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Nationell registrering av akut myeloisk leukemi hos vuxna 

Inklusionskriterier 
Registret omfattar alla nyupptäckta fall av Akut myeloisk leukemi, akut odifferentierad/ 
oklassificerad leukemi (AML och AUL) från och med diagnosår 2007 och framåt.  

 

Exklusionskriterier: 
Barn under 16 år och 16-19-åringar som handläggs vid pediatriska kliniker. 
Blastmetamorfos av känd KML. 
 
Patienten skall vara mantalsskriven i Sverige vid diagnos för att kunna registreras. Det förut-
sätts att patienten är informerad om att uppgifter lagras i dataregister men samtycke krävs inte.  
Anmälan gäller som canceranmälan. 

SNOMED 

 
Vid täckningskontroll mot cancerregistret sker sökning på följande koder: 
  
Akut promyelocytleukemi, FAB M3  98663  

Akut myeloisk leukemi med t(8;21) FAB M2  98963  

Akut myeloisk leukemi med inv(16)t(16;16)  98713  

Akut myeloisk leukemi med 11q23 avvikelse  98973  

Akut myeloblastleukemi med minimal differentiering, FAB M0  98723  

Akut myeloblastleukemi utan utmognad, FAB M1  98733  

Akut myeloblastleukemi med utmognad, FAB M2  98743  

Akut myelomonocytleukemi (AMML), FAB M4  98673  

Akut monoblast- och monocytleukemi FAB M5  98913  

Akut erytroid leukemi, Akut erytroblastleukemi UNS FAB M6  98403  

Akut megakaryoblastleukemi, FAB M7  99103  

AML med MDS-relaterade förändringar 98953  

Akut basofil leukemi  98703  

Bifenotypisk akut leukemi, bilinjär akut leukemi  98053  

Akut panmyelos med myelofibros  99313  

Myelosarkom  99303  

Akut myeloisk leukemi (AML)  98613  

Odifferentierad akut leukemi, Akut blastleukemi UNS 98013 

Terapirelaterad AML/MDS  99203  

Leukemi UNS/kronisk leukemi UNS  
Blastisk plasmocytoid dendritisk cell neoplasi 
(Utgår från lymfomregistret och registreras from 2017-01-01 i 
AML-registret) 
Akut myeloisk leukemi med t(6;9)(p23;q34); DEk-NUP214 
Akut myeloisk leukemi med inv(3)(q21q26.2) eller 
t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1 
Akut myeloisk leukemi (megakaryoblastisk) med 
t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1 
Akut leukemi blandad fenotyp med t(9;22)(q34;q11.2); BCR-
ABL1 
Akut leukemi blandad fenotyp med t(v;11q23); MLL rearranged 
Akut leukemi blandad fenotyp B/myeloid, NOS 
Akut leukemi blandad fenotyp T/myeloid, NOS 
AML med BCR-ABL1 
AML med muterad NPM1 
AML med biallelic mutation av CEBPA  
AML med muterad RUNX1 

98003 
97273 
  
 
98653 
 
98693 
 
99113 
 
98063 
98073 
98083 
98093 
99123 
98773 
98783 
98793 
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Registrering  
 

Inrapportering av Akut myeloisk leukemi med diagnosår 2007 eller senare sker via INCA för de 
kliniker som har inrapportör i INCA- systemet. Kliniker som inte är anslutna till INCA skickar in 
pappersblankett till respektive regionalt cancercentrum, se länkar på www.cancercentrum.se. 
 
Anmälningsformulären fylls i så snart diagnosen är ställd och genetisk diagnos är utsvarad. 
Skickas till RCC. 
 
Behandlingsformuläret fylls i om leukemispecifik behandling givits som primärterapi och/eller vid 
första återfall. Bör skickas in så snart primärbehandlingen är avslutad. Kan sparas ner direkt i 
registret av inrapportör. 
 
Uppföljningsformuläret fylls 1, 2, 3, 5 och 10 år efter diagnos samt vid dödsfall om patienten fått 
leukemispecifik behandling och uppnått CR1 eller transplanterats. Spontan rapportering av 
recidiv rekommenderas oavsett tidpunkt, vilket förenklar fortsatt inrapportering. 
Kan sparas ner direkt i registret. 
 
Transplantationsblanketten fylls i ett år efter diagnos om möjlighet till allogen stamcells-
transplantation övervägts. Spontan inrapportering i samband med att transplantation genomförs 
rekommenderas. Kan sparas ner direkt i registret.  
 
Blanketter för utskrift finns på INCA portalen www.cancercentrum.se/inca/ samt på respektive 
regionalt cancercentrums webplats. 
  

http://www.cancercentrum.se/
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Versionshantering 
 

Omfattar registerversion/-er Version Datum 

 1.0.1/ OC-Syd 2010-02-16 

 1.0.2/ OC-Syd 2012-07-01 

 1.0.2/RCC Syd 2013-02-11 

 1.0.3/RCC Syd 2014-01-01 

 1.04/RCC Syd 2017-01-01 

 1.05/RCC Syd 2019-06-01 

 1.06/RCC Syd 2020-04-01 

 1.07/RCC Syd 2020-09-11 

 

 

Utförda ändringar i manualen 

Datum Variabelnamn Ändring 

2011-11-28 Konditionering inför SCT Ny variabel 

2011-11-28 HCT-CI score och 

Transplantationsrisk 

Nya variabler 

 

