FAQ - Frequently Asked Questions
Ska förändringar som inger stark misstanke anmälas?
Svar: Ja
Ska grav dysplasi anmälas?
Svar: Ja, precancerösa förändringar av typ grav atypi/dysplasi ska anmälas.
Ska dysplastiska naevus anmälas?
Svar: Ja, melanocytära naevus med grav/stark atypi/dysplasi ska anmälas.
Ska RCC meddelas om tumör eller tumörliknande tillstånd ej visar sig föreligga?
Svar: Ja, meddelas på en kopia av tidigare lämnad blankett med uppgift om borttagande.
Om en tumör ändrat karaktär ska detta meddelas till RCC?
Svar: Ja, meddelas skriftligen.
Måste man anmäla metastaser på tidigare känd primärtumör?
Svar: Nej, ej på tidigare känd tumör. Dock ska metastas anmälas vid ej funnen primärtumör.
Ska basaliom anmälas?
Svar: Ja, av patologavdelningarna. Lämnas på cd-skiva/datamedium till Socialstyrelsen direkt.
Kan vi använda den gamla kliniska anmälningsblanketten?
Svar: Nej, använd nya annars skickas den gamla tillbaka med begäran om komplettering av
TNM alt FIGO.
Var hittar man TNM/FIGO klassifikationen?
Svar: Beställ boken TNM Classification of Malignant Tumours, 7th på www.uicc.org. För FIGO
(gynekologiska sjukdomar) se www.figo.org/content/PDF/staging-booklet.pdf. Dermatologer kan
även hitta TNM för hudsjukdomar på www.pdf.nu
När sätter man TNM eller FIGO?
Svar: När underlag finns för att ta ställning till behandling eller då primärkirurgi avslutats. Om
patienten remitterats vidare och tumörutbredning inte kan anges skriv en liten kommentar om
detta, annars skickar RCC tillbaka blanketten.
Om en patient har anmälts från kliniken till ett kvalitetsregister behöver man fylla i en klinisk
canceranmälningsblankett?
Svar: Nej, om en patient har anmälts från kliniken till ett kvalitetsregister, så behövs således inte
en blankett till cancerregistret fyllas i vad avser den kliniska anmälan. Observera dock att de
övriga tumörformerna som ej täcks in av kvalitetsregistret måste anmälas via klinisk anmälan. T
ex för koloncancer gäller kvalitetsregisterblankett för PAD-verifierade adenocarcinom och klinisk
anmälan för alla de övriga anmälningspliktiga tumörformerna.
Se Regelverk för anmälan via kvalitetsregisterblankett.
Hur undviker man att få långa efterforskningslistor från RCC?
Svar: Genom spontananmälan, alltså upprätta rutiner för insändande av canceranmälan
spontant, vänta ej in listor.

