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INKLUSIONSKRITERIER 

Patienten skall vara mantalsskriven i Sverige vid diagnos för att kunna registreras. Det förutsätts att patienten 
är informerad om att uppgifter lagras i dataregister men skriftligt samtycke krävs inte.  
 

Exklusionskriterier 
 
Avböjer deltagande  Patient som avböjer deltagande i registret ska ej registreras. 
 
Reservnummer  Patienter med reservnummer ska ej registreras. 
 

 
Inklusionskriterier 
 
Nystartad behandling med något av de läkemedel som ingår i registret.  

 

REGISTRERING  

Inrapportering sker via INCA.  
Formuär för ansökan om inloggning finns på http://cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/stod-for-kvalitetsregister/om-inlogging/ 
Detta skickas till ditt regionala RCC.  
 
Formuläret insändes efter påbörjad behandling. Och åtgärden ”Pågående behandling delspara i register” väljs.  
 
När behandlingen är avslutad så kompletteras formuläret med stoppdatum och utvärdering, därefter väljs 
åtgärd ”färdigbehandlad, spara i register”. 
En påminnelse från RCC skickas ut om det gått mer än ett år sedan start av behandlingen. 
 
Det går också att fylla i hela formuläret på en gång om behandlingen är avslutad men detta alternativ bör inte 
väljas för längre behandlingar.  
 
 
 
 
 

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/stod-for-kvalitetsregister/om-inlogging/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/stod-for-kvalitetsregister/om-inlogging/
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FORMULÄRENS STATUS OCH HANTERING  

Status för inrapportering Beskrivning 

Visa ärendeuppgifter  Under fliken ärendeuppgifter finns en kommentarsruta för att skriva en 
kommentar till monitor.  

Nuvarande status Detta är en informationsruta för formulärets status.  
Inrapportören behöver ej göra något val här. 

Åtgärd I listan för ”Åtgärd” väljer inrapportören vad som ska ske med formuläret. 
En vald ”Åtgärd” måste följas av ”Utför” för att åtgärden ska aktiveras.  
 
När inrapportören är klar med registreringen, är nästa steg att välja ”Åtgärd”. 
Åtgärd finns längst upp i formuläret, använd länken som finns i slutet av 
formuläret ”Gå till Åtgärd” eller gå upp i formuläret med hjälp av rullisten. 
Välj alternativ från åtgärdslistan och tryck sedan på ”Utför”. 
 
Pågående behandling, delspara i registret betyder att formuläret är ifyllt 
men behandlingen ej avslutad. Formuläret sparas i registret men återupptas 
efter avslutad behandling.  
 
Ej klar, kvar i inkorg betyder att formuläret sparas och finns kvar i 
inrapportörens inkorg, med status Ej klar.  
Inrapporteringen kan återupptas senare från inkorgen och när formuläret är 
färdigifyllt välj alternativ ”färdigbehandlad, spara i register” alternativt 
”pågående behandling, delspara i register”.  
 
Färdigbehandlad, spara i registret betyder att formuläret är klart och 
sparas i registret.   
 
Avbryt och radera betyder att inrapporteringen avbryts och formuläret 
raderas. 
 
Klar för godkännande Denna Åtgärd används ej av alla kliniker. 
Betyder att formuläret är ifyllt men ska godkännas av ansvarig läkare och kan 
därefter skickas till Regionalt Cancercentrum. 
Formuläret finns kvar i enhetens inkorg tills det blir godkänt och inskickat 
( ”färdigbehandlad, spara i register” alternativt ”pågående behandling, 
delspara i register”). 

Utför Utför – knappen ska kombineras med en Åtgärd. 
 
Efter valet ” Pågående behandling, delspara i registret” eller ” Färdigbehandlad, spara 
i registret ” och ”Utför” hamnar formuläret som en registerpost under Insända 
formulär till vänster i patientöversikten. 
Om systemet upptäcker något fel, visas ett felmeddelande för inrapportören. 
Åtgärda felet och tryck igen på spara/delspara i register och ”Utför”. 



 
 

6 

 MANUAL  

Innehåll  

Personuppgifter  

Personnummer 
 

Personnummer, inkl sekelsiffra. 
T.ex. 19XXXXXXXXXX 

Patientens namn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Adress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kön K = kvinna  M = Man 
 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister 

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LKF-koden 
 

Kod för län, kommun och församling. 
 