2012-01-01 Extramedullärt engagemang Ny variabel 

2012-05-01 Längd och vikt Nya variabel 

2012-05-01 Kreatinin och Albumin Nya variabler 

2012-05-01 Antal kromosomförändringar Ny variabel 

2012-05-01 Genetiska avvikelser Nya variabler  

2012-05-01 Antal kurer för att uppnå CR1 Ny variabel 

2012-07-01 Datum för första vårdkontakt 

och kontakt med specialist 

Ny variabel 

2012-07-01 Tidigare behandling Variabel förändrad 

2013-02-11 

 

 

 

 

 

 

 

MRD: 

MRD utförd med 

flödescytometri Ja/Nej 

Laboratorium 

Analys efter kur 2, Analys efter 

avslutad konditionering och 

Analys inför SCT: Datum MRD, 

MRD <0,1 %, MRD påvisbart 

Nya variabler 

 

 

 

 

 

 

 

2015-11-02 

 

 

 

Utredd enligt SVF 

Nej 

Ja 

Uppgift saknas 

Ny variabel i anmälnings- 

blanketten 

 

 

2015-12-18 Utredd enligt SVF Variabel borttagen 151218 

2017-01-01 Snomedkod 97273 Blastisk 

plasmacytoid dendritisk cell 

neoplasi 

Ny snomedkod i anmälnings-

blanketten 

 

2019-06-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt uppföljningsintervall på 

Uppföljningsblanketten, 1, 2, 3, 

5 och 10 år efter diagnos samt 

vid dödsfall. 
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2020-04-01 

 

 

 

Nya snomedkoder enligt WHO 

tillagda 

 Släktingar med blodcancer 

Ange släktningar med 

blodcancer 

Ange former av blodcancer 

Nya variabler på anmälnings- 

blanketten 

 

 

 

Har Auerstavar påvisats 

Liquorundersökning 

Prov till biobank 

Variabler borttagna på 

anmälningsblanketten. 

 Nya/målriktade läkemedel har 

använts 

Ange nya/målinriktade 

läkemedel 

Nya variabler på behandlings- 

blanketten 

 Har tidig responsevaluering (dag 

15-märg) utförts 

Procental i blaster i ”dag 15-

märgprov” 

Andel blaster ej bedömbart 

Tidig dubbelinduktion given 

Variabler borttagna på 

behandlingsblanketten 

 Analys inför SCT 

 

 

Avsnittet flyttat från 

behandlingsblankett till 

transplantationsblankett 

 Stamcellstransplantation 

Behandling del 2 

Avsnitten borttagna på 

behandlingsblanketten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLA-typning av syskon initierad 

Datum för HLA-typning av 

syskon 

Sökning av obesläktad givare 

initierad 

Datum för sökning av obesläktad 

givare initierad 

Vilken är den viktigaste 

anledningen till att SCT inte är 

genomförd 

Planeras SCT senare 

Variabler borttagna på 

transplantationsblanketten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-09-11 Annan cancersjukdom 

Ingen av ovanstående 

 

Tillägg i variabler på 

anmälningsblanketten under 

avsnittet Tidigare sjukdomar 

 Allel-ratio 

 

 

Tillägg i variabel på 

anmälningsblanketten under 

avsnittet Molekylära analyser 

 ATRA 

Arsenik 

 

Tillägg i variabel på 

behandlingsblanketten under 

avsnittet Behandling 

 MRD utförd med 

flödescytometri efter avslutad 

konsolidering 

Ny variabel tillagd på 

behandlingsblanketten under 

avsnittet MRD 
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Beskrivning (Förteckning) över AML Anmälningsformulär   
 

PERSONUPPGIFTER  

Personnummer 
 

Personnummer, inklusive sekelsiffra. 
T.ex. ÅÅÅÅMMDD–XXXX 

Efternamn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Förnamn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Gatuadress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Postnummer Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Postadress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kön K= Kvinna    
M= Man 
 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LK-kod 
 

Kod för län och kommun. 
 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Distriktskod  Hämtas automatiskt från befolkningsregister 

INRAPPORTERINGSUPPGIFTER 

Datum för inrapportering Datum då inrapportering skickas till Regionalt cancercentrum. 
Hämtas automatiskt från INCA. 
Synlig endast för monitor. 

Initierad av  Namn på den person som initierar en inrapportering. 
Hämtas automatiskt från INCA. 

Inrapportör 
 
 

Anmälande inrapportör. 
Uppgiften hämtas automatisk från INCA. 
Synlig endast för monitor. 

Inrapporterande enhet  
 

Inrapporterande sjukhus och klinik. 
Hämtas automatiskt från INCA. 

Inrapporterade sjukhuskod 
 

Inrapporterande sjukhuskod. 
Synlig endast för monitor. 

Inrapporterande klinikkod 
 

Inrapporterande klinikkod. 
Synlig endast för monitor. 

Anmälande läkare Namn på läkare som ansvarar för inrapporteringen. 

Monitors kommentar 
 

Används för monitors egna kommentarer.  
Synlig endast för monitor. 

Inrapportörs kommentar Används för inrapportörs kommentarer. 

Var god markera om inrapporteringen 
avser komplettering 

Markera om inrapporteringen avser komplettering av enstaka uppgifter.  

