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Hur registrerar man i registret 
 
Instruktioner om hur man kommer in i registret och hur man registrerar samt en del allmän 
information om hur det är uppbyggt hittar man här: 
 
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/instruktioner
-for-registrering--kvalitetsregistret-for-gynekologisk-cancer-v1_20191218-----skrivskyddad.pdf 
 
Den här manualen kommer främst att behandla definitioner och problematiska registreringar. 
Många gånger kan man hitta samma information i s.k. tool-tips som visar sig i registerapp-
likationen om man scrollar över frågetecknet nära aktuell fråga. 
 
Detaljerad information om varje variabel finns i variabelförteckningen, som man hittar här: 
 
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/dokument/ 
 

 
Anmälan 
 
Inklusionskriterier för de olika diagnosgrupperna finns här: 
 
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/dokument/ 
 
I enlighet med ovanstående instruktioner har man valt diagnosgrupp ovarial, corpus, 
cervix/vagina, vulva eller övriga tumörer. ”Övriga tumörer” används för att anmäla tumörer som 
inte ingår i kvalitetsregistret. Valet av diagnosgrupp och svaret på olika frågor kommer att styra 
senare frågor och svarsalternativ i registerapplikationen. Detta gör att pappers-blanketter är 
mycket svåra/omöjliga att utforma. 
 
Anmälningsfliken fungerar även som anmälan till cancerregistret vilket innebär att innehållet 
och formen delvis styrs av cancerregistrets regler; t.ex. att diagnos och morfologi skall anges i 
klartext. 
 
Monitor registrerar en passande morfologikod (ICD-O/3.2 ofta benämnd SNOMED-kod) i 
cancerregistret och kvalitetsregistret. Det är därför viktigt att i klartext ange den morfologiska 
typen i rutan ”Morfologisk diagnos”. 
 
Generellt gäller att endast morfologiskt verifierade invasiva tumörer ingår i registret. T. ex. 
”misstanke om cancer” berättigar inte till registrering. Undantag från detta är t.ex. 
borderlinetumörer i ovarium, SEIC (Serös Endometriell Intraepitelialt Carcinom) som anmäls 
under respektive diagnosgrupp, medan t.ex EIN och endometriehyperplasi med atypi inte ingår i 
kvalitetsregistret men är anmälningspliktiga till Cancerregistret och anmäls under gruppen 
övriga tumörer. Inslag av EIN eller SEIC samtidigt med carcinom registreras som malignitet, 
det är således när man har enbart SEIC eller EIN som dessa registreras.  
 
Sällsynta fall av tumörer som kunde ingått i kvalitetsregistret, men där morfologisk verifikation 
av tumören saknas anmäls under övriga tumörer. 
 
Pagets sjukdom i vulva betraktas enligt internationella konventioner som en malignitet och 
skall registreras som vulvacancer med en C51-kod. 

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/instruktioner-for-registrering--kvalitetsregistret-for-gynekologisk-cancer-v1_20191218-----skrivskyddad.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/instruktioner-for-registrering--kvalitetsregistret-for-gynekologisk-cancer-v1_20191218-----skrivskyddad.pdf
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/dokument/
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/dokument/
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Diagnosdatum definieras och namnges i kvalitetsregistret som ”Provtagningsdatum för första 
PAD/CYT som ger klar malign diagnos”. Vid icke maligna registreringspliktiga tillstånd (t. ex. 
borderlinetumörer, granulosacellstumörer) gäller datum när man får en klar diagnos. 
Diagnosdatum för en corpuscancer är således vanligen datum för pipelle/abrasio och inte 
operationsdatum. 
 
För cervixcancer anges stadium både enligt FIGO och cTNM (kliniskt TNM på 
anmälningsfliken som sätts på grundval av bl.a. undersökningsresultat och röntgenfynd) och 
pTNM (patologiskt TNM på fliken tumör- och sjukdomsdata som sätts på grundval av 
operationsfynd och patologsvar).  
För corpuscancer skall i första hand ”kirurgiskt FIGO-stadium” registreras. Kliniskt stadium 
anges endast då kirurgisk stadieindelning inte är möjlig. 
 
Ovarial: Relativt ofta felregistrering av ”Morfologi huvudtyp” med valen epitelial tumör / icke 
epitelial tumör. Om man väljer epitelial tumör tänds frågan ”Morfologi vid epitelial tumör” med 
en rullista för vanliga epiteliala morfologisk typer. Morfologin skall alltid anges i klartext enligt 
cancerregistrets regler. Observera vid uttag och analyser att variabeln ”Morfologi huvudtyp” är 
till för att styra nästa fråga. Vid analyser skall man använda ICD-O/3 kod. 
 
 
Referenspatolog: Definitionen av referenspatolog innebär att vederbörande jobbar med 
gynekologisk patologi motsvarande åtminstone 40% av 100% arbetstid, deltar i minst 1 kurs i 
gynekologisk patologi per år samt deltar i MDK (multidisciplinär konferens). Patologen bör 
arbeta på en universitetsklinik (från Vårdprogram Äggstockscancer, epitelial). Varje enhet på 
universitetssjukhus skall ha en lista på referenspatologer 
 
Det räcker att referenspatologen har bedömt något av proven, t. ex. operationsPAD för 
corpuscancer för att registrera bedömning skett av referenspatolog.  
 
Anmälan kan ofta behöva kompletteras senare i förloppet, när mer fakta är kända t.ex. kring 
stadium och referenspatolog. 
 
Alla gynekologiska cancer patienter skall ha erbjudits en kontaktsjuksköterska och denna 
variabels registrering följer med flikarna. 
 
Min vårdplan (MVP) via 1177 är under utveckling inom gynekologisk cancer. MVP har startats 
med ovarialcancer och pågående för cervixcancer men ej ännu implementerad över hela 
Sverige. Därav tills vidare och i väntan på nationell komplett implementering godkänns skriftlig 
dokumentation om vårdplanering såsom en läkemedelsberättelse om vårdhändelseförloppet 
och planering. 
 
 

Fråga Kommentar/Tool-tip Övr 
tumör 

Cx 
vagina  

Ov Corp Vulva 

Ange den 
diagnosgrupp 
inrapporteringen 
avser 

Variabeln styr vilken diagnosgrupp 
formulären kopplas till och vilka 
variabler som visas för respektive 
diagnos. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Personnummer 

 
 Ja Ja Ja Ja Ja 

Efternamn  Ja Ja Ja Ja Ja 

Förnamn  Ja Ja Ja Ja Ja 
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Gatuadress  Ja Ja Ja Ja Ja 

Postnummer  Ja Ja Ja Ja Ja 

Postadress  Ja Ja Ja Ja Ja 

Kön  Ja Ja Ja Ja Ja 

Dödsdatum Hämtas från befolkningsregistret Ja Ja Ja Ja Ja 

LK  Ja Ja Ja Ja Ja 

Distriktskod  Ja Ja Ja Ja Ja 
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Fråga Kommentar/Tool-tip Övr 
tumör 

Cx 
vagina  

Ov Corp Vulva 

LK vid diagnos LK hämtas automatiskt från 
befolkningsregistret när ett 
ärende påbörjas. 
Visas i monitorformulär och ska 
kunna ändras av monitor.  
Värdet sparas i registret och 
används för att ange hemort 
vid diagnosdatum 

 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Inrapporteringsuppgifter 

Initieringsdatum Genereras automatiskt när ett 
ärende påbörjas. 

          

Initierat av Den som initierar aktuellt 
formulär 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Inrapportör Namn på inrapportör hämtas 
från angivet konto vid 
inloggning vid uppstart av 
ärende av inrapportör. Monitor 
måste sätta detta själv 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande 
enhet 

Inrapporterande enhet hämtas 
från vald placering vid 
inloggning. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande 
sjukhus 

Obligatorisk för 
canceranmälan. Visas i 
monitorformulär och hämtas 
från organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande 
klinik 

Obligatorisk för 
canceranmälan. Visas i 
monitorformulär och hämtas 
från organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Är inrapporterande 
enhet samma som 
patientens 
hemsjukhus? 

    Ja Ja Ja Ja 

Hemsjukhus och klinik Namn på patientens 
hemsjukhus och klinik i fritext 
om annat än inrapporterande 
enhet. Det sjukhus som 
remitterat till gynonkolog/det 
sjukhus varifrån information 
om uppföljning förväntas 
inkomma. 

