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OM REGISTRET 

Registret omfattar tre blanketter; Anmälan, Histopatologi primärtumör samt Histopatologi 
lymfkörtelkirurgi. Västra regionen har även en Uppföljning/Recidivanmälan. 
Anmälningsblanketten och blanketten för histopatologi primärtumör innehåller de uppgifter som 
ingår i canceranmälan till Socialstyrelsen. 

INKLUSIONSKRITERIER 

 

FÖRKLARING AV INNEHÅLL 

Kortnamn Kortnamn i registret, visas vid export till text- och XML-fil. 

Label Namn/fråga som visas i formulären. 

Beskrivning Beskrivning av variabelns innehåll, förändring av giltighet med 
datumangivelse och/eller ändring av text i formulär eller variabelns 
värdelista. 

Typ Datatyp i registret, t ex text, datum, lista, kryssruta. 

Värden i värdelista De värden som värdelistan innehåller. 

Logiska kontroller Information om en variabel är obligatorisk, beroende av andra variabler 
eller beräknas. 

LÄGE: C43* (ICD O/2-10) 

 C43* enligt ICDO/2-10 är bättre att använda eftersom C44* enligt ICD O/3 
även inkluderar andra former av hudcancer.  

Melanom på läppröda, genital hud samt analhud registreras inte i 
kvalitetsregistret.  

Melanom med okänd lokalisation ingår ej. Detta gäller från 2008-01-01. 
  

PAD_C24: 176 

 Misstänkta melanom (C24 = 173) ingår ej. 

In situ melanom samt LM (C24 = 174) ingår ej. Detta gäller från 2011-01-
01 (diagnosdatum). 

  

DIAGNOSGRUND: 3 ELLER 5 

 Endast PAD/Cyt-verifierade diagnoser. 
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FORMULÄR A – ANMÄLAN 

Anmälan finns i två olika formulär, A1 och A2. Formulär A1 - anmälan kan inrapportörerna själva skapa då denna innehåller alla aktuella variabler. Om inrapportörens 
klinik inte har genomfört utvidgad kirurgi anges vilken klinik som genomför utvidgad kirurgi och formuläret kan sparas. Registeradministratören på RCC kan sedan med 
ett knapptryck skicka formulär A2 som bara innehåller uppgifter för att fylla i utvidgad kirurgi (men en del andra uppgifter från tidigare inrapportering visas också 
skrivskyddade i formuläret). De två formulären har olika kortnamn för inrapporteringsuppgifterna, därför finns det två tabeller med inrapporteringsuppgifter. 

Anmälan: Inrapporteringsuppgifter (A1) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A00_lkfdia Hemortskod vid diagnos Hemortskod vid diagnos Text  Finnas både som systemvariabel och som 
registervariabel.  
Registervariabeln ”LK vid diagnos” finns 
bara i formulär Anmälan (för monitor). 
Om den är tom får den sitt värde från 
systemvariabeln _LK vid onload. Monitor 
kan ändra koden vid behov (om det finns 
information om annan LK vid diagnos.) 

A00_alder Ålder vid diagnos Ålder vid diagnos Heltal  Beräknas automatiskt 
• Registervariabeln ”Ålder vid diagnos” 
finns bara i formulär Anmälan. 
• När "Första provtagningsdatum 
(diagnosdatum i Cancerregistret)" 
(A20_diadat) anges, beräknas ålder 
(A20_diadat minus födelsedatum från 
PNR).  
• Den ska inte kunna ändras.  
• Visas skrivskyddad. 

A10_initav Initierat av Initierat av. Hämtas automatiskt enligt 
standarddokumentation. Synlig endast 
för monitor. 

Text   
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Anmälan: Inrapporteringsuppgifter (A1) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A10_inrapportor Inrapportör Initierat av. Hämtas automatiskt enligt 
standarddokumentation. Synlig endast 
för monitor. 

Text   

A10_inrappenhet Inrapportande enhet Initierat av. Hämtas automatiskt enligt 
standarddokumentation. Synlig endast 
för monitor. 

Text   

A10_rappsjukhus Inrapporterande sjukhus 
(kod) 

Inrapporterande sjukhus. Kod 6 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Sätts automatiskt utifrån 
"Inrapporterande enhet" 
(A10_inrappenhet). 

A10_rappklinik Inrapporterande klinik 
(kod) 

Inrapporterande klinik. Kod 3 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Sätts automatiskt utifrån 
"Inrapporterande enhet" 
(A10_inrappenhet). 

A10_indat Datum för inrapportering Datum för inrapportering (endast 
monitors formulär) 
Ifylls automatiskt (systemets datum) 
om tom. 

Datum  Ifylls automatiskt (systemets datum) om 
tom. 

A10_monkomm Monitors kommentar Monitors kommentar (endast monitors 
formulär) 

Text   

A10_anslak Anmälande läkare* Namn på läkare som godkänner 
inrapporteringen alternativt ansvarar 
för patienten. 
 
Obligatoriskt för inrapportör fr o m 
2015-09-24. 

Text  Obligatoriskt för inrapportör fr o m 2015-
09-24. 

A10_komplett V g markera kryssrutan 
om inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av 
enstaka uppgifter. 

V g markera kryssrutan om 
inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter. 

Sant/Falskt  Om ikryssad körs inte validering, se 
standarddokumentationen för mer 
information. 
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Anmälan: Inrapporteringsuppgifter (A2) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A2_inr_initav Initierat av Initierat av. Hämtas automatiskt enligt 
standarddokumentation. Synlig endast 
för monitor. 

Text   

A2_inr_inrapportor Inrapportör Initierat av. Hämtas automatiskt enligt 
standarddokumentation. Synlig endast 
för monitor. 

Text   

A2_inr_inrappenhet Inrapportande enhet Initierat av. Hämtas automatiskt enligt 
standarddokumentation. Synlig endast 
för monitor. 

Text   

A2_inr_rappsjukhus Inrapporterande sjukhus 
(kod) 

Inrapporterande sjukhus. Kod 6 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Sätts automatiskt utifrån 
"Inrapporterande enhet" 
(A10_inrappenhet). 

A2_inr_rappklinik Inrapporterande klinik 
(kod) 

Inrapporterande klinik. Kod 3 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Sätts automatiskt utifrån 
"Inrapporterande enhet" 
(A10_inrappenhet). 

A2_inr_indat Datum för inrapportering Datum för inrapportering (endast 
monitors formulär) 
Ifylls automatiskt (systemets datum) 
om tom. 

Datum  Ifylls automatiskt (systemets datum) om 
tom. 

A2_inr_monkomm Monitors kommentar Monitors kommentar (endast monitors 
formulär) 

Text   

A2_inr_anslak Anmälande läkare* Namn på läkare som godkänner 
inrapporteringen alternativt ansvarar 
för patienten. 
 
Obligatoriskt för inrapportör fr o m 
2015-09-24. 

Text  Obligatoriskt för inrapportör fr o m 2015-
09-24. 
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Anmälan: Inrapporteringsuppgifter (A2) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A2_inr_komplett V g markera kryssrutan 
om inrapporteringen 
avser 
komplettering/rättning av 
enstaka uppgifter. 

V g markera kryssrutan om 
inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter. 

Sant/Falskt  Om ikryssad körs inte validering, se 
standarddokumentationen för mer 
information. 

 

Anmälan: Första besöket 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A10_vardniva Vårdnivå på första 
läkarbesöket 

Vårdnivå på första läkarbesöket. 
Giltig t.o.m. 2012-01-16 
Giltig igen fr.o.m. 2012-07-05 

Lista 01=Vårdcentral 

02=Privatläkare 

03=Hudklinik 

05=Annan 

04=Kirurgklinik (även 
ÖNH, Plastik) 

 

A10_vardannan Annan vårdnivå, 
specificerad i klartext* 

Beskrivning av vilken typ av annan 
vårdnivå på första läkarbesöket. 
Obligatorisk om A10_vardniva = Annan  
Giltig t.o.m. 2012-01-16 
Giltig igen fr.o.m. 2012-07-05 

Text  Visas och är obligatorisk om Vårdnivå på 
första läkarbesöket (A10_vardniva) = 
Annan 

A10_lakbesdat Datum för första 
läkarbesök 

Datum för första läkarbesök. 
Giltig t.o.m. 2012-01-16 
Giltig igen fr.o.m. 2012-07-05 

Datum   
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Anmälan: Primära tumördata 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A20_lokal Lokalisation enligt ICD0-
3* 

Lokalisation enligt ICD0-3. 
 
Obligatorisk, krav för 
canceranmälan 

Lista 01=Läpphud, över- och under 

02=Ögonlock, övre och nedre samt 
ögonvrå 

03=Ytteröra, inkl yttre hörselgång 

04=Annan eller ospecificerad del av 
ansiktet 

05=Huvudsvål och hals/nacke 

06=Bål, inkl anus/perianalt, axill, 
ljumske och perineum 

07=Övre extremitet och axel/skuldra 

08=Handflata/subungualt 
(fingernagel) 

09=Nedre extremitet och höft 

10=Fotsula/subungualt (tånagel) 

Obligatorisk, krav för canceranmälan 

A20_lokaltid Lokalisation enligt tidigare 
definition 

Lokalisation enligt 
gammal registerdefinition 
Visas ej i 
inmatningsformulär. 
Beräknas automatiskt. 

Text  Visas ej i inmatningsformulär. En 
konvertering görs till den gamla 
registerdefinitionen av tumörens 
lokalisation. 
 
Beräknas automatiskt. 
”1” om A20_lokal = 01, 02, 03, 04, 05 
”2” om A20_lokal = 07 
”3” om A20_lokal = 09 
”4” om A20_lokal = 06 
”5” om A20_lokal = 08, 10 

A20_frambak Ange om läget är fram- 
eller baksida* 

Ange om läget är fram- 
eller baksida. 

Lista 1=Fram 

2=Bak 

99=Ej tillämpligt 

Visas och är obligatorisk om Lokalisation 
enligt ICD-O3 (A20_lokal) = Bål 
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Anmälan: Primära tumördata 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A20_sida Sida* Sida 
 

Lista 1=Höger 

2=Vänster 

3=Medellinje 

99=Ej tillämpligt 

Obligatorisk, krav för canceranmälan 
 
Svarsalternativet ”Ej tillämpligt” giltigt t o 
m 2015-09-24. Svarsalternativet 
”Medellinje” giltigt fr o m 2015-09-24. 

A20_tumlokal Tumörens lokalisation, 
specificerad i klartext* 

Tumörens lokalisation, 
specificerad i klartext 
 
Giltig fr.o.m. 2009-06-30 

Text  Obligatorisk för inrapportör fr o m 2015-
09-24. 

A20_diadat Första 
provtagningsdatum* 
(diagnosdatum i 
Cancerregistret) 

Första provtagningsdatum 
(diagnosdatum i 
Cancerregistret) 
Obligatorisk, krav för 
canceranmälan.  
Ändrad label fr.o.m. 2012-
01-16. Hette tidigare 
Diagnosdatum 

Datum   

A20_diagrund Diagnosgrund Diagnosgrund Lista 3=PAD 

5=Cytologi 

9=Annat 

Obligatorisk, krav för canceranmälan 

A20_diaannat Annan typ av 
diagnosgrund, 
specificerad i klartext* 

Diagnosgrund, 
beskrivning av vilken 
annan grund för diagnos. 

Text  Visas och är obligatorisk om 
Diagnosgrund (A20_diagrund) = Annat 
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Anmälan: Klinisk tumörutbredning 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A30_enbprim Enbart primärtumör* Enbart primärtumör Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

 

A30_reglym 
Regionala palpabla 
lymfkörtelmetastaser* 

Regionala palpabla 
lymfkörtelmetastaser. Lista 

0=Nej 

1=Ja 
Visas och är obligatorisk om Enbart 
primärtumör (A30_enbprim) = Nej 

A30_sattra 
Satelliter/metastas in 
transit* 

Satelliter/metastas in 
transit. Lista 

0=Nej 

1=Ja 
Visas och är obligatorisk om Enbart 
primärtumör (A30_enbprim) = Nej 

A30_klimet Fjärrmetastaser* Fjärrmetastaser. Lista 

0=Nej 

1=Ja 

Visas och är obligatorisk om Enbart 
primärtumör (A30_enbprim) = Nej 

A30_methud 

Hud/ 
lymfkörtelmetastaser 
(M1a)* 

Hud/ lymfkörtelmetastaser 
(M1a). Lista 

0=Nej 

1=Ja Visas och är obligatorisk om 
Fjärrmetastaser (A30_klimet) = Ja 

A30_metlunga Metastas i lunga (M1b)* Metastas i lunga (M1b). Lista 

0=Nej 

1=Ja 
Visas och är obligatorisk om 
Fjärrmetastaser (A30_klimet) = Ja 

A30_metovr 
Övriga viscerala 
metastaser (M1c)* 

Övriga viscerala 
metastaser (M1c). Lista 

0=Nej 

1=Ja 
Visas och är obligatorisk om 
Fjärrmetastaser (A30_klimet) = Ja 

A30_ldutf LD-prov utfört* LD-prov utfört. Lista 

0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 
Visas och är obligatorisk om 
Fjärrmetastaser (A30_klimet) = Ja 

A30_ldforh 
LD-prov förhjöjt 2 prover 
(M1c)* 

LD-prov förhjöjt 2 prover 
(M1c). Lista 

0=Nej 

1=Ja 
Visas och är obligatorisk om LD-
prov utfört (A30_ldutf) = Ja 
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Anmälan: Klinisk tumörutbredning 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A20_nklass8 N-klassifikation N-klassifikation 

Obligatorisk, krav för 
canceranmälan 

Valen visas i en 
envalslista med 
beskrivande text. Se 
separat tabell. 

Lista NX = NX  

N0 = N0  

N1 = N1  

N1a = N1a  

N1b = N1b  

N2 = N2  

N2a = N2a  

N2b = N2b  

N2c = N2c  

N3 = N3  

Värdet sätts till N0 om Enbart 
primärtumör (A30_enbprim) = Ja 

 

A20_mklass M-klassifikation M-klassifikation 

Obligatorisk, krav för 
canceranmälan 

Lista 01=MX = Ej undersökt 

02=M0 = Inga metastaser 

03=M1a = Fjärrmetastas i hud, subkutana eller 
körtelmetastaser. LD normal. 

04=M1b = Lungmetastaser. LD normal 

05=M1c = Övriga viscerala metastaser. LD 
normal. Eller fjärrmet. med förhöjt LD-värde vid 
två mätningar 

06= M1d = CNS metastaser 

Värdet sätts till M0 om Enbart 
primärtumör (A30_enbprim) = Ja 

N-klassifikation (tabell) 

N Antal patologiska lymfkörtlar In-transit-, Satellit- och/eller Mikrosatellitmetastaser 

Nx Ej undersökta / Ingen SNB utförd. 

