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Registerversioner 
 
 

Omfattar registerversion/-er Revidering av manualen, version Datum 

 1.0.4/RCC-Stockholm  2013-02-12 

 1.0.5/RCC-Stockholm 2014-12-19 

 1.0.6/RCC-Stockholm 2017-08-15 

   

 
 

Förtydligande av kolumninnehåll  

Innehåll Beskrivning av variabel, motsvara fältetikett på blanketten 

  

Variabelbeskrivning Beskrivning av variabel 

Kodning/värden De/-t värde/-n som variabeln kan innehålla, t ex. kodlista 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manualen är utarbetad av 
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Regionalt cancercentrum, Stockholm Gotlandregionen 
Västgötagatan 2  
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ANVISNINGAR FÖR KOPPLING I MPN-REGISTRET 

Information till monitorer 
  
Uppföljningsformuläret kopplas till registerposten för anmälan. Varje ny uppföljning kopplas till anmälan och 
en ny registerpost skapas.  
 
Om patienten avlidit ”mellan” två uppföljningsperioder skickas en uppföljning in med de uppgifter som är 
möjliga att fylla i. Kryssrutan ”komplettering” används för att kunna skicka in ett ej komplett formulär.   
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FORMULÄRENS STATUS OCH HANTERING  

STATUS FÖR 
RAPPORTERING 

BESKRIVNING 

Nuvarande status Detta är en informationsruta för formulärets status. Inrapportör behöver ej 
göra något val här. 

Åtgärd I listan för ”Åtgärd” väljer inrapportören vad som ska ske med formuläret. 
En vald ”Åtgärd” måste följas av ”Utför” för att åtgärden ska aktiveras.  
När inrapportören är klar med registreringen, är nästa steg att välja ”Åtgärd”. 
Åtgärd finns längst upp i formuläret, använd länken som finns i slutet av 
formuläret ”Gå till Åtgärd längst upp i formuläret” eller gå upp i 
formuläret med hjälp av rullisten. Välj alternativ från åtgärdslistan och tryck 
sedan på ”Utför”. 
Längst upp i formuläret finns ett kommentarfält där inrapportören kan 
skriva meddelande till monitor, skriv eventuellt meddelande innan val av 
alternativ från åtgärdslistan och tryck sedan på ”Utför”. 
Förklaring till åtgärder som finns i åtgärdslistan: 
 
Avbryt och radera betyder att inrapporteringen avbryts och formuläret 
raderas. 
 
Ej klar, kvar i inkorg betyder att formuläret sparas och finns kvar i 
inrapportörens inkorg, med status Ej klar.  
Inrapporteringen kan återupptas senare från inkorgen och när formuläret är 
färdigifyllt välj alternativ Klar, sänd till OC.  
 
Klar för godkännande betyder att formuläret är ifyllt men ska godkännas av 
ansvarig läkare och kan därefter skickas till Onkologiskt Centrum. 
Formuläret finns kvar i enhetens inkorg tills det blir godkänt och inskickat 
(med alternativet Klar, sänd till OC). 
Denna Åtgärd används ej av alla kliniker. 
 
Klar, sänd till OC betyder att formuläret är ifyllt och klart att skickas till 
Regionalt Cancercentrum.  

Utför Utför – knappen ska kombineras med en Åtgärd. 
Efter valet ”Klar, sänd till OC” och ”Utför” skickar systemet formuläret 
vidare till monitor på RCC för vidare bearbetning om alla uppgifter verkar 
OK. 
Formuläret hamnar därefter i mappen Pågående ärenden under Insända 
formulär till vänster i patientöversikten. 
Om systemet upptäcker något fel, visas ett felmeddelande för inrapportören. 
Åtgärda felet och tryck igen på Klar, sänd till OC och Utför. 