  Ja Ja Ja Ja 

Hemsjukhus (kod) Sjukhuskod 6 siffror för det 
sjukhus som är patientens 
hemsjukhus  

  Ja Ja Ja Ja 

Hemklinik (kod) Klinikkod 3 siffror för 
patientens hemklinik 

  Ja Ja Ja Ja 
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Fråga Kommentar/Tool-tip Övr 
tumör 

Cx 
vagina  

Ov Corp Vulva 

Komplettering 
Markeras endast när 
enstaka uppgifter 
och/eller enbart en 
text i kommentars-
rutan skickas 

Markera om inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Monitors Kommentar Fritext Ja Ja Ja Ja Ja 

Ansvarig läkare Den läkare som är ansvarig för 
uppgifterna i inrapporteringen. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Inrapporteringsdatum Systemet lägger in dagens datum varje 
gång ett ärende skickas till en ny 
mottagare (inkorg) eller när ett ärende 
byter status i samma inkorg. Används 
av monitor för att avgöra hur länge ett 
ärende legat i en inkorg. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Diagnosdatum Datum för första 
undersökning/provtagning som ligger 
till grund för den diagnos det ska 
lämnas uppgifter om 

Ja         

Provtagningsdatum för 
första PAD/CYT som 
ger klar malign diagnos 

Vid icke maligna registrerings-pliktiga 
tillstånd (till ex borderlinetumörer, 
Pagets sjukdom, Granulosa-
cellstumörer) gäller när man får en klar 
diagnos 

  Ja Ja Ja Ja 

Ålder vid diagnos ålder vid fastställd pat/cyt diagnos Ja Ja Ja Ja Ja 
Planerad/Utförd kirurgi   Ja Ja Ja Ja 

Enhet för 
planerad/utförd kirurgi 

  Ja 
 

Ja 
 

Ja Ja 

Enhet planerad/utförd 
kirurgi specificera 

Enhetslista  Ja Ja Ja Ja 

Enhet planerad/utförd 
kirurgi sjukhus (kod) 

Sätts av monitor  Ja Ja Ja Ja 

Enhet planerad/utförd 
kirurgi klinik (kod) 

Sätts av monitor  Ja Ja Ja Ja 

Remiss till annan 
sjukvårdsinrättning/ 
motsvarande 

  Ja Ja Ja Ja 

Enhet för fortsatt 
behandling/ 
omhändertagande 

Enhetslista 

 
 Ja Ja Ja Ja 

Fortsatt behandling 
sjukhus (kod) 

Sätts av monitor 

 
 Ja Ja Ja Ja 

Fortsatt behandling 
klinik (kod) 

Sätts av monitor 

 
 Ja Ja Ja Ja 

Har patienten erbjudits 
kontaktsjuksköterska? 

  Ja Ja Ja Ja 

Har patienten fått en 
individuell skriftlig 
vårdplan (MVP)? 

I väntan på formaliserad mvp via 1177 
godkänns skriftlig dokumentation av 
vårdplanering 

 Ja Ja Ja Ja 

Inrapportörs 
kommentar 

Denna kommentar sparas i registret  Ja Ja Ja Ja 
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Fråga Kommentar/Tool-tip Övr 
tumör 

Cx 
vagina  

Ov Corp Vulva 

Diagnos 

Tumörens lokalisation 
anges så specificerat 
som möjligt 

Lokalisation skall anges i fritext enligt 
cancerregistrets regler 

 

Ja Ja Ja Ja Ja 

ICD-10 Kod Väljs från rullista. Vilka koder som 
visas beror på val av diagnosgrupp. 

 Ja Ja Ja Ja 

ICD-10 kod för övriga 
tumörer som ej ingår i 
kvalitetsregistret; 
Enbart canceranmälan 

För diagnosgruppen övriga tumörer 
kan man välja”annan” och ange ICD-
10-kod manuellt 
 

Ja     

Annan ICD 10-kod 
specificera 
 

För manuell registrering av ICD10-kod 
för övriga tumörer om ”annan” valts 
ovan 

Ja     

För Corpuscancer ange 
grund för FIGO 
stadium. Kirurgisk eller 
Klinisk 

Ange i första hand kir stadium. Kliniskt 
stadium anges enbart för patienter 
där op ej planeras 

      Ja   

FIGO-stadium    Ja Ja Ja Ja 

Version av FIGO-
stadium som ligger till 
grund för bedömning 

Genereras automatiskt grundat på 
diagnosdatum 

  Ja Ja Ja Ja 

För pariga organ ange 
sida 

Krävs av cancerregistret Ja   Ja   
  

Diagnosgrund Visas för alla diagnosgrupper, men 
grundat på inklusionskriterierna visas 
enbart ”Provexcision eller op m 
histopatologisk undersökning” och  
”Cytologisk undersökning” för ovarial, 
corpus och vulva och enbart 
”Provexcision eller op m 
histopatologisk undersökning” för 
cervix/vagina. För diagnosgruppen 
övriga tumörer visas alla alternativen. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

cTNM8 TNM-stadiesystemet skiljer sig från 
FIGOS stadieindelning på flera sätt. 
Alla tillgängliga metoder för 
stadieindelningen används i 
stadieindelningen, medan man i FIGO 
inte får använda information från t. ex. 
en MR-undersökning. 
 
FiGO-stadium får inte ändras med 
uppgifter som tillkommit efter 
operation , medan TNM-systemet 
använder två indelningar cTNM som 
grundar sig på den intitiala kliniska 
stadieindelningen och pTNM där man 
också använder uppgifter grundade på 
operationsfynd och PAD.  

 
TNM använder tre kategorier, där T 
står för Tumör, N för Nodes och M för 

  Ja       
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Metastases. cTNM registreras på 
anmälningsfliken och pTNM på tumör 
och sjukdomsdatafliken. ESGO 
(European Society of Gynaecological 
Oncology) har rekommenderat att 
använda både FIGO och TNM 
stadieindelning.  

T-klassifikation    Ja       

N-klassifikation    Ja       

M-klassifikation    Ja       

T-klassifikation T-klassifikation för diagnoser som 
anmäls till cancerregistret men ej ingår i 
kvalitetsregistret 

Ja     

N-klassifikation N-klassifikation för diagnoser som 
anmäls till cancerregistret men ej ingår i 
kvalitetsregistret 

Ja     

M-klassifikation M-klassifikation för diagnoser som 
anmäls till cancerregistret men ej ingår i 
kvalitetsregistret 

Ja     

Grund för TNM Grund för TNM för diagnoser som 
anmäls till cancerregistret men ej ingår i 
kvalitetsregistret 

Ja     

Fråga Kommentar/Tool-tip Övr 
tumör 

Cx 
vagina  

Ov Corp Vulva 

Morfologi 

Morfologi huvudtyp       Ja     

Morfologi vid epitelial 
tumör 

      Ja     

Morfologisk diagnos (i 
klartext) 

  Ja Ja Ja Ja Ja 

Morfologikod (ICD-
O/3) 

 Ja Ja Ja Ja Ja 

Diagnostiserande 
patologi/cytologienhet 

Diagnostiserande patologi-cytologi- 
eller annan avdelning 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Diagnostiserande 
enhet (kod) 

  Ja Ja Ja Ja Ja 

Preparatnummer   Ja Ja Ja Ja Ja 

Preparatår   Ja Ja Ja Ja Ja 

Morfologi bedömt av 
referenspatolog 
(eftergranskat) 

    Ja Ja Ja Ja 

Patologi eller 
cytologiavdelning för 
eftergranskat preparat 

    Ja Ja Ja Ja 

Patologi- eller 
Cytologiavdelning 
(eftergranskat) kod 

    Ja Ja Ja Ja 
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Kirurgi 
Kirurgifliken fylls i av opererande gynekologisk tumörkirurg/gynekolog efter varje operation för 
en gynekologisk cancer och avser information om den kirurgiska behandlingen. Mindre 
diagnostiska ingrepp som t ex abrasio eller laparocentes registreras inte. Det primära är att den 
kirurgiska behandlingen som innefattar primärbehandling registreras vilket kan vara en primär 
kirurgisk operation eller efter nedoadjuvant kemoterapi och en fördröjd primär kirurgisk 
operation utförs. Dock önskas, om möjligt, att all kirurgi registreras såsom intervall kirurgi vid 
recidivkirurgi och stadieindelande kirurgi registreras. 
 
Kirurgifliken används således såväl vid primärt kirurgiskt ingrepp som vid senare kirurgiska 
ingrepp inkluderande recidivkirurgi. 
 
Kirurgifliken fylls i efter varje operation och kan således finnas i flera versioner. 
Det först inkomna formuläret kopplas till huvudregisterposten.  
 
För att kunna registrera likartat nationellt och man inte alltid vet vilken typ av operation som 
slutligen kommer att utföras så är det i nya databasen uppdelat att inrapportören/kirurgen fyller 
i; 
Preoperativ operationsintention och väljer mellan kurativ, palliativ, diagnostisk och annan 
intention.  
Därefter registreras typ av kirurgi utförd där man registrerar vad som faktiskt blivit kirurgiskt 
utfört och väljer mellan; primäroperation terapeutisk, primäroperation diagnostiskt, 
staging/restaging, fördröjd primäroperation/intervalloperation, operation vid recidiv/progress och 
annan där den senare kan vara specificerad till kartläggning av tumörutbredning, operation av 
resttumör efter radioterapi, “2nd-look”-operation eller explorativ laparotomi. 
 
Om man exempelvis har planerat för en kurativ primär ovarialcancer operation, men där man 
vid operation finner mer tumör än förväntat och tar beslut om att enbart ta biopsier och 
rekommendera neodajuvant kemoterapi med ställningstagande till fördröjd primärkirurgi vid 
cykelkur#3 registreras följande; Första operation är intentionen “kurativ intention”, men typ av 
kirurgi “primärkirirgi diagnostisk” och vid en andra operation efter 3 kemoterapikurer blir 
registreringen “kurativ intention” och typ av kirurgi “fördröjd primäroperation”. De första bedöms 
ej terapeutisk medans den andra operationen/fördröjda primäroperationen bedöms terapeutisk. 
 