T1 melanom undantagna (klinisk bedömning anges). 

 Nej 

N0 Inga lymfkörtelmetastaser  Nej 
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N1a 1 lymfkörtel med metastas (SNB diagnostik) Nej 

N1b 1 lymfkörtel med klinisk metastas Nej 

N1c Ingen lymfkörtelmetastas Ja 

N2a 2–3 lymfkörtlar med metastaser (SNB diagnostik) Nej 

N2b 2–3 lymfkörtlar med metastaser (minst 1 klinisk metastas) Nej 

N2c 1 lymfkörtel med metastas (SNB eller klinisk metastas) Ja 

N3a ≥ 4 lymfkörtlar med metastaser (SNB diagnostik) Nej 

N3b ≥ 4 lymfkörtlar med metastaser (minst 1 klinisk metastas / konglomerat) Nej 

N3c ≥ 2 lymfkörtlar med metastaser (SNB / kliniska metastaser/ konglomerat) Ja 

 

 

Anmälan: Primär kirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A40_datprimkir Datum för primär kirurgi Datum för primär kirurgi Datum   

A40_sjkprimtxt2 Vårdenhet som utfört den 
primära kirurgin* 

Sjukhus/klinik/vårdcentral/privatmot
tagning som utfört den primära 
kirurgin. 

Text  Vårdenhet väljs i en lista med 
organisationsenheter i INCA och läggs in i 
textfältet automatiskt. 

A40_sjkprimkod Enhet som utfört den 
primära kirurgin 
(sjukhuskod) 

Enhet som utfört den primära 
kirurgin. Kod 6 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Visas och är obigatorisk endast för 
monitorer. Sätts automatiskt utifrån 
"Vårdenhet som utfört den primära 
kirurgin" (A40_sjkprimtxt2) enligt 
standarddokumentationen. 

A40_klinprimkod Enhet som utfört den 
primära kirurgin 
(klinikkod) 

Enhet som utfört den primära 
kirurgin. Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Visas och är obigatorisk endast för 
monitorer. Sätts automatiskt utifrån 
"Vårdenhet som utfört den primära 
kirurgin" (A40_sjkprimtxt2) enligt 
standarddokumentationen. 
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Anmälan: Primär kirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A40_kirpri Typ av primär kirurgi* Typ av primär kirurgi Lista 1=Excision + sutur 

2=Hudtransplantation 

3=Lambåplastik 

4=Amputation 

5=Annat 

 

A40_kirpriannval Välj annan typ av primär 
kirurgi i listan* 

Ange vilken annan typ av primär 
kirurgi som utförts. 

Lista 1=Stansbiopsi 

2=Curettage 

3=Laserexcision 

9=Övrigt 

Visas och är obligatorisk om Typ av 
primär kirurgi (A40_kirpri) = Annat 

A40_kirpriann Övrigt, specificera i 
klartext* 

Beskrivning av vilken annan typ av 
primär kirurgi som utförts. 

Text  Visas och är obligatorisk om Lista på 
annan typ av primär kirurgi 
(A40_kirpriannval) = Övrigt 

A40_patpritxt Patologiavdelning (vid 
primär kirurgi) 

Patologiavdelning (vid primär 
kirurgi) 
Obligatorisk, krav för 
canceranmälan 

Text   

A40_patprikod Patologiavdelning (kod) Patologiavdelning. Kod 3 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast för 
monitor 
Obligatorisk, krav för 
canceranmälan 

Text  Visas och är obigatorisk endast för 
monitorer. Sätts automatiskt utifrån 
"Patologiavdelning (vid primär kirurgi)" 
(A40_patpritxt) enligt 
standarddokumentationen. 

A40_pripadnr PAD-nr (primär kirurgi). PAD-nr (primär kirurgi). 
Obligatorisk, krav för 
canceranmälan 

Text   

A40_pripadar2 PAD-år (primär kirurgi). PAD-år (primär kirurgi). 
Obligatorisk, krav för 
canceranmälan 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100 
Möjlighet att skriva 2 siffror och det sätts 
automatiskt till 4 siffror. 
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Anmälan: Kliniska mått 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A20_klinstor Tumördiameter i hela mm 
(största kliniska mått) 

Tumördiameter i hela mm 
(största kliniska mått) 

Heltal   

A20_storsakn Uppgift om tumördiameter 
kan ej anges 

Uppgift om tumördiameter 
kan ej anges 

Sant/Falskt  Inte obligatorisk. 
 
Visas INTE om Tumördiameter i hela mm 
(största kliniska mått) (A20_klinstor) är 
ifylld. 

A20_saknlista Ange orsak till varför 
tumörstorlek inte kan 
anges* 

Orsak till varför tumörstorlek 
inte kan anges 

Lista 1=Ingen uppgift i journal 

2=Ingen uppgift på remiss 

9=Annan orsak 

Visas och är obligatorisk om Uppgift om 
tumördiameter kan ej anges 
(A20_storsakn) är ikryssad 

A20_sakntxt Ange förklaring till varför 
tumördiametern ej kan 
fyllas i* 

Förklaring till varför 
tumördiametern ej kan fyllas 
i. 

Text  Visas och är obligatorisk om Orsak till 
varför tumörstorlek ej kan anges 
(A20_saknlista) = Annan orsak 

A40_mmpri Uppmätt klinisk marginal 
(av läkaren som utför 
primärkirurgin, anges i 
hela mm) 

Uppmätt klinisk marginal (av 
läkaren som utfört 
primärkirurgin, anges i mm) 
Ändrad label fr o m 2015-09-
24. Hette tidigare ”Fri klinisk 
marginal” 

Heltal  Avrundas automatiskt. Mindre än 1 
avrundas alltid till 0. 

A40_mmprisak Uppgift om fri klinisk 
marginal saknas. 

Uppgift om fri klinisk marginal 
saknas. 

Sant/Falskt  Inte obligatorisk. 
Visas INTE om Uppmätt klinisk marginal 
(av läkaren som utfört primärkirurgin, 
anges i mm) (A40_mmpri) är ifylld. 

A40_mmprisaktxt Förklaring till varför fri 
klinisk marginal ej kan 
anges. 

Förklaring till varför fri klinisk 
marginal ej kan anges. 

Text  Visas och är obligatorisk om Uppgift om 
uppmätt klinisk marginal saknas 
(A40_mmprisak) är ikryssad 
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Anmälan: Diagnosbesked 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A50_besdat Datum för första 
diagnosbesked till 
patienten 

Datum för första 
diagnosbesked till patienten. 
Avser diagnosbesked efter 
första diagnostiska ingrepp. 

Datum   

A50_infovia Diagnosbesked till 
patienten har givits vid/via 

Diagnosbesked till patienten 
har givits vid/via 

Lista 1=Besök 

2=Enbart telefon  

3=Brev 

4=Annat 

 

 

A50_infoann Beskrivning av annat sätt 
som diagnosbesked givits 
på. 

Beskrivning av annat sätt 
som diagnosbesked givits 
på. 

Text  Visas och är obligatorisk om 
"Diagnosbesked till patienten har givits 
vid/via" (A50_infovia) = Annat 

A50_kontaktsskdia Patienten har erbjudits 
kontaktsjuksköterska (vid 
diagnostillfället) 

Patienten har eller har 
erbjudits 
kontaktsjuksköterska (vid 
diagnostillfället) 
Giltig fr.o.m. 2012-07-05 
Giltig t o m 2015-09-24 
Ersattes av "Patienten har 
eller har erbjudits 
kontaktsjuksköterska" 
(A70_kontaktssk). 
Giltig igen fr.o.m 2018-01-22 

Lista 0=Nej 

1=Ja 
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Anmälan: Planerad ytterligare kirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A40_utvpla2 Utvidgad kirurgi planerad* Utvidgad kirurgi planerad 
Giltig fr.o.m 2018-01-22 
Ersätter tidigare variabel för 
Utvidgad kirurgi planerad 
(A40_utvpla). 

Lista 0=Nej 

1=Ja, på egna kliniken 

2=Ja, på annan klinik 

 

A40_utvplasjktxt2 Vårdenhet för planerad 
utvidgad kirurgi 

Namn på sjukhus/klinik som 
planeras göra den utvidgade 
kirurgin. Om enheten är en 
annan än den 
inrapporterande kan monitor 
skicka ärendet vidare för 
komplettering. 

Text  Visas och är obligatorisk om Utvidgad 
kirurgi planerad (A40_utvpla2) = Ja, på 
annan klinik 
Vårdenhet väljs i en lista med 
organisationsenheter i INCA och läggs in i 
textfältet automatiskt. 

A40_utvplasjkkod Enhet för planerad 
utvidgad kirurgi 
(sjukhuskod) 

Enhet för planerad utvidgad 
kirurgi. Kod 6 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor 

Text  Visas och är obigatorisk endast för 
monitorer. Sätts automatiskt utifrån 
"Vårdenhet för planerad utvidgad kirurgi" 
(A40_utvplasjktxt2) enligt 
standarddokumentationen. 

A40_utvplaklinkod Enhet för planerad 
utvidgad kirurgi (klinikkod) 

Enhet för planerad utvidgad 
kirurgi. Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Visas och är obigatorisk endast för 
monitorer. Sätts automatiskt utifrån 
"Vårdenhet för planerad utvidgad kirurgi" 
(A40_utvplasjktxt2) enligt 
standarddokumentationen. 

A60_lymfpla2 Lymfkörtelkirurgi planerad Lymfkörtelkirurgi planerad 
Giltig fr.o.m 2018-01-22 
Ersätter tidigare variabel för 
Lymfkörtelkirurgi planerad 
(A60_lymfpla). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

96=Vet ej 

 

A70_diagsn Orsak = Diagnostisk, 
sentinel node (SNB)* 

Orsak till lymfkörtelkirurgi: 
Diagnostisk, sentinel node. 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

Visas och är obligatorisk om 
Lymfkörtelkirurgi planerad (A60_lymfpla2) 
= Ja 
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Anmälan: Planerad ytterligare kirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A70_terapk Orsak = Terapeutisk, 
palpabla körtlar* 

Orsak till lymfkörtelkirurgi: 
Terapeutisk, palpabla körtlar 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

Visas och är obligatorisk om 
Lymfkörtelkirurgi planerad (A60_lymfpla2) 
= Ja 

A70_annors Orsak = Annan* Orsak till lymfkörtelkirurgi: 
Annan. 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

Visas och är obligatorisk om 
Lymfkörtelkirurgi planerad (A60_lymfpla2) 
= Ja 

A70_lymfkirann Beskrivning av vilken 
annan orsak till 
lymfkörtelkirurgi* 

Beskrivning av vilken annan 
orsak till lymfkörtelkirurgi. 

Text  Visas och är obligatorisk om Orsak till 
lymfkörtelkirurgi: Annan (A70_annors) = 
Ja 

 

 

Anmälan: Utvidgad kirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A60_planutvkirejutf Planerad utvidgad 
kirurgi ej utförd 

Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd 
Giltig fr o m 2015-09-24. Då 
endast i monitorformulär 
Gäller även för inrapportörer 
fr.o.m 2018-01-22 

Sant/ 
Falskt 

 Ingår i blocket "Utvidgad kirurgi".  
A1-formuläret: Blocket visas om Utvidgad 
kirurgi planerad (A40_utvpla) = Ja, på egna 
kliniken. 

A60_planutvkirejutfors Ange orsak i klartext Ange orsak 

Giltig fr.o.m. 2018-01-22 

Text  Visas och är obligatorisk om Planerad 
utvidgad kirurgi ej utförd (A60_planutvkirejutf) 
är ikryssad 

A60_datutvkir Datum för utvidgad 
kirurgi 

Datum för utvidgad kirurgi. Datum  Visas INTE om Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd (A60_planutvkirejutf) är ikryssad. 
Ingår i blocket "Utvidgad kirurgi".  
A1-formuläret: Blocket visas om Utvidgad 
kirurgi planerad (A40_utvpla) = Ja. 
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Anmälan: Utvidgad kirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A60_sjkutvtxt2 Sjukhus/klinik som 
utfört den utvidgade 
kirurgin. 

Sjukhus/klinik som utfört den 
utvidgade kirurgin. 

Text  Visas INTE om Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd (A60_planutvkirejutf) är ikryssad. 
Vårdenhet väljs i en lista med 
organisationsenheter i INCA och läggs in i 
textfältet automatiskt. 
Ingår i blocket "Utvidgad kirurgi".  
A1-formuläret: Blocket visas om Utvidgad 
kirurgi planerad (A40_utvpla) = Ja. 

A60_sjkutvkod Enhet som utfört den 
utvidgade kirurgin 
(sjukhuskod) 

Enhet som utfört den utvidgade 
kirurgin. Kod 6 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Visas och är obligatorisk endast för 
monitorer. Sätts automatiskt utifrån 
"Sjukhus/klinik som utfört den utvidgade 
kirurgin" (A60_sjkutvtxt2) enligt 
standarddokumentationen. 

A60_klinutvkod Enhet som utfört den 
utvidgade kirurgin 
(klinikkod) 

Enhet som utfört den utvidgade 
kirurgin. Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Visas och är obigatorisk endast för monitorer. 
Sätts automatiskt utifrån "Sjukhus/klinik som 
utfört den utvidgade kirurgin" (A60_sjkutvtxt2) 
enligt standarddokumentationen. 

A60_kirutv Typ av utvidgad kirurgi Typ av utvidgad kirurgi Lista 1=Excision + sutur 

2=Hudtransplantation 

3=Lambåplastik 

4=Amputation 

5=Annat 

Visas INTE om Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd (A60_planutvkirejutf) är ikryssad. 
Ingår i blocket "Utvidgad kirurgi".  
A1-formuläret: Blocket visas om Utvidgad 
kirurgi planerad (A40_utvpla) = Ja. 

A60_kirutvann Annan typ av utvidgad 
kirurgi, specificerad i 
klartext 

Beskrivning av vilken annan typ 
av utvidgad kirurgi som utförts 

Text  Visas och är obligatorisk om Typ av kirurgi 
(A60_kirutv) = Annat 

A60_patutvtxt Patologiavdelning (vid 
utvidgad kirurgi). 

Patologiavdelning (vid utvidgad 
kirurgi). 

Text  Visas INTE om Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd (A60_planutvkirejutf) är ikryssad. 
Ingår i blocket "Utvidgad kirurgi".  
A1-formuläret: Blocket visas om Utvidgad 
kirurgi planerad (A40_utvpla) = Ja. 
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Anmälan: Utvidgad kirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A60_patutvkod Patologiavdelning 
(kod) 

Patologiavdelning. Kod 3 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast 
för monitor. 