Kommentar Kommentarruta för meddelanden till monitor 

Organisationsenhet Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter om du är inrapportör 
Val av organisationsenhet ska ske om du är monitor 

Ej kopplad 

 

Monitorinformation: Visar att blanketten ännu ej är kopplad till tumör i 

Cancerregistret.  
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MANUAL- UPPFÖLJNING 

Innehåll Variabelbeskrivning / Kodning och värden / Regler  

PERSONUPPGIFTER  

Personnummer 
 

Personnummer, inkl sekelsiffra. 
T.ex. 19XXXXXXXXXX 

 
Patientens namn 

 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

 
Adress 

 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kön K = kvinna   
M = Man 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister 

 
Dödsdatum 

 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LKF-koden 
 

Kod för län, kommun och församling. 
 
Synlig för inrapportör 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Hemort vid diagnos 
 

LKF-kod 
 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister men kan vid behov 
ändras 

INRAPPORTERANDE ENHET  

Initierat av Hämtas automatiskt från inloggningsuppgifter. 

Inrapporterande enhet  
 
 
 
 

Sjukhus, klinik  
Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter. 
 
Krav för canceranmälan. 

Rapporterande sjukhus  
 
 
 
 

Sjukhuskoder för anmälande sjukvårdsinrättning enligt 
kodförteckning för varje region. 
Krav för canceranmälan. 
Obligatorisk 
 

Rapporterande klinik  
 
 
 

Klinikkoder för anmälande klinik enligt kodförteckning för varje region. 
Obligatorisk 
Krav för canceranmälan. 
Synlig för monitor. 

 

Anmälande inrapportör 
 

Anmälande inrapportör. Uppgiften hämtas automatisk från INCA. 
Synlig för monitor. 
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Allmän kommentar Inrapportörens kommentarer som sparas i registret 
 

Anmälande läkare 
 
 

Namn på läkare som godkänner inrapporteringen. 
Anges i klartext. 
 
Krav för canceranmälan. 

Datum för rapporteringen 
 

Datum då inrapporteringen skickas till RCC. Hämtas automatiskt då 
fältet lämnas blankt. 
 

Monitors kommentar 
 

Monitorns egna kommentarer som sparas i registret 
Synlig för monitor. 
 

  

KOMPLETTERING ELLER 

RÄTTNING AV ENSTAKA 
UPPGIFTER 

Markera i kryssruta om inrapportering avser komplettering eller 
rättning av enstaka uppgifter.   
 
Obs! Används denna kryssruta deaktiveras alla spärrar och kontroller 
och gör det möjligt att bara fylla i enstaka uppgifter. 

PATIENTEN AVLIDEN  

Är patienten avliden  Nej/ Ja 

Om ja; ange dödsorsak    Blödning 

 Tromboembolisk komplikation  

 Akut leukemi  

 Annan orsak: Anges i fritext  

 Uppgift saknas  

Om patienten avlidit ”mellan” två uppföljningsperioder skickas en uppföljning in med de uppgifter som är 
möjliga att fylla i. Kryssrutan ”komplettering” används för att kunna skicka in ett ej komplett formulär.   

UPPFÖLJNING AVSER  

 
Uppföljningen avser – år  

 
3, 6, 9, 12, 15 osv.  år efter diagnos. 

 
 
Datum för bedömningen  

 
Uppföljning skall ske vart tredje år, utifrån diagnosdatum +/- 3 
månader 

AKTUELL DIAGNOS   

Aktuell diagnos Kan vara samma diagnos som vid anmälan eller ny MPN diagnos/ 
transformation till akut leukemi.  
Om transformation till akut leukemi anmäles patienten i AML/ALL 
registret.  
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BEHANDLING 

Aktuell behandling  Ange vilken behandling patienten har för tillfället alternativt ej 
behandlingskrävande. OBS! Detta avser endast behandling mot 
MPN  
 

 Venesectio 

 Hydroxyurea 

 Alfa- interferon 

 Anagrelid 

 P-32 

 Transfusionsterapi 

 Steroider 

 Acetylsalicylsyra 

 Annan antikoagulantia 

 Busulfan 

 Erytropoesstimulerande medel (ESA) 

