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Nationella Peniscancerregistret 

Inklusionskriterier 

Registret omfattar lägeskod ICDO C60 och följande morfologiska typer: 

 ICD-O/3 C24 

Erythroplasia Queyrat 80802/b 144/b 

Morbus Bowen 80812/b 144/b 

Skivepiteldysplasi, grav/stark/uttalad atypi 80702/b 144/b 

Skivepitelcancer 80703 146 

Verruköst/vårtliknanade carcinom UNS 80513 146 

Skivepitel/adenocarcinom blandat 85603 196 

Från och med 2014 ska enbart nydiagnostiserade fall av invasiv skivepitelcancer och cancer in situ inklusive  

Mb Bowen och Erytroplasia Queyrat registreras i det nationella peniscancerregistret. 

Både cytologi och patologi gäller som diagnosgrund. Även fall där enbart klinisk undersökning ligger till grund för dia-
gnosen och PAD/biopsi ej planeras anmäls till registret.  Cancer in situ som senare övergår till invasiv cancer ska 
anmälas på nytt till peniscancerregistret och cancerregistret.  

Exklusionskriterier  
Bowenoid papulos, Mb Paget, malignt melanom, sarkom, angiosarkom och urotelial cancer omfattas inte av registret. 
Dessutom inkluderas inte obduktionsupptäckta fall eller fall då PAD endast anger misstanke på peniscancer. Ett rap-

porterat fall av invasiv skivepitelcancer som samtidigt eller senare får diagnosen skivepitelcancer in situ anmäls inte på 
nytt till kvalitetsregistret men till cancerregistret.  

Inrapportering 
Anmälningsformuläret insändes när utredningen är klar och diagnosen är fastställd. Förslagsvis är att den skickas in 
i samband med att anmälan sker till MDK (multidisciplinära ronden) för att påskynda inrapporteringen. Primärbe-
handlingsformuläret insändes efter genomförd kirurgisk behandling, dock tidigast 90 dagar efter för att fånga in bi-
verkningar/komplikationer eller senast 6 månader efter diagnos om inte det planeras någon onkologisk tilläggsbe-
handling som rapporteras in på separata onkologiblanketter för kemo-radioterapi from 1 sep 2015. Uppföljningsfor-
mulären efterhörs av Regionalt cancercentrum (RCC) vid angiven klinik två år samt fem år efter diagnos. 

Registrering 
Registrering sker via INCA-systemet. Inloggning görs via INCA-portalen http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/. För 
inloggning krävs att man är registrerad i INCA-plattformen med ett användarkonto, dvs. ett användarnamn med 
SITHS-kort anslutet samt med placering på en inrapporterande enhet, dvs. sjukhus och klinik/mottagning. För an-
vändare utan SITHS-kort finns möjligheten att logga in med en Yubikey. Kontakta Regionalt cancercentrum i din 
region för att få veta mer om Yubikey. Sjunet-anslutning behövs alltså inte längre. Användarkonto erhålls av  
Regionalt cancercentrum i din region. Information angående ansökan om användarkonto eller användaradministra-
törsrollen hittar du på http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/.  
På INCA-portalen finns även blanketter och manualen publicerad. Kliniker som saknar inloggning i INCA ska rap-
portera in via pappersblanketter till RCC i respektive region. 

Anvisningar för monitor vid Regionalt cancercentrum 

Registreringsanvisning:  

 Den första invasiva cancern registreras i kvalitetsregistret.  

 Cancer in situ registreras i kvalitetsregistret om den uppkommer före den invasiva cancern. Alltså kan en 

och samma patient ha flera registerposter. T.ex. en in situ och en invasiv cancer, eller två invasiva cancrar 

med olika morfologi och långt tidsspann.  

 Om patienten är radikalt behandlad och tumören återkommer så räknas det som ett recidiv i sjukdom när 

det är samma morfologi och inom viss tidsperiod. 
 

1. Formulär Anmälan kopplas till en cancerregisterpost. Om ytterligare en anmälan inkommer (dubblett) 
som gäller samma tumör kopplas den till kvalitetsregisterposten; Peniscancer Anmälan-Primärbehand-
ling-Registerpost. Om anmälan gäller en ny tumör kopplas den till en ny cancerregisterpost. 

2. Formulär Primärbehandling kopplas till kvalitetsregisterposten; Peniscancer Anmälan-Primärbehand-
ling-Registerpost. Samtliga uppgifter från Anmälan och Primärbehandling sparas i samma registerpost. 

3. Formulär Uppföljning kopplas till kvalitetsregisterposten; Peniscancer Anmälan-Primärbehandling-Re-
gisterpost. Om flera blanketter inkommer bildas underposter.  

4. Onkologiblanketterna- radioterapi och kemoterapi kopplas även de till kvalitetsregisterposten; Penis-
cancer Anmälan-Primärbehandling-Registerpost. Om flera blanketter inkommer bildas underposter.  

http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/
http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/
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Ändringar i blanketter och manual 
 

DATUM VARIABELNAMN ÄNDRING 
2012-01-01 Kirurgisk behandling  Provexcision rapporteras som behandling när en 

mindre förändring tagits bort i sin helhet vid diagnostik. 

2012-01-01 Lymfkörtelkirurgi ej ut-
förd pga 

Svarsalternativet Uppgift saknas utgår och Annan orsak 
ska specificeras i fri text i Primärbehandling och Lokalt 
recidiv. 

2012-01-01 Lymfkörtelkirurgi När sentinel node leder till lymfkörtelutrymning ska 
båda ingreppen rapporteras. 

2013-01-01 Multidisciplinär konfe-
rens 

Ny variabel på Primärbehandling och Lokalt recidiv 

2013-01-01 
 

Glansektomi 
Glans resurfacing 

Nya alternativ under Kirurgisk behandling på Primärbe-
handling och Lokalt recidiv 

2013-01-01 
 

Dermatologisk behand-
ling 

Ny variabel på Primärbehandling och Lokalt recidiv 

2013-01-01 
 

Kemoterapi,  
behandlingstyp  

Ny variabel på Primärbehandling och Lokalt recidiv 

2014-01-01 Nya inklusionskriterier Endast skivepitelcancer och cancer in situ inkl Mb Bo-
wen och Erytroplasia Queyrat inkluderas i registret från 
2014 

2014-01-01 Kontaktsjuksköterska Har patienten namngiven kontaktsjuksköterska?  
Ny variabel på Anmälan och Primärbehandling. 