Diagnos 

Första vårdkontakt 
 

Datum för första besök vid exempelvis primärvård eller akutmottagning 
för AML-relaterade besvär. 

Första kontakt med specialist 
 

När primär vårdenhet tar telefonkontakt med specialist eller 
remissmottagande vid specialistklinik. 

Första besök på specialistklinik Inläggning slutenvård eller nybesök specialistmottagning. 

Diagnosdatum 
 
 
 
 
 
 

Ange tidigaste datum då diagnos fastställdes kliniskt och/eller genom 
morfologisk undersökning (SOSFS 2003:13(M)). 
 
(Allra tidigaste diagnosdatum som man hittar, exempelvis första 
provtagningen, cytologi). 
Diagnosdatum behöver inte vara datum för diagnosgrund. 
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Krav för canceranmälan. 
Regionalt cancercentrum ändrar datum om ett tidigare datum är 
registrerat i Cancerregistret. 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Ålder vid diagnos  Räknas ut automatiskt vid angivande av diagnosdatum. 

Metod för att ställa diagnos 
 
 
 
 
 

Ange diagnostisk metod: 
 
Benmärg 
Enbart Blod 
Vävnadsbiopsi 
Lymfkörtel 
 
Behöver inte vara metoden som är kopplad till diagnosdatum. 

Diagnoslabb/klinik 
 
 

Namn på den patologklinik som har analyserat preparatet från den mest 
tillförlitliga undersökningen som ligger till grund för diagnosen (se Metod 
för att ställa diagnos). 

Diagnoslabb/klinikkod 
 

Kod för den patologklinik som har analyserat preparatet från den mest 
tillförlitliga undersökningen som ligger till grund för diagnosen Hämtas 
automatiskt från INCA.  
Synlig endast för monitor.  

Preparatnummer 
 

Ange preparatnummer från den mest tillförlitliga undersökningen som 
ligger till grund för diagnosen. 

Preparatår Ange årtal från den mest tillförlitliga undersökningen som ligger till 
grund för diagnosen. 

Diagnos enligt WHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98663 Akut promyelocytleukemi, FAB M3 
98963 Akut myeloisk leukemi med t(8;21) FAB M2 
98713 Akut myeloisk leukemi med inv(16)t(16;16) 
98973 Akut myeloisk leukemi med 11q23 avvikelse 
98723 Akut myeloblastleukemi med minimal diff, FAB M0 
98733 Akut myeloblastleukemi utan utmognad, FAB M1 
98743 Akut myeloblastleukemi med utmognad, FAB M2 
98673 Akut myelomonocytleukemi (AMML), FAB M4  
98913 Akut monoblast- och monocytleukemi FAB M5 
98403 Akut erytroid leukemi, Akut erytroblastleukemi UNS FAB M6 
99103 Akut megakaryoblastleukemi, FAB M7 
98953 AML med MDS-relaterade förändringar 
98703 Akut basofil leukemi 
98053 Bifenotypisk akut leukemi, bilinjär akut leukemi 
99313 Akut panmyelos med myelofibros 
99303 Myelosarcom 
98613 Akut myeloisk leukemi (AML) 
98013 Odifferentierad akut leukemi, Akut blastleukemi UNS 
99203 Terapirelaterad AML/MDS 
98003 Leukemi UNS/kronisk leukemi UNS 
97273 Blastisk plasmocytoid dendritisk cell neoplasi  
                        (utgår från lymfomregistret och registreras from 170101 
                        i AML-registret) 
98653              Akut myeloisk leukemi med t(6;9)(p23;q34); DEk-  
                        NUP214 
98693              Akut myeloisk leukemi med inv(3)(q21q26.2) eller                                                                     
                        t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1 
99113              Akut myeloisk leukemi (megakaryoblastisk) med      
                        t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1 
98063              Akut leukemi blandad fenotyp med    
                         t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 
98073              Akut leukemi blandad fenotyp med t(v;11q23); MLL  
                        rearranged 
98083              Akut leukemi blandad fenotyp B/myeloid, NOS 
98093              Akut leukemi blandad fenotyp T/myeloid, NOS 
99123              AML med BCR-ABL1 
98773              AML med muterad NPM1 
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98783              AML med biallelic mutation av CEBPA  
98793              AML med muterad RUNX1 
Koden AML utan specifikation (98613) skall bara anges om ingen av de 
ovanstående koderna är applicerbara. 

SNOMED-kod SNOMED-kod för vald diagnos. Sätts automatiskt när inrapportör väljer 
diagnos. 

Immunfenotypning  
 
 

Ange om flödescytometri analys är utförd på preparatet: 
 
Flödescytometri 
Ej utfört  

Extramedullärt engagemang 
 
 

Ange om betydande extramedullärt engagemang föreligger. För patienter 
utan benmärgsengagemang anges om diagnosen är ställd på biopsi av 
extramedullär sjukdom. 
 
