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Nationell registrering av kronisk lymfatisk leukemi hos vuxna 
 

Inklusionskriterier 
 
Registret omfattar alla nyupptäckta fall av Kronisk lymfatisk leukemi från och med diagnosår 2007 och framåt. 
Patienter som är 18 år eller äldre.  
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 samtycke krävs inte.  
 

SNOMED 
 
Vid täckningskontroll mot cancerregistret sker sökning på följande koder: 
  
982336 Kronisk lymfatisk leukemi B-cells typ 
982335 Kronisk lymfatisk leukemi T-cells typ 
98233 Kronisk lymfatisk leukemi UNS 
98333 B-prolymfocytleukemi 
98343 T-prolymfocytleukemi 
98323 Prolymfocytleukemi UNS 
 
 

Registrering  
 
Inrapportering av Kronisk lymfatisk leukemi / prolymfocytleukemi med diagnos 2007 eller senare sker via INCA för 
de kliniker som har inrapportör i INCA- systemet. Kliniker som ej är anslutna till INCA skickar in pappersblankett till 
respektive onkologiskt centrum. 
 
Anmälningsformulären fylls i så snart diagnosen är ställd. 
 
Uppföljningsformuläret är till de patienter som inte omedelbart får behandling. Detta fylls i en gång per år till dess 
att primärbehandling är given. 
 
Primärbehandlingsformuläret fylls i efter avslutad primärbehandling.  
 
 
Blanketter för utskrift finns på INCA portalen www.incanet.se samt på respektive onkologiska centras hemsida. 
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Utförda ändringar i manualen  
 

Tabell Datum för 
ändring Anmälan Uppföljning före 

Primärbehandling 
Primärbehandling 

Variabel Beskrivning 

2010-03-10 X   Allmän kommentar Ny variabel 
2010-03-10 X   Coombs prov  

IAT: Indirekt antiglobulin 
test 

Borttagen 

2010-03-10 X   Ig-mutationsstatus utförd Obligatorisk 
2010-03-10  X  Allmän kommentar Ny variabel 
2010-03-10   X Allmän kommentar Ny variabel 
2010-03-10   X Orsak till 

responsbedömning är ej 
utförd 

Ny variabel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Manualen utarbetad av 
Eva Kimby, Marie Abrahamsson, Vania Godoy  
 
Onkologiskt Centrum, Stockholm-Gotlandregionen 
Onkologiskt Centrum, S3:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 
171 76 Stockholm 
Tel. 08-517 746 84 
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Beskrivning av variabler i KLL formulär - Anmälan   
 
PERSONUPPGIFTER   
Personnummer 
 

Personnummer, inkl sekelsiffra. 
T.ex. 19XX XX XX –XXXX 

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-kod 
 

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

Hemort vid diagnos  Hämtas automatiskt från LKF. Kan ändras. 
Synlig endast för monitor 

INRAPPORTERANDE ENHET  
Kommentarsruta  Här kan du skriva ett meddelande till OC.  

Om du endast önskar skicka ett meddelande till OC utan att fylla i 
formuläret måste kompletterings krysset (nedan) markeras. 

Kryssruta för komplettering eller rättning 
av enstaka uppgifter 

Markera om inrapporteringen avser komplettering eller rättning. 
 
Obs! Används denna kryssruta deaktiveras alla spärrar och kontroller 
och gör det möjligt att bara fylla i enstaka uppgifter. 

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

Inrapporterande enhet  
 
 
Obligatorisk  

Sjukhus, klinik  
 
Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter. 
Krav för canceranmälan  

Rapporterande sjukhus  
 
  
Obligatorisk  

Anmälande sjukvårdsinrättning.  
 
Krav för canceranmälan. 
Kodas av monitor, synligt för monitor 

Rapporterande klinik 
 
 
 
Obligatorisk 

Anmälande klinik. Krav för canceranmälan. 
 
Synlig endast för monitor. 
Kodas av monitor, synlig för monitor. 

Anmälande inrapportör 
 

Anmälande inrapportör. Uppgiften hämtas automatisk från INCA. 
 
Synlig endast för monitor. 

Anmälande läkare 
 
 
 
Obligatorisk 

Namn på läkare som godkänner inrapporteringen. 
 
