
 

 

Nationellt kvalitetsregister för peniscancer  
Gäller from 2015-09-01 

Primärbehandling 

Uppgiftslämnare Personnummer |___|___|___|___|___|___|___|___| – |___|___|___|___| 

Sjukhus/klinik                                               År        mån       dag 

Ansvarig läkare:  Namn ________________________________________ 

Rapporteringsdatum 

År Mån Dag 
      

      
 

Insändes till regionalt cancercentrum 

  Primärbehandling samtliga behandlingar rapporteras in efter avslutad primärbehandling senast 6 månader efter diagnos 

Primärbehandling given?  Ja om ja fyll i samtliga fält för primärbehandling        
 Nej, om nej ange orsak,  ålder  komorbiditet  patientens önskan  Annan orsak 

 Syftet med behandlingen?          Kurativ     Palliativ                                     År           mån         dag     

 Har patienten bedömts vid ett nationellt centrum?   Nej          Ja        Om ja |___|___|___|___|___|___| 

 Datum för behandlingsbeslut i samråd med patienten?                                                                        |___|___|___|___|___|___| 

 Har patienten behandlats vid ett nationellt centrum?                                               Nej          Ja         Om ja |___|___|___|___|___|___| 

 Har patienten behandlats vid ett regionalt centrum?  Nej          Ja         Om ja |___|___|___|___|___|___| 

 Har patienten en namngiven kontaktsjuksköterska på den behandlande kliniken?   Nej  Ja        

 Är patienten inkluderad i klinisk studie  Nej          Ja               

Radiologisk primärutredning?    Nej                Ja   Ultraljud (ljumskar)   CT-thorax   CT-buk   PET/CT    MR 

Kirurgisk behandling?   Nej          Ja          (Provexcision rapporteras som behandling när en mindre förändring tagits bort i sin helhet vid diagnostik.) 

(Ange det patologiska T- stadiet)                          pT-stadium ______________ Grad ___________ (Tis klassificeras som Gx i registret) 

Preparat nr ______________ Preparat år ____________ Patologi lab ______________________________________________        

Radikalt opererad (PAD)       Nej          Ja            Ej bedömbart  

Typ av operation: (endast ett alt  kan anges) Sjukhus/klinik     Operationsdatum 

        
      År       Mån      Dag  

Lokal excision   Nej          Ja          _______________________  |___|___|___|___|___|___|  Datum saknas 

Laserkirurgi  Nej          Ja          _______________________  |___|___|___|___|___|___|  Datum saknas 

Glansektomi  Nej          Ja          _______________________  |___|___|___|___|___|___|  Datum saknas 

Glansektomi + neoglans  Nej          Ja          _______________________  |___|___|___|___|___|___|  Datum saknas 

Circumcision  Nej          Ja          _______________________  |___|___|___|___|___|___|  Datum saknas 

Uretrektomi  Nej          Ja          _______________________  |___|___|___|___|___|___|  Datum saknas 

Glans resurfacing  Nej          Ja          _______________________  |___|___|___|___|___|___|  Datum saknas 

Partiell amputation  Nej          Ja          _______________________  |___|___|___|___|___|___|  Datum saknas 

Total amputation      Nej          Ja          _______________________  |___|___|___|___|___|___|  Datum saknas 
      

Komplikationer till kirurgisk behandling inom 3 månader? (Fler alternativ kan anges)  Nej          Ja           Uppgift saknas          

 Reoperation  Blödning  Infektion  Hudnekros   Meatusstenos  

 Lymfocele  Trombos  Lymfödem  Övrig, om ange typ av komplikation:________________________ 

Lymfkörtelutredning genomförd?     Ja         Nej       Konkomitant sjukdom  Patientens önskan    Annan orsak______ 

 Om nej vid pT1/G2 ska orsak anges 

(Ange det patologiska N- stadiet)                        pN-stadium_________  

(Rapportera samtliga ingrepp om flera är utförda. Om SN leder till lymfkörtelutrymning ska båda ingreppen rapporteras)         År           mån           dag Datum saknas 

Sentinel node?     Nej          Ja           Hö  Vä  Bil Sjukhus ____________  |___|___|___|___|___|___|   

Lymfkörtelkirurgi/utrymning? 