Om man vid en corpuscancer utför en primär hysterektomi med medtagande av adnexa som 
bedöms lågrisk där man efter slutgiltigt PAD konverteras till högrisk och kompletterande 
lymfkörtelutrymning utförs registreras; första operation “kurativ intention” och typ av kirurgi 
“primäroperation terapeutisk” och den andra stadieindelande operationen “diagnostisk intention” 
med typ av kirurgi “staging operation/restaging operation”. Detta kan vara likartat exv vid 
vulvacancer med primäroperation utan indikation om att inguinala lymfkörtlar skall exstirperas 
men i slutgiltigt PAD så föreligger indikation och en kompletterande inguinal lymfkörtelutrymning 
får utföras i en andra seans och registreras som “diagnostisk intention” med typ av kirurgi 
“staging operation/restaging operation”. 
 
Second look-operation är idag ovanligt och skall enbart registreras om det inte finns någon 
annan lämpligt variabel och man exv gör en operation för att kontrollera tumörstatus som man 
tidigare gjorde vid vissa fall av ovarialcancer eller kontroll av tarmanastomos eller blödning. 
 
Vid exv en cervixcancer, stadium IB1, där man vid en konisation tagit bort en cervixcancer  och 
man därefter utför en radikal hysterektomi där ingen tumör finns kvar bör följande registrering 
utföras; 
Konisation registreras som “diagnostisk intention” med “primäroperation diagnostisk” och 
radikal hysterektomi med “kurativ intention” med “primäroperation terapeutisk”. Detta då den 
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radikal hysterektomin får bedömas som behandlingen och koniseringen ej är tillfyllest för 
behanlding. 
Om man däremot har en cervixcancer, stadium IA1, där koniseringen är den enda behandlingen 
och bedöms tillfyllest så får koniseringen registreras som “kurativ intention” med 
“primäroperation terapeutisk”. 
 
Annan kirurgi har många alternativ då flertalet alternativ kan vara aktuella att registrera. För att 
få med alla ingrepp som kan ha utförts behövs att man registrerar JA och NEJ och man kan 
längst ned på respektive “organvariabel” registrera “Nej på resterande”. 
 
Sentinel lymph node teknik användes vid både cervix- corpus- och vulvacancerkirurgi. Kan 
användas både om man enbart gör sentinel node förfarande och att man samtidigt för en 
komplett lymfkörtelutrymning.  
Man kan exv. på “provtagning från pelvina lymfkörtlar” registrera “lymfkörtelutrymning” och 
“sentinel lymph node teknik utförd -JA” om man gjort båda ingreppen och enbart sentinel lymph 
node registrera “enstaka lymfkörtel/körtlar/SLN” och “sentinel lymph node teknik utförd -JA”. 
 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Inrapporteringsuppgifter 

Initieringsdatum           

Initierat av Den som initierar aktuellt formulär Ja Ja Ja Ja 

Inrapportör Namn på inrapportör hämtas från angivet 
konto vid inloggning vid uppstart av 
ärende av inrapportör. Monitor måste 
sätta detta själv 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet hämtas från vald 
placering vid inloggning.                           

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande sjukhus Obligatorisk för canceranmälan. Visas i 
monitorformulär och hämtas från 
organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande klinik Obligatorisk för canceranmälan. Visas i 
monitorformulär och hämtas från 
organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Komplettering 
Markeras endast när enstaka 
uppgifter och/eller enbart en 
text i kommentarsrutan skickas 

Markera om inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter 

Ja Ja Ja Ja 

Monitors Kommentar   Ja Ja Ja Ja 

Ansvarig läkare Den läkare som är ansvarig för 
uppgifterna i inrapporteringen. 
Obligatorisk för canceranmälan.  

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporteringsdatum Systemet lägger in dagens datum varje 
gång ett ärende skickas till en ny 
mottagare (inkorg) eller när ett ärende 
byter status i samma inkorg. Används av 
monitor för att avgöra hur länge ett 
ärende legat i en inkorg. 

Ja Ja Ja Ja 

Remiss till annan 
sjukvårdsinrättning/motsvarande 

 
Ja Ja Ja Ja 

Enhet för fortsatt 
behandling/omhändertagande 

 
Ja Ja Ja Ja 

Fortsatt behandling sjukhus (kod) Fortsatt behandling enhet, sjukhuskod Ja ja Ja Ja 
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Fortsatt behandling klinik (kod) Fortsatt behandling enhet, klinikkod Ja Ja Ja Ja 

Inrapportörs Kommentar           

Operationsuppgifter 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Opererande enhet Opererande enhet, text för inrapportör  Ja Ja Ja Ja 

Opererande sjukhus (kod) Opererande enhet, sjukhuskod för 
monitor.  

Ja Ja Ja Ja 

Opererande klinik (kod) Opererande enhet, klinikkod för monitor.  Ja Ja Ja Ja 

Datum för kirurgi   Ja Ja Ja Ja 

ECOG Performance status Patientens funktionsstatus inför kirurgisk 
behandling 

Ja Ja Ja Ja 

Orsak till nedsatt performance 
status 

Ange huvudsaklig orsak Ja Ja Ja Ja 

Tumörutbredning utanför 
corpus/cervix enligt utredning 
före primäroperation 

      Ja   

Morfologi       Ja   

Preoperativ differentieringsgrad 
enligt FIGO 

      Ja   

Myometrieinfiltration enligt 
preop/perop bedömning 

      Ja   

Vilken metod användes för 
bedömning av 
myometrieinfiltration 

Den metod som föranlett bedömningen     Ja   

Finns cervikal stromainvasion 
enligt preop/perop bedömning 

      Ja   

Vilken metod användes för 
bedömning av cervikal 
stromainvasion 

Den metod som föranlett bedömningen     Ja   

Preop riskgrupp       Ja   

Preoperativ operationsintention Här syftas på vilken typ av operation som är 
planerad och ej vad som blivit utfört. 

Ja Ja Ja Ja 

Typ av kirurgi utförd Här syftas på vilken typ av operation som 
blev utförd. Om man planerade 
avancerad primäroperation men enbart 
tog biopsier eller omentresektion blir 
intentionen; kurativ intention men typ av 
kirurgi; primäroperation diagnostisk. 
Vidare om en konisering har utförts med 
efterföljande radikal hysterektomi med 
ingen kvarvarande tumör skall 
koniseringen registreras som "Diagnostisk 
intention" och " Primäroperation 
diagnostisk" och radikala hysterektomin 
som "kurativ intention" med 
"primäroperation terapeutisk". 

Ja Ja Ja Ja 

S-CA 125 preoperativt inom en 
månad före op 

Skall vara taget senast inom en månad 
före behandlingsstart (preterapeutiskt). 

  Ja     

Värde kU/L     Ja     
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Menopausstatus (enbart 
relevant vid terapeutisk 
primäroperation 

    Ja     

Maligna kriterier vid ultraljud 
(multicystisk, solida områden, 
ascites, bilateralitet, 
intraabdominella metastaser, 
enbart relevant vid terapeutisk 
primäroperation) 

    Ja     

RMI enligt Tingulstad 2            
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Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

RMI  enligt vårdprogram Jun 
2015 

Räknas ut automatiskt. Observera att RMI 
uträknat enligt Jacob's ursprungliga 
modell (som används i den länk till RMI-
kalkylator som anges i vårdprogrammet) 
ger RMI-värde 0 om ultraljudspoäng är 0 
oberoende av CA-125-värdet. Vid 
uträkning av RMI enligt Tingulstad 
använder man i dessa fall ultraljudspoäng 
1. 

  Ja     

Kirurgi 

Operatörer   Ja Ja Ja Ja 

Huvudoperatör  Ange det nummer som motsvarar 
operatörens namn på klinikens lista över 
operatörer. Samtliga operatörer på 
kliniken ska ha ett nummer som man 
alltid anger vid registrering av operatör. 
Stafettläkare och konsulter som 
återkommer behåller sitt nummer. Ett 
nummer kan aldrig återanvändas. Ange 
999 om operatörkod är okänd/saknad 

 Ja  Ja  Ja  Ja 

Medoperatör 1 Ange det nummer som motsvarar 
operatörens namn på klinikens lista över 
operatörer. Samtliga operatörer på 
kliniken ska ha ett nummer som man 
alltid anger vid registrering av operatör. 
Stafettläkare och konsulter som 
återkommer behåller sitt nummer. Ett 
nummer kan aldrig återanvändas. Ange 
999 om operatörkod är okänd/saknad 

 Ja  Ja  Ja  Ja 

Medoperatör 2 Ange det nummer som motsvarar 
operatörens namn på klinikens lista över 
operatörer. Samtliga operatörer på 
kliniken ska ha ett nummer som man 
alltid anger vid registrering av operatör. 
Stafettläkare och konsulter som 
återkommer behåller sitt nummer. Ett 
nummer kan aldrig återanvändas. Ange 
999 om operatörkod är okänd/saknad 

 Ja  Ja  Ja  Ja 

Specialitet för högst 
kvalificerade deltagande gyn-
operatör 

  Ja Ja Ja Ja 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Typ av ingrepp         Ja 

"Cervikalt ingrepp" vid 
Cervixcancer 

Terapeutiskt kirurgi:  
Notera att konisation kan vara ett 
diagnostiskt ingrepp som föregår 
terapeutisk behandling (op eller onkologisk 
behandling). Här ska det mest avancerade, 
kirurgiska, terapeutiska ingreppet 
registreras. Ex. En konisering föregående en 
radikal hysterektomi skall alltså inte 
registreras. 