2014-01-01 Nationell multidisciplinär 
konferens 

Efter första besök och före fortsatt handläggning ska 
alla nya fall anmälas till nationell multidisciplinär konfe-
rens.  
Ny variabel på Anmälan och Primärbehandling. 

2014-01-01 Har patienten remitterats 
till regionalt centrum  

Ange datum för första besök vid det i regionen utsedda 
regionala centra som finns angivet i det nationella vård-
programmet, se cancercentrum.se  
Ny variabel på Primärbehandling. 

2014-01-01 Preparatnummer,  
preparatår 

Avser PAD-nummer och år från operationspreparatet. 
Ny variabel på Primärbehandling. 

2014-01-01 Datum för PAD-besked 
till patienten  

Datum för besked till patienten om PAD som visar can-
cerdiagnos. Ny variabel på Primärbehandling. 

2014-01-01 Femårsuppföljning Nytt formulär som ersätter formulär Uppföljning och Lo-
kalt recidiv. 

2014-04-22 Datum för diagnos- 

besked till patienten 

Variabeln flyttad från primärbehandlingsblanketten till  
anmälan. 
 
 

2014-04-22 Datum för behandlings-
beslut 

Ny varibel på primärbehandlingsblanketten 

2014-04-22 Är patienten  

utredd/behandlad vid  

Regionalt centrum? 

Omformulering från föregående fråga på primär- 
behandlingsblanketten. 

2014-04-22 Bowenoid papulos Har fått separat ruta under TNM-klassificeringen. 
Denna ska meddelas till RCC, ej canceranmälas. 

2014-08-12 Patologi lab Har blivit tillagt till primärbehandlingsblanketten utifall 
det inte kan anges i anmälan.  

2015-01-01 Datum för utfärdande av 
remiss till specialist-
vårdsklinik? 

Omformulering från föregående fråga på anmälnings 
blanketten 

2015-01-01 Har patienten en  Omformulering från föregående fråga på anmälnings-
blanketten. För förtydligande av att det är på den  
utredande kliniken. 
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namngiven kontakt-ssk 
på utredande klinik? 

2015-01-01 Datum för multidiscipli-
när rond? 

Ny variabel för att fånga in datumet när MDK var om 
patienten var diskutterad på MDK. 

2015-01-01 Är patienten remitterad 
till nationellt centrum för 
behandling? 

Ny variabel för att kunna mäta flödet efter  
nivåstruktureringen. 

2015-01-01 Primärbehandling ej gi-
ven 

Har blivit tillagt orsaker på primärbehandlingsblanketten 
eftersom orsak ska anges för bättre datauttag. 

2015-01-01 Har patienten bedömts 
vid ett nationellt cent-
rum? 

Variabeln ändrad till nationellt i och med  
nivåstruktureringen.  

2015-01-01 Har patienten behand-
lats vid ett nationellt 
centrum? 

Ny variabel på primärbehandlingsblanketten.  

2015-01-01 Datum för behandlings-
beslut i samråd med  

patienten? 

Omformulering från föregående fråga på primär- 
behandlingsblanketten. 

2015-01-01 Har patienten en  

namngiven kontakt-ssk 
på behandlande klinik? 

Omformulering från föregående fråga på anmälnings-
blanketten. För förtydligande av att det är på den  
behandlande kliniken. 

2015-01-01 Är patienten inkluderad i 
en klinisk studie?  

Ny variabel på primärbehandlingsblanketten. 

2015-01-01 Radiologisk primärutred-
ning? 

Ny variabel på primärbehandlingsblanketten där man 
fångar upp grunden till N- och M stadiet.  

2015-01-01 Komplikationer till  

kirurgisk behandling? 

Flyttar upp denna för att förtydliga att den hör ihop med 
de kirurgiska komplikationerna. 

2015-09-01 TNM-klassificeringen Uppdaterad till senaste versionen från EAU guidelines 
version:7 2009 

2015-09-01 Behandlingsindikation Ny variabel inlagd på primärbehandlingsblanketten som 
är anpassad efter onkologiblanketterna. 
Tagit bort lokalisation under radioterapi samt  
remissdatum under radioterapi och kemoterapi. 

2015-09-01 Radioterapi Byte av namn till radioterapi istället för strålbehandling 
så det blir enhetligt och enl. vårdprogrammet.  

2015-09-29 Lymfkörtelutredning Ändring av namn och upplägget under lymfkörtelkirurgi. 
Dock inga nya variabler. 

2016-01-01 Datum för första besök 
på regionalt peniscan-
cercentra? 

Ny variabel på anmälan. Fångar upp om VP följs enl. 
rekommendationerna om regionalt center.  

2016-01-01 Tumörläge? Tillägg av Distala uretra för att fånga in denna  
lokalisation som hör till peniscancerregistret.  

2016-01-01 Ansvarig läkare Tillagt på alla blanketter men är inte obligatoriskt mer 
än på anmälan.  

2016-01-01 Typ av operation Tillagt tre nya ingrepp: Glansektomi + Neoglans,  

Circumcison och uretrektomi på primärbeh blanketten 
och uppföljningen.  

2016-01-01 Positiv marginal Utbytt till radikal operation för förenklande vid ifyllande.  
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2016-01-01 Nytt alternativ tillagt till 
variabeln om remitterad 
till nationellt centrum 

Nya variabeln: Remitterad till regionalt centrum.  

2016-01-01 Ny blankett 2års och 
5års uppföljning samma 
blankett med valbart år 

Nya och gamla variabler finns med.  

 

 

 

1. Anmälan 
Formuläret insändes när diagnosen är fastställd. Insända uppgifter gäller som canceranmälan. 

Gäller för patienter med diagnos fr.o.m. 2009 01 01.  
 

Anmälan, definition av variabler  

Innehåll  Kodning och värden/definition  

PERSONUPPGIFTER  

Personnummer 

 

Personnummer anges inkl sekelsiffra. 
T.ex. 19XXXXXXXXXX 

Patientens namn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Adress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Initierat av Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgif-
ter. 

Namn på den person som skapat formuläret 

Kön M = Man  

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LKF Kod för län, kommun och församling. 

Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kan vid behov ändras till aktuell kod vid diagnos 

 

INRAPPORTERANDE ENHET 

Inrapportör/uppgiftslämnare 

 

Inrapportörens namn hämtas automatiskt från 
INCA:s inloggnings-uppgifter. 

Sjukhus, klinik  

Obligatorisk 

Inrapporterande enhet hämtas automatiskt från 
INCA:s inloggnings-uppgifter. 