Text  Visas och är obligatorisk endast för 
monitorer. Sätts automatiskt utifrån 
"Patologiavdelning (vid utvidgad kirurgi)" 
(A60_patutvtxt) enligt 
standarddokumentationen. 
Visas INTE om Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd (A60_planutvkirejutf) är ikryssad. 
Ingår i blocket "Utvidgad kirurgi".  
A1-formuläret: Blocket visas om Utvidgad 
kirurgi planerad (A40_utvpla) = Ja, på egna 
kliniken. 

A60_utvpadnr PAD-nr (utvidgad 
kirurgi)* 

PAD-nr (utvidgad kirurgi). Text  Visas INTE om Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd (A60_planutvkirejutf) är ikryssad. 
Ingår i blocket "Utvidgad kirurgi".  
A1-formuläret: Blocket visas om Utvidgad 
kirurgi planerad (A40_utvpla) = Ja. 

A60_utvpadar2 PAD-år (utvidgad 
kirurgi)* 

PAD-år (utvidgad kirurgi) Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100 
Visas INTE om Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd (A60_planutvkirejutf) är ikryssad. 
Ingår i blocket "Utvidgad kirurgi".  
A1-formuläret: Blocket visas om Utvidgad 
kirurgi planerad (A40_utvpla) = Ja. 

A60_mmutv Uppmätt fri marginal till 
operationsärr (av 
läkaren som utför 
ingreppet, anges i hela 
mm)* 

Fri marginal till operationsärr. 
Anges i mm. 

Heltal  Visas INTE om Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd (A60_planutvkirejutf) är ikryssad. 
Ingår i blocket "Utvidgad kirurgi".  
A1-formuläret: Blocket visas om Utvidgad 
kirurgi planerad (A40_utvpla) = Ja. 

A60_mmutvsak Uppgift om uppmätt fri 
marginal till 
operationsärr saknas 

Uppgift om uppmätt fri marginal 
till operationsärr saknas 

Sant/Fals
kt 

 Inte obligatorisk. 
Visas INTE om Fri marginal till operationsärr, 
anges i mm (A60_mmutv) är ifylld. 
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Anmälan: Utvidgad kirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A60_mmutvsaktxt Förklaring till varför fri 
marginal till 
operationsärr ej kan 
anges* 

Förklaring till varför fri marginal 
till operationsärr ej kan anges. 

Text  Visas och är obligatorisk om Uppgift om fri 
marginal saknas (A60_mmutvsak) är 
ikryssad 

A70_lymfutf SNB/lymfkörtelkirurgi 
utförd* 

SNB/lymfkörtelkirurgi utförd 
Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

Visas och är obligatorisk om Datum för 
utvidgad kirurgi (A60_datutvkir) har ett värde 

A70_lymfejutf Orsak varför 
SNB/lymfkörtelkirurgi 
ej utförts* 

Orsak varför 
SNB/lymfkörtelkirurgi ej utförts 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och är obligatorisk om 
SNB/lymfkörtelkirurgi utförd (A70_lymfutf) = 
Nej 

A70_mdk Patienten har 
diskuterats på 
multidisciplinär 
konferens* 

Patienten har diskuterats på 
multidisciplinär konferens 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

Obligatorisk om datum för utvidgad kirurgi 
anges. 
Visas INTE om Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd (A60_planutvkirejutf) är ikryssad. 

A70_kontaktsskbeh Patienten har erbjudits 
kontaktsjuksköterska* 
(efter avslutad 
behandling) 

Patienten har eller har erbjudits 
kontaktsjuksköterska (efter 
avslutad behandling) 
Giltig fr.o.m. 2012-07-05 
Giltig t o m 2015-09-24 
Ersattes av "Patienten har eller 
har erbjudits 
kontaktsjuksköterska" 
(A70_kontaktssk). 
Giltig igen fr.o.m 2018-01-22 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

Obligatorisk om datum för utvidgad kirurgi 
anges. 
Visas INTE om Planerad utvidgad kirurgi ej 
utförd (A60_planutvkirejutf) är ikryssad. 
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FORMULÄR B – HISTOPATOLOGI PRIMÄRTUMÖR 

Histopatologi Primärtumör: Inrapporteringsuppgifter 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

B10_initav Initierat av Initierat av. Hämtas automatiskt fån 
systemvariabeln, InitieratAv. Synlig endast 
för monitor. 

Text   

B10_inrapportor Inrapportör Inrapportör. Hämtas automatiskt från 
systemvariabeln, Inrapportör. Synlig endast 
för monitor. 

Text   

B10_inrappenhet Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet. Hämtas automatiskt 
från systemvariabeln, Inrapp.enhet. Synlig 
endast för monitor. 

Text   

B10_rappsjkkod Inrapporterande sjukhus 
(kod) 

Inrapporterande sjukhus. Kod 6 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för monitor. 

Text   

B10_rappklinkod Inrapporterande klinik 
(kod) 

Kod för inrapporterande klinik. Kod 3 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast för monitor. 

Text   

B10_indat Datum för inrapportering. Datum för inrapportering. Datum   

B10_monkomm Monitors kommentar. Monitors kommentar. Text   

B10_anspat Ansvarig läkare/patolog Namn på läkare eller patolog som godkänner 
inrapporteringen alternativt ansvarar för 
patienten. 

Text  Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B10_komplett Markeras endast när 
enstaka uppgifter 
och/eller enbart en text i 
kommentarrutan skickas 

V g markera med ett kryss om 
inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka uppgifter 

Sant/Falskt   

 



Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom 
Variabelbeskrivning 

 

 

 

Formulär B – Histopatologi Primärtumör       24 (106) 

Histopatologi Primärtumör: Remissuppgifter 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

B20_remsvf Utreds patienten enligt 
SVF? 

Utreds patienten enligt SVF? 

Giltig fr.o.m. 2016-12-01 

Lista 1=Ja 

0=Nej 

Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_paddat Ankomstdatum för PAD Ankomstdatum för PAD 

Ändrad label fr.o.m. 2011-04-01. Hette 
tidigare ”Datum för PAD” 

Datum  Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_svarsdat Svarsdatum för PAD Svarsdatum för PAD 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_patavdtxt Patologiavdelning Patologiavdelning Text  Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_patavdkod Patologiavdelning (kod) Patologiavdelningskod. Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för monitor. 

Text  Visas och är obligatorisk från start 
för monitor 

B20_padnr PAD-nr PAD-nr Text  Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_padar PAD-år PAD-år Heltal  Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor. 
Måste vara ett årtal mellan 1970 – 
2100 
Möjlighet att skriva 2 siffror och det 
sätts automatiskt till 4 siffror. 

B20_remsjktxt Remitterande sjukhus och 
klinik. 

Remitterande sjukhus och klinik. Text  Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_remsjkkod Remitterande sjukhus 
(kod) 

Remitterande sjukhus. Kod 6 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för monitor. 

Text  Visas och är obligatorisk från start 
för monitor 

B20_remklinkod Remitterande klinik (kod) Remitterande klinik. Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för monitor. 

Text  Visas och är obligatorisk från start 
för monitor 
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Histopatologi Primärtumör: Tumöruppgifter 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

B20_tumlokal Lokalisation klartext Tumörens lokalisation, specificerad i 
klartext 

Text  Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_histtyp Histopatologisk typ Histopatologisk typ. 
Obligatorisk 
Svarsalternativ ”5 = Annan typ” ny 
text fr o m 2014-11-25T14:47. Hette 
tidigare ”Annan” 
Svarsalternativ ”96 = Oklassificerbar” 
giltig fr o m 2015-09-24. 

Lista 1=SSM (ytspridande 
melanom) 

2=LMM (lentigo 
maligna melanom) 

3=NM (nodulärt 
melanom) 

4=ALM (akralt 
lentiginöst melanom) 

5=Annan typ 

96=Oklassificerbar 

Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_histann Specificera i klartext Beskrivning av vilken annan 
histogenetisk typ. 

Text  Visas och är obligatorisk om 
B20_histtyp = Annan typ 

B20_breslow Tumörtjocklek i mm enligt 
Breslow 

Tumörtjocklek enligt Breslow. Anges 
med en (1) decimal. 

Decimaltal  Obligatorisk om inte B20_bressakn 
är ikryssad 

B20_bressakn Tumörtjocklek enligt 
Breslow kan ej anges. 

Tumörtjocklek enligt Breslow kan ej 
anges. 

Sant/Falskt  Om B20_breslow angivet visas inte 
denna. 

B20_bressaknors Ange orsak Orsak till varför tumörtjocklek ej kan 
anges, specificerad i klartext. 

Text  Visas om B20_bressakn är ikryssad 

B20_frimargang Fri marginal angivet (av 
patologen på PAD) 

Fri marginal angivet (av patologen på 
PAD) 
Giltig fr o m 2015-09-24. Obligatorisk. 

Lista 1=Ja, marginal i mm 

0=Nej, ingen fri 
marginal 

98=Uppgift saknas i 
PAD 

Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_frimargmm Fri marginal angivet i mm Fri marginal angivet i mm. 
Giltig fr o m 2015-09-24. Obligatorisk 
om ”Fri marginal angivet = Ja” 

Heltal  Visas och är obligatorisk om 
B20_frimargang = Ja, marginal i 
mm 
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Histopatologi Primärtumör: Tumöruppgifter 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

B20_clark Clarknivå Clarknivå Lista 2=II 

3=III 

4=IV 

5=V 

96=Ej bedömbar 

Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_ulc Ulceration. Ulceration. Lista 0=Nej 

1=Ja 

96=Ej bedömbart 

Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_mitos Förekomst av mitoser. Förekomst av mitoser. Lista 0=Nej 

1=Ja 

96=Ej bedömbart 

Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_markreg Markerade 
regressionsfenomen. 

Markerade regressionsfenomen. Lista 0=Nej 

1=Ja 

96=Ej bedömbart 

Visas och är obligatorisk från start 
för både inrapportör och monitor 

B20_tklass T-klassifikation enligt 
PAD-uppgifterna 

T-klassifikation enligt PAD-
uppgifterna 

Text  Underlag för beräkning finns i 
separat dokument. 

B20_tklassajcc T-klassifikation enligt 
AJCC, 7th edition 

T-klassifikation enligt AJCC, 7th 
edition 

Text  Underlag för beräkning finns i 
separat dokument. 

B20_tklasstnm8 T-klassifikation enligt 
AJCC, 8th edition 

T-klassifikation enligt AJCC, 8th 
edition 

Giltig fr.o.m. 2018-01-22 

Text  Underlag för beräkning finns i 
separat dokument. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       27 (106) 

FORMULÄR C – HISTOPATOLOGI LYMFKÖRTELKIRURGI 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Inrapporteringsuppgifter 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C10_initav Initierat av Initierat av. Hämtas automatiskt från 
systemvariabeln, InitieratAv. Synlig 
endast för monitor. 

Text  Hämtas automatiskt från 
systemvariabeln, InitieratAv. 

C10_inrappenhet Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet. Hämtas 
automatiskt från systemvariabeln, 
Inrapp.enhet. Synlig endast för monitor. 

Text  Hämtas automatiskt från 
systemvariabeln, Inrapp.enhet. 

C10_rappsjkkod Inrapporterande sjukhus 
(kod) 

Inrapporterande sjukhus. Kod 6 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text   

C10_rappklinkod Inrapporterande klinik (kod) Inrapporterande klinik. Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för monitor. 

Text   

C10_inrapportor Inrapportör Inrapportör. Hämtas automatiskt från 
systemvariabeln, Inrapportör. Synlig 
endast för monitor. 

Text  Hämtas automatiskt från 
systemvariabeln, Inrapportör. 

C10_anslak Ansvarig patolog Namn på den läkare eller patolog som 
godkänner inrapporteringen alternativt 
ansvarar för patienten. 

Text  Alltid obligatorisk. 

C10_indat Datum för inrapportering. Datum för inrapportering. Datum   

C10_komplett V g markera i kryssrutan om 
inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av 
enstaka uppgifter. 

V g markera i kryssrutan om 
inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter. 

Sant/Falskt  Om ikryssad ska inga valideringar  
göras. 

C10_monkomm Monitors kommentar. Monitors kommentar. Text   
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_datsn Datum för sentinel node 
(höger axill). 

Datum för sentinel node (höger 
axill). 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (sentinel node, höger axill). 

Remitterande enhet (sentinel node, höger axill). 

Remitterande sjukhuskod (sentinel node, höger 
axill).  Gäller endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (sentinel node, höger axill). 
Gäller endast för monitorer 

Patologiavdelning (sentinel node, höger axill). 
Gäller endast för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (sentinel node, höger axill).  
Gäller endast för monitorer 

PAD-nr (sentinel node, höger axill).  

PAD-år (sentinel node, höger axill).  

Antal undersökta körtlar (sentinel node, höger axill).  

Antal positiva körtlar (sentinel node, höger axill). 

Storlek på den största metastasen (anges i tiondels 
mm) (sentinel node, höger axill) 

Periglandulär växt (vid sentinel node kirurgi, höger 
axill). 

C15_svarsdatsn Svarsdatum för PAD 
(sentinel node, höger axill) 

Svarsdatum för PAD (sentinel 
node, höger axill) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för sentinel node 
(höger axill)" (C15_datsn) angivet. 

C15_snremenhet Remitterande enhet (sentinel 
node, höger axill) 

Remitterande enhet (sentinel 
node, höger axill) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för sentinel node 
(höger axill)" (C15_datsn) angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_snremsjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
höger axill) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
höger axill) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för sentinel node 
(höger axill)" (C15_datsn) angivet. Gäller endast för 
monitorer 

C15_snremklinkod Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, höger axill) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, höger axill) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för sentinel node 
(höger axill)" (C15_datsn) angivet. Gäller endast för 
monitorer 

C15_snpatavdtxt Patologiavdelning (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
axill). 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node kirurgi, höger axill). 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för sentinel node 
(höger axill)" (C15_datsn) angivet. Obligatorisk 
gäller endast för inrapportörer. 

C15_snpatavdkod Patologiavdelning kod (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
axill) 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node kirurgi, höger axill). Kod 
3 siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer. 
Visas och obligatorisk om "Datum för sentinel node 
(höger axill)" (C15_datsn) angivet. Gäller endast för 
monitorer. 

C15_snpadnr PAD-nr (sentinel node, höger 
axill) 

PAD-nr (sentinel node, höger 
axill) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för sentinel node 
(höger axill)" (C15_datsn) angivet. 

C15_snpadar PAD-år (sentinel node, höger 
axill) 

PAD-år (sentinel node, höger 
axill) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "Datum för sentinel node 
(höger axill)" (C15_datsn) angivet. 

C15_snantusko Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
axill). 

Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
axill). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för sentinel node 
(höger axill)" (C15_datsn) angivet. 