Nej 
Ja 

Släktingar med blodcancer eller 
långvarig/genetisk trombocytopeni 
 

Ange om det finns släktingar med blodcancer eller långvarig/genetisk 
trombocytopeni: 
 
Nej 
Ja 
Vet ej 

Ange släkting(ar) med blodcancer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om ja på frågan ovan ange vilken/a släktingar: 
 
Far 
Mor  
Bror 
Syster 
Son  
Dotter 
Farföräldrar 
Morföräldrar 
Kusin  
Vet ej 

Ange form(er) av blodcancer Ange form(er) av blodcancer: 
 
AML 
ALL 
MDS 
MPN 
KML 
KLL 
Lymfom 
Myelom 
Trombocytopeni 
Vet ej 

TIDIGARE SJUKDOMAR 

Tidigare behandling för annan sjukdom 
 
 
 
 
 
 
 

Ange eventuellt tidigare given behandling för annan sjukdom: 
 
Ingen 
Cytostatika 
Strålbehandling 
Cytostatika och strålbehandling 
Immunsuppressiv behandling 
Hydroxyurea (men varken cytostatika eller strålbehandling) 

Tidigare KÄND hematologisk sjukdom 
 
 
 

Ange om tidigare känd hematologisk sjukdom: 
 
Nej 
Ja, om ja ange vilken: 
 
MDS (D46) 
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MPN (D45, D471, D473, D75) 
MDS/MPN 
Hemolytisk anemi, inkl PNH (D55-D59) 
Aplastisk anemi (D60-D61) 
Blödningstillstånd, inkl ITP (D65-D69) 
Immunbristsjukdom (D80-D84) 

Annan väsentlig sjukdom(ar) Ange om tidigare annan väsentlig sjukdom: 
 
Hjärt-kärlsjukdom, stroke 
Diabetes 
Njursjukdom 
Lungsjukdom 
Gastrointestinal/leversjukdom 
Inflammatorisk led/systemsjukdom 
Annan cancersjukdom 
Ingen av ovanstående 

STATUS VID DIAGNOSTILLFÄLLE 

Längd Ange längd i cm vid diagnos. 

Vikt Ange vikt i kg vid diagnos. 

Hb  Ange Hb vid diagnos i g/L 

LPK Ange LPK i blod *109 /l 

Neutrofila granulocyter Ange Neutrofila granulocyter *109 /l 

Blaster i blod Ange blastceller i blod *109 /l 

TPK Ange TPK *109 /l 

LD Ange LD i µkat/l 

Kreatinin Ange Kreatinin i umol/l 

Albumin Ange Albumin i g/l 

Blastceller i benmärg Ange andel blastceller i benmärg (%) vid diagnos 
(Fylls endast i om man valt benmärg på variabeln ”Metod att ställa 
diagnos”) 

Uppskattat WHO-performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ange uppskattat WHO-performance status vid diagnostillfället: 
 
Full daglig aktivitet  
Klarar all normal aktivitet utan begränsning 
Uppegående  
Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och o stånd till 
lättare arbete.  
Sängliggande <50% 
Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 
50% av dygnets vakna timmar.  
Sängliggande >50%  
Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller 
stol. 
Helt sängliggande  
Uppgift saknas 

SPECIFIK UTREDNING 

Genetisk analys utförd  
 
 
 

Ange om genetisk analys är utförd: 
 
Nej  
Ja 

Cytogenetik utförd  
 
 

Ange om cytogenetik är utförd: 
 
Nej  
Ja 

FISH utförd 
 
 
 

Ange om FISH är utförd: 
 
Nej  
Ja 
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Resultat av cytogenetik 
 
 
 
 
 

Ange resultat av cytogenetik: 
 
Klonal avvikelse 
Normal karyotyp 
Inga metafaser 
Ej bedömbart 

Antal kromosomförändringar 
 

Om klonal avvikelse ange antal kromosomförändringar i cytogenetisk 
analys. 
Balanserad translokation anges som en förändring. Molekylära 
förändringar räknas inte in. 
 
0 
1 
2 
3 
4 
≥5 

Ange genetisk avvikelse(r)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ange genetisk avvikelse(r): 
 
t(15;17) 
t(8;21) 
t(6;9) 
t(9;11) 
5q-/-5 
7q-/-7 
17p-/-17 
inv(16)/ t(16;16) 
inv(3)/t(3;3) 
MLL, t(v;11q23) 
T(9;22)/BCR-ABL1 
Annan cytogenetisk avvikelse(r) 

Monosomal karyotyp Ange om monosomal karyotyp påvisats (fylls endast i vid antal 
kromosomförändringar ≥2): 
 
Nej  
Ja 

Karyotyp/genetik Ange karyotyp i klartext. 

MOLEKYLÄRA ANALYS(ER) 

Molekylära analyser utförda 
 
 
 

Ange om molekylära analyser är utförda: 
 
Nej 
Ja 

Molekylära analys(er) 
 
 
 
 
 
 

Ange vilken molekylär analys är utförd.Om mer än en molekylär analys 
gjorts så ange i denna prioritetsordning: Helexomanalys, Genpanel, 
Enbart enstaka: 
 
Enbart enstaka 
Genpanel 
Helexomanalys 

FLT3-ITD 
 
 
 
 

Ange om FLT3-ITD påvisats: 
 
Nej 
Ja 
Ej utfört 

Allel-ratio Om ja på frågan ovan om FLT3-ITD påvisats ange värde.  