Sjukhuskod, klinikkod 

Obligatorisk 

Sjukhuskoder och klinikkoder för anmälande sjuk-
vårdsinrättning enligt kodförteckning för varje reg-
ion. Kodas av monitor 

 

Monitors kommentar Synlig endast för monitor.  

Allmän kommentar En kommentar till inrapporterade data kan skrivas 
i fältet 

Ansvarig läkare 

Obligatorisk 

Läkarens namn som ansvarar för canceranmälan. 
Anges i klartext.  

Komplettering eller rättning av enstaka  

uppgifter 
Markera i kryssruta endast om inrapporteringen 
avser komplettering eller rättning av enstaka upp-
gifter.   

Obs! Används denna kryssruta inaktiveras alla 
spärrar och kontroller och gör det möjligt att bara 
skicka enstaka uppgifter. 
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Anmälan, definition av variabler  

Innehåll  Kodning och värden/definition  

Rapporteringsdatum Dagens datum hämtas automatiskt i INCA. 

 

 

DIAGNOSTIK. Primära diagnosuppgifter inrapporteras när diagnosen är fastställd 

Datum för utfärdande av remiss till  

Specialistvårdsklinik? 

Obligatorisk 

Avser inkommande remiss till den klinik som  

utreder och diagnostiserar peniscancer. Datum 
ska efterhöras från den första mottagande klini-
ken som patienten besökt.  Även vid misstanke 
om cancer som sedan remitterats vidare till ett 
regionalt eller nationellt centra för vidare utred-
ning. 

Ange det datum som står på remissen.  
Om patienten sökt själv gäller datum för besöket 

som datum för utfärdande av remiss.  

 

Ankomst 

Obligatorisk 

Ange om patienten kommer på remiss eller söker 
själv. 

Remiss registrerad  

Patienten söker själv  

Annat  

Ankomstdatum 

Obligatorisk 

Avser datum då remiss registrerats vid motta-
gande klinik eller datum då patienten själv sökte. 
Ange datum alt. datum saknas. 

 

Datum för första besök på specialistvårdskli-
niken? 

Obligatorisk 

Med specialistvårdsklinik avses klinik med  

urologspecialist som utreder och diagnostiserar 
peniscancer och där (histopatologisk) diagnos 
ställs. Ange datum alt. datum saknas eller ej  

aktuellt, dvs. om patienten utreds direkt på  

regionalt eller nationellt peniscancercentra.  

Datum för första besök på regionalt penis-
cancercentra? 

Obligatorisk 

Ange datum när patient besökt regionalt penis 

cancercentra. Om ej aktuellt fyller man i detta el-
ler om datum saknas. Alla patienter bör utredas 
på regionalt peniscancercentrum enl. VP. 

Gäller följande sjukhus: 

Urologkliniken, Sahlgrenskasjukhuset Göteborg 
Urologkliniken, Södersjukhuset Stockholm,  

Urologkliniken, Universitetssjukhuset Linköping, 
Urologkliniken, Universitetssjukhuset Umeå 

Urologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro                                                                                    

Urologkliniken, Skånes Universitetssjukhus 

Malmö 

 

Provtagningsdatum/undersökningsdatum? 

Obligatorisk 

 

Diagnosdatum ersätts med provtagnings 

datum/undersökningsdatum f o m 2009 

Ange provtagningsdatum för den första morfolo-
giska undersökningen dvs. histopatologisk eller 
cytologisk diagnostik, som visar säkerställd penis-
cancer eller cancer in situ. Om provtagningsdatum 
saknas anges datum för PAD-svar.  

Om enbart klinisk undersökning ligger som 
grund för diagnosen (morfologisk undersökning 
planeras inte under utredningsperioden) anges 
istället undersökningsdatum då klinisk diagnos 
fastställdes. 
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Anmälan, definition av variabler  

Innehåll  Kodning och värden/definition  

Ålder vid diagnos  Beräknas utifrån personnummer och  

diagnosdatum 

Datum för diagnosbesked till patienten? 

Obligatoriskt f o m 2014 

Ange datum då patienten får muntligt/skriftligt be-
sked om sin diagnos. Beskedet behöver inte vara 
verifierat via histopatologisk diagnos utan kan 
även vara kliniskt verifierad. D.v.s. i de fall man 
baserar diagnosen/anmälan på enbart  

klinisk bild ska datumet för informationen till  

patienten anges här. Vid oklarhet då histopatolo-
gisk verifiering krävs är det när beskedet från den 
undersökningen/biopsin som ska anges.  

Diagnos baserad på; 

Obligatorisk 

Ange ett av följande alternativ;  

PAD/biopsi  

Klinisk undersökning enbart   

Här släcks samtliga variabler rörande patologi 

delen ner om man väljer något annat än PAD/bi-
opsi.  

Annan. Om Annan ange ett alternativ från listan;  

1. Röntgen eller annan bildundersökning,  
2. Obduktion med/utan PAD,  
3. Cytologisk undersökning  
4. Operation utan PAD. 

Preparatnummer  

Obligatorisk 

Ange PAD-nummer för det första preparatet som 
verifierar diagnosen och som ligger till grund för 
canceranmälan. 

Preparatår 

Obligatorisk 

Ange det år då preparatet registrerades på  

patologen och som finns angivit på PAD-svaret  

Patologilab 

Obligatorisk 

Ange det sjukhus/patologiavdelning som utförde 
analysen. 

Patologilab klinikkod Ifylls av monitor, visas endast i monitors  

formulär. 

Tumörläge 

Obligatorisk 

Vid överväxt med okänt ursprung kan flera  

tumörlägen anges. 

Preputiet 

Glans 

Peniskroppen 

Penis UNS 

Distala uretra 

Överväxt- vid överväxt med okänt ursprung kan 
flera tumörlägen anges. 

TNM-STADIUM TNM-klassifikation version 7 från 2009 används i registret. 

T- primär tumör klinisk bedömning 

T-stadium, det kliniska, vid diagnostillfället 

Obligatorisk 
Bowenoid papulos*  

TX Primärtumör kan ej bedömas eller  

identifieras 

T0 Primärtumör kan ej påvisas. 

Tis Carcinoma in situ. (PeIN) 

Ta Icke invasiv papillär, polypoid, eller verrukös 

cancer 

T1 Tumör invaderar subepitelial bindväv 
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Anmälan, definition av variabler  

Innehåll  Kodning och värden/definition  

T1a Tumör invaderar subepitelial bindväv utan 

lymfovaskulär invasion och är differentierad (T1 

grad 1-2) 

T1b Tumör invaderar subepitelial bindväv med 

lymfovaskulär invasion och är knappt eller inte 

differentierad (T1 grad 3-4) 

T2 Tumör invaderar corpus spongiosum eller  

cavernosum 

T3 Tumör invaderar urethra  

T4 Tumör invaderar andra närliggande strukturer  

*(diagnos meddelas till regionalt cancer  

centrum, ska ej anmälas) 

N-stadium vid diagnostillfället 

Obligatorisk 

N - Regionala lymfkörtlar, klinisk bedömning 
Klinisk undersökning samt ev bilddiagnostik 
NX Regionala lymfkörtlar kan ej påvisas. 