Krav för canceranmälan. 
 
Anges i klartext. 

Datum för inrapportering  
 

Datum då inrapportering skickas till Onkologiskt Centrum. 
Hämtas automatiskt från systemet om fältet lämnas blankt, denna uppgift 
går att ändra.  
 
Ååååmmdd. 
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Allmän kommentar  Används av inrapportör för egna kommentarer som sparas i registret.  
Monitors kommentar 
 

Används för monitors egna kommentarer och för att lagra inrapportörens 
eventuella kommentarer.  
Anges i klartext.  
Synlig endast för monitor. 

DIAGNOS   
Diagnosdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligatorisk 

Tidigaste datum då diagnos fastställdes kliniskt och/ eller genom 
morfologisk undersökning (SOSFS 2003:13(M)) 
 
(Allra tidigaste diagnosdatum som man hittar, exempelvis första kliniska 
undersökning, provtagningen, cytologi.) 
 
Diagnosdatum behöver inta vara samma som diagnosgrund. 
 
Krav för canceranmälan 
OC ändrar datum om cancerregistret har ett tidigare datum. 
 
Ååååmmdd. 

Ålder vid diagnos  Räknas ut automatiskt vid angivande av diagnosdatum. 
  

Diagnosgrund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligatorisk  

Ange den mest tillförlitliga metoden enligt ordningen: 
 
Operation med PAD (Provexcision eller operation med histopatologisk 
undersökning) 
Cytologisk undersökning  
Annan laboratorieundersökning  
Klinisk undersökning 
 
Behöver ej vara metoden som är kopplad till diagnosdatum. 
 
Krav för canceranmälan  

Pat/ Cyt avdelning  
 
Obligatorisk 

Diagnostiserande patologi, -cytologi, -eller laboratorie, -avdelning/klinik. 
Anges i klartext  
Krav för canceranmälan 

Pat/ Cyt kod Kodas av monitor.  
Synlig endast för monitor  

Preparatnummer och preparat år  
 
 
 
Obligatorisk 

Ange preparatnummer och årtal från den mest tillförlitliga 
undersökningen som ligger till grund för diagnosen. (Se diagnosgrund) 
 
(Lämnas blank om diagnosgrunden är klinisk undersökning) 
Krav för canceranmälan 

Diagnos enligt WHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligatorisk 

Ange SNOMED kod: 
 
982336 = Kronisk lymfatisk leukemi av B-cells typ 
98233  = Kronisk lymfatisk leukemi, UNS 
982335 = Kronisk lymfatisk leukemi av T-cells typ 
98333 = B-prolymfocytleukemi 
98343 = T-prolymfocytleukemi 
98323 = Prolymfocytleukemi, UNS 
 
Endast ett alternativ kan anges. 
 
Krav för canceranmälan 

Blod  Är blodprov taget. 
 

Med/utan flödescytomerti Är flödescytometri (FACS) analys utförd på blodprovet. 
 

Benmärg Är benmärgsprov taget. 
 

Med/utan flödescytometri/ Är flödescytometri (FACS)/ immunhistokemi  analys utförd på 
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immunhistokemi benmärgsprovet 
Typ av benmärgsprov Aspirat och biopsi 

Aspirat 
Biopsi 
Uppgift saknas 
 

Lymfknuta Är biopsi av lymfknuta utförd. 
 

Med/utan flödescytomerti/ 
immunhistokemi 

 Är flödescytometri (FACS) / immunhistokemi analys utförd på 
lymfknutan. 

Annan vävnad Är prov tagen från annan vävnad än ovanstående (t ex hud) 
 

Cytologi/ Histologi Är prover analyserat med cytologisk eller med histologisk metod. 
 

Typ av vävnad  Vilken typ av vävnad är analyserad  
 

Transformation 
 
 
 
 
 
 
Obligatorisk 

Har KLL/ PLL sjukdomen transformerat?  
0= Nej 
1= Ja  
96= Ej bedömbart 
 
OBS! Om patienten tidigare varit anmäld i lymfom registret för en SLL 
och nu anmäls till KLL registret så är detta ingen transformation.  
 

Transformation SNOMED kod Om sjukdomen transformerat fyll i SNOMED kod för ny diagnos samt fyll i 
en lymfom anmälan om transformation till diagnos som registreras i 
lymfomregistret.  
 