C15_snantposko Antal körtlar med metastas 
(vid sentinel node kirurgi, 
höger axill). 

Antal körtlar med metastas (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
axill). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Antal undersökta körtlar 
(vid sentinel node kirurgi, höger axill)" 
(C15_snantusko) angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_metstorleklist Storlek på största 
metastasen 

Storlek på största metastasen 

Giltig fr.o.m 2016-10-01 

Lista 0=< 0,1 mm  

1=0,1 - 1 mm 

2=> 1 mm 

 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, höger axill)" har 
ett värde. 

C15_snperi Periglandulär växt (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
axill). 

Periglandulär växt (vid sentinel 
node kirurgi, höger axill). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, höger axill)" har 
ett värde. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_dattera Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning 
(höger axill). 

Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger 
axill). 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger axill). 

Remitterande enhet (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger axill). 

Remitterande sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill).  Gäller endast för 
monitorer 

Remitterande klinikkod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger axill). Gäller endast för monitorer 

Patologiavdelning (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger axill). Gäller endast för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger axill).  Gäller endast för monitorer 

PAD-nr (terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger axill).  

PAD-år (terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger axill).  

Antal undersökta körtlar (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill).  

Antal positiva körtlar (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger axill). 

Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill) 

Periglandulär växt (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger axill). 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_teraorsak Orsak till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning höger 
axill. 

Orsak till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning höger 
axill. 

Svarsalternativ 3= 
Radiologisk misstanke giltig 
fr.o.m. 2016-10-01 

Lista 1=Positiv sentinel 
node 

2=Palpabla körtlar 

3=Radiologisk 
misstanke 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 

C15_svarsdattera Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)" (C15_dattera) angivet. 

C15_teraremenhet Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 

C15_terasjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer. 
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 
Gäller endast monitorer. 

C15_teraklinkod Remitterande klinik, 
klinikkod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer. 
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 
Gäller endast monitorer. 



Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom 
Variabelbeskrivning 

 

 

 

Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       33 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_terapatavdtxt Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill). 

Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill). 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 
Obligatorisk gäller endast för inrapportörer. 

C15_terapatavdkod Patologiavdelning 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill). Kod 3 siffror 
enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Patologiavdelning 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill). Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer. 
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 
Gäller endast monitorer. 

C15_terapadnr PAD-nr (terapautisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

PAD-nr (terapautisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 

C15_terapadar PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 

C15_terakon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Sant/ 
Falskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 

C15_teraantusko Antal undersökta körtlar 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill). 

Antal undersökta körtlar (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 

C15_teraantposko Antal körtlar med 
metastas (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill). 

Antal körtlar med metastas 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_teraperi Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill). 

Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger axill)." (C15_dattera) angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_dattera2 Datum för 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning 
(höger axill). 

Datum för kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi till 
redan utförd terapeutisk 
lymfkörtelkirurgi 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill). 

Remitterande enhet (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill). 

Remitterande sjukhuskod (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill).  Gäller endast för 
monitorer 

Remitterande klinikkod (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill). Gäller endast för 
monitorer 

Patologiavdelning (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill). Gäller endast för 
inrapportörer 

Patologiavdelningskod (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill).  Gäller endast för 
monitorer 

PAD-nr (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill).  

PAD-år (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill).  

Antal undersökta körtlar (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill).  

Antal positiva körtlar (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill). 

Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger axill) 

Periglandulär växt (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger axill). 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       36 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_svarsdattera2 Svarsdatum för PAD 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Svarsdatum för PAD 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. 

C15_tera2remenhet Remitterande enhet 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Remitterande enhet 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. 

C15_tera2sjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer. 
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. Gäller endast monitorer. 

C15_tera2klinkod Remitterande klinik, 
klinikkod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C15_tera2patavdtxt Patologiavdelning (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Patologiavdelning (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. Obligatorisk gäller endast för 
inrapportörer. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       37 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_tera2patavdkod Patologiavdelning (kod) 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill).  

Patologiavdelning 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill). Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer. 
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. Gäller endast monitorer. 

C15_tera2padnr PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. 

C15_tera2padar PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. 

C15_tera2kon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Sant/F
alskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. 

C15_tera2antusko Antal undersökta körtlar 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Antal undersökta körtlar (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
axill)" (C15_tera2kon) är ikryssad. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       38 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Axill, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C15_tera2antposko Antal körtlar med 
metastas (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Antal körtlar med metastas 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
axill)" (C15_tera2kon) är ikryssad. 

C15_tera2peri Periglandulär växt (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
höger axill) 

Periglandulär växt (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger 
axill) 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger axill)" 
(C15_dattera2) angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       39 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Axill, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C25_datsn Datum för sentinel node 
(vänster axill). 

Datum för sentinel node 
(vänster axill). 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (sentinel node, vänster axill). 

Remitterande enhet (sentinel node, vänster axill). 

Remitterande sjukhuskod (sentinel node, vänster 
axill).  Gäller endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (sentinel node, vänster 
axill). Gäller endast för monitorer 

Patologiavdelning (sentinel node, vänster axill). 
Gäller endast för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (sentinel node, vänster axill).  
Gäller endast för monitorer 

PAD-nr (sentinel node, vänster axill).  

PAD-år (sentinel node, vänster axill).  

Antal undersökta körtlar (sentinel node, vänster 
axill).  

Antal positiva körtlar (sentinel node, vänster axill). 

Storlek på den största metastasen (anges i tiondels 
mm) (sentinel node, vänster axill) 

Periglandulär växt (vid sentinel node kirurgi, vänster 
axill). 

C25_svarsdatsn Svarsdatum för PAD 
(sentinel node, vänster axill) 

Svarsdatum för PAD (sentinel 
node, vänster axill) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" (C25_datsn) angivet. 

C25_snremenhet Remitterande enhet (sentinel 
node, vänster axill) 

Remitterande enhet (sentinel 
node, vänster axill) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" (C25_datsn) angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       40 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Axill, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C25_snremsjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
vänster axill) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
vänster axill). Visas endast för 
monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitor. 
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" (C25_datsn) angivet. Gäller endast 
för monitorer. 

C25_snremklinkod Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, vänster axill) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, vänster axill). 
Visas endast för monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitor. 
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" (C25_datsn) angivet. Gäller endast 
för monitorer. 

C25_snpatavdtxt Patologiavdelning (vid 
sentinel node, vänster axill). 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node, vänster axill). 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" (C25_datsn) angivet. Obligatorisk 
gäller endast för inrapportörer. 

C25_snpatavdkod Patologiavdelning kod (vid 
sentinel node, vänster axill) 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node, vänster axill). Kod 3 
siffror enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" (C25_datsn) angivet. Gäller endast 
för monitorer 

C25_snpadnr PAD-nr (sentinel node, 
vänster axill) 

PAD-nr (sentinel node, vänster 
axill) 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" (C25_datsn) angivet. 

C25_snpadar PAD-år (sentinel node, 
vänster axill) 

PAD-år (sentinel node, vänster 
axill) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" (C25_datsn) angivet. 

C25_snantusko Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
axill). 

Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
axill). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" (C25_datsn) angivet. 

C25_snantposko Antal körtlar med metastas 
(vid sentinel node kirurgi, 
vänster axill). 

Antal körtlar med metastas (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
axill). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Antal undersökta körtlar 
(vid sentinel node kirurgi, vänster axill)" 
(C25_snantusko) angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       41 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Axill, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C25_metstorleklist Storlek på största 
metastasen 

Storlek på största metastasen 

Giltig fr.o.m 2016-10-01 

Lista 0=< 0,1 mm  

1=0,1 - 1 mm 

2=> 1 mm 

 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, väster axill)" 
(C25_snantposko) har ett värde. 

C25_snperi Periglandulär växt (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
axill). 

Periglandulär växt (vid sentinel 
node kirurgi, vänster axill). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" angivet. Obligatorisk gäller endast 
för inrapportörer. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       42 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Axill, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C25_dattera Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning 
(vänster axill). 

Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster 
axill). 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster axill) 

Remitterande enhet (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster axill) 

Remitterande sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill).Gäller endast för 
monitorer 

Remitterande klinikkod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster axill).Gäller endast för monitorer 

Patologiavdelning (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster axill).Gäller endast för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster axill).Gäller endast för monitorer 

PAD-nr (terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster axill)  

PAD-år (terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster axill) 

Antal undersökta körtlar (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill)  

Antal positiva körtlar (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster axill) 

Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill) 

Periglandulär växt (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster axill) 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       43 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Axill, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C25_teraorsak Orsak till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning 
vänster axill. 

Orsak till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning vänster 
axill. 

Svarsalternativ 3= 
Radiologisk misstanke giltig 
fr.o.m. 2016-10-01 

Lista 1=Positiv sentinel 
node 

2=Palpabla körtlar 

3=Radiologisk 
misstanke 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" (C25_dattera) 
angivet. 

C25_svarsdattera Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
vänster axill) 

Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster 
axill) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" angivet. 

C25_teraremenhet Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" (C25_dattera) 
angivet. 

C25_terasjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitor. 
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" (C25_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer. 

C25_teraklinkod Remitterande klinik, 
klinikkod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitor. 
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" (C25_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer. 

C25_terapatavdtxt Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" (C25_dattera) 
angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       44 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Axill, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C25_terapatavdkod Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitor. 
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" (C25_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer. 

C25_terapadnr PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" (C25_dattera) 
angivet. 

C25_terapadar PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" (C25_dattera) 
angivet. 

C25_terakon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 

Sant/F
alskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" (C25_dattera) 
angivet. 

C25_teraantusko Antal undersökta körtlar 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal undersökta körtlar (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
axill)" (C25_terakon) är ikryssad. 

C25_teraantposko Antal körtlar med 
metastas (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal körtlar med metastas 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
axill)" (C25_terakon) är ikryssad. 

C25_teraperi Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster axill)" (C25_dattera) 
angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Axill, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C25_dattera2 Datum för 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning 
(vänster axill) 

Datum för kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster 
axill). Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi till 
redan utförd terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill). 

Remitterande enhet (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill). 

Remitterande sjukhuskod (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill).  Gäller endast för 
monitorer 

Remitterande klinikkod (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill). Gäller endast för 
monitorer 

Patologiavdelning (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill). Gäller endast för 
inrapportörer 

Patologiavdelningskod (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill).  Gäller endast för 
monitorer 

PAD-nr (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill).  

PAD-år (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill).  

Antal undersökta körtlar (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill).  

Antal positiva körtlar (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill). 

Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster axill) 

Periglandulär växt (kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster axill). 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Axill, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C25_svarsdattera2 Svarsdatum för PAD 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
vänster axill) 

Svarsdatum för PAD 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster 
axill) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. 

C25_tera2remenhet Remitterande enhet 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. 

C25_tera2sjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitor. 
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer. 

C25_tera2klinkod Remitterande klinik, 
klinikkod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitor. 
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer. 

C25_tera2patavdtxt Patologiavdelning (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Patologiavdelning (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. 

C25_tera2patavdkod Patologiavdelning. Kod 
3 siffror enligt 
förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitor. 
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer. 

C25_tera2padnr PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Axill, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C25_tera2padar PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. 

C25_tera2kon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Sant/ 
Falskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. 

C25_tera2antusko Antal undersökta körtlar 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymflkörtelutrymning) 

Antal undersökta körtlar (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymflkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
axill)" (C25_tera2kon) är ikryssad. 

C25_tera2antposko Antal körtlar med 
metastas (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, 
vänster axill) 

Antal körtlar med metastas 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster 
axill) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
axill)" (C25_tera2kon) är ikryssad. 

C25_tera2peri Periglandulär växt (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Periglandulär växt (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster axill)" 
(C25_dattera2) angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Ljumske, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C35_datsn Datum för sentinel node 
(höger ljumske). 

Datum för sentinel node (höger 
ljumske). 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (höger ljumske). 

Remitterande enhet (höger ljumske). 

Remitterande sjukhuskod (höger ljumske).  Gäller 
endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (höger ljumske). Gäller 
endast för monitorer 

Patologiavdelning (höger ljumske). Gäller endast för 
inrapportörer 

Patologiavdelningskod (höger ljumske).  Gäller 
endast för monitorer 

PAD-nr (höger ljumske).  

PAD-år (höger ljumske).  

Antal undersökta körtlar (höger ljumske).  

Antal positiva körtlar (höger ljumske). 

C35_svarsdatsn Svarsdatum för PAD 
(sentinel node, höger 
ljumske) 

Svarsdatum för PAD (sentinel 
node, höger ljumske) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger ljumske)" (C35_datsn) angivet. 

C35_snremenhet Remitterande enhet (sentinel 
node, höger ljumske) 

Remitterande enhet (sentinel 
node, höger ljumske) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger ljumske)" (C35_datsn) angivet. 

C35_snremsjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
höger ljumske). Visas endast 
för monitorer. 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
höger ljumske). Visas endast 
för monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger ljumske)" (C35_datsn) angivet. Gäller endast 
för monitorer 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Ljumske, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C35_snremklinkod Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, höger 
ljumske). Visas endast för 
monitorer. 

Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, höger ljumske). 
Visas endast för monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger ljumske)" (C35_datsn) angivet. Gäller endast 
för monitorer 

C35_snpatavdtxt Patologiavdelning (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
ljumske). 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node kirurgi, höger ljumske). 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger ljumske)" (C35_datsn) angivet. 

C35_snpatavdkod Patologiavdelning kod (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
ljumske) 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node kirurgi, höger ljumske). 
Kod 3 siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger ljumske)" (C35_datsn) angivet. Gäller endast 
för monitorer 

C35_snpadnr PAD-nr (sentinel node, höger 
ljumske) 

PAD-nr (sentinel node, höger 
ljumske) 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger ljumske)" (C35_datsn) angivet. 

C35_snpadar PAD-år (sentinel node, höger 
ljumske) 

PAD-år (sentinel node, höger 
ljumske) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger ljumske)" (C35_datsn) angivet. 

C35_snantusko Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
ljumske). 

Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
ljumske). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger ljumske)" (C35_datsn) angivet. 

C35_snantposko Antal körtlar med metastas 
(vid sentinel node kirurgi, 
höger ljumske). 

Antal körtlar med metastas (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
ljumske). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Antal undersökta körtlar 
(vid sentinel node kirurgi, höger ljumske)" 
(C35_snantusko) har ett värde. 

C35_metstorleklist Storlek på största 
metastasen 

Storlek på största metastasen 

Giltig fr.o.m 2016-10-01 

Lista 0=< 0,1 mm  

1=0,1 - 1 mm 

2=> 1 mm 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, höger ljumske)" 
(C35_snantposko) har ett värde. 