N0 Inga palpabla eller synligt förstorade Inguinala 

lymfkörtlar  

N1 Palpabel rörlig ensidig inguinal lymfkörtel 

N2 Palpabel rörliga multipla eller bilateral ingui-

nala lymfkörtlar 

N3 Fixerad inguinal lymfkörtelmassa eller pelvin 

lymfadenopati unilateralt eller bilateralt  

M-stadium vid diagnostillfället 

Obligatorisk 
M – Fjärrmetastaser, klinisk bedömning 

Klinisk undersökning samt ev. bilddiagnostik 

M0 Inga fjärrmetastaser  

M1 Påvisade fjärrmetastaser  

Tumörstorlek 

Obligatorisk 
Ange största diameter i cm med en decimal alt. 

uppgift saknas 

Är patienten anmäld eller har patienten  

föredragits vid nationell multidisciplinär  

konferens?(MDK) 

Obligatoriskt f o m 2014. 

Nej/Ja. Efter första besök och före fortsatt hand-

läggning ska alla nya fall anmälas och  

diskuteras vid MDK. Om Nej släcks nedanstående 

uppgifter om MDK ner i INCA-systemet. Om Ja 

ange datum som patienten togs upp första gången 

på ronden.  Om patienten tas upp vid flera tillfällen 

är det första tillfället som ska registreras. 

Har patienten en namngiven kontakt-sjuks-
köterska på utredande klinik? 

Obligatoriskt f o m 2014.  

Nej/Ja. Avser kontaktsjuksköterska på den klinik 

som utreder patienten och som patienten har kon-

taktuppgifter till.  

 Är patienten remitterad till  

 Nationellt centrum för  

 behandling?  

 Obligatoriskt f o m 2015 

Nej/Ja. Nationellt centrum är: Urologkliniken Skå-

nes Universitetssjukhus Malmö. 

Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro. 

Om nej skall skäl anges till detta. 

Remitterad till regionalt centrum 

Enl. beslut på MDK 

Patientens önskan 

Komorbiditet 

Palliativ vård 
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Anmälan, definition av variabler  

Innehåll  Kodning och värden/definition  

Uppföljande sjukhus/klinik? Ange sjukhus och klinik i text som sköter  

uppföljningen av patienten. 

2. Primärbehandling 
Blanketten insändes efter genomförd kirurgisk behandling dock tidigast 90 dagar efter behandlingen eller 
senast 6 månader efter diagnos. Gäller för patienter diagnostiserade fr.o.m. 2009 01 01 

 

Primärbehandling, definition av variabler 

Innehåll  Kodning och värden/definition  

PERSONUPPGIFTER  

Personnummer 

 

Personnummer anges inkl sekelsiffra. 
T.ex. 19XXXXXXXXXX 

Patientens namn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Adress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Initierat av Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter. 

Namn på den person som skapat formuläret 

Kön M = Man  

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LKF Kod för län, kommun och församling. 

Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kan vid behov ändras till aktuell kod vid diagnos 

 

INRAPPORTERANDE ENHET 

Inrapportör/uppgiftslämnare 

 

Inrapportörens namn hämtas automatiskt från INCA:s 
inloggnings-uppgifter. 

Sjukhus, klinik  

Obligatorisk 

Inrapporterande enhet hämtas automatiskt från 
INCA:s inloggnings-uppgifter. 

Sjukhuskod, klinikkod 

Obligatorisk 

Sjukhuskoder och klinikkoder för anmälande sjuk-
vårdsinrättning enligt kodförteckning för varje region. 
Kodas av monitor 

Ansvarig läkare Läkarens namn som ansvarar för canceranmälan. 
Anges i klartext. 

Monitors kommentar Synlig endast för monitor.  

Allmän kommentar En kommentar till inrapporterade data kan skrivas i 
fältet 

Komplettering eller rättning av enstaka  

uppgifter 
Markera i kryssruta endast om inrapporteringen avser 
komplettering eller rättning av enstaka uppgifter.   

Obs! Används denna kryssruta inaktiveras alla spärrar 
och kontroller och gör det möjligt att bara skicka en-
staka uppgifter. 

 

Rapporteringsdatum Dagens datum hämtas automatiskt i INCA. 
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Primärbehandling, definition av variabler 

Innehåll  Kodning och värden/definition  

PRIMÄRBEHANDLING 

Primärbehandling given? 

Obligatorisk 

Nej/Ja. Om Ja, fyll i samtliga fält för primärbehandling 

Om Nej måste orsak anges till varför ingen primärbe-
handling är given. 

Ålder 

Komorbiditet 

Patientens önskan 

Annan orsak 

 

Om Nej släcks även nedanstående uppgifter i  

formuläret ner förutom:   

 Är patienten diskuterad vid nationell MDK? 

 Har patienten bedömts vid ett nationellt  
centrum? 

 Datum för behandlingsbeslut i samråd med  
patienten? 

 Är patienten inkluderad i klinisk studie? 

Syftet med  
behandlingen? 

Obligatorisk om man svarat Ja på primär-
behandling 

Kurativ; behandling som syftar till bot. 

Palliativ; behandling som inte syftar till att avlägsna 

alla kända eller misstänkta tumörmanifestationer. 

(Uppgift saknas utgår från 2015-09-01) 

 

Har patienten bedömts vid ett Nationellt 
centrum? 

Obligatoriskt 

 

Nej/Ja. Nationella centrum är: 

Urologkliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö   

Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro. 

Om Ja ska datum anges när bedömningen är gjord. 

Är oftast samma datum som datum för första besöket 

på det nationella centrat. En bedömning medför dock 

inte alltid en behandlingsåtgärd. 

 

Datum för behandlingsbeslut i samråd 
med patienten? 

Obligatoriskt f o m 2014 

 

Beslutet om den slutgiltig behandling (kirurgi, kemote-
rapi, radioterapi osv) bör ske i samråd med patienten. 
Är oftast samma datum som datum för besöket på det 
nationella centrat men kan även vara tidigare efter t.ex. 
via telefonkontakt. 

