Njurbäckencancer – Anmälan
(Gäller som canceranmälan)
Nationellt kvalitetsregister

Personnr

Gäller fom 2015 01

|___|___|___|___|___|___|___|___| – |___|___|___|___|
år

Blanketten ifylles och insändes till:
Regionalt cancercentrum

mån

dag

Namn
Läkare
Sjukhus/klinik
år

mån

dag

Rapporteringsdatum

Primära diagnosuppgifter
Utredd enligt standardvårdförlopp
Datum för utfärdande av remiss
remiss registrerad
Ankomstdatum
patienten söker själv
annat

Nej

Ja

år

mån

dag

år

mån

dag

år

mån

dag

år

mån

dag

= Datum för fastställande av diagnos kliniskt (röntgen)
eller morfologiskt (PAD)

år

mån

dag

= Datum för px eller underökning oftast
röntgenundersökning som leder fram till operation

år

mån

dag

Om patienten sökt själv gäller datum för besöket som
datum för utfärdande av remiss
= Datum då remiss registrerades vid mottagande
klinik eller då patienten sökte själv

Datum för första besök på specialistmottagning
Diagnosdatum för Cancerregistrering
Datum för diagnosgrund (Kvalitetsregistret)
Datum för behandlingsbeslut
Diagnosgrund (fler

CT/MR

Pyelografi retrograd/
antegrad

Ureteropyeloskopi

Sköljvätska njurbäcken

Selektiv cytologi

Px njurbäckentumör

Cytologi

PAD/biopsi

alternativ kan väljas)

Primärdiagnos baserad på
Preparatnr …………..
Sida

Preparatår ……………..
Höger

Annat

Cytologi-/patologilab .……………………

Vänster

Tidigare eller samtidig tumör (flera alternativ
kan väljas)

Kliniskt stadium
T-stadium (TNM-2009, se baksida)
Ta
Tis
T1
T2
T3
T4
TX

Urincytologi/
kastad urin

Nej

Urinblåsecancer

Uretärcancer

Uretracancer

Grad (WHO 1999, se baksida)
G1
G2
G3
LMP
GX

Patienten har namngiven kontaktsjuksköterska

Nej

N-stadium
N0
N1
N2
N3
NX

Njurbäckencancer
andra sidan

M-stadium
M0
M1

Ja

Patienten är remitterad till sjukhus/klinik …………………..………………………………………………………
Anges endast om behandling kommer att ske på annat sjukhus/klinik än det som rapporterar in anmälan
2015-09-04/RCC syd /cn

T-stadium (UICC: TNM-klassifikation 2009).
Ta – icke invasiv papillär cancer
Tis – cancer in situ
T1 – tumören invaderar lamina propria
T2 – tumören invaderar muskularis
T3 – tumören invaderar bortom muskularis ut i omgivande fett
T4 – tumören invaderar närliggande organ eller genom njurparenkym ut i omgivande njurfett.
TX – primär tumör kan inte fastställas
Grad (WHO 1999)
LMP Urothelial neoplasm av låg malignitetspotential
G1

Urothelial cancer grad I

G2

Urothelial cancer grad II

G3

Urothelial cancer grad III

GX

Differentieringsgrad kan ej bedömas

N-kategori (regionala lymfkörtlar intill njuren)
N0 – regionala lymfkörtlar kan inte påvisas
N1 – metastas i en lymfkörtel < 2 cm
N2 – metastas i en lymfkörtel >2 cm men <5 cm eller i mer än en lymfkörtel <5 cm
N3 – metastas i lymfkörtel >5 cm
NX – regionala lymfkörtlar kan inte fastställas

M-kategori
M0 – fjärrmetastas kan inte påvisas
M1 – fjärrmetastas kan påvisas
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