Ja       
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Ytterligare/Annan kirurgi   Ja       

Kirurgisk teknik   Ja Ja Ja   

Bukvätska till cytologi     Ja Ja   

Åtgärder 

Bilateral salpingo-ooforektomi   Ja Ja Ja   

Ovarium Sin   Ja Ja Ja   

Ovarium Dx   Ja Ja Ja   

Tuba sin   Ja Ja Ja   

Tuba dx   Ja Ja Ja   

Transposition av ovarier I avsikt att skydda ovarier vid 
strålbehandling 

Ja       

Uterus   Ja Ja Ja   

Oment     Ja Ja   

Omfattande peritoneal excision 
utförd 

    Ja     

Typ av excision Avser när man utfört peritoneiektomi i 
buken av olika omfattning och estimera 
hur mycket av peritoneum parietale som 
exstirperats. 

  Ja     

Annan Kirurgi   Ja Ja Ja Ja 

Annan kirurgi specificera   Ja Ja Ja Ja 

Nedre GI ingrepp   Ja Ja Ja Ja 

Urologiska ingrepp   Ja Ja Ja Ja 

Övre  GI ingrepp   Ja Ja Ja Ja 

Annat kirurgiskt ingrepp   Ja Ja Ja Ja 

Nedre GI ingrepp specificera  Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Appendektomi   Ja Ja Ja Ja 

Tunntarmsresektion   Ja Ja Ja Ja 

Enteroanastomos   Ja Ja Ja Ja 

Enterostomi   Ja Ja Ja Ja 

Kolonresektion   Ja Ja Ja Ja 

Kolorektalanastomos   Ja Ja Ja Ja 

Kolostomi   Ja Ja Ja Ja 

Rektumamputation   Ja Ja Ja Ja 
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Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Bakre modifierad excenteration Resektion av bäckenperitoneum, 
rektosigmoideum och inre 
genitalia en bloc 

Ja Ja Ja Ja 

Urologiska ingrepp specificera  Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Ureterresektion   Ja Ja Ja Ja 

Ureterimplantation   Ja Ja Ja Ja 

Ureteranastomos   Ja Ja Ja Ja 

Ureterocystostomi   Ja Ja Ja Ja 

Blåsresektion   Ja Ja Ja Ja 

Cystektomi   Ja Ja Ja Ja 

Avledning enligt Brikker   Ja Ja Ja Ja 

Övre GI ingrepp specificera  Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Peritonealektomi diafragma    Ja Ja Ja Ja 

Diafragmaresektion    Ja Ja Ja Ja 

Splenektomi    Ja Ja Ja Ja 

Leverresektion 
 

Ja Ja Ja Ja 

Kolecystektomi    Ja Ja Ja Ja 

Pancreasresektion   Ja Ja Ja Ja 

Ventrikelresektion    Ja Ja Ja Ja 

Gastrostomi   Ja Ja Ja Ja 

Primärtumördiameter     Ja     

Tumörstorlek i cm för största 
adnextumör vid operationens 
inledning (0=ingen makroskopisk 
tumör, 999=uppgift saknas)  

Om uppgift saknas, ange 999   Ja     

Tumörstorlek i cm för största 
metastatiska tumör vid 
operationens inledning  

  Ja   Ja   

Längsta tumördiameter för 
metastatiska lesioner utanför 
adnexa (inkluderande bukens 
övre del) vid operationens 
inledning 

    Ja     

Tumörstorlek för lesioner i övre 
delen av buken (utanför 
bäckenet) vid operationens 
inledning (stadium III och IV) 

    Ja     

Makroskopisk radikal operation   Ja Ja Ja Ja 
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Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Om ej makroskopisk radikal 
operation, storlek för största 
kvarvarande tumörlesion vid 
operationens avslutande 

    Ja Ja   

Om ej makroskopisk radikal 
operation, antal kvarvarande 
lesioner 

    Ja Ja   

Lymfkörtlar  Rubrik Ja Ja Ja   

Lymfkirurgi utförd 
 

Ja Ja Ja Ja 

Provtagning från pelvina 
lymfkörtlar  

Om man enbart tagit sentinel 
node(s) välj alternativ 2- Enstaka 
lymfkörtel/körtlar/SLN. 
Om man dessutom gjort 
systematisk lymfkörtelutrymning, 
välj alternativ 3- 
Lymfkörtelutrymning 

Ja Ja Ja   

Sentinel Lymph Node Teknik 
utförd 

  Ja   Ja   

Provtagning från paraaortala 
lymfkörtlar  

  Ja Ja Ja   

Ytterligare lymfkörtelextirpation   Ja Ja Ja   

Lymfkörtlar   Rubrik       Ja 

Provtagning från inguinala 
lymfkörtlar 

        Ja 

Provtagning från inguinala 
lymfkörtlar Höger specificera 

        Ja 

Provtagning från inguinala 
lymfkörtlar Vänster specificera 

        Ja 

Sentinel Lymph Node Teknik 
utförd         

Ja 

Övrigt  Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Operationstid (minuter) Om uppgift saknas, ange 9999 Ja Ja Ja Ja 

Blödningsmängd (ml) Om uppgift saknas, ange 9999 Ja Ja Ja Ja 
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Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

ASA klassifikation ASA-klassifikationen skapades 
1963 av American Society of 
Anesthesiologists (ASA) för att 
registrera patientens fysiska status 
preoperativt med en 5-gradig 
skala. En 6:te kategori adderades 
senare. Klassifikationen är översatt 
av Svensk Förening för Anestesi 
och Intensivvård. Valen i rull-listan 
är i enlighet med Gynop’s version. 
Anestesiologens ASA-klassificering 
kan oftast hämtas från op-
anmälan. 

Ja Ja Ja Ja 

Kroppsvikt (kg) Om uppgift saknas, ange 999 Ja Ja Ja Ja 

Kroppslängd (cm) Om uppgift saknas, ange 999 Ja Ja Ja Ja 

BMI  Räknas ut automatiskt Ja Ja Ja Ja 
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Komplikationer 
 
Den kirurgiska komplikationsfliken är ett uppföljningsformulär efter kirurgiskt ingrepp/operation. 
Den innefattar postoperativa kirurgiska komplikationer under de första 30 dagarna efter kirurgi 
och vårdtid. Det är således en komplikationsregistrering postoperativt dvs efter att operation har 
slutförts och inte komplikationer som erhållits peroperativt/under operationen. Dessa kan 
komma att registreras framöver i kirurgifliken. 
 
Den innefattar även en klassificering/gradering av komplikationerna enligt Clavien-Dindo (CD) 
skalan där den allvarligaste komplikationen står som underlag för den slutgiltiga CD 
graderingen. 
 
En komplikationsflik per operation behöver fyllas i. När man startar en komplikationsflik får man 
ett val med de kirurgidatum som finns. Då kopplas komplikationsfliken till rätt operation. 
 
Registrering av CD enligt följande; 
CD 1: Komplikation som ej kräver behandling 
CD 2: Komplikation som behandlats medicinskt 
CD 3a: Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan narkos 
CD 3b: komplikation som krävt invasiv åtgärd med narkos 
CD 4a: Komplikation som lett till svikt 
CD 4b: Komplikation som lett till svikt av >1 organsystem 
CD 5: Komplikation som lett till döden 
 
Exempel; En UVI efter operationen eller given blodtransfusion postoperativt registreras som CD 
2. En perkutan pyelostomikateter som lägges postoperativ registreras som CD 3a och en 
reoperation som krävt narkos CD 3b. 
För utförlig detaljerad specifikation hänvisas till originalartikel.  
ClavienDindoClassification1.pdf 
 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Initieringsdatum           

Initierat av Den som initierar aktuellt formulär Ja Ja Ja Ja 

Inrapportör Namn på inrapportör hämtas från 
angivet konto vid inloggning vid 
uppstart av ärende av inrapportör. 
Monitor måste sätta detta själv 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet hämtas från 
vald placering vid inloggning. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande sjukhus Obligatorisk för canceranmälan. Visas i 
monitorformulär och hämtas från 
organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande klinik Obligatorisk för canceranmälan. Visas i 
monitorformulär och hämtas från 
organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Komplettering 
Markeras endast när 
enstaka uppgifter och/eller 
enbart en text i 
kommentarsrutan skickas 

Markera om inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter 

Ja Ja Ja Ja 

Monitors Kommentar   Ja Ja Ja Ja 

file:///C:/Users/chabr3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W7PJD2ZX/ClavienDindoClassification1.pdf


20 
Pernilla Dahm Kähler 2022-10-19 

Ansvarig läkare Den läkare som är ansvarig för 
uppgifterna i inrapporteringen. 
Obligatorisk för canceranmälan.  

Ja Ja Ja Ja 
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Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Inrapporteringsdatum Systemet lägger in dagens datum 
varje gång ett ärende skickas till en 
ny mottagare (inkorg) eller när ett 
ärende byter status i samma 
inkorg. Används av monitor för att 
avgöra hur länge ett ärende legat i 
en inkorg. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapportörs Kommentar   Ja Ja Ja Ja 

Datum för kirurgi Kontrollera att de komplikationer 
som rapporteras är knutna till rätt 
kirurgidatum 

Ja Ja Ja Ja 

Utskriven från opererande 
enhet inom 30 dagar eller 
poliklinisk operation 

  Ja Ja Ja Ja 

Datum utskrivning från 
opererande enhet/hemgång 
efter poliklinisk operation 

Det datum man lämnar 
opererande enhet för hemgång 
eller överföring till annan enhet 

Ja Ja Ja Ja 

Återinlagd/nyinskriven sluten 
vård inom 30 dagar efter 
operation 

  Ja Ja Ja Ja 

Har patienten haft en kirurgisk 
och/eller medicinsk 
komplikation postoperativt? 