Kronisk lymfatisk leukemi 
982336 = Kronisk lymfatisk leukemi av B-cells typ 
98233  = Kronisk lymfatisk leukemi, UNS 
982335 = Kronisk lymfatisk leukemi av T-cells typ 
98333 = B-prolymfocytleukemi 
98343 = T-prolymfocytleukemi 
98323  = Prolymfocytleukemi,, UNS 
 
B-cells lymfom 
97283= Prekursor B-lymfoblast lymfom 
98233=Kronisk lymfatisk leukemi 
96703= Lymfocytiskt lymfom 
98333= B-prolymfocyt leukemi 
96713= Lymfoplasmocytiskt lymfom 
96893= Spleniskt marginalzons lymfom 
99403= Hårcells leukemi 
97313= Solitärt plasmocytom i skelett 
97343= Extraskelettalt plasmocytom 
96993= Extranodalt marginalzons lymfom (MALT-lymfom) 
96993= Nodalt marginalzonslymfom 
96903= Follikulärt lymfom 
96913= grad 1 
96953= grad 2 
96983= grad 3 
96733= Mantelcells lymfom 
96803= Diffust storcelligt B-cellslymfom 
96793=Mediastinalt (thymiskt) storcelligt B-cells lymfom    
96803 = Intravaskulärt storcelligt b-cells lymfom 
96783=Primärt effusionslymfom 
96873= Burkittlymfom 
97661= Lymfomatoid granulomatos 
99701= Polymorf posttransplantations relaterad myeloproliferativ 
sjukdom   
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T/NK-cells lymfom/leukemier 
97293= Prekursor T lymfoblastlymfom 
98343= T-prolymfocyt leukemi 
98313= Granulär lymfatisk leukemi 
99483= Aggresiv NK-cells leukemi  
98273= Adult T-cells leukemi/lymfom 
97003= Mycosis fungoides 
97013= Sézarys syndrome 
97183= Primärt kutant anaplastiskt storcelligt lymfom 
97181= Lymfomatoid papulos 
97193= NK/T –cellslymfom , nasal typ 
97173= T-cellslymfom, enteropatityp 
97163= Hepatospleniskt T-cellslymfom 
97083= Subcutant pannikulit-liknande    T-cells lymfom 
97053= Angioimmunoblastiskt T-cells lymfom 
97023= Perifert T-cellslymfom, ospec. 
971435= Anaplastiskt storcelligt lymfom 
97273= Blastiskt NK-cells lymfom 
 
Hodgkins lymfom 
96593= Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkinlymfom 
96503= Klassiskt Hodgkinlymfom 
96633= HL, nodulärskleros 
96513= HL, lymfocytrik typ 
96523= HL, blandad typ 
96533= HL, lymfocytfattig typ 
 
Ospecificerade koder 
95903= Malignt lymfom, uns 
95913= Non-Hodgkinlymfom, uns (NHL) 
959131= Småcelligt/indolent NHL 
959133= Blastiskt/aggresivt NHL 
959136= B-cells lymfom 
959135= T-cells lymfom 
96503= Hodgkinlymfom uns 
 

BIOBANK  
Prov till biobank  
Avser prov tillgängligt för forskning.  
 

0= Nej  
1= Ja 
98= Uppgift saknas 
 
Avser prov tillgängligt för forskning.  
Detta avser alltså inte standard prover som tas i samband med utredning/ 
behandling även om dessa är biobanksprover t ex. Benmärgsprov.  
Utan förutsätter ett separat godkännande för forskning. 
 

STADIUM  
Lymfocyter i blod Ange värde på lymfocyter x 109/L 

 
OBS! om lymfocytvärdet är < 5,0 så är detta troligen ingen KLL utan ett 
småcelligt lymfocytärt lymfom (SLL) och skall då anmälas till 
lymfomregistret.  
 
 

Rai stadium 0 
I 
II 
III 
IV 
Ej bedömbart 
 
Skall endast fyllas i om diagnosen är KLL (ej prolymfocytleukemi)  
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Binet stadium A 

B 
C 
Ej bedömbart 
 
Skall endast fyllas i om diagnosen är KLL (ej prolymfocytleukemi) 
 

B-symtom 
 
 
 
Obligatorisk 

Nej 
Ja 
Ej bedömbart  
 
Fyll i ett eller flera av nedanstående B-symtom. 