Synlig för inrapportör 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Inrapporterande enhet  

Initierat av 
 
Ej synlig för inrapportör  

Namn på den person som initierar en inrapportering. 
 
Hämtas automatiskt från inloggningsuppgifter. 

Inrapportör  
 
Ej synlig för inrapportör 

Namn på personen som gör inrapporteringen (är inloggad i INCA)  

Inrapporterande enhet  
 
 
Ej synlig för inrapportör 

Sjukhus, klinik  
Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter. 

Inrapporteringsdatum  
 
 
Ej synlig för inrapportör 

Datum då inrapporteringen skickas till RCC.  
Hämtas automatiskt då fältet lämnas blankt. 
 
Ååååmmdd 

Ansvarig läkare  Namn på läkaren som ansvarar för inrapporteringen   

Tumördiagnos  

 
Obligatorisk  

Diagnosen väljs i två alternativt tre steg.  
Se bilaga 1.  

 

Innehåll  

PERFORMANCESTATUS  
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Innehåll  

Uppskattat performance status enligt 
WHO/ECOG  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Obligatorisk 

Status vid tillfället för insättandet av läkemedlet som här 
registrerats. 
 
0- Full daglig aktivitet  
Klarar all normal aktivitet utan begränsning 
1- Uppegående 
Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till 
lättare arbete.  
2- Sängliggande < 50 % 
Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer är 50 % 
av dygnets vakna timmar.  
3- Sängliggande > 50 % 
Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol.  
4- Helt sängliggande 

BEHANDLINGSINTENTION  

 
 
 
 
Obligatorisk 

Ange om behandlingsintentionen är kurativ, palliativ eller 
remissionssyftande. 
 
Benämningen remissionssyftande avser patient där syftet är att 
uppnå långvarig remission hos en patient med kronisk malignitet.  

TYP AV BEHANDLING  

 Adjuvant 
Neoadjuvant 
Manifest sjukdom  
Hematologisk malignitet  
 
Observera, om samma preparat ges som neoadjuvant och adjuvant 
behandling ska två registreringar göras.  

BEHANDLINGSLINJE  

  
Ange behandlingslinje 1, 2, 3 eller >3  

KLINISKPRÖVNING  

  
Ges aktuellt läkemedel i en klinisk prövning?  Ja/Nej  

Läkemedel   

 
 
 
 
 
 
 
 
Obligatorisk 

Välj aktuellt läkemedel. 
En separat lista finns med äldre preparat.  
 
Om samtidig behandling med flera preparat så kan denna modul 
upprepas genom ”Lägg till läkemedel”  
Ett preparat registreras per modul.  
 
Observera att det avser samma behandlingscykel om fler preparat 
registreras.  
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Innehåll  

ADMINISTRATIONSSÄTT  

 
 
 
 
 
 
 

Ange hur det aktuella preparatet administreras. 
Peroralt 
Subkutant 
Intravenöst 
Intramuskulärt  
Intratekalt  
Annat  

 Om annat- specificera  

STARTDATUM  

 År-mån-dag  
När behandlingen påbörjades.  

DOS   

 
 
Obligatorisk 

Ange om behandlingen gavs i fulldos/reducerad dos.   
Avser vid behandlingsstart, om dosen justeras under 
behandlingstiden registreras detta senare i samband med  
behandlingsutvärdering.  

PREDIKTIVTESTNING  

 Denna fråga besvaras endast för vissa läkemedel.  
Ange vilken/vilka prediktiva test som är utförda samt om de är 
positiva eller negativa.  

PÅGÅENDE BEHANDLING  

 Är behandlingen pågående.  
Om ja, formuläret skickas till RCC genom att åtgärden ”Pågående 
behandling, delspara i registret; väljs. Resterande uppgifter ifylles 
efter avslutad behandling.  
 
Om nej, ifylles resterande del av formuläret.  

Om pågående behandling insändes formuläret och utvärderingsdelen nedan kompletteras senare.  

 
STOPPDATUM  

 
 

 År-mån-dag 
Ange datum för sista behandlingsdag med aktuellt preparat.  