 
Ja Ja Ja Ja 

Har patienten erbjudits  
kontaktsjuksköterska? 

  Ja Ja Ja Ja 

Har patienten  fått en  
individuell skriftlig vårdplan 
(MVP)? 

I väntan på formaliserad mvp via 
1177 godkänns skriftlig 
dokumentation av vårdplanering 

Ja Ja Ja Ja 

Misstänkt/verifierad bakteriell 
infektion 

Def: antibiotika behandling, annat 
än profylax som pågått > 1 dygn. 

Ja Ja Ja Ja 

Misstänkt/verifierad bakteriell 
infektion specificera 

Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Sår 
 

Ja Ja Ja Ja 

Bakteriell infektion sår specificera 
 

Ja Ja Ja Ja 

Urinvägar 
 

Ja Ja Ja Ja 

Blod 
 

Ja Ja Ja Ja 

Buk 
 

Ja Ja Ja Ja 

Lunga 
 

Ja Ja Ja Ja 

Vaginaltopp 
 

Ja Ja Ja Ja 

Annat 
 

Ja Ja Ja Ja 

Oklart 
 

Ja Ja Ja Ja 

Sårruptur ljumske 
    

Ja 

Sårruptur vulva 
    

Ja 

Nekros/Ruptur lambå 
    

Ja 

Vaginaltoppsruptur Som kräver kirurgisk åtgärd Ja Ja Ja 
 

Blödning Blödning (Hb-fall>30g/l jämfört med 
preop värde, behov av transfusion 
eller av reoperation/angiografi pga 
blödning) 

Ja Ja Ja Ja 
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Kärlkomplikation Trombos, intimaskada, knick el 
striktur, beh med reoperation m 
sotning, angiografi m 
trombolys/stentning och/eller 
antikoagulantia 

Ja Ja Ja Ja 

Njursvikt Som krävt/kräver dialys/prisma-
behandling 

 
Ja 

  

Pneumothorax Behandlingskrävande med invasiv 
åtgärd 

 
Ja 

  

Pleuravätska Behandlingskrävande med invasiv 
åtgärd 

 
Ja 

  

Annan lungkomplikation 
 

Ja Ja Ja Ja 

Annan lungkomplikation 
specificera 

 
Ja Ja Ja Ja 

Kardiovaskulär komplikation 
 

Ja Ja Ja Ja 

Kardiovaskulär komplikation 
specificera 

Välj den viktigaste/allvarligaste 
kardiovaskulära komplikationen 

Ja Ja Ja Ja 

Tromboembolisk händelse Lungemboli eller djup ventrombos Ja Ja Ja Ja 

Tromboembolisk händelse 
specificera 

 
Ja Ja Ja Ja 

Lymfocele Behandlingskrävande med invasiv 
åtgärd 

Ja Ja Ja 
 

Lymfocele i ljumske Behandlingskrävande med invasiv 
åtgärd 

   
Ja 

Lymfascites Behandlingskrävande med invasiv 
åtgärd 

Ja Ja Ja 
 

Uretärskada Postoperativ diagnos Ja Ja Ja 
 

Urinretention > 2 veckor postoperativt (som kräver 
KAD/RIK)   

Ja Ja Ja Ja 

Galläckage >3 gånger s-bilirubin i dränvätska 
postop dag 3 eller senare, 
alternativt behov av invasiv åtgärd 

  Ja     

Pankreasfistel >3 ggr s-pankreasamylas i 
dränvätska postop dag 3 eller 
senare, alternativt behov av 
invasiv åtgärd 

  Ja     

Leversvikt efter resektion INR mer än 1.3 eller bilirubin 
mindre än 50 μmol/l dag 5 postop 
eller senare 

  Ja     

Gastrointestinal 
perforation/läckage 

Peritonit med fri gas och/eller 
intrabdominellt GI-läckage 

Ja Ja Ja   

Annan tarmkomplikation Som kräver invasiv intervention Ja Ja Ja Ja 

Bukväggskomplikation Subkutan sårruptur eller annan 
bukvåggskomplikation >Clavien 1 

Ja Ja Ja Ja 

Annan komplikation 
 

Ja Ja Ja Ja 
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Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Vilken komplikation ligger till 
grund för Clavien-Dindo 
gradering 

Clavien-Dindo är en åtgärdsbaserad 
klassificering. Annals. of Surgery Volume 
240, Number 2, Augusti 2004. Fördelen 
med Clavien är att den är förhållandevis 
enkel att använda och att den är 
internationellt erkänd. Nackdelen kan 
vara att till synes likartade 
komplikationer eller händelser får olika 
svårighetsgradering beroende på vilken 
åtgärd man valt att använda. Oavsett hur 
många komplikationer som patienten 
har, och det är alltid den högsta 
graderingen som ska anges 

Ja Ja Ja Ja 

Välj grad av allvarligaste 
komplikation enligt Clavien 

  Ja Ja Ja Ja 

Ange svårighetsgrad av 
komplikationer 

 
Ja Ja Ja Ja 
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Ledtider 
 
Fliken Ledtider har tillkommit för att, om möjligt, fortlöpande och kontinuerligt registrera ledtider 
utan att behöva avvakta till att primärbehandlingen är avklarad.  Den anses enkel att registrera 
och en administratör eller motsvarande skulle kunna registrera denna flik med stöd från 
ansvarig läkare. Data från flera variabler fylls i automatiskt och hämtas från Anmälan, förutsatt 
att anmälan är nedsparat i registret innan ett ärende med fliken Ledtider påbörjas.  
 
Datum för terapeutisk primärkirurgi och PAD registreras. Så långt det går registreras datum och 
om det ej går att finnas eller säkerställas kan “uppgift saknas” registreras. 
 
Remiss till gynonkologisk enhet innefattar remiss till någon av de 7 regionala gynonkologiska 
klinikerna vid universitetssjukhusen; Karolinska, Linköping, Uppsala, Örebro, Umeå, Lund eller 
Sahlgrenska. 
 
Alla gynekologiska cancerpatienter skall ha erbjudits en kontaktsjuksköterska och denna 
variabels registrering följer med flikarna. 
 
Min vårdplan (MVP) via 1177 är under utveckling inom gynekologisk cancer. MVP har startats 
med ovarialcancer och pågående för cervixcancer men ej ännu implementerad över hela 
Sverige. Därav tills vidare och i väntan på nationell komplett implementering godkänns skriftlig 
dokumentation om vårdplanering såsom en läkemedelsberättelse om vårdhändelseförloppet 
och planering. 
 
 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Initieringsdatum   Ja Ja Ja Ja 

Initierat av Den som initierar aktuellt formulär Ja Ja Ja Ja 

Inrapportör Namn på inrapportör hämtas från 
angivet konto vid inloggning vid 
uppstart av ärende av inrapportör. 
Monitor måste sätta detta själv 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet hämtas från 
vald placering vid inloggning.                           

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande sjukhus Obligatorisk för canceranmälan. Visas i 
monitorformulär och hämtas från 
organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande klinik Obligatorisk för canceranmälan. Visas i 
monitorformulär och hämtas från 
organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Komplettering 
Markeras endast när 
enstaka uppgifter och/eller 
enbart en text i 
kommentarsrutan skickas 

Markera om inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter 

Ja Ja Ja Ja 

Monitors Kommentar   Ja Ja Ja Ja 

Ansvarig läkare Den läkare som är ansvarig för 
uppgifterna i inrapporteringen. 
Obligatorisk för canceranmälan.  

Ja Ja Ja Ja 
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Inrapporteringsdatum Systemet lägger in dagens datum varje 
gång ett ärende skickas till en ny 
mottagare (inkorg) eller när ett ärende 
byter status i samma inkorg. Används 
av monitor för att avgöra hur länge ett 
ärende legat i en inkorg. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapportörs Kommentar   Ja Ja Ja Ja 

Ledtider 

Datum för diagnos   Ja Ja Ja Ja 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Terapeutisk primärkirurgi 
utförd 

Terapeutisk primärkirurgi innebär att 
tumörreduktion är gjord och inte 
enbart biopsier/resektioner för att 
erhålla PAD. Exempelvis om enbart 
omentresektion är gjord vid 
ovarialcancer är detta inte terapeutisk 
kirurgi. Vidare är en staging operation 
ej att betrakta som terapeutisk. 

Ja Ja Ja Ja 

Datum för terapeutisk 
primärkirurgi 

Datum när terapeutisk primärkirurgi är 
utförd exv vid cervixcancer och en 
konisering följt av radikal hysterektomi 
så betraktas den radikala 
hysterektomin som terapeutisk 
primärkirurgi. 

Ja Ja Ja Ja 

Datum för PAD-svar 
terapeutisk primärkirurgi 

Datum för patologens signering av 
svaret 

Ja Ja Ja Ja 

Har patienten 
remitterats/utretts enligt 
standardiserat vårdförlopp 

  Ja Ja Ja Ja 

Finns datum för välgrundad 
misstanke om cancer? 