 

Har patienten behandlats vid ett  

Nationellt centrum? 

Obligatoriskt f o m 2015  

om man svarat Ja på primärbehandling 

 

Nej/Ja. Om Ja ska datum för första besöket anges 

här. Är oftast samma datum som bedömningen är 

gjord på det nationella centrat. 

Nationella centrum är:  

Urologkliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö 

Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro. 

 

Har patienten behandlats vid ett  

Regionalt centrum? 

Obligatoriskt f o m 2015  

om man svarat Ja på primärbehandling 

 

 

Nej/Ja. Om Ja ska datum för första besöket anges här. 
Blir troligtvis så vid icke kurativa/palliativa behandlingar 
som behandlas på det regionala sjukhuset. De region-
ala sjukhusen är följande: 

Urologkliniken, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg.  

Urologkliniken, Södersjukhuset Stockholm 

Urologkliniken, Universitetssjukhuset Linköping 

Urologkliniken, Universitetssjukhuset Umeå   
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Primärbehandling, definition av variabler 

Innehåll  Kodning och värden/definition  

Har patienten en namngiven kontakt-
sjuksköterska på den behandlande 

kliniken? 

Endast obligatoriskt om man svarat Ja på  

primärbehandling 

Nej/Ja. Avser kontaktsjuksköterska på den klinik som 
behandlar patienten och som patienten har kontaktupp-
gifter till.  

Är patienten inkluderad i  

klinisk studie? 

Obligatorisk 

Gäller f o m 2015. 

Nej/Ja. Gäller alla former av studier som kan hämtas 

från journalsystemet.  

RADIOLOGISK PRIMÄRUTREDNING 

Radiologisk primärutredning? 

Obligatorisk oavsett Ja eller Nej på given 

primärbehandling 

Gäller f o m 2015. 

Nej/Ja. Flera av alternativen kan anges. 

Ultraljud- av ljumskar. ultraljud inkluderar även de 

som görs inför sentinel node 

CT-thorax, CT-Buk, PET/CT, MR 

 

KIRURGISK BEHANDLING  

Kirurgisk behandling 

Obligatorisk om man svarat Ja på primär-
behandling 

 

Nej/Ja.  

Om Ja ska samtliga uppgifter under kirurgisk behand-

ling fyllas i. 

Om Nej släcks nedanstående uppgifter om kirurgisk 
behandling ner. 
Provexcision rapporteras som behandling när en 
mindre förändring tagits bort i sin helhet vid diagnostik. 
Endast ett alternativ kan anges som den primära  

behandlingen och det är oftast det första ingreppet 
som görs efter provexcision om inte hela förändringen 
försvinner vid diagnostiktillfället. Då är det denna  

behandling som rapporteras in.    

pT-STADIUM, patologisk bedömning TNM-klassifikation version 7 från 2009 används i registret. 

pT-stadium 

Obligatorisk 

 

Observera att det är det  

patologiska T-stadiet som efterfrågas 

 

TX Primärtumör kan ej bedömas eller  

identifieras 

T0 Primärtumör kan ej påvisas. 

Tis Carcinoma in situ. (PeIN) 

Ta Icke invasiv papillär, polypoid, eller verrukös cancer 

T1 Tumör invaderar subepitelial bindväv 

T1a Tumör invaderar subepitelial bindväv utan 

lymfovaskulär invasion och är differentierad (T1 grad 

1-2) 

T1b Tumör invaderar subepitelial bindväv med 

lymfovaskulär invasion och är knappt eller inte differen-

tierad (T1 grad 3-4) 

T2 Tumör invaderar corpus spongiosum eller  

cavernosum 

T3 Tumör invaderar urethra  

T4 Tumör invaderar andra närliggande strukturer  

Grad 

Obligatorisk 

 

 

 

Differentieringsgrad WHO 

G1 Hög differentieringsgrad.  

G2 Medelhög differentieringsgrad. 

G3 Låg differentieringsgrad.  

GX Histologisk eller cytologisk gradering ej möjlig 
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Primärbehandling, definition av variabler 

Innehåll  Kodning och värden/definition  

 Tis klassificeras som Gx i registret  

Om G1-G2 anges i svaret registreras G2 i registret 

Om G2-G3 anges i svaret registreras G3 i registret 

Preparatnummer  

Obligatorisk 

Gäller f o m 2014.  

Ange PAD-nummer från operationspreparatet.  

Provexcision rapporteras som behandling när en mindre 
förändring tagits bort i sin helhet vid diagnostik. 

Preparatår 

Obligatorisk 

Gäller f o m 2014.  

Ange det år då preparatet registrerades på patologen 
och som finns angivit på PAD-svaret  

Patologilab 

Obligatorisk 

Gäller f o m 2014 

Ange det sjukhus/patologiavdelning som utförde ana-
lysen.                    

 

Radikalt opererad (PAD) 

Obligatorisk 

 

Nej/Ja. Ej bedömbart.  

(uppgift saknas borttaget 2016) Icke radikalt innebär 
tumörväxt i en eller flera resektionsränder vid  

histopatologisk undersökning. Radikalt opererad 

innebär ingen kvarvarande tumörväxt. 

Typ av operation: 

Lokal excision 

(Avlägsnande av vävnad eller tumör) 

 

Lokal excision utan användande av laserteknik. 

(Lokalexcision rapporteras som behandling när en 
mindre förändring tagits bort i sin helhet vid diagnostik.) 
Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet  

utförts samt datum, alt. datum saknas. 

 

Laserkirurgi 

 

 

Excision med laserteknik. 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet  

utförts samt datum, alt. datum saknas. 

Glansektomi  

 

Nej/Ja. Om ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet  

utförts samt datum, alt. datum saknas  

(gäller från 2013). 

Glansektomi + neoglans Nej/Ja. Om ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet  

utförts samt datum, alt. datum saknas  

(gäller från 2016). 

Circumcision 

(kirurgiskt avlägsnande av förhuden) 

Nej/Ja. Om ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet  

utförts samt datum, alt. datum saknas  

(gäller från 2016). 

Uretrektomi 

(kirurgiskt avlägsnande av urinröret) 

Nej/Ja. Om ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet  

utförts samt datum, alt. datum saknas  

(gäller från 2016). 

Glans resurfacing 

 

Nej/Ja. Om ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet  

utförts samt datum, alt. datum saknas  

(gäller från 2013). 

Partiell amputation 

 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet  

utförts samt datum, alt. datum saknas. 