Viktminskning Markerad = Ja 
 

Feber > 38° C Markerad = Ja 
 

Återkommande nattsvettningar Markerad = Ja 
 

Bulkig sjukdom 
 
Obligatorisk 

Nej 
Ja 
Ej bedömbart 

Om bulkig sjukdom  Ange storlek på bulk  
> 5 cm 
> 7 cm 
> 10 cm 
Storlek ej bedömd 

Om bulkig sjukdom Ange om det i mediastinum > 1/3 av thoraxdiametern i nivå Th5- Th6 
Kan vara enbart detta alternativ eller i kombination med storlek (se ovan). 
 

Datortomografi / Ultraljud utförd 
 
 
 
 
 
Obligatorisk 

Buk och thorax 
Thorax 
Buk 
Utfört men ej specificerad 
Ultraljud 
Ej utfört 
Uppgift saknas  

SPECIFIK UTREDNING   
Coombs prov 
DAT: Direkt antiglobulin test  
 
 
Obligatorisk 

Ange om Coombs prov (DAT) är utfört och om det är positivt eller 
negativt.  
 
Om inte DAT är utfört blir även IAT markerat ej utfört. Kan ändras 
manuallt. 

Coombs prov  
IAT: Indirekt antiglobulin test 

Ange om Coombs prov ( IAT) är utfört och om det är positivt  eller 
negativt.  
Gäller t.o.m 2010-03-09 

S-LD specificerat Normalt värde 
Förhöjt värde 
Ej utfört 
 

S-LD  µkat/L  
En decimal 
 

Β2 mikroglobulin specificerat Normalt värde 
Förhöjt värde 
Ej utfört 
Uppgift saknas  
 

B2 mikroglobulin  mg/L 
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En decimal 
 

Cytogenetisk analys utförd  
 
 
Obligatorisk 

Ange Ja/ Nej eller uppgift saknas 
Med cytogenetisk analys avses: Karyotypering och /eller FISH. 

Karyotypering utförd Nej/ Ja eller uppgift saknas 
 

Karyotypering år och månad  Ange år och månad då analysen utfördes. 

FISH utförd Nej/ Ja eller uppgift saknas 
 

FISH år och månad  Ange år och månad då analysen utfördes. 
Cytogenetsk avvikelse påvisad  
 
Obligatorisk 

Ange om någon cytogenetisk avvikelse är påvisad.  
Nej/ Ja alternativt uppgift saknas 
 

Om cytogenetisk avvikels är påvisad  Ange vilken/ vilka avvikelser samt deras % om dessa uppgifter finns.  
Procenttalet kan på samtliga avvikelser uppgå till 100%  
11q del 
13q del 
17p del 
Trisomi 12 
Annan avvikelse, fritext 

Ig-mutationsstatus utförd 
 
Obligatorisk fr.o.m 2010-03-11 

Ange om analysen är utförd. 
Nej/ Ja eller uppgift saknas 
 

Om Ig-mutationsstatus är utförd 
 
 
 
Obligatorisk om ja på föregående fråga 

Ange typ av mutationsstatus: 
Omuterad 
Muterad 
Svårbedömd 
 

IG-HV 3-21   
 
Benämndes tidigare VH3-21  
 

Homologi  %  - Homologi , ange ett procenttal. 
 

PERFORMANCE STATUS  
Uppskattat WHO performance status vid 
diagnostillfället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligatorisk 

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 

BEHANDLING  
Behandlingskrävande KLL/ PLL 
sjukdom vid diagnos. 
 
Obligatorisk 

0= Nej 
1= Ja 

Datum för beslut  
 
Obligatoriskt 

(år/mån/dag) 
Skall fyllas i även om ingen behandling ges. Det datum när man beslutar 
att ge/ inte ge någon behandling. Om osäker på dagen fyll i 15 

Datum för beslut saknas Synlig för monitor.  
Använd i de fall där daum för beslut saknas t ex gamla blanketter. 
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Autoimmunhemolys 
 
Obligatorisk 

Har patienten en autoimmunhemolys.  
Nej/ Ja alternativt uppgift saknas 

Behandlingskrävande autoimmun 
hemolys 

Nej/ Ja 
Om autoimmunhemolys, är den behandlingskrävande. 
 