Datum för välgrundad misstanke är lika 
med startdatum för standardiserad 
vårdförlopp (SVF) 

Ja Ja Ja Ja 

Datum för välgrundad 
misstanke om cancer 

Cervixcancer 
-Stark klinisk misstanke om 
livmoderhalscancer vid gynekologisk 
undersökning, t.ex. synlig tumör på 
livmoderhalsen 
- Histopatologiskt fynd av 
livmoderhalscancer 
Corpuscancer 
-Förtjockad slemhinna ≥ 5 mm eller 
omätbar slemhinna hos 
postmenopausal kvinna med blödning 
eller avvikande flytning 
-Kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd 
tydligt talande för gynekologisk cancer 
-Histopatologiskt fynd visande 
endometriecancer eller ingivande 
misstanke om endometriecancer 
(hyperplasi med atypi). 
Vulvacancer 
-Stark klinisk misstanke om vulvacancer 
vid gynekologisk undersökning 
-Histopatologiskt fynd av vulvacancer 
eller malignt melanom i vulva. 

Ja Ja Ja Ja 
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Ovarial 
Välgrundad misstanke föreligger vid ett 
eller flera av följande fynd: 
-Risk of Malignancy Index som grundas 
på gynekologiskt ultraljud och CA 125 
- Fynd vid vaginalt ultraljud talande för 
cancer med ursprung i adnex eller 
peritoneum 
-Bilddiagnostiskt fynd som ger 
misstanke om avancerad gynekologisk 
cancer (t.ex. carcinos, ascites). 
-Histopatologiskt eller cytologiskt fynd 
talande för cancer med gynekologiskt 
ursprung 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Finns remiss till 
gynonologisk enhet? 

  Ja Ja Ja Ja 

Datum för remissankomst 
till gynonkologisk enhet 

  Ja Ja Ja Ja 

Icke-kirurgisk behandling 
startad/planerad 

  Ja Ja Ja Ja 

Datum för första icke-
kirurgiska behandling 

Datum för start av exempelvis 
kemoterapi, strålbehandling, 
hormonell behandling alternativt 
annan icke kirurgisk behandling. 

Ja Ja Ja Ja 

Typ av icke-kirurgisk 
behandling 

  Ja Ja Ja Ja 

Har patienten erbjudits  
kontaktsjuksköterska? 

  Ja Ja Ja Ja 

Har patienten  fått en 
individuell skriftlig vårdplan 
(MVP)? 

I väntan på formaliserad mvp via 1177 
godkänns skriftlig dokumentation av 
vårdplanering 

Ja Ja Ja Ja 

 
 

Tumör och sjukdomsdata 
Fliken med Tumör och sjukdomsdata är en registrering av bland annat slutgiltig diagnosticering 
och efter PAD. Den är viktig med kompletterande information från tumören såsom 
mutationsresultat, immunohistokemi och metastasering. 
 
Den bör fyllas i av behandlande gynekolog, gynekologisk tumörkirurg, gynonkolog eller efter 
överenskommelse av koordinator, administratör eller motsvarande med stöd av behandlade 
läkare då en del data kan vara svåra att tyda och registrera korrekt såsom pTNM8 status, 
sentinel node metastasering och mikrometastaser i lymfkörtlar. 
 
En del variabler medföljer från tidigare registreringar såsom kontaktssjuksköterska och MVP. 
 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Inrapporteringsuppgifter 

Initieringsdatum   Ja Ja Ja Ja 

Initierat av Den som initierar aktuellt formulär Ja Ja Ja Ja 
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Inrapportör Namn på inrapportör hämtas från 
angivet konto vid inloggning vid 
uppstart av ärende av inrapportör. 
Monitor måste sätta detta själv 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet hämtas från 
vald placering vid inloggning. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande sjukhus Obligatorisk för canceranmälan. 
Visas i monitorformulär och hämtas 
från organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande klinik Obligatorisk för canceranmälan. 
Visas i monitorformulär och hämtas 
från organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Komplettering 
Markeras endast när 
enstaka uppgifter och/eller 
enbart en text i 
kommentarsrutan skickas 

Markera om inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter 

Ja Ja Ja Ja 

Monitors Kommentar   Ja Ja Ja Ja 

Ansvarig läkare Den läkare som är ansvarig för 
uppgifterna i inrapporteringen. 
Obligatorisk för canceranmälan.  

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporteringsdatum Systemet lägger in dagens datum varje 
gång ett ärende skickas till en ny 
mottagare (inkorg) eller när ett ärende 
byter status i samma inkorg. Används 
av monitor för att avgöra hur länge ett 
ärende legat i en inkorg. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapportörs Kommentar  Ja Ja Ja Ja 

 
 
 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Sjukdomsdata 

Har patienten erbjudits 
kontaktsjuksköterska? 

  Ja Ja Ja Ja 

Har patienten fått en 
individuell skriftlig vårdplan 
(MVP)? 

I väntan på formaliserad mvp via 1177 
godkänns skriftlig dokumentation av 
vårdplanering 

Ja Ja Ja Ja 

Morfologiskt underlag för 
diagnosen 

Länk till inklusionskriterium  Ja   

Har provtagning från 
lymfkörtlar utförts 

 Ja ja Ja Ja 

Cytologiskt/morfologiskt 
verifierade 
lymfkörtelmetastaser/LN 
med isolerade tumörceller 
(ITC) 

 Ja Ja Ja Ja 

Typ av metastasering för 
mest avancerade 
metastatiska lymfkörteln 

Definitioner: 
Isolerade tumörceller (ITC) ≤0,2 mm 
och ≤200 tumörceller 
Mikrometastaser >0,2 mm och ≤2 mm 

Ja Ja Ja Ja 
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och/eller >200 tumörceller 
Makrometastaser >2 mm 
 

Lokal för 
lymfkörtelmetastaser 

Lymkörtelstatus avses vid diagnos Ja Ja Ja  

Antal positiva pelvina körtlar Skall ej betraktas som en positiv 
lymfkörtel 

Ja Ja Ja  

Antal positiva pelvina körtlar 
- ej angivet 

 Ja Ja Ja  

Antal positiva para-aortala 
körtlar 

Skall ej betraktas som en positiv 
lymfkörtel 

Ja Ja Ja  

Antal positiva para-aortala 
körtlar - ej angivet 

 Ja Ja Ja  

Sampling/utrymning av 
pelvina eller para-aortala 
lymfkörtelsstationer 

 Ja Ja Ja  

Antal pelvina körtlar  Ja Ja Ja  

Antal pelvina körtlar - ej 
angivet 

 Ja Ja Ja  

Antal para-aortala körtlar  Ja Ja Ja  

Antal para-aortala körtlar - 
ej angivet 

 Ja Ja Ja  

Sampling/utrymning av 
inguinala 
lymfkörtelsstationer 

    Ja 

Antal körtlar hö ljumske     Ja 

Antal körtlar hö ljumske, ej 
angivet 

    Ja 

Antal körtlar vä ljumske     Ja 

Antal körtlar vä ljumske, ej 
angivet 

    Ja 

 
 
 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Sentinel node 
metastastasering 

 Ja  ja Ja 

Utredning av 
tumörutbredning 
 
Om PET/CT utförts skall CT-
buk/Ct-thorax enbart fyllas i 
om dessa undersökningar 
gjorts separata utöver 
PET/CT 
 

Rubrik Ja   Ja 

Palpation i narkos  Ja   Ja 

CT-buk  Ja   Ja 



29 
Pernilla Dahm Kähler 2022-10-19 

CT-thorax  ja   Ja 

MR  Ja   Ja 

PET/CT  Ja   Ja 

Operation  Ja   Ja 

Fjärrmetastaser Om svar ja skall man kontrollera att 
stadium i anmälan är IV, IVA eller IVB 

Ja Ja Ja Ja 

pTNM8 Rubrik 
 
TNM-stadiesystemet skiljer sig från 
FIGOS stadieindelning på flera sätt.  
 
 
FIGO-stadium får inte ändras med 
uppgifter som tillkommit efter 
operation , medan TNM-systemet 
använder två indelningar cTNM som 
grundar sig på den intitiala kliniska 
stadieindelningen och pTNM där man 
också använder uppgifter grundade på 
operationsfynd och PAD.  
 
 
TNM använder tre kategorier, där T står 
för Tumör, N för Nodes och M för 
Metastases. cTNM registreras på 
anmälningsfliken och pTNM på tumör 
och sjukdomsdatafliken. ESGO 
(European Society of Gynaecological 
Oncology) har beslutat att använda 
både FIGO och TNM stadieindelning. 
 

Ja    

T-klassifikation  Ja    

N-klassifikation  Ja    

M-klassifikation  Ja    

 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Tumördata 

Diffgrad (ej serös, mucinös 
eller klarcellig) 

Lägsta observerade differentierinsgrad 
registreras. Information från 
eftergranskningsPAD gäller framför 
primärgranskning 

 Ja   

Ange grade (för serösa 
tumörer) 

Högt differentierad tumör=Low grade 
och Lågt differentierad tumör=High 
grad 

 Ja   
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Postoperativ 
differentieringsgrad enligt 
FIGO 

Lägsta observerade differentierinsgrad 
registreras. Information från 
eftergranskningsPAD gäller framför 
primärgranskning. Kommentar om 
grade kontr diffgrad 

  Ja  

Myometrieinfiltration enligt 
PAD 

   Ja  

Cytologi bukvätska   Ja Ja  

Kärlinfiltration LVSI = lymphovascular space invasion. 
Innefattar även blodkärlsinvasion. 