C35_snperi Periglandulär växt (vid 
sentinel node kirurgi). 

Periglandulär växt (vid sentinel 
node kirurgi). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, höger ljumske)" 
(C35_snantposko) har ett värde. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Ljumske, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C35_dattera Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Orsak till lymfkörtelutrymning (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger ljumske) 

Svarsdatum för PAD (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske) 

Remitterande enhet (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske) 

Remitterande sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger ljumske).Gäller endast för 
monitorer 

Remitterande klinikkod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske).Gäller endast för monitorer 

Patologiavdelning (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske).Gäller endast för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske).Gäller endast för monitorer 

PAD-nr (terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger ljumske)  

PAD-år (terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger ljumske) 

Antal undersökta körtlar (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger ljumske)  

Antal positiva körtlar (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske) 

Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger ljumske) 

Periglandulär växt (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske) 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Ljumske, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C35_teraorsak Orsak till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning höger 
ljumske. 

Orsak till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning höger 
ljumske. 

Svarsalternativ 3= 
Radiologisk misstanke giltig 
fr.o.m. 2016-10-01 

Lista 1=Positiv sentinel 
node 

2=Palpabla körtlar 

3=Radiologisk 
misstanke 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. 

C35_svarsdattera Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. 

C35_teraremenhet Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. 

C35_terasjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 

C35_teraklinkod Remitterande klinik, 
klinikkod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 

C35_terapatavdtxt Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. 

C35_terapatavdkod Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Ljumske, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C35_terapadnr PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. 

C35_terapadar PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. 

C35_terakon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 

Sant/ 
Falskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. 

C35_teraantusko Antal undersökta körtlar 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal undersökta körtlar (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
axill)" (C35_terakon) är ikryssad. 

C35_teraantposko Antal körtlar med 
metastas (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal körtlar med metastas 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
axill)" (C35_terakon) är ikryssad. 

C35_teraperi Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" (C35_dattera) 
angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       54 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Ljumske, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C35_dattera2 Datum för 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 
Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi 
till redan utförd 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum för kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi till 
redan utförd terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske) 

Remitterande enhet (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske) 

Remitterande sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger ljumske).Gäller endast för 
monitorer 

Remitterande klinikkod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske).Gäller endast för monitorer 

Patologiavdelning (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske).Gäller endast för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske).Gäller endast för monitorer 

PAD-nr (terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger ljumske)  

PAD-år (terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger ljumske) 

Antal undersökta körtlar (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger ljumske)  

Antal positiva körtlar (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske) 

Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, höger ljumske) 

Periglandulär växt (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
höger ljumske) 

C35_svarsdattera2 Svarsdatum för PAD 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Svarsdatum för PAD 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för (kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       55 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Ljumske, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C35_tera2remenhet Remitterande enhet 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. 

C35_tera2sjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C35_tera2klinkod Remitterande klinik, 
klinikkod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C35_tera2patavdtxt Patologiavdelning (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Patologiavdelning (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. 

C35_tera2patavdkod Patologiavdelning. Kod 
3 siffror enligt 
förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C35_tera2padnr PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. 

C35_tera2padar PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       56 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Ljumske, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C35_tera2kon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Sant/ 
Falskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. 

C35_tera2antusko Antal undersökta körtlar 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Antal undersökta körtlar (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
axill)" (C35_tera2kon) är ikryssad. 

C35_tera2antposko Antal  körtlar med 
metastas (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Antal  körtlar med metastas 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
axill)" (C35_tera2kon) är ikryssad. 

C35_tera2peri Periglandulär växt (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Periglandulär växt (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger ljumske)" 
(C35_dattera2) angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Ljumske, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C45_datsn Datum för sentinel node 
(vänster ljumske). 

Datum för sentinel node 
(vänster ljumske). 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (vänster ljumske). 

Remitterande enhet (vänster ljumske). 

Remitterande sjukhuskod (vänster ljumske).  Gäller 
endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (vänster ljumske). Gäller 
endast för monitorer 

Patologiavdelning (vänster ljumske). Gäller endast 
för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (vänster ljumske).  Gäller 
endast för monitorer 

PAD-nr (vänster ljumske).  

PAD-år (vänster ljumske).  

Antal undersökta körtlar (vänster ljumske).  

Antal positiva körtlar (vänster ljumske). 

C45_svarsdatsn Svarsdatum för PAD 
(sentinel node, vänster 
ljumske) 

Svarsdatum för PAD (sentinel 
node, vänster ljumske) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster ljumske)" (C45_datsn) angivet. 

C45_snremenhet Remitterande enhet (sentinel 
node, vänster ljumske) 

Remitterande enhet (sentinel 
node, vänster ljumske) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster ljumske)" (C45_datsn) angivet. 

C45_snremsjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
vänster ljumske) Visas 
endast för monitorer. 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
vänster ljumske) Visas endast 
för monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster ljumske)" (C45_datsn) angivet. Gäller 
endast för monitorer 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       58 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Ljumske, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C45_snremklinkod Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, vänster 
ljumske) Visas endast för 
monitorer. 

Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, vänster 
ljumske) Visas endast för 
monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster ljumske)" (C45_datsn) angivet. Gäller 
endast för monitorer 

C45_snpatavdtxt Patologiavdelning (vid 
sentinel node, vänster 
ljumske). 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node, vänster ljumske). 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster ljumske)" (C45_datsn) angivet. 

C45_snpatavdkod Patologiavdelning (vid 
sentinel node, vänster 
ljumske). Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node, vänster ljumske). Kod 3 
siffror enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster ljumske)" (C45_datsn) angivet. Gäller 
endast för monitorer 

C45_snpadnr PAD-nr (sentinel node, 
vänster ljumske) 

PAD-nr (sentinel node, vänster 
ljumske) 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster ljumske)" (C45_datsn) angivet. 

C45_snpadar PAD-år (sentinel node, 
vänster ljumske) 

PAD-år (sentinel node, vänster 
ljumske) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster ljumske)" (C45_datsn) angivet. 

C45_snantusko Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
ljumske). 

Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
ljumske). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster ljumske)" (C45_datsn) angivet. 

C45_snantposko Antal körtlar med metastas 
(vid sentinel node kirurgi, 
vänster ljumske). 

Antal körtlar med metastas (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
ljumske). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Antal undersökta körtlar 
(vid sentinel node kirurgi, vänster ljumske)" 
(C45_snantusko) har ett värde. 

C45_metstorleklist Storlek på största 
metastasen 

Storlek på största metastasen 

Giltig fr.o.m 2016-10-01 

Lista 0=< 0,1 mm  

1=0,1 - 1 mm 

2=> 1 mm 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, vänster 
ljumske)" (C45_snantposko) har ett värde. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       59 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Ljumske, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C45_snperi Periglandulär växt (vid 
sentinel node kirurgi). 

Periglandulär växt (vid sentinel 
node kirurgi). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, vänster 
ljumske)" (C45_snantposko) har ett värde. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       60 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Ljumske, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C45_dattera Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Orsak till lymfkörtelutrymning (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster ljumske) 

Svarsdatum för PAD (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske) 

Remitterande enhet (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske) 

Remitterande sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster ljumske).Gäller endast för 
monitorer 

Remitterande klinikkod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske).Gäller endast för monitorer 

Patologiavdelning (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske).Gäller endast för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske).Gäller endast för monitorer 

PAD-nr (terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
ljumske)  

PAD-år (terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
ljumske) 

Antal undersökta körtlar (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster ljumske)  

Antal positiva körtlar (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske) 

Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster ljumske) 

Periglandulär växt (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske) 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       61 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Ljumske, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C45_teraorsak Orsak till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning 
vänster ljumske. 

Orsak till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning vänster 
ljumske. 

Svarsalternativ 3= 
Radiologisk misstanke giltig 
fr.o.m. 2016-10-01 

Lista 1=Positiv sentinel 
node 

2=Palpabla körtlar 

3=Radiologisk 
misstanke 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. 

C45_svarsdattera Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. 

C45_teraremenhet Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. 

C45_terasjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 

C45_teraklinkod Remitterande klinik, 
klinikkod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 

C45_terapatavdtxt Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. 

C45_terapatavdkod Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       62 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Ljumske, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C45_terapadnr PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. 

C45_terapadar PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. 

C45_terakon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 

Sant/F
alskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. 

C45_teraantusko Antal undersökta körtlar 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal undersökta körtlar (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
ljumske)" (C45_terakon) är ikryssad. 

C45_teraantposko Antal körtlar med 
metastas (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal körtlar med metastas 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
ljumske)" (C45_terakon) är ikryssad. 

C45_teraperi Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" (C45_dattera) 
angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Ljumske, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C45_dattera2 Datum för 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 
Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi 
till redan utförd 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum för kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi till 
redan utförd terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske) 

Remitterande enhet (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske) 

Remitterande sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster ljumske).Gäller endast för 
monitorer 

Remitterande klinikkod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske).Gäller endast för monitorer 

Patologiavdelning (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske).Gäller endast för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske).Gäller endast för monitorer 

PAD-nr (terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
ljumske)  

PAD-år (terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
ljumske) 

Antal undersökta körtlar (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster ljumske)  

Antal positiva körtlar (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske) 

Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, vänster ljumske) 

Periglandulär växt (terapeutisk lymfkörtelutrymning, 
vänster ljumske) 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Ljumske, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C45_svarsdattera2 Svarsdatum för PAD 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Svarsdatum för PAD 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. 

C45_tera2remenhet Remitterande enhet 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. 

C45_tera2sjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C45_tera2klinkod Remitterande klinik, 
klinikkod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C45_tera2patavdtxt Patologiavdelning (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Patologiavdelning (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. 

C45_tera2patavdkod Patologiavdelning. Kod 
3 siffror enligt 
förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C45_tera2padnr PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelkirurgi) 

PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelkirurgi) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Ljumske, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C45_tera2padar PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. 

C45_tera2kon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Sant/ 
Falskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. 

C45_tera2antusko Antal undersökta körtlar 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Antal undersökta körtlar (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
ljumske)" (C45_tera2kon) är ikryssad. 

C45_tera2antposko Antal körtlar med 
metastas (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Antal körtlar med metastas 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
ljumske)" (C45_tera2kon) är ikryssad. 

C45_tera2peri Periglandulär växt (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Periglandulär växt (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster ljumske)" 
(C45_dattera2) angivet. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Huvud/hals, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C55_datsn Datum för sentinel node 
(höger huvud/hals). 

Datum för sentinel node (höger 
huvud/hals). 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (höger huvud/hals). 

Remitterande enhet (höger huvud/hals). 

Remitterande sjukhuskod (höger huvud/hals).  
Gäller endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (höger huvud/hals). Gäller 
endast för monitorer 

Patologiavdelning (höger huvud/hals). Gäller endast 
för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (höger huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

PAD-nr (höger huvud/hals).  

PAD-år (höger huvud/hals).  

Antal undersökta körtlar (höger huvud/hals).  

Antal positiva körtlar (höger huvud/hals). 

C55_svarsdatsn Svarsdatum för PAD 
(sentinel node, höger 
huvud/hals) 

Svarsdatum för PAD (sentinel 
node, höger huvud/hals) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger huvud/hals)" (C55_datsn) angivet. 

C55_snremenhet Remitterande enhet (sentinel 
node, höger huvud/hals) 

Remitterande enhet (sentinel 
node, höger huvud/hals) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger huvud/hals)" (C55_datsn) angivet. 

C55_snremsjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
höger huvud/hals). Visas 
endast för monitorer. 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
höger huvud/hals). Visas 
endast för monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger huvud/hals)" (C55_datsn) angivet. Gäller 
endast för monitorer 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Huvud/hals, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C55_snremklinkod Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, höger 
huvud/hals). Visas endast för 
monitorer. 

Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, höger 
huvud/hals). Visas endast för 
monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger huvud/hals)" (C55_datsn) angivet. Gäller 
endast för monitorer 

C55_snpatavdtxt Patologiavdelning (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
huvud/hals). 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node kirurgi, höger 
huvud/hals). 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger huvud/hals)" (C55_datsn) angivet. 

C55_snpatavdkod Patologiavdelning (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
huvud/hals). Kod 3 siffror 
enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Patologiavdelning kod (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
huvud/hals) 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger huvud/hals)" (C55_datsn) angivet. Gäller 
endast för monitorer 

C55_snpadnr PAD-nr (sentinel node, höger 
huvud/hals) 

PAD-nr (sentinel node, höger 
huvud/hals) 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger huvud/hals)" (C55_datsn) angivet. 

C55_snpadar2 PAD-år (sentinel node, höger 
huvud/hals) 

PAD-år (sentinel node, höger 
huvud/hals) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger huvud/hals)" (C55_datsn) angivet. 

C55_snantusko Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
huvud/hals). 

Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
huvud/hals). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger huvud/hals)" (C55_datsn) angivet. 

C55_snantposko Antal körtlar med metastas 
(vid sentinel node kirurgi, 
höger huvud/hals). 

Antal körtlar med metastas (vid 
sentinel node kirurgi, höger 
huvud/hals). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Antal undersökta körtlar 
(vid sentinel node kirurgi, höger huvud/hals)" 
(C55_snantusko) har ett värde. 

C55_metstorleklist Storlek på största 
metastasen 

Storlek på största metastasen 

Giltig fr.o.m 2016-10-01 

Lista 0=< 0,1 mm  

1=0,1 - 1 mm 

2=> 1 mm 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, höger 
huvud/hals)" (C55_snantposko) har ett värde. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Huvud/hals, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C55_snperi Periglandulär växt (vid 
sentinel node kirurgi). 

Periglandulär växt (vid sentinel 
node kirurgi). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, höger 
huvud/hals)" (C55_snantposko) har ett värde. 

 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C55_dattera Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Orsak till lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals). 

Svarsdatum för PAD (höger huvud/hals). 

Remitterande enhet (höger huvud/hals). 

Remitterande sjukhuskod (höger huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (höger huvud/hals). Gäller 
endast för monitorer 

Patologiavdelning (höger huvud/hals). Gäller endast för 
inrapportörer 

Patologiavdelningskod (höger huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

PAD-nr (höger huvud/hals).  

PAD-år (höger huvud/hals).  

Antal undersökta körtlar (höger huvud/hals).  

Antal positiva körtlar (höger huvud/hals). 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C55_teraorsak Orsak till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning höger 
huvud/halsregion 

Orsak till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning höger 
huvud/halsregion 

Svarsalternativ 3= 
Radiologisk misstanke giltig 
fr.o.m. 2016-10-01 

Lista 1=Positiv sentinel 
node 

2=Palpabla körtlar 

3=Radiologisk 
misstanke 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. 