NPM1-mutation 
 
 
 
 

Ange om NPM1-mutation påvisats: 
 
Nej 
Ja 
Ej utfört 
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CEBPA dubbel mutation Ange om CEBPA dubbel mutation påvisats: 
 
Nej 
Ja  
Ej utfört 

Ytterligare muterade gen(er) påvisade 
 
 
 

Ange om ytterligare muterade gen(er) påvisats: 
 
Nej 
Ja 

Ange muterade gen(er) Ange vilka ytterligare muterade gen(er) som påvisats: 
 
TP53 
DNMT3A 
IDH1 
IDH2 
RUNX1 
ASXL1 
KRAS 
NRAS 
BCOR 
TET2 
SRSF2 
STAG2 
U2AF1 
EZH2 
ETV6 
PTPN11 
JAK2 
CALR 
MPL 
FLT3 utom ITD 
Annan mutation 

BEHANDLING 

Ange riskgruppstillhörighet (i enlighet 
med nationella riktlinjer) 
 
 
 
 
 
 

Ange riskgruppstillhörighet (i enlighet med nationella riktlinjer) utifrån 
cytogenetiska och molekylära analyser utan avseende på andra 
variabler. 
 
Låg risk  
Intermediär risk 
Hög risk 
Ej bedömbart 

Behandling syftande till komplett  
remission 
 
 
 
 
 

Ange om behandling syftande till komplett remission planerades vid 
diagnostillfället: 
 
Nej, ingen eller enbart palliativ behandling  
Ja, intensiv kombinationskemoterapi 
Hypometylerande behandling eller annan lågintensiv AML-specifik 
behandling 

Förfas 
 
 
 

Ange om förfas är given: 
 
Nej 
Ja 

Datum för förfas 
 
 

Om ja frågan ovan ange datum för förfas: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Datum för start av leukemispecifik 
behandling 

Ange datum för start av leukemispecifik behandling: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

REMITTERAT TILL SJUKHUS/KLINIK 

Välj sjukhus/klinik Anges endast om behandling kommer att ske på annat sjukhus/klinik än 
det som rapporterat anmälan. 
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Sjukhuskod Sätts automatiskt när blanketten skickas till monitor. 
Synlig endast hos monitor. 

Klinikkod Sätts automatiskt när blanketten skickas till monitor. 
Synlig endast hos monitor. 

Ingen fortsatt uppföljning/behandling Ange orsak i klartext om ingen fortsatt uppföljning/behandling på 
patienten. 
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Beskrivning (Förteckning) över AML Behandling   

PERSONUPPGIFTER  

Personnummer 
 

Personnummer, inklusive sekelsiffra. 
T.ex. ÅÅÅÅMMDD–XXXX 

Efternamn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Förnamn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Gatuadress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Postnummer Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Postadress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kön K= Kvinna    
M= Man 
 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LK-Kod 
 
 

Kod för län och kommun. 
 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Distriktskod Hämtas automatiskt från befolkningsregister 

INRAPPORTERINGSUPPGIFTER 

Datum för inrapportering Datum då inrapportering skickas till Regionalt cancercentrum.  
Hämtas automatiskt från INCA. 
Synlig endast för monitor. 

Initierad av  
 

Namn på den person som initierar en inrapportering.  
Hämtas automatiskt från INCA. 

Inrapportör Anmälande inrapportör.  
Hämtas automatiskt från INCA. 
Synlig endast för monitor. 

Inrapporterande enhet  
 

Inrapporterade sjukhus och klinik. 
Hämtas automatiskt från INCA. 

Inrapporterande sjukhuskod 
 

Inrapporterande sjukhuskod.  
Synlig endast för monitor. 

Inrapporterade klinikkod 
 

Inrapporterade klinikkod. 
Synlig endast för monitor. 

Anmälande läkare Namn på läkare som ansvarar för inrapportering. 

Monitors kommentar 
 

Används för monitors egna kommentarer. 
Synlig endast för monitor. 

Inrapportörs kommentar Används för inrapportörs kommentarer.  

Var god markera om inrapporteringen 
avser komplettering 

Markera om inrapporteringen avser komplettering av enstaka uppgifter. 
 

KOPPLING AV FORMULÄR 

Välj anmälan att koppla till  OBS! Koppla formuläret innan inmatning av data påbörjas. 

BEHANDLING 

Riktlinjer/studieprotokoll 
 
 
 
 
 

Ange riktlinjer/studieprotokoll för behandling: 
 
Nationella riktlinjer intensivbehandling 
Nationella riktlinjer hypometylerande 
Individualiserad behandling  
Studieprotokoll 

Ange studieprotokoll Ange vilket studieprotokoll: 
 
HOVON 156 AML (FLT3-muterade) 
HOVON 150 AML (DH1/2-muterade) 
HOVON 160 AML (övriga genotyper) 
HEAT AML 
BRIGHT 
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Dos vid induktion Ange dos vid induktion (fylls endast i vid val av Nationella riktlinjer 
intensivbehandling): 
 
Full 
Reducerad 
Modifierad 

Datum för leukemispecifik behandlings- 
start 
 

Ange datum för leukemispecifik behandlingsstart: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Totalt antal kurer (fram till eventuell 
sviktbehandling) 
 
 
 
 

Ange totalt antal kurer (fram till eventuell sviktbehandling): 
 
1 kur 
2 kurer 
3 kurer 
4 eller fler kurer 

Datum kur 2 
 
 

Ange datum för kur 2: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Datum kur 3 
 

Ange datum för kur 3: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Datum kur 4 
 

Ange datum för kur 4: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Nya/målriktade läkemedel 
 
 
 

Ange om nya/målriktade läkemedel har använts: 
 