  Ja  

ER/PR-status Östrogen (=ER) och 
progesteronreceptorer (=PR), vanligtvis 
bestämda med immunhistologi 

  Ja  

p53 status      

MMR-analys utförd MMR = mix match repair     

MSH2 Angives i PAD eller motsvarande     

MSH6 Angives i PAD eller motsvarande     

PMS2 Angives i PAD eller motsvarande 

 
    

MLH2 Angives i PAD eller motsvarande     

MMR-status Angives i PAD eller motsvarande 

 

    

POLE-mutation Angives i PAD eller motsvarande 

 

    

Microsatellite instability Angives i PAD eller motsvarande 

 

    

Postoperativ riskgrupp 
(stadium I-II) 

Enligt nationellt vårdprogram     

Differentieringsgrad enligt 
WHO 

     

 
 

Efter primärbehandling 
Formuläret fylls vanligen i av gynonkolog efter avslutad primärbehandling. 
 
Multidisciplinär konferens utförs av representanter från minst 3 av 4 specialiteter 
(gynonkologi, gynekologisk tumörkirurgi, bild- och funktionsmedicin samt patologi). Andra 
specialiteter som GI-kirurgi, urologi etc kan också ingå. Nationella vårdprogrammet 
rekommenderar att alla patienter med misstänkt avancerad ovarialcancer och patienter med sitt 
första recidiv bör bli föremål för MDK. Med recidiv menas i detta sammanhang insjuknande i 
tidigare, till synes utläkt sjukdom det vill säga komplett remission efter primärbehandling, som 
detekterats kliniskt minst 6 månader efter avslutad primärbehandling. Därutöver bör 
patientkategorier där tillstånd och behandling inte är väldefinierade och överenskomna tas upp i 
en MDK. Det är viktigt ur utbildningssynpunkt att även ta upp de fall där det kirurgiska utfallet 
avviker från den preoperativa bedömningen. 
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Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 

vagina 
Ov Corp Vulva 

Inrapporteringsuppgifter 

Initieringsdatum  Ja Ja Ja Ja 

Initierat av Den som initierar aktuellt formulär Ja Ja Ja Ja 

Inrapportör Namn på inrapportör hämtas från 
angivet konto vid inloggning vid 
uppstart av ärende av inrapportör. 
Monitor måste sätta detta själv 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet hämtas från 
vald placering vid inloggning. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande sjukhus Obligatorisk för canceranmälan. 
Visas i monitorformulär och hämtas 
från organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande klinik 

 

Obligatorisk för canceranmälan. 
Visas i monitorformulär och hämtas 
från organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Komplettering 
Markeras endast när enstaka 
uppgifter och/eller enbart en 
text i kommentarsrutan skickas 

Markera om inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter 

Ja Ja Ja Ja 

Monitors Kommentar  Ja Ja Ja Ja 

Ansvarig läkare Den läkare som är ansvarig för 
uppgifterna i inrapporteringen. 
Obligatorisk för canceranmälan. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporteringsdatum Systemet lägger in dagens datum 
varje gång ett ärende skickas till en 
ny mottagare (inkorg) eller när ett 
ärende byter status i samma inkorg. 
Används av monitor för att avgöra 
hur länge ett ärende legat i en 
inkorg. 

Ja Ja Ja Ja 

Remiss till annan 
sjukvårdsinrättning/motsvarande 

 Ja Ja Ja Ja 

Enhet för fortsatt 
behandling/omhändertagande 

 Ja Ja Ja Ja 

Fortsatt behandling sjukhus 
(kod) 

Fortsatt behandling enhet, 
sjukhuskod 

Ja Ja Ja Ja 

Fortsatt behandling klinik (kod) Fortsatt behandling enhet, klinikkod Ja Ja Ja Ja 

Inrapportörs Kommentar  Ja Ja Ja Ja 

 
Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 

vagina 
Ov Corp Vulva 

Behandling 

Har patienten erbjudits 
kontaktsjuksköterska? 

 Ja Ja Ja Ja 

Har patienten fått en I väntan på formaliserad mvp via 1177 Ja Ja Ja Ja 
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individuell skriftlig vårdplan 
(MVP)? 

godkänns skriftlig dokumentation av 
vårdplanering 

Är patienten bedömd i 
samråd med gynonkolog 

 Ja Ja Ja Ja 

Datum för information till 
patienten om icke kirurgisk 
behandling eller att sådan 
behandling inte är indicerad 

Datum för information till patienten om 
behandlingsbeslut (rörande icke-
kirurgisk behandling, multimodal 
behandling eller postoperativ 
handläggning) 

Ja Ja Ja Ja 

Datum för information om 
behandlingsbeslut okänt/ej 
tillämpligt 

 Ja Ja Ja Ja 

Primärbehandling planerad 
enligt nationellt 
vårdprogram 

Primärbehandling avser den 
behandlingssekvens som initialt 
planeras och ges. Den inkluderar inte t 
ex konsoliderande behandling. Om 
progress inträffar under 
primärbehandling eller stabil sjukdom 
leder till byte till t ex annan terapi 
definieras datum för avslutad 
primärbehandling som datum när sista 
administreringen av först planerade 
behandlingen sker. Ofta kontrolleras 
behandlingsresultatet med klinisk 
undersökning och eventuella 
röntgenundersökningar och patienten 
fortsätter sedan att kontrolleras på 
mottagningen. Datum för avslutad 
primärbehandling definieras även då 
som datum när sista administreringen 
av primära behandlingen sker. 

Ja Ja Ja Ja 

Patienten inkluderad i klinisk 
prövning/studie godkänd av 
etikprövningnämnd 

För ovarialcancer registreras kliniska 
studier även i IPÖ, där man kan välja 
studienamn i studiedatabasen. Även 
startdatum och slutdatum registreras. 

Ja Ja Ja Ja 

Patienten diskuterad på 
MDK 

Multidisciplinär konferens utförs av 
representanter från minst 3 av 4 
specialiteter (gynonkologi, gynekologisk 
tumörkirurgi, bild- och 
funktionsmedicin samt patologi). Andra 
specialiteter som GI-kirurgi, urologi etc 
kan också ingå. 

Ja Ja Ja Ja 

Behandlingsintention  Ja Ja Ja Ja 

Antal 
behandlingsmodaliteter och 
typ av behandling, inklusive 
eventuell kirurgi, under den 
primära behandlingen 

Notera att samtidig (konkomittant) 
behandling behandling med två olika 
modaliteter räknas som en 
behandlingsmodalitet, tex cytostatika 
under pågående strålbehandling. Om 
behandlingarna ges efter varandra,  dvs 
sekventiellt, räknas det som två 
modaliteter etc. 

Ja Ja Ja Ja 

Neoadjuvant terapi planerad Oavsett om given eller ej, dvs ange om 
intentionen var neoadjuvant initialt. 

Ja Ja Ja Ja 

Given primärbehandling Samtidig (konkomittant) behandling 
med två olika modaliteter räknas som 

Ja Ja Ja Ja 
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en behandlingsmodalitet. Till ex. 
Radioterapi med konkomittant 
kemoterapi räknas som en 
behandlingsmodalitet. Frågans avsikt är 
kunna visa passande alternativ i 
nästföljande fråga. 

Given primärbehandling 
specificera 

 Ja Ja Ja Ja 

Annan behandling Given behandling anges i fritext Ja Ja Ja Ja 

      

 
 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Behandling 

Datum för start av 
neoadjuvant kemoterapi 

 Ja Ja Ja Ja 

Datum för start av icke-
neoadjuvant kemoterapi 

 Ja Ja Ja Ja 

CA-125 högst 14 dagar före 
start av icke-kirurgisk 
behandling 

  Ja Ja  

Värde (kU/L)   Ja Ja  

Patienter som opererats 
men inte fått någon 
ytterligare behandling – 
ange orsak 

 Ja Ja Ja Ja 

Sjukdomsstatus före start av 
icke-kirurgisk 
primärbehandling 

  Ja   

Målsökande behandling Målsökande behandling kallas 
”targeted therapy” på engelska. När 
läkemedlen når sitt mål hämmas 
tumörens tillväxt. De har utvecklats 
med hjälp av kunskapen om hur 
cancerceller och tumörer, ner på 
molekylnivå, skiljer sig från normala 
celler. PARP-hämmare och 
bevazicumab är ett exempel på 
målstyrd behandling. 

Ja Ja Ja Ja 

Behandlingsevaluering Svara “ja” om evaluering är gjord i 
anslutning till behandlingsavslut. Vid 
evaluering gjord efter mer än tre 
månader användes lämpligen istället 
uppföljningsformuläret. 