Ingår/ planeras ingå i studie 
Obligatorisk 

Nej/ Ja eller uppgift saknas  

Om patienten planeras ingå i studie Ange vilken studie 
 

Är patienten remitterad till annan 
sjukvårdsinrättning  

Anges bara om behandling/ uppföljning kommer att ska på annat sjukhus/ 
annan klinik än som rapporterat in anmälan.  
Kodas av monitor. 

Annan klinik Är patienten remitterad till annan klinik. 
Kodas av monitor. 
 

Ingen fortsatt uppföljning på denna 
patient 

Kan vara t ex patienter som flyttat till ett annat land eller en patient som 
inte vill registreras i kvalitetsregistret. 

Ange orsak. 
 

Fritext  
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Beskrivning av variabler i KLL formulär - Uppföljning före Behandling   
REVIDERAD DIAGNOS  
Reviderad diagnos 
 
Obligatorisk 

Är diagnosen reviderad?   
Nej /Ja 

Om ja, Endast ett av följande alternativ kan anges: 
 

Eftergranskning  Är diagnosen reviderad i samband med eftergranskning av materialet. 
Nej/ Ja 
Om ja, skall diagnosen ändras i cancerregistret och KLL registret  
 

Nya diagnostiska uppgifter Har det tillkommit nya diagnostiska uppgifter som gör att diagnosen 
reviderats 
Nej/ Ja 
Om ja, skall diagnosen ändras i cancerregistret och KLL registret  
 

Transformation Har sjukdomen transformerat. 
Nej/ Ja 
 
Om transformation till lymfom, ingen ytterligare uppföljning i KLL registret.  
Eventuellt skall den nya diagnosen registreras i lymfomregistret. 

Pat/ Cyt avdelning  
 
 
Obligatorisk 

Diagnostiserande patologi-, cytologi-, eller laboratorie-, avdelning/klinik. 
Anges i klartext. 
Krav för canceranmälan 
(Lämnas blank om diagnosgrunden är klinisk undersökning) 

Pat/ Cyt kod Ange kod för Pat/ Cyt avdelning  
Sjukhuskoder enligt kodförteckning för varje region. 
 
Synlig endast för monitor. 

Preparatnummer och preparat år  
 
 
Obligatorisk  

Ange preparatnummer och årtal från den mest tillförlitliga 
undersökningen som ligger till grund för diagnosen. (Se diagnosgrund) 
 
(Lämnas blank om diagnosgrunden är klinisk undersökning) 

Ny diagnos  Registrera ny SNOMED kod  
 

TUMÖRBEHANDLING  
Behandlingskrävande KLL/ PLL 
sjukdom  
 
 
Obligatorisk 

Nej/ Ja 
 
Avser INTE endast behandling för hemolys.  
 
Om ja, fyll i primärbehandlingsformulär efter avslutad behandling.  

Datum för beslut 
 
Obligatorisk 

(år/mån/dag) 
Skall fyllas i även om ingen behandling ges. Det datum när man beslutar 
att ge/ inte ge någon behandling. 

Autoimmuinhemolys 
 
Obligatorisk 

Nej/ Ja/ Uppgift sakans 
Har patienten en autoimmunhemolys? 

Behandlingskrävande 
autoimmunhemolys 

Om autoimmunhemolys, är den behandlingskrävande? 
Besvaras endast om ja på föregående fråga 
 

Är patienten avliden? Nej/ Ja 
Dödsorsak Om patienten är avliden, ange dödsorsak. 

1= Blodsjukdomen inklusive komplikationer 
2= Behandlingsrelaterad död, död i remissioon 
3= Orelaterad till blodsjukdom och behandling 
98= Uppgift saknas  
 

Är patienten remitterad till annan Anges bara om behandling/ uppföljning kommer att ska på annat sjukhus/ 
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sjukvårdsinrättning , klinik/ 
motsvarande. 

annan klinik än som rapporterat in anmälan.  

Annan klinik Klinik kod enligt kod förteckning för varje region 

Ingen fortsatt uppföljning på denna 
patient 
 

Kan vara t ex patienter som flyttat till annat land.  