 Imid (t ex. Talidomid, Pomalidomid, Lenalidomid) 

 JAK2 inhibitorer 

 Annan terapi – anges i fritext  
 
Kontrollera så inte preparatet finns i listan,  
t ex. Waran = annan antikoagulantia 

Genomgången behandling  Ange vilka preparat patienten behandlats med sedan föregående 
rapportering. OBS! Detta avser behandling mot MPN 
Alternativt ingen behandling eller om samma behandling som aktuell 
behandling så kan detta markeras.  
 

 Venesectio 

 Hydroxyurea 

 Alfa- interferon 

 Anagrelid 

 P-32 

 Transfusionsterapi 

 Steroider 

 Acetylsalicylsyra 

 Annan antikoagulantia 

 Busulfan 

 Erytropoesstimulerande medel (ESA) 

 Imid (t ex. Talidomid, Pomalidomid, Lenalidomid) 

 JAK2 inhibitorer 

 Annan terapi – anges i fritext  
 
Kontrollera så inte preparatet finns i listan,  
t ex. Waran = annan antikoagulantia 
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STAMCELLS- 
TRANSPLANTATION 

 

 

Stamcellstransplantation genomförd Ja/ Nej  

Om ja, given konditionering  Reduced Intensity Conditioning  

 Myeloablative Conditioning  

Datum för transplantation  Ange datum  

Orsak till transplantation   Högrisk myelofibros 

 Transformation till akutleukemi  

 Annan orsak- anges I fritext  

AKTUELLT STATUS   

LD µkat/L 

Hb g/L 

Tpk x109 /L 

Lpk x109/L  (anges meden decimal)  

EVF Anges i procent eller som fraktion, omvandlas automatiskt 

Blaster perifert blod Anges som % eller x 109/L , omvandlas automatiskt. 
Kan ej anges om LPK värdet saknas. 
Om ej blaster i blod, fyll i noll.Omej kontrollerat, fyll i ”Ej taget”  

Förekomst av konstitutionella symtom  Nej/ Ja Om ja ange ett eller flera:  

 Temperaturstegring 

 Svettning 

 Viktnedgång 

 Klåda 

Palpabel splenomegali   Nej, mjälten ej palpabel 

 Ja, mjälten palpable, ange antal cm nedom arcus 

 Ej undersökt 

KOMPLIKATIONER SEDAN 
FÖREGÅENDE  
RAPPORTERING 

 

Har patienten haft någon 
komplikation sedan föregående 
rapportering  

Nej/ Ja 

Om Ja Ange datum för komplikationen  
Flera komplikationer kan anges för samma datum. 
Flera datum kan anges för olika komplikationer.  

Tromboembolisk komplikation   DVT  

 Lungemboli 

 Hjärtinfarkt 

 Cerebral emboli, trombos 

 Levernära trombos 

 Mjältinfarkt 

 Tromboli/emboli i perifer artär  

 Erytromyalgi 
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 TIA 

 Annan tromboembolisk komplikation – anges i fritext  

Hemorragisk komplikation   Postoperativ blödning 

 Hematom/ Peteciher 

 Signifikant näsblödning 

 Gastrointestinal blödning 

 Hjärnblödning  

 Annan hemorragisk komplikation- anges i fritext  

Annan typ av komplikation  Som ej är tromboembolisk eller hemorragisk. 
Anges i fritext.  

REMITTERAD TILL SJUKHUS/ 
KLINIK 

 

Patienten remitterad till annan 
sjukvårds inrättning 

Ifylles endast om behandling skall ske på annat sjukhus/ annan klinik 
än den som rapporterat in anmälan. 

Annat sjukhus, kod Sjukhus kod enligt kod förteckning för varje region 
Synlig för monitor 

Annan klinik, kod Klinik kod enligt kod förteckning för varje region 
Synlig för monitor 

 