Total amputation 

 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet  

utförts samt datum, alt. datum saknas. 
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Primärbehandling, definition av variabler 

Innehåll  Kodning och värden/definition  

KOMPLIKATIONER TILL KIRURGISK BEHANDLING, inom 3 månader 

Komplikationer till  

kirurgiskbehandling 

Obligatorisk om kirurgisk behandling  

genomförts.  

Observerat att komplikationer ska fyllas i 
inom 90 dagar från operation.  

Om patienten remitteras åter till hemsjuk-
hus ska formuläret skickas vidare dit för 
ifyllande av komplikationer. 

Nej/Ja/Uppgift saknas 

Om Nej släcks nedanstående uppgifter om  

komplikationer i INCA-systemet.  

Vid Ja kan flera alternativ anges; 

Reoperation, Blödning, Infektion, Hudnekros,  

Meatusstenos, Lymfocele, Trombos, Lymfödem,  

Övrig, ange typ av komplikation om man valt övrigt. 

Uppgift saknas 

 

LYMFKÖRTELUTREDNING 

Lymfkörtelutredning genomförd? 

Obligatorisk om man valt Ja på  

primärbehandling 

Nej/Ja.  

Om Nej vid ≥ pT1/G2 eller högre stadium eller grad 

anges orsak (se nedan) 

Om Ja ska samtliga uppgifter under lymfkörtelkirurgi 
fyllas i. Rapportera samtliga ingrepp om fler än ett är 
utfört. Om sentinel node leder till lymfkörtelutrymning 
ska båda ingreppen rapporteras. Om Nej släcks 
nedanstående uppgifter om lymfkörtelkirurgi ner i 
INCA-systemet. 

 

Om nej vid ≥ pT1/G2 ange orsak? 

Obligatorisk  

 

 

Om lymfkörtelkirurgi inte är utförd vid följande stadier 
ska orsak anges. Obligatorisk uppgift vid nedanstå-
ende stadier: 

Konkomitant sjukdom 

Patientens önskan 

Annan orsak, ange orsak i fri text 

pT1/G2 

pT1/G3 

 

pT2/G1 
pT2/G2 
pT2/G3 
pT2/GX 

pT3/G1 
pT3/G2 
pT3/G3 

  pT3/GX 

pT4/G1 
pT4/G2 
pT4/G3 

  pT4/GX 

pN-STADIUM patologisk bedömning TNM-klassifikation version 7 från 2009 används i registret. 

pN-stadium 

Obligatorisk 

 

Observera att det är det  

patologiska N-stadiet som  

efterfrågas 

 

NX Ej möjligt att klassificera 

N0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser 

N1 Metastas i en inguinal lymfkörtel 

N2 Metastas i flera eller bilaterala inguinala lymfkörtlar 

N3 Metastas i pelvin lymfkörtel (-ar), unilateralt eller  

bilateralt eller extranodal spridning av regionala lymf-

körtelmetastaser  

(Uppgift saknas utgår från 2015-09-01) 

 

Sentinel node? 

Obligatorisk 
Sentinel node (undersökning av portvaktskörtel). När 

sentinel node leder till lymfkörtelutrymning ska båda 

ingreppen rapporteras. 

Nej/Ja.   

Om Ja ange sida; Höger/Vänster/Bilateral 

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt  

datum, alt. datum saknas. 
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Primärbehandling, definition av variabler 

Innehåll  Kodning och värden/definition  

Lymfkörtelkirurgi/utrymning? 

Obligatorisk 
Fyll i om lymfkörtelkirurgi/utrymning är genomförd.  

Fyll i inguinal, höger/vänster/bilateral 

samt pelvin, höger/vänster/bilateral samt på vilket 

sjukhus den genomförts på och datum för detta alt. 

datum saknas.  

Inguinal (lymfkörtelutrymning) 

Obligatorisk 

 

 

Inguinal lymfkörtelutrymning  

(utrymning av lymfkörtlar i ljumskarna) 

Nej/Ja. Om Ja ange sida;  

Höger/Vänster/Bilateral 

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum, 

alt. datum saknas. 

Pelvin (lymfkörtelutrymning) 

Obligatorisk 
Pelvin lymfkörtelutrymning (utrymning av lymfkörtlar i 

lilla bäckenet) Nej/Ja. Om Ja ange sida;  

Höger/Vänster/Bilateral 

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum, 

alt. datum saknas. 

Övrig 

 
Övrig är t ex palliativt ingrepp av känd eller misstänkt 

metastas.  

Nej/Ja. Om Ja anges vilket ingrepp i fri text.  

DERMATOLOGISK BEHANDLING 

Dermatologisk behandling 

Obligatorisk om man valt Ja på  

primärbehandling 

 

Nej/Ja.  Om Ja ange sjukhus/klinik där behandlingen 

utförts samt datum för planerad behandling alt datum 

saknas. Ange behandling;  

Imiquimod 

5-FU 

PDT (=fotodynamisk terapi) 

Annan behandling. Specificera annan behandling i fri 

text (gäller från 2013).  

RADIOTERAPI 

Radioterapi 

Obligatorisk om man valt Ja på  

primärbehandling 

Nej/Ja. (Strålbehandling)  

Ange sjukhus/klinik där behandlingen planeras utföras 

(remissdatum utgår from 2015) 

Behandlingsindikation 

Obligatorisk 

(Gäller from 2015-08-31) 

Neoadjuvant, före planerad operation 

Adjuvant, efter planerad operation 

Palliativt 

Annan indikation  

KEMOTERAPI  

Kemoterapi systemisk 

Obligatorisk om man valt Ja på  

primärbehandling 

Nej/Ja. Avser systemisk cytostatikabehandling. 

Ange sjukhus/klinik där behandlingen planeras utföras 
(remissdatum utgår from 2015) 

 

Behandlingsindikation 

Obligatorisk 

(Gäller from 2015-08-31) 

Neoadjuvant, före planerad operation 

Adjuvant, efter planerad operation 

Palliativt 

Annan indikation 
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Primärbehandling, definition av variabler 

Innehåll  Kodning och värden/definition  

Uppföljande sjukhus/klinik 

Obligatorisk 

 

Ange sjukhus och klinik i text som sköter  

uppföljningen samt ev. fortsättning av behandlingen 
av patienten. 

 

 

3. Uppföljning 2 år samt 5 år 

Patienter rapporterade till nationella peniscancerregistret med invasiv skivepitelcancer och utan 
fjärrmetastaser vid 2 år samt vid 5 år efter diagnos eller vid första recidiv/återfall innan år 2  

eller innan år 5. Bygger på spontaninrapportering.  