Ange orsak. 
 

Fritext 
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Beskrivning av variabler i formulär -  KLL Primärbehandling   
UTVIDGADE PROGNOSTIKA 
MARKÖRER (inför terapibeslut) 

 

Rai stadium 0 = 0 
1= I 
2= II 
3= III 
4= IV 
5= Ej bedömbart 
 
Skall endast fyllas i om diagnosen är KLL ( ej prolymfocytleukemi)  

Binet stadium 1= A 
2= B 
3= C 
4= Ej bedömbart 
 
Skall endast fyllas i om diagnosen är KLL ( ej prolymfocytleukemi) 

Cytogenetisk analys utförd  Nej/ Ja/ Uppgift sakans 
Med cytogenetisk analys avses: karyotypering och /eller FISH. 
 
Om analyserna är registrerade på anmälningsformuläret så behöver de 
inte anges igen om inte nya analyser utförts. 

Karyotypering  Nej/ Ja/ Uppgift saknas 
Om ja, ange månad och år när provet togs. 
 

FISH utförd Nej/ Ja/ Uppgift saknas 
Om ja, ange månad och år när provet togs. 
 

Cytogenetsk avvikelse påvisad  Ange om någon cytogenetisk avvikelse är påvisad.  
Nej/ Ja/ Uppgift saknas 
 

Om cytogenetisk avvikels är påvisad  Ange vilken/ vilka avvikelser samt deras % om dessa uppgifter finns.  
Procenttalet kan på samtliga avvikelser uppgå till 100%  
11q del 
13q del 
17p del 
Trisomi 12 
Annan avvikelse, fritext 
 

Ig-Mutationsstatus utförd Ange om analysen är utförd. 
Nej/ Ja/ Uppgift saknas 
 

Om Ig-mutationsstatus är utförd Ange typ av mutationsstatus: 
• Omuterad 
• Muterad 
• Svårbedömd 

 
IGHV 3-21   

 
Benämndes  tidigare VH3-21  
 

Homologi  %  - Homologi , ange ett procenttal. 
 

PRIMÄRBEHANDLING  
Behandling enligt  
 
 
Obligatorisk 

1= Nationella riktlinjer 
2= Studieprotokoll 
3= Annat 
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Behandling enligt studieprotokoll Om behandling enligt studieprotokoll ange vilket.  
Om det inte finns i listan så välj annat och skriv fritext. 
 

Behandlingsindikation   
Ange behandlingsindikation Uppge vilken/ vilka faktorer som var upphov till att behandling gavs.  

• Anemi 
• Trombocytopeni  (lågt antal trombocyter) 
• Autoimmun hemolys/ immunologisk purpura  
• Förstorade lymfkörtlar 
• Mjältförstoring  
• B – symtom  
• Snabbt stigande lymfocyttal 

 
(Se riktlinjer för behandlingsindikation) 

Remissionssyftande behandling 
 
Obligatorisk 

Nej/ Ja 
 

Cytostatika behandling  Nej/ Ja 
 
Ifylles oavsett om behandlingen är remissionssyftande eller inte. 

Cytostatika regim  Besvaras om ja på frågan om cytostatikabehandling.  
Klorambucil        (Leukeran®) 
Fludarabin 
FC                      (Fludarabin+ cyklofosfamid) 
CVP                   (Cyklofosfamid, Vincristin(Onkovin®),Prednisolon) 
CHOP                 (Vincristin(onkovin®), Cyklofosfamid, Doxorubicin              
                             Adriamycin ®, Prednisolon) 
Detta är första linjen behandling som skall anges vilket betyder att om 
man bytt regim så är det bara den första behandlingen som skall 
registreras. 
  

Annan cytostatika regim  Fritext om inget av alternativen ovan passar.  
 

Intervall Med vilket intervall gavs behandlingen. 
 
Dvs hur många dagar är det mellan dag ett i kur ett och dag ett i kur 
två.Om det blivit förskjutet några dagar behöver inte noteras. Skriv det 
intervall som avsågs från början.  

Annat intervall  Fritext om inget av alternativen ovan passar.  
 

Antal cykler Hur många behandlingscykler (omgångar) är givet. 
 