Nej 
Ja 

Ange nya/målriktade läkemedel Om ja på frågan ovan ange vilken/vilka läkemedel: 
 
Azacytidin 
Decitabin 
CPX-351 
Gemtuzumab ozogamicin 
Midostaurin 
Sorafenib 
Gilteritinib 
Dasatinib 
Enasidenib 
Ivosidenib 
Venetoclax 
Hydroxykarbamid - Hydrea 
Histamin + IL2 
ATRA 
Arsenik 

RESPONSBEDÖMNING 

Sviktterapi givits före CR1 
 
 
 

Ange om sviktterapi givits före CR1: 
 
Nej 
Ja 

Datum för sviktterapi Om ja ovan ange datum för sviktterapi: 
 
ÅÅÅÅMMDD 
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Ange typ av sviktterapi 
 
 
 
 
 
 
 

Ange typ av sviktterapi: 
 
Flag-Ida 
ACE 
MEA 
HAM 
GO-kombination 
SCT 
Hypometylerande eller målstyrd behandling 

1:a CR uppnådd 
 
 
 

Ange om 1:a CR är uppnådd: 
 
Nej 
Ja 

Datum för 1:a CR 
 
 
 
 
 
 

Fyll endast i om första kompletta remission har uppnåtts. Datum för att 
första remission dokumenterats, dvs det första benmärgsprovet efter 
induktionskuren som inte visar kvarvarande leukemi (blastandel <5%) 
och att patienten återhämtat sina blodvärden efter behandlingen. Dag 
15-benmärg kan således inte påvisa komplett remission. 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Ange efter vilken kur patienten  
uppnådde CR 
 

CR efter 1 kur 
CR efter kur 2 
CR efter sviktbehandling 

CR annan 
 
 
 
 

Fylls i om 1:a CR ej är uppnådd: 
 
Cri 
CRp 
CRH 

Har beslut om palliativ terapi tagits 
 
 
 

Ange om beslut om palliativ terapi tagits: 
 
Nej 
Ja 

Datum för beslut om palliativ terapi 
 

Ange datum för beslut om palliativ terapi: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

TID FÖR ÅTERHÄMTNING AV BLODSTATUS 

Uppgifter om återhämtning av 
blodstatus efter cykel 1 

Ange om det finns uppgifter om återhämtning av blodstatus efter cykel 1: 
 
Nej 
Ja 

Har ANC större än 0,5 uppnåtts 
 
 
 

Ange om ANC större än 0,5 har uppnåtts: 
 
Nej 
Ja 

Datum för ANC större än 0,5 Ange datum för ANC större än 0,5: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Har TPK större än 100 uppnåtts 
 
 
 

Ange om TPK större än 100 har uppnåtts: 
 
Nej 
Ja 

Datum för TPK större än 100 
 
 

Ange datum för TPK större än 100: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Antal trombocyttransfusioner 
 

Ange antal trombocyttransfusioner under induktionsterapi (kur 1 + ev 2). 
Anges i antal enheter. 

Antal erytrocytkoncentrat Ange antal erytrocytkoncentrat 
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MRD 

MRD utförd med flödescytometri Ange om MRD-analys är utförd vid ett eller flera av de tillfällen som 
anges i Nationella Riktlinjerna. 
Vid utförd MRD-analys anges datum för provtagningen, och om MRD-
nivån är <0,1 %. Denna nivå anges som den kliniskt viktiga. 
För mer detaljerad utvärdering önskas rapport om specifikt utfall.  
Om MRD är påvisbart, dvs en viss procentsats MRD+ celler angivits i 
svaret, besvaras frågan ja, och det exakta värdet (procent med två 
decimaler) anges på avsedd plats. 
Om MRD ej påvisats svaras nej. Dessa laboratoriesvar innehåller oftast 
inte värdet 0, utan att ingen MRD har påvisats med en angiven 
känslighet, som vanligen utsvaras `<`ett känslighetsvärde t ex <0,05 %. 
 
Nej 
Ja 

Analys efter kur 2 

Datum MRD 
 
 

Ange datum för MRD: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Är MRD <0,1 % 
 
 
 

Ange om MRD <0,1%: 
 
Nej 
Ja 

MRD påvisbar 
 
 
 
 
 
 

Ange om MRD är påvisbar: 
 
Nej 
Ja 
 
Om Nej ange känslighet.  
Om ja ange MRD värde.  

MRD utförd med flödescytometri efter 
avslutad konsolidering 

Nej 
Ja 

Analys efter avslutad konsolidering 

Datum MRD 
 
 

Ange datum för MRD: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Är MRD <0,1 % 
 
 
 

Ange om MRD <0,1%: 
 
Nej 
Ja 

MRD påvisbar 
 
 
 
 

Ange om MRD är påvisbar: 
 
Nej 
Ja 
 
Om Nej ange känslighet.  
Om ja ange MRD värde. 

UPPFÖLJANDE SJUKHUS/KLINIK 

Välj sjukhus/klinik Ange endast om uppföljning kommer att ske på annat sjukhus/klinik än 
det behandlande. 

Sjukhuskod Sätts automatiskt när blanketten skickas till monitor. 
Synlig endast hos monitor. 

Klinikkod 
 

Sätts automatiskt när blanketten skickas till monitor. 
Synlig endast hos monitor. 