C55_svarsdattera Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. 

C55_teraremenhet Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymflkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymflkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. 

C55_terasjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 

C55_teraklinkod Remitterande klinik, 
klinikkod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 

C55_terapatavdtxt Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. 

C55_terapatavdkod Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C55_terapadnr PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. 

C55_terapadar2 PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelkirurgi) 

PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelkirurgi) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. 

C55_terakon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser. 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser. 

Sant/ 
Falskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. 

C55_teraantusko Antal undersökta körtlar 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal undersökta körtlar (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
huvud/hals)" (C55_terakon) är ikryssad. 

C55_teraantposko Antal körtlar med 
metastas (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal körtlar med metastas 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
huvud/hals)" (C55_terakon) är ikryssad. 

C55_teraperi Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" (C55_dattera) 
angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       71 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C55_dattera2 Datum för 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 
Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi 
till redan utförd 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum för kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi till 
redan utförd terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (höger huvud/hals). 

Remitterande enhet (höger huvud/hals). 

Remitterande sjukhuskod (höger huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (höger huvud/hals). Gäller 
endast för monitorer 

Patologiavdelning (höger huvud/hals). Gäller endast för 
inrapportörer 

Patologiavdelningskod (höger huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

PAD-nr (höger huvud/hals).  

PAD-år (höger huvud/hals).  

Antal undersökta körtlar (höger huvud/hals).  

Antal positiva körtlar (höger huvud/hals). 

C55_svarsdattera2 Svarsdatum för PAD 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Svarsdatum för PAD 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. 

C55_tera2remenhet Remitterande enhet 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. 

C55_tera2sjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       72 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C55_tera2klinkod Remitterande klinik, 
klinikkod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C55_tera2patavdtxt Patologiavdelning (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Patologiavdelning (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. 

C55_tera2patavdkod Patologiavdelning. Kod 
3 siffror enligt 
förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C55_tera2padnr PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. 

C55_tera2padar2 PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. 

C55_tera2kon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Sant/F
alskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. 

C55_tera2antusko Antal undersökta körtlar 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Antal undersökta körtlar (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
huvud/hals)" (C55_tera2kon) är ikryssad. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       73 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, höger) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C55_tera2antposko Antal körtlar med 
metastas (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Antal körtlar med metastas 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, höger 
huvud/hals)" (C55_tera2kon) är ikryssad. 

C55_tera2peri Periglandulär växt (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelkirurgi) 

Periglandulär växt (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelkirurgi) 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (höger huvud/hals)" 
(C55_dattera2) angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       74 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Huvud/hals, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C65_datsn Datum för sentinel node 
(vänster huvud/hals). 

Datum för sentinel node 
(vänster huvud/hals). 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (vänster huvud/hals). 

Remitterande enhet (vänster huvud/hals). 

Remitterande sjukhuskod (vänster huvud/hals).  
Gäller endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (vänster huvud/hals). Gäller 
endast för monitorer 

Patologiavdelning (vänster huvud/hals). Gäller 
endast för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (vänster huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

PAD-nr (vänster huvud/hals).  

PAD-år (vänster huvud/hals).  

Antal undersökta körtlar (vänster huvud/hals).  

Antal positiva körtlar (vänster huvud/hals). 

C65_svarsdatsn Svarsdatm för PAD (sentinel 
node, vänster huvud/hals) 

Svarsdatm för PAD (sentinel 
node, vänster huvud/hals) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänsterhuvud/hals)" (C65_datsn) angivet. 

C65_snremenhet Remitterande enhet (sentinel 
node, vänster huvud/hals) 

Remitterande enhet (sentinel 
node, vänster huvud/hals) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänsterhuvud/hals)" (C65_datsn) angivet. 

C65_snremsjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
vänster huvud/hals). Visas 
endast för monitorer. 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
vänster huvud/hals). Visas 
endast för monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänsterhuvud/hals)" (C65_datsn) angivet. Gäller 
endast för monitorer 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       75 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Huvud/hals, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C65_snremklinkod Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, vänster 
huvud/hals). Visas endast för 
monitorer. 

Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, vänster 
huvud/hals). Visas endast för 
monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänsterhuvud/hals)" (C65_datsn) angivet. Gäller 
endast för monitorer 

C65_snpatavdtxt Patologiavdelning (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
huvud/hals). 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node kirurgi, vänster 
huvud/hals). 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänsterhuvud/hals)" (C65_datsn) angivet. 

C65_snpatavdkod Patologiavdelning (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
huvud/hals). Kod 3 siffror 
enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node kirurgi, vänster 
huvud/hals). Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänsterhuvud/hals)" (C65_datsn) angivet. Gäller 
endast för monitorer 

C65_snpadnr PAD-nr (sentinel node, 
vänster huvud/hals) 

PAD-nr (sentinel node, vänster 
huvud/hals) 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänsterhuvud/hals)" (C65_datsn) angivet. 

C65_snpadar2 PAD-år (sentinel node, 
vänster huvud/hals) 

PAD-år (sentinel node, vänster 
huvud/hals) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänsterhuvud/hals)" (C65_datsn) angivet. 

C65_snantusko Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
huvud/hals). 

Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, vänster 
huvud/hals). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänsterhuvud/hals)" (C65_datsn) angivet. 

C65_snantposko Antal körtlar med metastas 
(vid sentinel node kirurgin, 
vänster huvud/hals). 

Antal körtlar med metastas (vid 
sentinel node kirurgin, vänster 
huvud/hals). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Antal undersökta körtlar 
(vid sentinel node kirurgi, vänster huvud/hals)" 
(C65_snantusko) har ett värde. 

C65_metstorleklist Storlek på största 
metastasen 

Storlek på största metastasen 

Giltig fr.o.m 2016-10-01 

Lista 0=< 0,1 mm  

1=0,1 - 1 mm 

2=> 1 mm 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, vänster 
huvud/hals)" (C65_snantposko) har ett värde. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       76 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Huvud/hals, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C65_snperi Periglandulär växt (vid 
sentinel node kirurgi). 

Periglandulär växt (vid sentinel 
node kirurgi). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, vänster 
huvud/hals)" (C65_snantposko) har ett värde. 

 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C65_dattera Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Orsak till lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals). 

Svarsdatum för PAD (vänster huvud/hals). 

Remitterande enhet (vänster huvud/hals). 

Remitterande sjukhuskod (vänster huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (vänster huvud/hals). Gäller 
endast för monitorer 

Patologiavdelning (vänster huvud/hals). Gäller endast 
för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (vänster huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

PAD-nr (vänster huvud/hals).  

PAD-år (vänster huvud/hals).  

Antal undersökta körtlar (vänster huvud/hals).  

Antal positiva körtlar (vänster huvud/hals). 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       77 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C65_teraorsak Orsak till 
lymfkörtelutrymning 
huvud/halsregionen 
vänster sida. 

Orsak till lymfkörtelutrymning 
huvud/halsregionen vänster 
sida. 

Svarsalternativ 3= 
Radiologisk misstanke giltig 
fr.o.m. 2016-10-01 

Lista 1=Positiv sentinel 
node 

2=Palpabla körtlar 

3=Radiologisk 
misstanke 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. 

C65_svarsdattera Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. 

C65_teraremenhet Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. 

C65_terasjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 

C65_teraklinkod Remitterande klinik, 
klinikkod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 

C65_terapatavdtxt Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. 

C65_terapatavdkod Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. Gäller endast för monitorer 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       78 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C65_terapadnr PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. 

C65_terapadar2 PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-år (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. 

C65_terakon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser. 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser. 

Sant/F
alskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. 

C65_teraantusko Antal undersökta körtlar 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal undersökta körtlar (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
huvud/hals)" (C65_terakon) är ikryssad. 

C65_teraantposko Antal körtlar med 
metastas (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal körtlar med metastas 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
huvud/hals)" (C65_terakon) är ikryssad. 

C65_teraperi Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" (C65_dattera) 
angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       79 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C65_dattera2 Datum för 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutryming. 
Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi 
till redan utförd 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum för kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutryming. Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi till 
redan utförd terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (vänster huvud/hals). 

Remitterande enhet (vänster huvud/hals). 

Remitterande sjukhuskod (vänster huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (vänster huvud/hals). Gäller 
endast för monitorer 

Patologiavdelning (vänster huvud/hals). Gäller endast 
för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (vänster huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

PAD-nr (vänster huvud/hals).  

PAD-år (vänster huvud/hals).  

Antal undersökta körtlar (vänster huvud/hals).  

Antal positiva körtlar (vänster huvud/hals). 

C65_svarsdattera2 Svarsdatum för PAD 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Svarsdatum för PAD 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. 

C65_tera2remenhet Remitterande enhet 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. 

C65_tera2sjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       80 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C65_tera2klinkod Remitterande klinik, 
klinikkod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C65_tera2patavdtxt Patologiavdelning (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelkirurgi) 

Patologiavdelning (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelkirurgi) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. 

C65_tera2patavdkod Patologiavdelning. Kod 
3 siffror enligt 
förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C65_tera2padnr PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. 

C65_tera2padar2 PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelkirurgi) 

PAD-år (kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelkirurgi) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. 

C65_tera2kon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Sant/F
alskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. 

C65_tera2antusko Antal undersökta körtlar 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Antal undersökta körtlar (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
huvud/hals)" (C65_tera2kon) är ikryssad. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       81 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Huvud/hals, vänster) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C65_tera2antposko Antal körtlar med 
metastas (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal körtlar med metastas 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, vänster 
huvud/hals)" (C65_tera2kon) är ikryssad. 

C65_tera2peri Periglandulär växt (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Periglandulär växt (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals)" 
(C65_dattera2) angivet. 

 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Annat läge 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C10_lymfregann Beskrivning av annan 
lymfkörtelregion 

Beskrivning av annan 
lymfkörtelregion 

Text  Användes fram t.o.m. ÅÅÅÅ-MM-DD om 
Lymfkörtelregion (C10_lymfreg) = Annan. Fr.o.m. ÅÅÅÅ-
MM-DD är den obligatorisk om någon av Datum för 
sentinel node (Annat läge), Datum för 
lymfkörtelutrymning (Annat läge) eller Datum för 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Annat 
läge) är ifyllt. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       82 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Annat läge) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C75_datsn Datum för sentinel node 
(annat läge). 

Datum för sentinel node (annat 
läge). 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (annat läge). 

Remitterande enhet (annat läge). 

Remitterande sjukhuskod (annat läge).  Gäller 
endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (annat läge). Gäller endast 
för monitorer 

Patologiavdelning (annat läge). Gäller endast för 
inrapportörer 

Patologiavdelningskod (annat läge).  Gäller endast 
för monitorer 

PAD-nr (annat läge).  

PAD-år (annat läge).  

Antal undersökta körtlar (annat läge).  

Antal positiva körtlar (annat läge). 

C75_svarsdatsn Svarsdatum för PAD 
(sentinel node, annat läge) 

Svarsdatum för PAD (sentinel 
node, annat läge) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(annat läge)" (C75_datsn) angivet. 

C75_snremenhet Remitterande enhet (sentinel 
node, annat läge) 

Remitterande enhet (sentinel 
node, annat läge) 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(annat läge)" (C75_datsn) angivet. 

C75_snremsjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
annat läge). Visas endast för 
monitorer. 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (sentinel node, 
annat läge). Visas endast för 
monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(annat läge)" (C75_datsn) angivet. Gäller endast för 
monitorer 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       83 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Annat läge) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C75_snremklinkod Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, annat läge). 
Visas endast för monitorer. 

Remitterande klinik, klinikkod 
(sentinel node, annat läge). 
Visas endast för monitorer. 

Giltig fr.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(annat läge)" (C75_datsn) angivet. 

C75_snpatavdtxt Patologiavdelning (vid 
sentinel node kirurgi, annat 
läge). 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node kirurgi, annat läge). 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(annat läge)" (C75_datsn) angivet. 

C75_snpatavdkod Patologiavdelning (vid 
sentinel node kirurgi, annat 
läge). Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Patologiavdelning (vid sentinel 
node kirurgi, annat läge). Kod 
3 siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(annat läge)" (C75_datsn) angivet. Gäller endast för 
monitorer 

C75_snpadnr PAD-nr (sentinel node, annat 
läge) 

PAD-nr (sentinel node, annat 
läge) 

Text  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(annat läge)" (C75_datsn) angivet. 

C75_snpadar2 PAD-år (sentinel node, annat 
läge) 

PAD-år (sentinel node, annat 
läge) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(annat läge)" (C75_datsn) angivet. 

C75_snantusko Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, annat 
läge). 

Antal undersökta körtlar (vid 
sentinel node kirurgi, annat 
läge). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "datum för sentinel node 
(annat läge)" (C75_datsn) angivet. 

C75_snantposko Antal körtlar med metastas 
(vid sentinel node kirurgi, 
annat läge). 

Antal körtlar med metastas (vid 
sentinel node kirurgi, annat 
läge). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Antal undersökta körtlar 
(vid sentinel node kirurgi, annat läge)" 
(C75_snantusko) har ett värde. 

C75_metstorleklist Storlek på största 
metastasen 

Storlek på största metastasen 

Giltig fr.o.m 2016-10-01 

Lista 0=< 0,1 mm  

1=0,1 - 1 mm 

2=> 1 mm 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, annat läge)" 
(C75_snantposko) har ett värde. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       84 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Diagnostiskt, sentinel node (Annat läge) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C75_snperi Periglandulär växt (vid 
sentinel node kirurgi). 

Periglandulär växt (vid sentinel 
node kirurgi). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Antal körtlar med 
metastas (vid sentinel node kirurgi, annat läge)" 
(C75_snantposko) har ett värde. 

 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Annat läge) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C75_dattera Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymnig. 

Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymnig. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Orsak till lymfkörtelutrymning (vänster huvud/hals). 

Svarsdatum för PAD (vänster huvud/hals). 

Remitterande enhet (vänster huvud/hals). 

Remitterande sjukhuskod (vänster huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (vänster huvud/hals). Gäller 
endast för monitorer 

Patologiavdelning (vänster huvud/hals). Gäller endast 
för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (vänster huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

PAD-nr (vänster huvud/hals).  

PAD-år (vänster huvud/hals).  

Antal undersökta körtlar (vänster huvud/hals).  

Antal positiva körtlar (vänster huvud/hals). 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       85 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Annat läge) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C75_teraorsak Orsak till 
lymfkörtelutrymning annat 
läge. 

Orsak till lymfkörtelutrymning 
annat läge. 

