Inklusionskriterier – diagnosselektioner.
Kvalitetsregistret för OVARIALCANCER. Version 1.0, gäller från
2013-01-01

Lägeskod

ICD-10 (WHO-kod som används av inrapportörer)
D39.1
Borderlinetumör i äggstock.
C56
Malign tumör i äggstock
C57.0
Malign tumör i äggledare
C48.1*
Peritonealcancer*
C48.2*
Peritonealcancer*
C76.2
Malign tumör i buken
C76.3
Malign tumör i bäckenet
ICD-O/2** (WHO-kod som används av cancerregistret)
C56.9
Borderline och malign tumör i äggstock
C57.0
Malign tumör i äggledare
C48.1
Peritonealcancer (exkl. f täckn.kontr. ej EF***)
C48.2
Peritonealcancer (exkl. f täckn.kontr. ej EF***)
C76.2
Malign tumör i buken (exkl. f täckn.kontr. ej EF)
C76.3
Malign tumör i bäckenet (exkl. f täckn.kontr. ej EF***)
För epitelial ovarialcancer inkluderas borderlinetumörer och maligna
tumörer. Cancer in situ inkluderas inte.
För icke epitelial ovarial-, tubar- och peritonalcancer och cancer
abdominis/pelvis undantaget granulosacellstumörer inkluderas enbart
maligna tumörer. Granulosacellstumörer inkluderas oavsett
malignitetsgradering. Cancer in situ, osäkert maligna eller benigna
tumörer inkluderas inte.
Sekundära (metastatiska) tumörer med ovanstående lokalisationer
inkluderas inte.

ICD-O/2**
morfologikod
5:te siffran i morfologikoden enligt ICD-O/2- är 3 både för maligna
tumörer i ovarium och borderlinetumörer. Borderlinetumörerna har
benignitetsflagga 3. ICD-O/2 koder inom intervallet ≥80003 och <95900
med undantag för mesotheliom med ICD-O/2-koder inom intervallet
≥90500.och <90600.

Diagnosgrund
Endast tumörer diagnostiserade på grundval av provexcision eller
operation med histopatologisk undersökning (diagnosgrund 3 i
cancerregistret) eller cytologisk undersökning (diagnosgrund 5) skall
registreras.

Ålder
≥18 år

* 48.0 = retroperitonealrummet, 48.1= med specificerad lokalisation (bäckenperitoneum,
mesenterium, mesokolon, oment, peritoneumparietale), 48.2 = icke specificerad lokalisation,
48.8 = övergripande växt. Oftast används i detta sammanhang 48.2 eller 48.1
** Cancerregistret använder nu ICD-O/3 som översätts till ICD-O/2. Vi har valt att använda
ICD-O/2 som urvalskriterium för att underlätta identifiering av borderlinetumörer. Lymfom i
ovarium kodas under C56.9 i ICD-O/3 på annat sätt i ICD-O/2, varför vi undviker att få ut
dessa.
*** ej EF = fall som identifieras i cancerregistret men ej i kvalitetsregistret efterforskas inte
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Inklusionskriterier för
beräkning av
täckningsgrad i INCA för
RCC
1. Epiteliala borderlinetumörer i ovarium: Lägeskod enligt ICD-O/2 C56.9.
Morfologikod enligt ICD-O/2 ≥80103 och <85900. Borderlinetumörer med
5:te siffra 3 i morfologikoden enligt ICD-O/2 och benignitetsflaggning 3.
2. Epitelial ovarialcancer: Lägeskod enligt ICD-O/2 C56.9. Morfologikod
enligt ICD-O/2 ≥80103 och <85900. Maligna tumörer med 5:te siffra 3 i
morfologikoden enligt ICD-O/2 och benignitetsflaggning blank.
3. Icke-epitelial ovarialcancer: Lägeskod enligt ICD-O/2 C56.9.
Morfologikod enligt ICD-O/2 ≥85903 och <95900 med undantag för
mesotheliom med ICD-O/2-koder inom intervallet ≥90500 och <90600).
Maligna tumörer med siffra 3 som femte siffra i morfologikod enligt ICDO/2 Undantag för granulosacellstumörer där alla fall med morfologikoder
enligt ICD-O/2 inom intervallet ≥86200 och ≤86223 inkluderas.
4. Maligna tumörer i äggledare: Lägeskod enligt ICD-O/2 C57.0.
Morfologikod enligt ICD-O/2 ≥80003 och <95900 med undantag för
mesotheliom med ICD-O/2-koder inom intervallet ≥90500.och <90600.
Maligna tumörer med siffra 3 som femte siffra i morfologikod enligt ICDO/2.
Täckningsgraderna i kategori 1-4 redovisas separat.

Exklusionskriterier
Epitelial ovarialcancer och borderlinetumörer i ovarium; Fall med 0, 1, 2, 6
eller 9 som 5:te siffra i morfologikoden enligt ICD-O/2 exkluderas.
Morfologikoder enligt ICD-O/2 <80103 och ≥85900 exkluderas.
Icke-epitelial ovarialcancer; Fall med med siffra 0, 1, 2, 6 eller 9 som
femte siffra i morfologikoden enligt ICD-O/2- exkluderas; undantag för
granulosacellstumörer där fall med morfologikoder enligt ICD-O/2 inom
intervallet ≥86200 och ≤86223 inkluderas även med slutsiffra 0, 1, 2 eller
3. Morfologikoder enligt ICD-O/2 <85903 och inom intervallet ≥90500 och
<90600 (mesotheliom) och ≥95900 exkluderas.
Tumörer i äggledare; Fall med 5:e siffra 0, 1, 2, 6 eller 9 i morfologikoden
enligt ICD-O/2 exkluderas. Morfologikoder enligt ICD-O/2 inom intervallet
≥90500 och <90600 (mesotheliom) och ≥95900 exkluderas.
För alla diagnoser exkluderas fall med diagnos på grundval av enbart
klinisk undersökning (diagnosgrund 1), röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR,
CT (eller motsv undersökning) (diagnosgrund 2), obduktion med eller utan
histopatologisk undersökning (diagnosgrund 4 eller 7), operation utan
histopatologisk undersökning (diagnosgrund 6) eller annan
laboratorieundersökning (diagnosgrund 8).
För alla diagnoser exkluderas fall med ålder <18 år
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