Tvåårsuppföljningen gäller för patienter diagnostiserade efter 2014-01-01 och framåt.  

Femårsuppföljningen gäller för patienter diagnostiserade efter 2011-01-01 och framåt.   

Uppföljning, definition av variabler 

Innehåll Kodning och värden/definition  

PERSONUPPGIFTER  

Personnummer 

 

Personnummer anges inkl sekelsiffra. 
T.ex. 19XXXXXXXXXX 

Patientens namn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Adress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Initierat av Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter. 

Namn på den person som skapat formuläret 

Kön M = Man  

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

LKF Kod för län, kommun och församling. 

Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 

Kan vid behov ändras till aktuell kod vid diagnos 

 

INRAPPORTERANDE ENHET 

Inrapportör/uppgiftslämnare 

 

Inrapportörens namn hämtas automatiskt från INCA:s 
inloggnings-uppgifter. 

 

Sjukhus, klinik  

Obligatorisk 

Inrapporterande enhet hämtas automatiskt från INCA:s 
inloggnings-uppgifter. 

 

Sjukhuskod, klinikkod 

Obligatorisk 

Sjukhuskoder och klinikkoder för anmälande sjukvårdsin-
rättning enligt kodförteckning för varje region. Kodas av 
monitor 

 

Ansvarig läkare Läkarens namn som ansvarar för canceranmälan. Anges i 
klartext. 

 

Monitors kommentar Synlig endast för monitor.  

 

Allmän kommentar En kommentar till inrapporterade data kan skrivas i fältet 
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Uppföljning, definition av variabler 

Innehåll Kodning och värden/definition  

Komplettering eller rättning av enstaka  

uppgifter 
Markera i kryssruta endast om inrapporteringen avser 
komplettering eller rättning av enstaka uppgifter.   

Obs! Används denna kryssruta inaktiveras alla spärrar 
och kontroller och gör det möjligt att bara skicka enstaka 
uppgifter. 

 

Rapporteringsdatum Dagens datum hämtas automatiskt i INCA. 

Personuppgifter Se under Diagnostik 

Inrapporterande enhet Se under Diagnostik 

Rapporteringsdatum Dagens datum hämtas automatiskt 

 

 

UPPFÖLJNING 2 år eller 5 år efter diagnos eller vid första recidiv/återfall om det inträffar innan 
2 år eller 5 år efter diagnos. 

Uppföljningsår?  

Obligatorisk 

Ange om det är 2år eller 5år efter diagnos eller recidiv som 
uppföljningen avser 

 

Uppföljning utförd? 

Obligatorisk 

Nej/Ja. Om Ja ange datum för senaste  

kontroll/uppföljning.  

Om Nej ange anledning till att patienten inte blivit  

uppföljd: 

Avliden 

Kontroller avslutade 

Annan anledning i klartext 

Om man svarat nej och anledningen till nej så släcks resten 
av variablerna ner utom bistående biverkningar efter pri-
märbehandlingen. Här kan man välja Uppgift saknas om 
ingen uppföljning är gjord och man saknar dessa uppgifter. 

Lokalt recidiv >3 mån efter primär-be-
handling? 

Obligatorisk vid Ja på uppföljning utförd 

Nej/Ja. Om Ja, ange datum för första recidiv. Vid Nej 

släcks variabeln för datum ner. 

Lokalt recidiv diagnostiserat efter en tumörfri period på >3 

månader efter primärbehandling. Det är endast det första 

recidivet som ska rapporteras in. 

Om aktuellt, fyll i den kirurgiska behandlingen av lokalt re-

cidiv enl. alternativen nedan. 

Regionala lymfkörtel metastaser  

>3 mån efter primär behandling? 

Obligatorisk vid Ja på uppföljning utförd 

Nej/Ja. Om Ja, ange datum för första lymfkörtelmetastas. 

Vid Nej släcks variabeln för datum ner. 

Återfall eller diagnos av regionala lymfkörtelmetastaser 

efter avslutad primärbehandling med tumörfri period på 

>3 månader. Patienten kan tidigare behandlats kurativt för 

regionala lymfkörtelmetastaser. 

Om aktuellt fyll i lymfkörtelkirurgin som utförts.  

 

Fjärrmetastaser >3 mån efter primär- 

behandling? 

Obligatorisk vid Ja på uppföljning utförd 

Nej/Ja. Om Ja, ange datum för första fjärrmetastas som 

inträffat >3 månader efter primärbehandlingens avslut. 

(lokalisation borttaget från 2016) Vid Nej släcks variabeln 

för datum ner. 

Om aktuellt fyll i radioterapi, kemoterapi om sådan  

behandling genomförts. 
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Uppföljning, definition av variabler 

Innehåll Kodning och värden/definition  

BEHANDLING: Anges endast vid recidiv lokalt, regionalt eller med fjärrmetastaser om angivet ovan. 

Syftet med behandlingen? 

Obligatorisk vid Ja om behandling är gi-
ven 

Kurativ/Palliativ/Uppgift saknas.  

Syftet måste vara lika vid samtliga behandlingar.  

Fylls endast i när man angivit Ja på behandling 

 

Har patienten remitterats för  

behandling av recidivet? 

Obligatorisk vid Ja om behandling är gi-
ven  

Nej/Ja. Om Ja, ange till vilket sjukhus och klinik patienten 
blivit remitterad. 

Finns behandlingsrekommendation 
från nationell MDK? 

Obligatorisk vid Ja om behandling är  

given 

 

 

Nej/Ja. Om Ja, ange datum för när patienten togs upp på 

MDK för sitt recidiv.  

 

 

KIRURGISK BEHANDLING 

Kirurgisk behandling av lokalt  

recidiv? 
Obligatorisk vid Ja om behandling är gi-
ven vid lokalt recidiv 

 

Nej/Ja. Vid Nej släcks resterande uppgifter ner i  

formuläret utom biverkningar och information om nästa 

kliniska kontroll. Vid Ja måste något av följande kirurgiska  

ingrepp rapporteras, dock endast ett av alternativen samt 

pT-stadie, Grad och om operationen var radikal.  

 

pT-stadium? 

Ange det patologiska T-stadiet 

 

 

Biopsi av förändringen och histologisk undersökning för 
fastställande av grad och invasionsdjup 

TX Primärtumör kan ej bedömas eller identifieras 

T0 Primärtumör kan ej påvisas. 