Ingen fortsatt uppföljning/behandling Ange orsak i klartext om ingen fortsatt uppföljning/behandling på 
patienten. 
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Beskrivning (Förteckning) över AML Uppföljning   

PERSONUPPGIFTER  

Personnummer 
 

Personnummer, inklusive sekelsiffra. 
T.ex. ÅÅÅÅMMDD–XXXX 

Efternamn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Förnamn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Gatuadress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Postnummer Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Postadress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kön K= Kvinna    
M= Man 
 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LK-kod 
 
 

Kod för län och kommun 
 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Distriktskod Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

INRAPPORTERINGSUPPGIFTER 

Datum för inrapportering 
 

Datum då inrapportering skickas till Regionalt cancercentrum.  
Hämtas automatiskt från INCA. 
Synlig endast för monitor. 

Initierad av 
 

Namn på den person som initierar en inrapportering. 
Hämtas automatiskt från INCA. 

Inrapportör 
 

Anmälande inrapportör. 
Hämtas automatiskt från INCA. 
Synlig endast för monitor. 

Inrapporterande enhet  
 

Inrapporterande sjukhus och klinik.  
Hämtas automatiskt från INCA. 

Inrapporterande sjukhuskod Inrapporterande sjukhuskod. 
 Synlig endast för monitor. 

Inrapporterande klinikkod Inrapporterande klinikkod. 
Synlig endast för monitor. 

Anmälande läkare Namn på läkare som ansvarar för inrapporteringen. 

Monitors kommentar 
 

Används för monitors egna kommentarer. 
Synlig endast för monitor. 

Inrapportörs kommentar Används för inrapportörs kommentarer. 

Var god markera om inrapporteringen 
avser komplettering 

Markera om inrapporteringen avser komplettering av enstaka uppgifter. 

KOPPLING AV FORMULÄR 

Välj anmälan att koppla till OBS! Koppla formuläret innan inmatning av data påbörjas. 

UPPFÖLJNING 
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Datum för senaste uppföljning 
 
 

Ange datum för senaste uppföljning: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Primärbehandling avslutad 
 
 
 

Ange om primärbehandling är avslutad: 
 
Nej 
Ja 

Datum för avslutad primärbehandling 
 
 

Ange datum för avslutad primärbehandling: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Antal cykler Om primärbehandlingen är avslutad ange antal cykler. 

Allogen stamcellstransplantation utförd 
sedan senaste uppföljningen 

Ange om stamcellstransplantation är utförd sedan senaste uppföljningen: 
(OBS! Om allogen stamcellstransplantation är utförde glöm inte att fylla i 
transplantationsblanketten) 

1:a CR uppnådd 
 
 
 

Ange om 1:a CR är uppnådd: 
 
Nej 
Ja 

Datum för 1:a CR 
 
 
 
 
 
 
 

Fyll endast i om första kompletta remission har uppnåtts och Datum för 
första kompletta remission inte har rapporterats på 
Behandlingsformuläret. Om CR1-datum finns tidigare registrerat visas 
detta automatiskt för validering. 
 
Ange datum för 1:a CR: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

MRD vid uppföljning utförd 
 
 
 

Ange om MRD är utförd vid uppföljning: 
 
Nej 
Ja 

Datum för MRD 
 

Ange datum för MRD: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

MRD-negativ/Ej MRD-negativ 
 
 
 

Ange om utförd MRD är MRD-negativ eller ej MRD-negativ: 
 
MRD-negativ 
Ej MRD-negativ 

RECIDIV 

1:a recidiv konstaterad 
 
 
 

Ange om 1:a recidiv har konstaterats: 
 
Nej 
Ja 

Datum för 1:a recidiv 
 
 

Ange datum för 1:a recidiv: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Typ av recidiv 
 
 
 
 

Ange typ av recidiv: 
 
Ursprunglig AML 
MDS 
Ny terapirelaterad AML 

Andel blaster i benmärg Ange andel blaster i benmärg i % 

Reinduktionsbehandling aktuell 
 
 
 

Ange om reinduktionsbehandling är aktuellt: 
 
Nej 
Ja 

Datum för behandlingsstart 
 
 

Ange datum för behandlingsstart: 
 
ÅÅÅÅMMDD 
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2:a CR uppnådd 
 
 
 

Ange om 2:a CR är uppnådd: 
 
Nej 
Ja 

Datum för 2:a CR 
 
 

Ange datum för 2:a CR: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

2:a recidiv konstaterad 
 
 

Ange om 2:a recidiv är konstaterad: 
 
Nej 
Ja 

Datum för 2:a recidiv 
 
 

Ange datum för 2:a recidiv: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Aktuell status för patienter som har haft 
minst 2 recidiv 

Ange status för patienter som haft minst 2 recidiv: 
 
Recidiv nr 2 
CR3 eller senare remission 
Recidiv 3 eller senare recidiv 

Beslut för palliativ terapi taget Ange om beslut om palliativ terapi är taget: 
 
Nej 
Ja 

Datum för beslut om palliativ terapi Ange datum för beslut om palliativ terapi: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Om patienten är avliden ange orsak  Ange orsak om patienten är avliden: 
 
Blodsjukdomen (inklusive komplikation vid/till behandling av återfall) 
Behandlingsrelaterad död i remission  
Transplantationsrelaterad död  
Orelaterad till blodsjukdom och behandling  
Uppgift saknas 

Remitterat till sjukhus/klinik 

Välj sjukhus/klinik Ange endast om uppföljning kommer att ske på annat sjukhus/klinik. 

