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Kontaktsjuksköterska

Tydligt namngiven för patienten och har
speciell tillgänglighet.
Har ett tydligt skriftligt uppdrag.
Datum när patienten tilldelades
kontaktsköterska.

Palliativt team

Multiprofessionellt team som utgår från en
specialiserad palliativ verksamhet.
Datum när patienten anslöts till palliativa
teamet

EGFR mutationstest

Rekommendationen är att alla patienter med
NSCLC – icke skivepitelcancer där medicinsk
behandling kommer ifråga skall genomgå
EGFR mutationsanalys. Om möjligt bör alla
patienter med NSCLC genomgå EGFR
mutationsanalys för att vinna erfarenhet och
kunskap.
(enl.policydokument)
Datum för testet avser provtagningsdag.

Aktiv tumörbehandling

Primär behandling/tumörspecifik behandling
eller Recidiv/Progress
Primär behandling innebär
– Kemo behandling
– Kirurgisk behandling
– Strålbehandling
- Annan behandling

Klinisk behandlingsstudie

Studie godkänd av etikprövningsnämnden.

Annan studie

Studie godkänd av etikprövningsnämnden.

Kemo behandling
Behandlingstyp
– Kemo behandling

Cytostatika behandling som även innefattar målsökande
läkemedel.

Linje

1:a linjen inkluderar även Neoadjuvant och Adjuvant
behandling och behandl. vid metastaserande sjukdom.

Behandlingsbeslut

Datum för beslut om behandling som tas i samråd med
patienten.

MDT

Organiserad schemalagd konferens
Önskvärt med deltagare som Radiolog, Thoraxkirurg vid
operation, Lungmedicinare, Onkolog, Patolog

Performance status

Performance status enligt WHO
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.
4 Klarar inte någonting; kan inte sköta sig själv; är helt bunden
till säng eller stol.

Aktuell stadium vid start av
behandling

Det stadium man bedömer gäller vid behandlingsstart och inte
det stadium som gäller vid diagnos.

Datum för sista cykel

Datum för sista cykelns första dag

Resultat

CR – Komplett respons
Ingen kvarvarande tumör
PR – Partiell respons
Halvering av tumörbördan
SD – Stabil sjukdom
PD – Progressiv sjukdom

Kirurgi behandling
Typ

Explorativ – Operation utan åtgärd mot
tumören.
Kil – Liten del av lunglob opereras bort
Segment – Ett eller flera segment tas bort
Lob/bilob – en eller två lober tas bort
Pulmectomi – hela ena lungan tas bort
Metastasectomi – Metastas i lungan eller
annat organ opereras bort.

Behandlingsbeslut

Datum för beslut om behandling som tas i
samråd med patienten.

MDT

Organiserad schemalagd konferens
Önskvärt med deltagare som Radiolog,
Thoraxkirurg vid operation, Lungmedicinare,
Onkolog, Patolog

Performance status

Performance status enligt WHO
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.
4 Klarar inte någonting; kan inte sköta sig
själv; är helt bunden till säng eller stol.

Aktuell stadium vid start av behandling

Det stadium man bedömer gäller vid
behandlingsstart och inte det stadium som
gäller vid diagnos.

Resultat

Radikal Definieras av operationspad.
Icke-radikal

pTNM

TNM klassifikation från operationspreparat

Strålbehandling
Typ

Konventionell strålbehandling Stereotaktisk
strålbehandling – Precisions strålbehandling
mot lungtumör eller metastas
Brachy terapi – Inre strålbehandling
Gammakniv – Precisionsstrålbehandling mot
CNS-metastas.

Behandlingsbeslut

Datum för beslut om behandling som tas i
samråd med patienten.

MDT

Organiserad schemalagd konferens
Önskvärt med deltagare som Radiolog,
Thoraxkirurg vid operation, Lungmedicinare,
Onkolog, Patolog

Performance status

Performance status enligt WHO
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.
4 Klarar inte någonting; kan inte sköta sig
själv; är helt bunden till säng eller stol.

Aktuell stadium vid start av behandling

Det stadium man bedömer gäller vid
behandlingsstart och inte det stadium som
gäller vid diagnos.

Dos per fraktion

Antal Gy per behandlingstillfälle

Antal fraktioner

Antal behandlingar

Underhållsbehandling
Behandlingsbeslut

Datum för beslut om behandling som tas i
samråd med patienten.

MDT

Organiserad schemalagd konferens
Önskvärt med deltagare som Radiolog,
Thoraxkirurg vid operation, Lungmedicinare,
Onkolog, Patolog

Performance status

Performance status enligt WHO
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.
4 Klarar inte någonting; kan inte sköta sig
själv; är helt bunden till säng eller stol.

Resultat

CR – Komplett respons
Ingen kvarvarande tumör
PR – Partiell respons
Halvering av tumörbördan
SD – Stabil sjukdom
PD – Progressiv sjukdom

Datum för sista cykel

Datum för sista cykelns första dag

Annan behandling
Typ

Radiofrekvens ablation– Tumör som
avlägsnas genom värme som enereras via
radiovågor med hög frekvens.
Endobronkiell tumörreduktion – Ingrepp inne
i luftrören
- Diatermi – Behandling med värme.
Stark upphettning av kroppsvävnad med
elektricitet.
- Laser - Behandling med ljusstrålar med
mycket stark intensitet
Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation
Kryo – behandling med kyla
Argon Plasma – Behandling med joniserad
argongas
Stent – En cylinder som förs ner i rörformiga
organ för att hålla dessa öppna

Behandlingsbeslut

Datum för beslut om behandling som tas i
samråd med patienten.

MDT

Organiserad schemalagd konferens
Önskvärt med deltagare som Radiolog,
Thoraxkirurg vid operation, Lungmedicinare,
Onkolog, Patolog

Performance status

Performance status enligt WHO
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.
4 Klarar inte någonting; kan inte sköta sig

själv; är helt bunden till säng eller stol.