Tis Carcinoma in situ. (PeIN) 

Ta Icke invasiv papillär, polypoid, eller verrukös cancer 

T1 Tumör invaderar subepitelial bindväv 

T1a Tumör invaderar subepitelial bindväv utan lymfovas-

kulär invasion och är differentierad  

(T1 grad 1-2) 

T1b Tumör invaderar subepitelial bindväv med lymfovas-

kulär invasion och är knappt eller inte differentierad (T1 

grad 3-4) 

T2 Tumör invaderar corpus spongiosum eller  

cavernosum 

T3 Tumör invaderar urethra  

T4 Tumör invaderar andra närliggande strukturer  

Grad 

 

 

 

Differentieringsgrad WHO 

G1 Hög differentieringsgrad.  

G2 Medelhög differentieringsgrad. 

G3 Låg differentieringsgrad.  

GX Histologisk eller cytologisk gradering ej möjlig 

Tis klassificeras som Gx i registret  

Om G1-G2 anges i svaret registreras G2 i registret 

Om G2-G3 anges i svaret registreras G3 i registret 
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Uppföljning, definition av variabler 

Innehåll Kodning och värden/definition  

Radikalt opererad (PAD) 

 

Nej/Ja. Ej bedömbart.  

(uppgift saknas borttaget 2016) Icke radikalt innebär tu-
mörväxt i en eller flera resektionsränder vid histo-patolo-
gisk undersökning. Radikalt opererad innebär  

ingen kvarvarande tumörväxt. 

 

Lokal excision 

(Avlägsnande av vävnad eller tumör) 

 

Lokal excision utan användande av laserteknik 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 

samt datum, 

Laserkirurgi 

 

Excision med laserteknik. 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 

samt datum. 

Glansektomi  

 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum.  

Glansektomi + neoglans Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 

Circumcision 

(kirurgiskt avlägsnande av förhuden) 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 

Uretrektomi 

(kirurgiskt avlägsnande av urinröret) 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 

Glans resurfacing 

 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum.  

Partiell amputation 

 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 

Total amputation 

 

Nej/Ja. Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 

samt datum. 

 

LYMFKÖRTELKIRURGI  

Lymfkörtelkirurgi vid lokalt/regionalt  

recidiv 

Obligatorisk vid Ja om behandling är gi-
ven vid lokalt/regionalt recidiv  

Nej/Ja.  
Om Nej vid pT1/G2 eller högre stadium eller grad ska or-
sak anges och övriga uppgifter om lymfkörtelkirurgi 
släcks i INCA-systemet. Se nedan. 

Om Ja ska samtliga uppgifter under lymfkörtelkirurgi bes-
varas.  
Rapportera samtliga ingrepp om fler än ett är utfört. 

Om sentinel node leder till lymfkörtelkirurgi ska båda in-
greppen rapporteras in.  

 

Om nej vid ≥ pT1/G2 

 

 

Om lymfkörtelkirurgi ej är utförd vid följande stadier ska 

orsaken anges. 

pT1/G2 

pT1/G3 

 

pT2/G1 
pT2/G2 
pT2/G3 

pT2/GX 

pT3/G1 
pT3/G2 
pT3/G3 

  pT3/GX 

pT4/G1 
pT4/G2 
pT4/G3 

  pT4/GX 

Lymfkörtelkirurgi ej utförd pga. 

 

Obligatorisk uppgift vid ovanstående stadier. 

Annan sjukdom  

Enl. vårdprogram 

Patientens önskan  

Annan orsak, ange orsak i fri text 
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Uppföljning, definition av variabler 

Innehåll Kodning och värden/definition  

pN- 

 Patologiska N-stadiet 

NX Ej möjligt att klassificera 

N0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser 

N1 Metastas i en inguinal lymfkörtel 

N2 Metastas i flera eller bilaterala inguinala lymfkörtlar 

N3 Metastas i pelvin lymfkörtel (-ar), unilateralt eller  

bilateralt eller extranodal spridning av regionala  

lymfkörtelmetastaser  

 

Sentinel node 

 
Sentinel node (exstirpatorn av portvaktskörtel).  

Nej/Ja.  Om Ja ange sida; Höger/Vänster/Bilateral 

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum för 

utförande.  

När sentinel node leder till lymfkörtelutrymning (inguinal 

eller pelvin) ska båda ingreppen rapporteras. 

 

Inguinal (lymfkörtelutrymning) 

 
Inguinal lymfkörtelutrymning. (lymfkörtlar i ljumskarna) 

Nej/Ja. Om Ja ange sida;  

Höger/Vänster/Bilateral. Ange sjukhus/klinik där ingrep-

pet utförts samt datum för utförande.  

 

Pelvin (lymfkörtelutrymning) 

 
Pelvin lymfkörtelutrymning (lymfkörtlar i lilla bäckenet). 

Nej/Ja. Om Ja ange sida;  

Höger/Vänster/Bilateral 

Ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt datum för 

utförande.  

 

DERMATOLOGISK BEHANDLING 

Dermatologisk behandling av lokalt 
recidiv 

Obligatorisk vid Ja om behandling är gi-
ven vid lokalt recidiv 

Nej/Ja. Ange sjukhus/klinik där behandlingen utförts samt 

typ av behandling och datum för utförande. 

Imiquimod  

5-FU 

PDT (=fotodynamisk terapi)   

 

Radioterapi 

Radioterapi 

Obligatorisk vid Ja om behandling är gi-
ven 

Nej/Ja. (Strålbehandling)  

Ange sjukhus/klinik där behandlingen utförts. 

 

KEMOTERAPI 

Kemoterapi systemisk 

Obligatorisk vid Ja om behandling är gi-
ven 

Nej/Ja. Avser systemisk cytostatikabehandling. 

Ange sjukhus/klinik där behandlingen utförts. 
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Uppföljning, definition av variabler 

Innehåll Kodning och värden/definition  

LÅNGTIDSBIVERKNINGAR 

Bestående biverkningar efter  

primärbehandlingen? 

Obligatorisk 

 

Nej/Ja/Uppgift saknas  

Om Ja ange följande listade biverkningar:  

Lymfödem i nedre extremiteterna? 

Lymfödem i penis/scrotum? 

Övrigt anges i klartext 

Uppgift saknas kan anges om uppföljning ej är utförd 

och man saknar data för ev. biverkningar.  

UPPFÖLJANDE SJUKHUS/KLINIK 

Information om nästa kliniska  

kontroll? 

Obligatorisk 

 

Ange information om nästa planerade kontroll/besök enl. 

följande:  

Klinisk kontroll på samma enhet 

Kliniska kontroller avslutade 

Klinisk kontroll på annan enhet, ange var nedan? 
Ange vilket sjukhus och klinik som sköter nästa  

uppföljning i klartext.  

 