Sjukhuskod Sätts automatiskt när blanketten skickas till monitor. 
Synlig endast hos monitor. 

Klinikkod Sätts automatiskt när blanketten skickas till monitor. 
Synlig endast hos monitor. 

Ingen fortsatt uppföljning/behandling Ange orsak i klartext om ingen fortsatt uppföljning/behandling på 
patienten. 
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Beskrivning (Förteckning) över AML Transplantationsblankett   

PERSONUPPGIFTER  

Personnummer 
 

Personnummer, inklusive sekelsiffra. 
T.ex. ÅÅÅÅMMDD–XXXX 

Efternamn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Förnamn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Gatuadress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Postnummer Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Postadress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kön K= Kvinna    
M= Man 
 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LK-kod Kod för län och kommun 
 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Distriktskod Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

INRAPPORTERINGSUPPGIFTER 

Datum för inrapportering  
 

Datum då inrapportering skickas till Regionalt cancercentrum.  
Hämtas automatiskt från INCA. 
Synlig endast för monitor. 

Initierad av  
 

Namn på den person som initierar en inrapportering. 
Hämtas automatiskt från INCA. 

Inrapportör 
 
 

Anmälande inrapportör. 
Hämtas automatiskt från INCA. 
Synlig endast för monitor. 

Inrapporterande enhet 
 

Inrapporterande sjukhus och klinik.  
Hämtas automatiskt från INCA. 

Inrapporterande sjukhuskod 
 

Inrapporterande sjukhuskod. 
Synlig endast för monitor. 

Inrapporterande klinikkod Inrapporterande klinikkod. 
Synlig endast för monitor. 

Anmälande läkare Namn på läkare som ansvarar för inrapporteringen. 

Monitors kommentar 
 

Används för monitors egna kommentarer. 
Synlig endast för monitor. 

Inrapportörs kommentar Används för inrapportörs kommentarer. 

Var god markera om inrapporteringen 
avser komplettering 

Markera om inrapporteringen avser komplettering av enstaka uppgifter.l 

KOPPLING AV FORMULÄR 

Välj anmälan att koppla till OBS! Koppla formuläret innan inmatning av data påbörjas. 

TRANSPLANTATION 
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MRD utförd inför SCT 
 
 
 

Ange om MRD är utförd inför SCT: 
 
Nej 
Ja 

Datum MRD 
 
 

Ange datum för MRD: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Är MRD <0,1% 
 
 
 

Ange om MRD är >0,1%: 
 
Nej 
Ja 

Är MRD påvisbart 
 
 
 

Ange om MRD är påvisbart: 
 
Nej 
Ja 
 
Om Nej ange känslighet.  
Om ja ange MRD värde. 

Allogen SCT utförd 
 
 
 

Ange om allogen SCT är utförd: 
 
Nej 
Ja 

Datum för allogen SCT 
 
 

Ange datum för allogen SCT: 
 
ÅÅÅÅMMDD 

Viktigaste anledning att SCT inte är 
genomförd 
 
 
 
 

Fylls endast i om allogen SCT inte är utförd. 
Ange viktigaste anledningen att SCT inte är utförd: 
 
Blodsjukdomens status 
Patientens status eller önskemål 
Ingen passande allogen givare 

Planeras SCT senare Fylls endast i om allogen SCT inte är utförd. 
Ange om SCT planeras senare: 
 
Nej 
Ja 

Donator Ange donator: 
 
HLA-matchat syskon 
Annan HLA-matchad anhörig 
Obesläktad givare 
Haploidentisk donator 

Stamcellskälla Ange stamcellskälla: 
 
Blod 
Benmärg 
Navelsträng 

Status vid SCT Ange status vid SCT: 
 
CR1  
CR2  
CR3 eller senare CR 
Obehandlad  
Primärt refraktär  
Refraktärt recidiv  
Recidiv 1  
Recidiv 2 eller senare 

HCT-CI score Ange HCT-CI score: 
 
Komorbiditetspoäng enligt Sorror.  
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Länken leder till nätsida där poäng lätt räknas ut (0-17 poäng).  
https://qxmd.com/calculate/calculator_108/hematopoietic-cell-
transplantation-specific-comorbidity-index-hct-ci 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
>5 

EBMT score Ange EBMT score: 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6-7 
 
EBMT riskpoäng (Gratwohl, BMT 2011) 
 
Riskfaktor                        Poäng 
Patientålder                
>20 år                                 0 
20-40 år                              1 
>40 år                                 2 
 
Sjukdomsstadium 
Tidigt (CR1)                        0 
Intermediärt (CR2)              1 
Sent                                    2 
 
Månader från diagnos till SCT 
<12 (inkl CR1)                     0 
>12 (eller ej CR1)                1 
 
Donator 
HLA-identiskt syskon           0 
Obesläktad, annan donator 1 
 
Kön donator – patient 
Övriga kombinationer           0 
Kvinnlig donator till 
manlig patient                       1 

 
 

https://qxmd.com/calculate/calculator_108/hematopoietic-cell-transplantation-specific-comorbidity-index-hct-ci
https://qxmd.com/calculate/calculator_108/hematopoietic-cell-transplantation-specific-comorbidity-index-hct-ci