Inguinal  Nej          Ja           Hö   Vä  Bil Sjukhus ____________  |___|___|___|___|___|___|  

Pelvin  Nej          Ja           Hö  Vä  Bil Sjukhus ____________  |___|___|___|___|___|___|  

Övrig   Nej          Ja          Om Ja, vad? ____________________________  

Dermatologisk behandling?  Nej          Ja          Sjukhus/klinik _______________ Datum |___|___|___|___|___|___|          

   imiquimod   5-FU   PDT Annan beh ______________________ 

Radioterapi?  Nej          Ja          Sjukhus/klinik __________________________ 

Behandlingsindikation?  Neoadjuvant  Adjuvant  Palliativt  Annan indikation ________________ 

Kemoterapi?  Nej          Ja          Sjukhus/klinik __________________________ 

Behandlingsindikation?  Neoadjuvant  Adjuvant  Palliativt  Annan indikation ________________ 

Uppföljande sjukhus/klinik _____________________________________________________________          2016-01-01 JB 

 

 



INSTRUKTIONER för ifyllande av formuläret  

Primärbehandling 

Primärbehandling given?  Om ingen primärbehandling är given måste orsak anges. 

Om ja fyll i samtliga fält nedan för primärbehandling. 

Har patienten bedömts vid ett nationellt 

centrum? 

Ange datum när den första bedömningen sker. Nationella center är: 

Urologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro  

Urologkliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö (SUS) 

Har patienten behandlats vid ett nationellt 

centrum?                                              

Ange det datum som patienten kommer på sitt första besök till det nationella centrat. 

Nationella centrum:  

Urologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro  

Urologkliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö (SUS) 

Har patienten behandlats vid ett regionalt 

centrum? 

Om Ja, ange datum för första besök vid det regionala centrat:  

Urologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg 

Urologkliniken, Södersjukhuset Stockholm  

Urologkliniken, Universitetssjukhuset Linköping  

Urologkliniken, Universitetssjukhuset Umeå  

Radiologisk primärutredning? Ange typ samt datum för någon form av bilddiagnostik som genomförts för utredning 

av N- och M-stadie. Flera alternativ kan anges.  

 
 
Observera att det är det patologiska T-stadiet och PAD vi efterfrågar 

TNM KLASSIFIKATION enligt UICC 2009 

 
pT - Primär tumör ― Biopsi av förändringen och histopatologisk undersökning för fastställande av grad och invasionsdjup 

pT0 Primärtumör kan ej påvisas 

pTis Carcinoma in situ. (PeIN) 

pTa* Icke invasiv papillär, polypoid, eller verrukös cancer* 

pT1 Tumör invaderar subepitelial bindväv   

pT1a Tumör invaderar subepitelial bindväv utan lymfovaskulär invasion och är differentierad (T1 grad 1-2). 

pT1b Tumör invaderar subepitelial bindväv med lymfovaskulär invasion och är knappt eller inte differentierad (T1 grad 3-4) 

pT2 Tumör invaderar corpus spongiosum eller cavernosum 

pT3 Tumör invaderar uretra  

pT4 Tumör invaderar andra närliggande strukturer  

pTX Primärtumör kan ej bedömas eller identifieras 

pN - Regionala lymfkörtlar ― Histopatologisk undersökning av körtlar efter körtelutrymning 

pN0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser 

pN1 Metastas i en inguinal lymfkörtel 

pN2 Metastaser i flera eller bilaterala inguinala lymfkörtlar 

pN3 Metastas i pelvin lymfkörtel (-ar), unilateralt eller bilateralt eller  

extranodal spridning av regionala lymfkörtelmetastaser 

pNX Ej möjligt att klassificera 

G - Differentieringsgrad  

G1 Hög differentieringsgrad. Om G1-G2 anges i svaret registreras G2 i registret 

G2 Medelhög differentieringsgrad. 

G3 Låg differentieringsgrad. Om G2-G3 anges i svaret registreras G3 i registret 

GX Ej möjlig att gradera. Tis klassificeras som Gx i registret 

*Denna kategori bör undvikas pga. bristande stöd i litteraturen, se nedan. 

 

Kirurgisk behandling 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.   

Radikalt opererad Icke radikalt innebär tumörväxt i en eller flera resektionsränder vid histopatologisk 

undersökning. Radikalt opererad innebär att ingen tumörväxt finns i 

resektionsränderna.  

Lymfkörtelutredning genomförd? 

 

Nej/Ja. Om Nej vid ≥ pT1/G2 eller högre stadium eller grad ska orsak anges: 

Ålder 

Konkomitant sjukdom 

Patientens önskan 

Annan orsak, ange orsak i fri text.  

 