DOSREDUKTION   

 Ange om dosreduktion utfördes under behandlingen.  
Nej/ Ja 

TOXICITET SOM LEDER TILL 
DOSREDUKTION 

Om ja på ovanstående fråga  
Var toxiciteten anledningen till dosreduktionen.  

 Nej/ Ja 
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Innehåll  

Om ja:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligatorisk 

Ange typ av toxicitet, flera alternativ kan väljas.  
 
Allergi/ Immunologi  
Musculoskeletal 
Dermatologi 
Gastrointestinal 
Renal 
Cardiovaskulär 
CNS 
Pulmonary  
Blod/ benmärg  
Hepatic  
Annan- specificera  

SAMTIDIG BEHANDLING    

 Utöver läkemedel angivet ovan, inklusive radioterapi  
 
Nej/ Ja  

Om ja:  
 
 
 
 
 
Obligatorisk 

Ange vilken/ vilka:  
 
Radioterapi 
Konventionell cytostatika 
Konventionell endokrin terapi  
Antikroppar 
Annat läkemedel 

Om annat- specificera:   

BÄST REGISTRERADE EFFEKT    

 
 
 
 
 
 
 
 
Obligatorisk 

Bäst registrerade uppnådda effekt under 
behandlingsperioden eller innan ny behandling påbörjas.  
 
CR- Komplett remission 
MR- Mixed respons  
PR- Partiell remission 
SD- Stabil sjukdom  
PD- Progressiv sjukdom  
Okänd effekt  

ORSAK TILL ATT 
BEHANDLINGEN AVSLUTATS  

 
Ange huvudsakliga orsaken till att behandlingen avslutats 

 
 
 
 
 
 
 
Obligatoriskt 

Färdigbehandlad enligt plan 
Sjukdomsprogression 
Toxicitet 
Patientens önskemål 
Dödsfall pga toxicitet 
Dödsfall pga tumörprogress 
Dödsfall- annan orsak 
Annan orsak 
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Innehåll  

TOXICITET SOM LEDER TILL 
BEHANDLINGENS 
AVSLUTANDE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligatorisk 

Om toxicitet är huvudorsak till att behandlingen avslutas, ange 
vilken/vilka.  
 
Allergi/ Immunologi  
Musculoskeletal 
Dermatologi 
Gastrointestinal 
Renal 
Cardiovaskulär 
CNS 
Pulmonary  
Blod/ benmärg  
Hepatic 
Annan – Specificera  
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Bilaga 1. Diagnos 
 

 

Bröstcancer    

Esofagus-Ventrikelcancer   

Gyncancer    

 Corpuscancer   

 Cervix-vaginalcancer  

 Ovarialcancer  

 Vulvacancer   

Hematologi    

 Non-Hodgkinslymfom   

  Lågmalignt B-cellslymfom  

  Högmalignt B-cellslymfom 

  T-cellslymfom  

  Annat (Non-Hodgkinslymfom)  

 Hodgkinslymfom  

 Myelom   

 AML  

 ALL  

 KML  

 KLL  

 MDS  

 MPN  

 Mastocytos   

 Annat   

Hjärntumörer    

Huvud-Hals cancer    

Hypofyscancer    

Kolorektalcancer    

Lever- gallvägs och gallblåsecancer   

Lungcancer   

 Skivepitelcancer  

 Småcellig lungcancer   

 Adenocarcinom   

 Bronkioalveolär cancer   

 Storcellig cancer   

 Adenoskvamös  

 Odifferentierad (icke-småcellig)   

 Karcinoid  

 Mukoepidermoid cancer   

 Adenocystisk cancer   

 Icke specificerad typ   
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Melanom    

 Hudmelanom   

 Ögonmelanm  

 Slemhinnemelanom   

Mesoteliom    

 Pleura  

 Buk   

 Annan   

Njurcancer   

Pancreascancer    

Peniscancer   

Prostatacancer   

 Lokaliserad sjukdom   

 Spridd sjukdom   

Sarkom   

 Skelett och bålvägg  

 Buk -retroperitioneum  

 Kaposis  

Testikelcancer   

 Seminom  

  Non- seminom  

Thyroideacancer    

Urinblåsecancer    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