Svarsalternativ 3= 
Radiologisk misstanke giltig 
fr.o.m. 2016-10-01 

Lista 1=Positiv sentinel 
node 

2=Palpabla körtlar 

3=Radiologisk 
misstanke 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 

C75_svarsdattera Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Svarsdatum för PAD 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 

C75_teraremenhet Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 

C75_terasjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 
Gäller endast för monitorer 

C75_teraklinkod Remitterande klinik, 
klinikkod (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 
Gäller endast för monitorer 

C75_terapatavdtxt Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutryming). 

Patologiavdelning (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutryming). 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 

C75_terapatavdkod Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 
Gäller endast för monitorer 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       86 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Första terapeutiska lymfkörtelutrymning (Annat läge) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C75_terapadnr PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 

C75_terapadar2 PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Måste vara ett årtal mellan 1970 – 2100. 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 

C75_terakon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser. 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser. 

Sant/ 
Falskt 

 Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 

C75_teraantusko Antal undersökta körtlar 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal undersökta körtlar (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 
INTE Visas och obligatorisk om "Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, annat läge)" (C75_terakon) är 
ikryssad. 

C75_teraantposko Antal körtlar med 
metastas (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Antal körtlar med metastas 
(vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning). 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 
INTE Visas och obligatorisk om "Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser (vid terapeutisk 
lymfkörtelutrymning, annat läge)" (C75_terakon) är 
ikryssad. 

C75_teraperi Periglandulär växt (vid 
terapeutisk 
lymfkörtelkirurgi). 

Periglandulär växt (vid 
terapeutisk lymfkörtelkirurgi). 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

Visas och obligatorisk om "Datum för terapeutisk 
lymfkörtelutrymning (annat läge)" (C75_dattera) angivet. 
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Formulär C – Histopatologi Lymfkörtelkirurgi       87 (106) 

Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Annat läge) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C75_dattera2 Datum för 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 
Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi 
till redan utförd 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum för kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. Avser 
lymfkörtelutrymning som 
kompletterande kirurgi till 
redan utförd terapeutisk 
lymfkörtelutrymning. 

Datum  Om datum är angivet är följande obligatoriska: 

Svarsdatum för PAD (vänster huvud/hals). 

Remitterande enhet (vänster huvud/hals). 

Remitterande sjukhuskod (vänster huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

Remitterande klinikkod (vänster huvud/hals). Gäller 
endast för monitorer 

Patologiavdelning (vänster huvud/hals). Gäller endast 
för inrapportörer 

Patologiavdelningskod (vänster huvud/hals).  Gäller 
endast för monitorer 

PAD-nr (vänster huvud/hals).  

PAD-år (vänster huvud/hals).  

Antal undersökta körtlar (vänster huvud/hals).  

Antal positiva körtlar (vänster huvud/hals). 

C75_svarsdattera2 Svarsdatum för PAD 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Svarsdatum för PAD 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Datum  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. 

C75_tera2remenhet Remitterande enhet 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande enhet 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. 

C75_tera2sjkkod Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande sjukhus, 
sjukhuskod (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Annat läge) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C75_tera2klinkod Remitterande klinik, 
klinikkod 
(kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Remitterande klinik, klinikkod 
(kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C75_tera2patavdtxt Patologiavdelning (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Patologiavdelning (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. 

C75_tera2patavdkod Patologiavdelning. Kod 
3 siffror enligt 
förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Text  Synlig endast för monitorer.  
Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. Gäller endast för monitorer 

C75_tera2padnr PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-nr (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Text  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. 

C75_tera2padar2 PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

PAD-år (kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal  Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. 

C75_tera2kon Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Konglomerat av 
lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Sant/F
alskt 

C75_tera2kon Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. 

C75_tera2antusko Antal undersökta körtlar 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Antal undersökta körtlar (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal C75_tera2antusko Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, annat 
läge)" (C75_tera2kon) är ikryssad. 
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Histopatologi Lymfkörtelkirurgi: Kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning (Annat läge) 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C75_tera2antposko Antal körtlar med 
metastas (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Antal körtlar med metastas 
(vid kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Heltal C75_tera2antposko Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. INTE Visas och obligatorisk om 
"Konglomerat av lymfkörtelmetastaser (vid 
kompletterande terapeutisk lymfkörtelutrymning, annat 
läge)" (C75_tera2kon) är ikryssad. 

C75_tera2peri Periglandulär växt (vid 
kompletterande 
terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Periglandulär växt (vid 
kompletterande terapeutisk 
lymfkörtelutrymning) 

Lista C75_tera2peri Visas och obligatorisk om "Datum för kompletterande 
terapeutisk lymfkörtelutrymning (annat läge)" 
(C75_dattera2) angivet. 
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FORMULÄR D - UPPFÖLJNING/RECIDIV (ENDAST REGION VÄST) 

Uppföljning/recidiv är ett regionalt formulär som används fr.o.m. 2011-04-01 endast i region Väst. 

Uppföljning/recidiv: Inrapporteringsuppgifter 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

D10_komplett V g makera kryssrutan om 
inrapporteringen avser 
komplettering eller rättning 
av enstaka uppgifter. 

V g makera kryssrutan om 
inrapporteringen avser komplettering 
eller rättning av enstaka uppgifter. 

Sant/Falskt   

D10_initav Initierat av Initierat av. Hämtas automatiskt från 
systemvariabeln, InitieratAv. Synlig 
endast för monitor. 

Text   

D10_inrapportor Inrapportör Inrapportör. Hämtas automatiskt från 
systemvariabeln, Inrapportör. Synlig 
endast för monitor. 

Text   

D10_inrappenhet Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet. Hämtas 
automatiskt från systemvariabeln, 
Inrapp.enhet. Synlig endast för 
monitor. 

Text   

D10_rappsjkkod Inrapporterande sjukhus 
(kod) 

Inrapporterande sjukhus, Kod 6 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text   

D10_rappklinkod Inrapporterande klinik (kod) Inrapporterande klinik. Kod 3 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Text   

D10_anslak Ansvarig läkare (om annan 
än inrappotör) 

Namn på den läkare som godkänner 
inrapporteringen alternativt ansvarar 
för patienten. 

Text   

D10_indat Datum för inrapportering Datum för inrapportering. Datum   

D10_monkomm Monitors kommentar Monitors kommentar. Text   
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Uppföljning/recidiv: Recidiv 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

XR05_unddat Undersökningsdatum Undersökningsdatum Datum   

XR05_tumstat Tumörstatus Tumörstatus Lista 1=Tumörfri sedan första 
operation 

2=Tumörfri, tidigare behandlad 
för recidiv 

3=Ej tumörfri 

 

D20_recveri Recidiv verifierat genom Recidiv verifierat genom Lista 1=PAD 

2=Cytologi 

3=Röntgen 

4=Annat 

 

D20_recveriann På vilket annat sätt Beskrivning av vilket annat sätt 
som recidiv verifierats på. 

Text  Obligatorisk om D20_recveri = Annat 

D20_lokrec Lokalt recidiv Lokalt recidiv. Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

D20_intranrec In transit recidiv In transit recidiv. Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

D20_intranrecdat Datum för in transit recidiv Datum för in transit recidiv. Datum  Obligatorisk om D20_intranrec = Ja 

D20_reglymfrec Regionalt lymfkörtelrecdiv Regionalt lymfkörtelrecdiv. Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

D20_reglymfrecdat Datum för regionalt 
lymfkörtelrecidiv 

Datum för regionalt 
lymfkörtelrecidiv. 

Datum  Obligatorisk om D20_reglymfrec = Ja 

D20_fjarrmet Fjärrmetastas Fjärrmetastas. Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

D20_fjarrmetdat Datum för fjärrmetastas Datum för fjärrmetastas. Datum  Obligatorisk om D20_fjarrmet = Ja 
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Uppföljning/recidiv: Recidiv 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

D20_hudmet Metastas i hud/lymfkörtel Metastas i hud/lymfkörtel. Lista 0=Nej 

1=Ja 

Obligatorisk om D20_fjarrmet = Ja 

D20_lunga Metastas i lunga Metastas i lunga. Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

D20_ovrmet Övriga viscerala 
metastaser 

Övriga viscerala metastaser. Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

 

Uppföljning/recidiv: Uppföljning 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

XR05_komuppsjk Nästkommande uppföljning 
sker vid (sjukhus/klinik) 

Nästkommande uppföljning sker vid 
(sjukhus/klinik) 

Text   

XR05_komuppsjkkod Sjukhuskod nästkommande 
uppf (västra reg) 

Enhet för nästkommande uppföljning. 
Kod 6 siffror enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Text   

XR05_komuppklinkod Klinikkod nästkommande 
uppf (västra reg) 

Enhet för nästkommande uppföljning. 
Kod 3 siffror enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Text   

XR05_uppfoljklar Uppföljningskontroller ej 
aktuellt längre 

Uppföljningskontroller ej aktuellt längre Sant/ 
Falskt 
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UTGÅNGNA VARIABLER 

Utgångna variabler är grupperade per formulär. 

Utgångna variabler: Anmälan 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A20_tklass T-klassifikation 

 

T-klassifikation 

Giltig t.o.m. 2018-01-22 

Lista 01=TX = Djupinvasion kan ej bedömas 

02=Tis = Melanoma in situ, LM eller 
Clark-nivå I 

03=T1 = Tjocklek 1.0 mm eller mindre 

04=T1a = Tjocklek 1.0 mm eller 
mindre, ej ulceration 

05=T1b = Tjocklek 1.0 mm eller 
mindre, ulceration eller Clark IV eller V 

06=T2 = Tjocklek 1.01 - 2.0 mm 

07=T2a = Tjocklek 1.01 - 2.0 mm, ej 
ulceration 

08=T2b = Tjocklek 1.01 mm - 2.0 mm, 
ulceration 

09=T3 = Tjocklek 2.01 - 4.0 mm 

10=T3a = Tjocklek 2.01 - 4.0 mm, ej 
ulceration 

11=T3b = Tjocklek 2.01 - 4.0 mm, 
ulceration 

12=T4 = Tjocklek mer än 4.0 mm 

13=T4a = Tjocklek mer än 4.0 mm, ej 
ulceration 

14=T4b = Tjocklek mer än 4.0 mm, 
ulceration 
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Utgångna variabler: Anmälan 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A20_nklass N-klassifikation N-klassifikation 

Obligatorisk, krav för canceranmälan 

Lista 01=NX = Lymfkörtlar kan ej bedömas 

02=N0 = Inga lymfkörtelmetastaser 

03=N1 = En patologisk lymfkörtel 

04=N1a = En patologisk lymfkörtel, 
mikrometastas 

05=N1b = En patologisk lymfkörtel, 
makrometastas 

06=N2 = Två eller tre patologiska 
lymfkörtlar 

07=N2a = Två eller tre patologiska 
lymfkörtlar, mikrometastaser 

08=N2b = Två eller tre patologiska 
lymfkörtlar, makrometastaser 

09=N2c = Två eller tre pat. lymfkörtlar, 
in transit/satelliter utan regionala 
metastaser 

10=N3 = Fyra eller fler pat. lymfkörtlar, 
konglomerat av körtlar eller in 
transit/satelliter m regionala 
metastaser 

 

A40_resmarg Resektionsmarginal Resektionsmarginal 
Giltig t o m 2015-09-24 

Lista 1=Mindre än 10 mm 

2=10 mm 

3=Mellan 10 mm och 20 mm 

4=20 mm 

5=Större än 20 mm 
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Utgångna variabler: Anmälan 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A60_lymfplasjktxt2 Uppgift om vilket 
sjukhus/klinik som 
planeras utföra 
lymfkörtelkirurgin 

Uppgift om vilket sjukhus/klinik som 
planeras utföra lymfkörtelkirurgin. 
Om enheten är en annan än den 
inrapporterande kan monitor skicka 
ärendet vidare för komplettering. 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text   

A60_lymfplasjkkod Enhet för planerad 
lymfkörtelkirurgi (kod) 

Enhet för planerad lymfkörtelkirurgi. 
Kod 6 siffror enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text   

A60_lymfplaklinkod Enhet för planerad 
lymfkörtelkirurgi (kod) 

Enhet för planerad lymfkörtelkirurgi. 
Kod 3 siffror enligt förteckning, Synlig 
endast för monitor. 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Text   

A70_datlymfkirsn Datum för 
lymfkörtelkirurgi 
(diagnostisk, sentinel 
node). 

Datum för lymfkörtelkirurgi 
(diagnostisk, sentinel node). 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Datum   

A70_sjklymfkirsntxt2 Sjukhus/klinik som 
utfört lymfkörtelkirurgi 
(diagnostisk, sentinel 
node). 

Sjukhus/klinik som utfört 
lymfkörtelkirurgi (diagnostisk, sentinel 
node). 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   

A70_sjklymfkirsnkod Enhet som utfört 
lymfkörtelkirurgi (kod) 

Enhet som utfört lymfkörtelkirurgi. 
Kod 6 siffror enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   
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Utgångna variabler: Anmälan 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A70_klinlymfkirsnkod Enhet som utfört 
lymfkörtelkirurgi (kod) 

Enhet som utfört lymfkörtelkirurgi. 
Kod 3 siffror enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   

A70_patlymfsntxt Patologiavdelning (vid 
lymfkörtelkirurgi - 
diagnostisk, sentinel 
node). 

Patologiavdelning (vid 
lymfkörtelkirurgi - diagnostisk, 
sentinel node). 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   

A70_patlymfsnkod Patologiavdelning 
(kod) 

Patologiavdelning. Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   

A70_lymfsnpadnr PAD-nr 
(lymfkörtelkirurgi - 
diagnostisk, sentinel 
node). 

PAD-nr (lymfkörtelkirurgi - 
diagnostisk, sentinel node). 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   

A70_lymfsnpadar2 PAD-år 
(lymfkörtelkirurgi - 
diagnostisk, sentinel 
node). 

PAD-år (lymfkörtelkirurgi - 
diagnostisk, sentinel node). 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Heltal   

A70_datlymfkirpk Datum för 
lymfkörtelkirurgi 
(terapeutisk, palpabla 
körtlar). 

Datum för lymfkörtelkirurgi 
(terapeutisk, palpabla körtlar). 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Datum   

A70_sjklymfkirpktxt2 Sjukhus/klinik som 
utfört lymfkörtelkirurgi 
(terapeutisk, palpabla 
körtlar) 

Sjukhus/klinik som utfört 
lymfkörtelkirurgi (terapeutisk, 
palpabla körtlar) 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   
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Utgångna variabler: Anmälan 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A70_sjklymfkirpkkod Enhet som utfört 
lymfkörtelkirurgi (kod) 

Enhet som utfört lymfkörtelkirurgi. 
Kod 6 siffror enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   

A70_klinlymfkirpkkod Enhet som utfört 
lymfkörtelkirurgi(kod) 

Enhet som utfört lymfkörtelkirurgi. 
Kod 3 siffror enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   

A70_patlymfpktxt Patologiavdelning (vid 
lymförtelkirurgi - 
terapeutisk, palpabla 
körtlar). 

