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FÖRÄNDRAD BRÖSTCANCERBEHANDLING PGA COVID19 
Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC) 7 
Formuläret bör skickas in när primär bröstcancerbehandling förändras pga COVID19-pandemin (oavsett egen smitta el ej) 

Inrapporterande sjukhus/enhet ....................................................  

Inrapportör ...................................................................................  

 .....................................................................................................  

Ansvarig läkare ............................................................................  

Personnr ........................................................................................  

Namn .............................................................................................  

 .......................................................................................................  

Datum för inrapportering ............................................ (År-mån-dag) 

SIDA ❑ Höger ❑ Vänster ❑ Båda brösten  

COVID19-INFEKTION 

Patienten har haft verifierad Covid19-infektion inom 6 månader från diagnos 

❑ Nej                          ❑ Ja                             ❑ Oklart 

 

KIRURGISK BEHANDLING 

Avsteg från behandlingsrekommendation i NVP har skett till följd av Covid19 gällande kirurgisk behandling 

❑ Nej                          ❑ Ja                             ❑ Oklart 

 

Typ av avsteg 

❑ Primär kirurgi istället för preoperativ cytostatikabehandling                         

❑ Primär endokrin behandling i stället för primär operation                           

❑ Förlängd preoperativ endokrin behandling istället för operation (framflyttning av operation)                           

❑ Uppskjutet ingrepp utan annan behandling (ex DCIS)                           

❑ Förändrat ingrepp, ex mastektomi istället för bröstbevarande ingrepp/ej primär rekonstruktion/ej kontralateralt profylaktiskt ingrepp.  

❑ Uppskjuten/inställd medicinskt motiverad reoperation                          

❑ Annat 

 

PREOPERATIV ONKOLOGISK BEHANDLING 

Avsteg från behandlingsrekommendation i NVP har skett till följd av Covid19 gällande preoperativ onkologisk behandling 

❑ Nej                          ❑ Ja                             ❑ Oklart 

 

Typ av avsteg 

❑ Förändrad behandlingsregim för cytostatika (ex 3-veckors istället för veckovis behandling)                       

❑ Reducerad dos i gängse cytostatikaregimer 

❑ Reducerat antal cykler för cytostatikabehandling 

❑ Reducerat antal anti-Her2-behandlingar                           

❑ Annat  
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POSTOPERATIV ONKOLOGISK BEHANDLING 

Avsteg från behandlingsrekommendation i NVP har skett till följd av Covid19 gällande postoperativ onkologisk behandling 

❑ Nej                          ❑ Ja                             ❑ Oklart 

 

Typ av avsteg 

❑ Förändrad behandlingsregim för cytostatika (ex 3-veckors istället för veckovis behandling)                       

❑ Reducerad dos i gängse cytostatikaregimer 

❑ Reducerat antal cykler för cytostatikabehandling 

❑ Reducerat antal anti-Her2-behandlingar                           

❑ Ingen ytterligare cytostatikabehandling trots icke-PCR efter cytostatikabehandling 

❑ Avsteg från rekommenderad bisfosfonatbehandling                         

❑ Annat   

  

POSTOPERATIV STRÅLBEHANDLING 

Avsteg från behandlingsrekommendation i NVP har skett till följd av Covid19 gällande postoperativ strålbehandling 

❑ Nej                          ❑ Ja                             ❑ Oklart 

 

Typ av avsteg 

❑ Ingen strålbehandling 

❑ Uppskjuten start av strålbehandling 

❑ Ingen boost 

❑ Förändrad fraktionering                           

❑ Ingen strålbehandling av axillen (vid nodpositiv sjukdom) 

❑ Annat    

 

        


