sjukdom 
 Enl. vårdprogram 
 Patientens önskan  

 Annan orsak, ange orsak i fri text 

pT1/G2 
pT1/G3 

 

pT2/G1 
pT2/G2 
pT2/G3 

  pT2/GX 

pT3/G1 
pT3/G2 
pT3/G3 

  pT3/GX 

pT4/G1 
pT4/G2 
pT4/G3 

  pT4/GX 

pN- 
 
Ange det patologiska N-stadiet 

pNX Ej möjligt att klassificera 

pN0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser 

pN1 Metastas i en inguinal lymfkörtel 

pN2 Metastas i flera eller bilaterala inguinala lymfkörtlar  

pN3 Metastas i pelvin lymfkörtel (-ar), unilateralt eller  

bilateralt eller extranodal spridning av regionala  

lymfkörtelmetastaser  

Sentinel node 

 
Sentinel node (exstirpatorn av portvaktskörtel).  

Nej/Ja.   

Om Ja ange sida; Höger/Vänster/Bilateral 

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum för  

utförande. När sentinel node leder till lymfkörtelutrymning 

(inguinal eller pelvin) ska båda ingreppen rapporteras. 

 

Inguinal (lymfkörtelutrymning) 
 

Inguinal lymfkörtelutrymning. (lymfkörtlar i ljumskarna) 
Nej/Ja.  

Om Ja ange sida; Höger/Vänster/Bilateral.  

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum för  

utförande.  

 

Pelvin (lymfkörtelutrymning) 

 
Pelvin lymfkörtelutrymning (lymfkörtlar i lilla bäckenet). 
Nej/Ja.  

Om Ja ange sida; Höger/Vänster/Bilateral 

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum för  

utförande.  

 

DERMATOLOGISK BEHANDLING 

Dermatologisk behandling av lokalt 
recidiv 
Obligatorisk vid Ja om behandling är  
given vid lokalt recidiv 

Nej/Ja. Ange sjukhus/klinik där behandlingen utförts samt 
typ av behandling och datum för utförande. 
 

 Imiquimod  

 5-FU 

 PDT (=fotodynamisk terapi)   
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Innehåll Kodning och värden/definition  

Radioterapi 

Radioterapi 
Obligatorisk vid Ja om behandling är  
given 

Nej/Ja. (Strålbehandling)  

Ange sjukhus/klinik där behandlingen utförts. 

Glöm inte att fylla i separat radioterapiblankett 

 

 

 

KEMOTERAPI 

Kemoterapi systemisk 
Obligatorisk vid Ja om behandling är 
given 

Nej/Ja. Avser systemisk cytostatikabehandling. 

Ange sjukhus/klinik där behandlingen utförts. 

Glöm inte att fylla i separat kemoterapiblankett 

 

 

LÅNGTIDSBIVERKNINGAR 

Bestående biverkningar efter  
primärbehandlingen 
Obligatorisk 
 

Nej/Ja/ 

Uppgift saknas- anges om uppföljning ej är utförd och man 
saknar data för ev. biverkningar 

Om Ja ange följande listade biverkningar:  

 Lymfödem i nedre extremiteterna 

 Lymfödem i penis/scrotum 

 Övrigt anges i klartext 

UPPFÖLJANDE SJUKHUS/KLINIK 

Information om nästa kliniska  
kontroll 
Obligatorisk 
 

Ange information om nästa planerade kontroll/besök  

enl. följande:  

 Klinisk kontroll på samma enhet 

 Kliniska kontroller avslutade 
 Klinisk kontroll på annan enhet, ange var 

nedan? Ange vilket sjukhus och klinik som sköter 
nästa uppföljning i klartext.  

 