Patologiavdelning (vid lymförtelkirurgi 
- terapeutisk, palpabla körtlar). 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   

A70_patlymfpkkod Patologiavdelning 
(kod) 

Patologiavdelning. Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för 
monitor. 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   

A70_lymfpkpadnr PAD-nr 
(lymfkörtelkirurgi - 
terapeutisk, palpabla 
körtlar). 

PAD-nr (lymfkörtelkirurgi - 
terapeutisk, palpabla körtlar). 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Text   

A70_lymfpkpadar2 PAD-år 
(lymfkörtelkirurgi - 
terapeutisk, palpabla 
körtlar). 

PAD-år (lymfkörtelkirurgi - 
terapeutisk, palpabla körtlar). 

Giltig t.o.m. 2009-06-30 

Heltal   

A50_kontaktsskorsak Orsak till varför 
patienten ej erbjudits 
kontaktsjuksköterska 
vid diagnostillfället 

Orsak till varför patienten ej erbjudits 
kontaktsjuksköterska vid 
diagnostillfället 
 
Giltig t o m 2015-09-24. 

Text   
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Utgångna variabler: Anmälan 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A60_samresmarg Sammanlagd 
resektionsmarginal 

Sammanlagd resektionsmarginal. 
Giltig t o m 2015-09-24. 

Lista 1=Mindre än 10 mm 

2=10 mm 

3=Mellan 10 mm och 20 mm 

4=20 mm 

5=Större än 20 mm 

 

A70_kontaktssk Patienten har eller har 
erbjudits 
kontaktsjuksköterska 

Patienten har eller har erbjudits 
kontaktsjuksköterska. 
Giltig fr o m 2015-09-24. Obligatorisk 
Ny variabel som ersätter de två 
tidigare variablerna ang 
kontaktsjuksköterska. 

Giltig t.o.m. 2018-01-22 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

Obligatorisk 

A70_kontaktsskorsak Orsak till varför 
patienten ej erbjudits 
kontaktsjuksköterska 
efter avslutad 
behandling 

Orsak till varför patienten ej erbjudits 
kontaktsjuksköterska efter avslutad 
behandling. 
 
Giltig t o m 2015-09-24. 

Text   

A70_kontaktsskorsak2 Orsak till varför 
patienten inte har 
erbjudits en 
kontaktsjuksköterska 

Orsak till varför patienten inte har 
erbjudits en kontaktsjuksköterska. 
Giltig fr o m 2015-09-24. 
Ny variabel som ersätter de två 
tidigare variablerna ang 
kontaktsjuksköterska. 

Giltig t.o.m. 2018-01-22 

Text  Obligatorisk om "Erbjudits 
kontaktsjuksköterska = Nej". 

A40_utvpla Utvidgad kirurgi 
planeras. 

Utvidgad kirurgi planeras. 

Giltig t.o.m. 2018-01-22 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

A60_lymfpla Lymfkörtelkirurgi 
planerad 

Lymfkörtelkirurgi planerad 

Giltig t.o.m. 2018-01-22 

Lista 0=Nej 

1=Ja 
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Utgångna variabler: Anmälan 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A80_hereditet Hereditet. Hereditet. 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-04-
01 t.o.m. 2014-04-07 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

 

A80_hermor Hereditet: mor Hereditet: mor 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-04-
01 t.o.m. 2014-04-07 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

A80_herfar Hereditet: far Hereditet: far 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-04-
01 t.o.m. 2014-04-07 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

A80_hersysk Hereditet: syskon Hereditet: syskon 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-04-
01 t.o.m. 2014-04-07 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

A80_hermor_far Hereditet: mor-
/farföräldrar 

Hereditet: mor-/farföräldrar 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-04-
01 t.o.m. 2014-04-07 

Lista 0=Nej 

1=Ja 
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Utgångna variabler: Anmälan 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

A80_herbarn Hereditet: barn Hereditet: barn 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-04-
01 t.o.m. 2014-04-07 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

A80_herann Hereditet: annan 
släkting 

Hereditet: annan släkting 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-04-
01 t.o.m. 2014-04-07 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

A80_hudtyp Hudtyp Hudtyp 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-04-
01 t.o.m. 2014-04-07 

Lista 1=I = alltid röd, aldrig brun 

2=II = alltid röd, ibland brun 

3=III = ibland röd, alltid brun 

4=IV = aldrig röd, alltid brun 

5=V = olivfärgad 

6=VI = svart 

 

A80_hudtypsakn Hudtyp - reaktion på 
sol icke känt 

Hudtyp - reaktion på sol icke känt 

Giltig t.o.m. 2011-04-01 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-04-
01 t.o.m. 2014-04-07 

Sant/ 
Falskt 

  

 



Nationellt kvalitetsregister för hudmelanom 
Variabelbeskrivning 

 

 

 

Utgångna variabler       101 (106) 

Utgångna variabler: Histopatologi Primärtumör 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

B20_meltyp Typ av melanom Typ av melanom 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-05-18 
t.o.m. 2014-04-07 

Regional variabel region Västra fr.o.m. 
2011-05-18 t.o.m. 2018-01-22 

Dold variabel för övriga regioner t.o.m. 
2018-01-22 (defaultvärde 1 – invasivt) 

Lista 1=Invasivt 

2=In situ 

3=LM 

 

B20_histtypins Histopatologisk typ (in situ) Histopatologisk typ (in situ) 

Giltig t o m 2011-04-01 

Regional variabel region 
Stockholm/Gotland fr.o.m. 2011-05-18 
t.o.m. 2014-04-07 

Regional variabel region Västra fr.o.m. 
2011-05-18 t.o.m. 2018-01-22 

Lista 1=Malignt melanom 
in situ 

2=SSM in situ 

3=ALM in situ 

 

B20_tumres Tumörväxt i resektionsrand. Tumörväxt i resektionsrand. 
Giltig t o m 2015-09-24. 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

96=Ej bedömbart 

 

B30_efter Eftergranskning. Eftergranskning 
Giltig t o m 2018-01-22 

Lista 0=Nej 

1=Ja 

 

B30_eftertyp Typ av eftergranskning Typ av eftergranskning 
Giltig t o m 2015-09-24. 

Lista 1=Intern 

2=Extern 

 

B30_efterdat Datum för eftergranskning. Datum för eftergranskning. 

Giltig t o m 2018-01-22 

Datum   

B30_tidpadnr Tidigare PAD-nr som 
eftergranskningen avser. 

Tidigare PAD-nr som eftergranskningen 
avser. 
Giltig t o m 2015-09-24. 

Text   
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Utgångna variabler: Histopatologi Primärtumör 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

B30_tidpadar Tidigare PAD-år som 
eftergranskningen avser. 

Tidigare PAD-år som eftergranskningen 
avser. 
Giltig t o m 2015-09-24. 

Heltal   

B30_tidpadavdtxt Tidigare patologiavdelning. Tidigare patologiavdelning. 
Giltig t o m 2015-09-24. 

Text   

B30_tidpadavdkod Patologiavdelning. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Patologiavdelning. Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för monitor. 
Giltig t o m 2015-09-24. 

Text   

B30_nypadnr Nytt PAD-nr vid 
eftergranskning. 

Nytt PAD-nr vid eftergranskning. 
Giltig t o m 2018-01-22 

Text   

B30_nypadar Nytt PAD-år vid 
eftergranskning. 

Nytt PAD-år vid eftergranskning. 
Giltig t o m 2018-01-22 

Heltal   

B30_nypadavdtxt Ny patologiavdelning vid 
eftergranskning. 

Ny patologiavdelning vid 
eftergranskning. 
Giltig t o m 2018-01-22 

Text   

B30_nypadavdkod Patologiavdelning vid 
eftergranskning. Kod 3 
siffor enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Patologiavdelning vid eftergranskning. 
Kod 3 siffor enligt förteckning. Synlig 
endast för monitor. 
Giltig t o m 2018-01-22 

Text   

B30_reseft Resultat av 
eftergranskningen 

Resultat av eftergranskningen 
Giltig t o m 2018-01-22 

Lista 1=Ingen ändring 

2=Ändring 
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Utgångna variabler       103 (106) 

Utgångna variabler: Histopatologi Lymfkörtelkirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C10_lymfreg Lymfkörtelregion 

Lymfkörtelregion 

Giltig t o m 2018-01-22 Lista 

1=Axill höger 

2=Axill vänster 

3=Ljumske höger 

4=Ljumske vänster 

5=Huvud/hals höger 

6=Huvud/hals 
vänster 

7=Annat läge 

 

C15_snendmikro 
Endast mikrometastaser 
(mindre än 2 mm). 

Endast mikrometastaser (mindre än 2 
mm). 
Giltig t.o.m. 2012-07-05 Lista 

0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

 

C15_metstorlek 

Storlek på den största 
metastasen (anges i 
tiondels mm) (sentinel 
node, höger axill) 

Storlek på den största metastasen 
(anges i tiondels mm) (sentinel node, 
höger axill) 

Giltig fr.o.m. 2012-07-05 

Giltig t.o.m 2016-10-01 
Decim
altal 

 

Obligatorisk om "datum för sentinel node 
(höger axill)" angivet. 

C25_snendmikro 
Endast mikrometastaser 
(mindre än 2 mm). 

Endast mikrometastaser (mindre än 2 
mm). 
Giltig t.o.m. 2012-07-05 Lista 

0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas Giltig t.o.m. 2012-07-05 

C25_metstorlek 

Storlek på den största 
metastasen (anges i 
tiondels mm) (sentinel 
node, vänster axill) 

Storlek på den största metastasen 
(anges i tiondels mm) (sentinel node, 
vänster axill) 
Giltig fr.o.m. 2012-07-05 

Giltig t.o.m 2016-10-01 
Decim
altal 

 Obligatorisk om "datum för sentinel node 
(vänster axill)" angivet. Gäller endast för 
inrapportörer. 

C35_snendmikro 
Endast mikrometastaser 
(mindre än 2 mm). 

Endast mikrometastaser (mindre än 2 
mm). 
Giltig t.o.m. 2012-07-05 Lista 

0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 
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Utgångna variabler: Histopatologi Lymfkörtelkirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C35_metstorlek 

Storlek på den största 
metastasen (anges i 
tiondels mm) 

Storlek på den största metastasen 
(anges i tiondels mm) 
Giltig fr.o.m. 2012-07-05 

Giltig t.o.m 2016-10-01 
Decim
altal 

  

C45_snendmikro 
Endast mikrometastaser 
(mindre än 2 mm). 

Endast mikrometastaser (mindre än 2 
mm). 
Giltig t.o.m. 2012-07-05 Lista 

0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

 

C45_metstorlek 

Storlek på den största 
metastasen (anges i 
tiondels mm) 

Storlek på den största metastasen 
(anges i tiondels mm) 
Giltig fr.o.m. 2012-07-05 

Giltig t.o.m 2016-10-01 
Decim
altal 

  

C55_snendmikro 
Endast mikrometastaser 
(mindre än 2 mm). 

Endast mikrometastaser (mindre än 2 
mm). 
Giltig t.o.m. 2012-07-05 Lista 

0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

 

C55_metstorlek 

Storlek på den största 
metastasen (anges i 
tiondels mm) 

Storlek på den största metastasen 
(anges i tiondels mm) 
Giltig fr.o.m. 2012-07-05 

Giltig t.o.m 2016-10-01 
Decim
altal  

 

C65_snendmikro 
Endast mikrometastaser 
(mindre än 2 mm). 

Endast mikrometastaser (mindre än 2 
mm). 
Giltig t.o.m. 2012-07-05 Lista 

0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

 

C65_metstorlek 

Storlek på den största 
metastasen (anges i 
tiondels mm) 

Storlek på den största metastasen 
(anges i tiondels mm) 
Giltig fr.o.m. 2012-07-05 

Giltig t.o.m 2016-10-01 
Decim
altal 
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Utgångna variabler: Histopatologi Lymfkörtelkirurgi 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

C75_snendmikro 
Endast mikrometastaser 
(mindre än 2 mm). 

Endast mikrometastaser (mindre än 2 
mm). 
Giltig t.o.m. 2012-07-05 Lista 

0=Nej 

1=Ja 

98=Uppgift saknas 

 

C75_metstorlek 

Storlek på den största 
metastasen (anges i 
tiondels mm) 

Storlek på den största metastasen 
(anges i tiondels mm) 
Giltig fr.o.m. 2012-07-05 

Giltig t.o.m 2016-10-01 
Decim
altal 

  

 

Utgångna variabler: Uppföljning/recidiv 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

D25_remsjktxt 

Remitterad för behandling 
till (sjukhus och klinik). 

Remitterad för behandling till (sjukhus 
och klinik). 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Text 

  

D25_remsjkkod 

Remitterad till sjukhus. Kod 
6 siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Remitterad till sjukhus. Kod 6 siffror 
enligt förteckning. Synlig endast för 
monitor. 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Text 

  

D25_remklinkod 

Remitterad till klinik. Kod 3 
siffror enligt förteckning. 
Synlig endast för monitor. 

Remitterad till klinik. Kod 3 siffror enligt 
förteckning. Synlig endast för monitor. 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Text 

 

 

D30_ingenbeh 
Ingen behandling av 
aktuellt recidiv 

Ingen behandling av aktuellt recidiv 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 

Sant/F
alskt 
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Utgångna variabler: Uppföljning/recidiv 

Kortnamn Label Beskrivning Typ Värden i värdelista Logiska kontroller 

D30_kir Kirurgi. 
Kirurgi. 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Lista 

0=Nej 
1=Ja 

 

D30_kemo 
Kemoterapi. 

Kemoterapi. 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Lista 

0=Nej 
1=Ja 

 

D30_reghypper 
Regional hyperterm 
perfusion. 

Regional hyperterm perfusion. 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Lista 

0=Nej 
1=Ja 

 

D30_radio 
Radioterapi. 

Radioterapi. 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Lista 

0=Nej 
1=Ja 

 

D30_immun Immunterapi. 
Immunterapi. 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Lista 

0=Nej 
1=Ja 

 

D30_annbeh 
Annan behandling. 

Annan behandling. 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Lista 

0=Nej 
1=Ja 

 

D30_annbehtxt 
Typ av annan behandling 
av recidiv. 

Typ av annan behandling av recidiv. 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Text 

 

 

D30_studiebeh 
Behandling enligt 
studieprotokoll. 

Behandling enligt studieprotokoll. 
Giltig t.o.m. 2011-04-21 Lista 

0=Nej 
1=Ja 

 

 

 