Datum för behandlingsstart År- mån- dag då cytostatikabehandlingen påbörjades. 
Om osäker på dagen fyll i 15. 
 

Antikroppar Är behandling med antikroppar given 
Nej/ Ja 
 

Vilken antikroppsbehandling är given 1= Alentuzumab 
2= Rituximab 
3= Annan 
 

Annan antikroppsbehandling  Om inget av ovanstående alternativ passar 
 

Datum för behandlingsstart År- mån- dag då antikroppsbehandlingen påbörjades 
Om osäker på dagen fyll i 15. 
 

Radioterapi Nej/Ja 
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Ange dos, om radioterapi är given  Ange total dos i Gy 
Ange datum, om radioterapi är given Ange datum för behandlingsstart 

Om osäker på dagen fyll i 15. 
 

Annan tumörbehandling  Nej/Ja    
Skulle kunna vara tex. Lenalidomid 
  

Om annan tumörbehandling är given, 
ange vilken  

Fri text 

Om annan tumörbehandling är given, 
ange datum 

Ange datum för behandlingsstart. 
Om osäker på dagen fyll i 15. 
 

Steroider givet Nej/Ja 
 

Om steroider är givet är det p ga 
hemolys 

Nej/Ja 

Om steroider är givet ange datum för 
behandlingsstart  

År- mån- dag för behandlingsstart med steroider. 
Om osäker på dagen fyll i 15. 
 

Datum för avslutad primärbehandling  
 
Obligatorisk 

Datum för sista behandlings dagen i sista cykeln i primärbehandlingen. 
Observera att det kan vara cytostatika po efter avslutad IV cytostatika. 
 

Aktuell för transplantationsutredning  Är patienten aktuell för transplantationsutredning  
 

RESPONSBEDÖMNING   
Responsbedömning utförd 
 
 
Obligatorisk 

Nej /Ja  
Om nej så behöver inget ytterligare registreras.  
Om nej- fyll i orsak 

Orsak till att responsbedömning ej är 
utförd 

1= Behandling avslutad på grund av biverkningar 
2= Terapibyte på grund av biverkningar 
3= Annan orsak  
Gäller fr.o.m. 2010-03-09 

Datum för bedömning av respons (Åå mm dd) Ange datum för när responsbedömningen utfördes. 
Bör vara när man erhållit alla provsvar.  
Om osäker på dagen fyll i 15. 

Respons  1= Komplett remission (CR) 
2= Inkomplett remission (CRi) 
3= Partiell remission (PR) 
4= Stabil sjukdom (SD) 
5= Progressiv sjukdom (PD)  
 

Utvärderingsmetod för respons  
Endast klinisk undersökning och 
rutinblodprover  

Nej/Ja 
Med rutinblodprover avses inte FACS analys. 
Om ja- Inget ytterligare behöver besvaras.  

Är FACS utförd på blod  Nej/Ja 
 

Om ja, visar undersökningen komplett 
remission 

Nej/ Ja 

Datortomografi 
Magnetröntgen  
Ultraljud  

Är någon av dessa undersökningar utförd  
Nej/Ja        

Om ja, visar denna undersökning 
komplett remission 

Nej/Ja        

Är morfologisk benmärgsundersökning 
utförd 

Nej/Ja        

Om ja, visar morfologisk undersökning Nej/Ja        
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CR  
Är FACS undersökning på benmärg 
utförd 

Nej/Ja        

Om ja, visar denna komplett remission Nej/Ja    
     

Är immunhistokemi utförd på benmärg Nej/Ja    
     

Om ja, visar denna komplett remission Nej/Ja     
    

  
Är patienten avliden? Nej/ Ja 

 
Dödsorsak Om patienten är avliden, ange dödsorsak. 

1= Blodsjukdomen inklusive komplikationer till behandling 
2= Behandlingsrelaterad (i remission) 
3= Orelaterad till blodsjukdom och behandling (ej i remission) 
4= Orelaterad till blodsjukdom och behandling (troligen i remission) 
98= Uppgift saknas 
 

Ingen fortsatt uppföljning på denna 
patient 
Synlig endast för monitor. 

Kan vara t ex patienter som flyttat till annat land eller patienter som inte 
önskar registreras i kvalitetsregistret.  

Ange orsak. 
 

Fritext 

 


