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Version 1.4, gäller från 2022-09-05 
 

Inklusionskriterier – urval av diagnoser 

 
 
 
 
 
 
Lägeskod 

ICD-10 

• C54.0 Malign tumör i isthmus uteri (Nedre uterinsegmentet)  

• C54.1 Malign tumör i endometrium  

• C54.2 Malign tumör i myometrium (Sarkom)  

• C54.3 Malign tumör i fundus uteri  

• C54.8 Malign tumör i corpus uteri med övergripande växt  

• C54.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri  

• D07.0 Cancer in situ i endometrium (SEIC, EIC, EIN – se vidare nedan)  
ICD-O/3*  

• C54.0 Isthmus (även maligna mjukdelstumörer/sarkom)  

• C54.1 Endometrium (slemhinna, även maligna mjukdelstumörer/sarkom)  

• C54.2 Myometrium (muskelvägg, även maligna mjukdelstumörer/sarkom)  

• C54.3 Fundus uteri (även maligna mjukdelstumörer/sarkom)  

• C54.8 Överväxt till/från angränsande sublokal inom livmodern 

• C54 med okänt ursprung (även maligna mjukdelstumörer/sarkom)  

• C54.9 Livmoderkropp UNS ursprung (även maligna mjukdelstumörer/sarkom) 

Ska registreras och ingå i kvalitetsregistret (SQRGC) 

• SEIC = Serous endometrial intraepithelial carcinoma   
Orsak: Är mer aggressiv och erhåller därför ibland onkologisk behandling  
 
Ska endast registreras men ska inte ingå i kvalitetsregistret (SQRGC) 

• EIC = Endometrial intraepithelial carcinoma  

• EIN= Endometrioid intraepitelial neoplasi EIN / hyperplasi med atypi  
Orsak: Är benigna tumörer och får därför ingen efterbehandling eller uppföljning 

*ICD-O/3  
Morfologisk 
kod 

• Endast maligna tumörer och cancer in situ =  
Morfologisk kod med slutsiffra 2 eller 3 

• ICD-O/3 koder inom intervallet ≥80002 och <95900 
För corpus cancer används ICD-O3 

Diagnosgrund Inkluderas: Tumörer som är diagnostiserade genom histopatologisk eller 
cytologisk bedömning ska registreras / ingå i registret (diagnosgrund 3 och 5) 
 
Exkluderas: Tumörer som enbart diagnostiserats via klinisk undersökning, 
röntgen/scintigrafi/ultraljud/MR/CT/eller motsvarande undersökning, obduktion, 
operation utan histopatologisk undersökning eller via annan 
laboratorieundersökning ska inte registreras /ingå i registret (diagnosgrund 
1,2,4,6,7,8) 

Ålder ≥ 18 år 

Beräkning av täckningsgrad i INCA (utförs av RCC) 

Maligna tumörer i livmodern enligt ICD-O/3 – ska tas med: 

• Lägeskod: C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9 samt D07.0 

• Morfologisk kod: med slutsiffra 2 eller 3 

• ICD-O/3 koder inom intervallet ≥80002 och <95900 

• Diagnosgrund: 3 eller 5  

• Ålder: ≥ 18 år 

 