Ja Ja Ja Ja 

Bedömning av 
tumörrespons/status efter 
primärbehandling 

Global bedömning, ej formell RECIST-
bedömning 

Ja Ja Ja Ja 

Metod för 
responsbedömning 

 Ja Ja Ja Ja 

Klinisk bedömning  Ja Ja Ja Ja 

Bilddiagnostik  Ja Ja Ja Ja 

CA-125   Ja Ja  

Värde kU/L   Ja Ja  
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Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 

vagina 
Ov Corp Vulva 

BRCA mutationsanalys 

BRCA mutationsanalys 
utförd 

  Ja   

Vid vilket tillfälle gjordes 
mutationsanalysen 

  Ja   

BRCA mutationsanalys 
resultat 

  Ja   

 
Radioterapi 
Radioterapifliken fylls vanligen i av gynonkologisk enhet efter avslutad primärbehandling. 
 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Inrapporteringsuppgifter 

Initieringsdatum  Ja Ja Ja Ja 

Initierat av Den som initierar aktuellt formulär Ja Ja Ja Ja 

Inrapportör Namn på inrapportör hämtas från 
angivet konto vid inloggning vid 
uppstart av ärende av inrapportör. 
Monitor måste sätta detta själv 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet hämtas från 
vald placering vid inloggning. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande sjukhus Obligatorisk för canceranmälan. Visas 
i monitorformulär och hämtas från 
organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande klinik 
 

Obligatorisk för canceranmälan. Visas 
i monitorformulär och hämtas från 
organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Komplettering 
Markeras endast när 
enstaka uppgifter och/eller 
enbart en text i 
kommentarsrutan skickas 

Markera om inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter 

Ja Ja Ja Ja 

Monitors Kommentar  Ja Ja Ja Ja 

Ansvarig läkare Den läkare som är ansvarig för 
uppgifterna i inrapporteringen. 
Obligatorisk för canceranmälan. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporteringsdatum Systemet lägger in dagens datum 
varje gång ett ärende skickas till en 
ny mottagare (inkorg) eller när ett 
ärende byter status i samma inkorg. 
Används av monitor för att avgöra 
hur länge ett ärende legat i en inkorg. 

Ja Ja Ja Ja 
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Inrapportörs Kommentar  Ja Ja Ja Ja 

 
Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 

vagina 
Ov Corp Vulva 

Radioterapi 

Typ av radioterapi Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Radioterapi given i 
kombination med 
kemoterapi 
(radiokemoterapi) 

 Ja Ja Ja Ja 

Extern radioterapi  Ja Ja Ja Ja 

Brachyterapi  Ja Ja Ja Ja 

Brachyterapi Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Start av brachyterapi  Ja Ja Ja Ja 

Avslutande av brachyterapi  Ja Ja Ja Ja 

3D dosplan för BT baserad 
på MR 

 Ja Ja Ja Ja 

3D dosplan vid ett eller 
flera behandlingstillfällen 

 Ja Ja Ja Ja 

Antal fraktioner  Ja Ja Ja Ja 

Planerad BT-regim fullföljd  Ja Ja Ja Ja 

Viktigaste orsak till att 
planerad regim ej fullföljts 

 Ja Ja Ja Ja 

Extern radioterapi Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Start av extern radioterapi  Ja Ja Ja Ja 

Avslutande av extern 
radioterapi 

 Ja Ja Ja Ja 

Huvudindikation för extern 
RT 

Indikationen FIGO-stadium används 
framför allt vid cervixcancer. När flera 
indikationer finns anges den 
viktigaste indikationen enligt 
prioriteringen : 
1.FIGO-stadium 
2.Lymfkörtel-metastasering 
3.Aggressiv histologi 
4.Snäva marginaler 
5.Tumörstorlek 
6.Manifest tumör 
7.Kärlinväxt 
8.Annan indikation 

Ja Ja Ja Ja 

Annan indikation, 
specificera 

     

Minsta kirurgiska marginal 
(mm) 
(0 = växt i resektionsrand) 

     

Radiologisk metod för 
definition av målområde 
för extern RT 
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Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Radioterapi 

Strålkvalitet extern RT Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Fotoner  Ja Ja Ja Ja 

elektroner  Ja Ja Ja Ja 

Protroner  Ja Ja Ja Ja 

Teknik för extern RT Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Tomoterapi  Ja Ja Ja Ja 

IMRT  Ja Ja Ja Ja 

VMAT  Ja Ja Ja Ja 

Intraoperativ  Ja Ja Ja Ja 

Stereotaktisk  Ja Ja Ja Ja 

Slutdos extern RT Rubrik Ja Ja Ja Ja 

Målområde 1 
(tumörområde och 
regionala lgll-stationer) 

Ange total dos till hela området. Ja Ja Ja Ja 

Fraktionsdos  Ja Ja Ja Ja 

Målområde 2 (inklusive 
boost primärtumör) 

Ange total slutdos inklusive boostdos Ja Ja Ja Ja 

Fraktionsdos  Ja Ja Ja Ja 

Målområde 3 (inklusive 
boost regionala lgll-
stationer höger) 

Ange total slutdos inklusive boostdos 
 

Ja Ja Ja Ja 

Fraktionsdos  Ja Ja Ja Ja 

Målområde 4 ( inklusive 
boost regionala lgll-
stationer vänster) 

Ange total slutdos inklusive boostdos 
 

Ja Ja Ja Ja 

Fraktionsdos  Ja Ja Ja Ja 

Målområde 5 (para-aortala 
lgll-stationer) 

Ange total dos till hela området Ja Ja Ja Ja 

Fraktionsdos  Ja Ja Ja Ja 

Målområde 6 (inkusive 
boost para-aortala lgll) 

Ange total slutdos inklusive boostdos Ja Ja Ja Ja 

Fraktionsdos  Ja Ja Ja Ja 

Målområde 7 ( Inkl boost 
lgll höger ljumske) 

Ange total slutdos inklusive ev 
boostdos 

Ja Ja Ja Ja 

Fraktionsdos  Ja Ja Ja Ja 

Målområde 8 ( Inkl boost 
lgll vänster ljumske) 

Ange total slutdos inklusive ev 
boostdos 

Ja Ja Ja Ja 

Fraktionsdos  Ja Ja Ja Ja 

Annat Målområde  Ja Ja Ja Ja 

Planerad extern 
strålbehandling fullföljd 

 Ja Ja Ja Ja 

Viktigaste orsak till att 
planerad regim ej fullföljts 

 Ja Ja Ja Ja 
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Uppföljning 
 
Uppföljningsfliken skickas in om möjligt vid varje återbesök, åtminstone en gång per år och 
eftersöks efter 2 respektive 5 år efter diagnos.  
Uppföljning sker i 5 år om man inte kryssar ”Kliniska kontroller avslutade” på 
uppföljningsblanketten.  
 
Vid multipla gynekologiska cancerdiagnoser fylls ett formulär i per diagnos. 
 
Recidiv ska dock rapporteras oberoende av hur lång tid efter diagnos detta sker.  
 
Registerposten med uppföljningsuppgifterna innehåller således en sammanfattning av 
patientens tumörstatus. Den skall innehålla senaste datum för kontroll av tumörstatus och 
senast kända tumörstatus. I registerposten skall också datum för första recidiv ligga kvar och 
inte ersättas av eventuellt tillkommande recidiv. När uppgift finns att kontrollerna avslutas eller 
patienten har dött så förs dessa uppgifter över till registerposten. 
 
 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Inrapporteringsuppgifter 

Initieringsdatum  Ja Ja Ja Ja 

Initierat av Den som initierar aktuellt formulär Ja Ja Ja Ja 

Inrapportör Namn på inrapportör hämtas från 
angivet konto vid inloggning vid 
uppstart av ärende av inrapportör. 
Monitor måste sätta detta själv 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet hämtas från 
vald placering vid inloggning. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande sjukhus Obligatorisk för canceranmälan. Visas 
i monitorformulär och hämtas från 
organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande klinik 
 

Obligatorisk för canceranmälan. Visas 
i monitorformulär och hämtas från 
organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Komplettering 
Markeras endast när 
enstaka uppgifter och/eller 
enbart en text i 
kommentarsrutan skickas 

Markera om inrapporteringen avser 
komplettering/rättning av enstaka 
uppgifter 

Ja Ja Ja Ja 

Monitors Kommentar  Ja Ja Ja Ja 

Ansvarig läkare Den läkare som är ansvarig för 
uppgifterna i inrapporteringen. 
Obligatorisk för canceranmälan. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporteringsdatum Systemet lägger in dagens datum 
varje gång ett ärende skickas till en 
ny mottagare (inkorg) eller när ett 
ärende byter status i samma inkorg. 
Används av monitor för att avgöra 
hur länge ett ärende legat i en inkorg. 

Ja Ja Ja Ja 
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Inrapportörs Kommentar  Ja Ja Ja Ja 

 
Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 

vagina 
Ov Corp Vulva 

Uppföljning 

Datum för senaste 
uppföljning 

Har patienten varit i kontakt med 
kliniken inom de senaste 3 
månaderna anges detta datum som 
uppföljningsdatum, annars det datum 
man gör journalkontrollen. Se även 
Tooltip vid sjukdomsstatus. 

Ja Ja Ja Ja 

Har patienten erbjudits 
kontaktsjuksköterska? 

 Ja Ja Ja Ja 

Har patienten fått en 
individuell skriftlig 
vårdplan (MVP)? 

I väntan på formaliserad mvp via 
1177 godkänns skriftlig 
dokumentation av vårdplanering 

Ja Ja Ja Ja 

Sjukdomsstatus -Uppföljning efterfrågas 2 och 5 år 
efter diagnos. Efterfrågan går till 
den/de klinik(er) som registrerat 
primärbehandlingsfliken eller 
anmälningsfliken om 
primärbehandlingsfliken saknas. 
Spontan rapportering kan göras som 
förut. Inträffar recidiv/progress bör 
detta rapporteras så snart som 
möjligt. 
 
-Frånvaro av journaluppgifter om 
recidiv tolkas som att patienten är 
recidivfri.  
 
-Har patienten varit i kontakt med 
kliniken inom de senaste 3 
månaderna anges detta datum som 
uppföljningsdatum, annars det datum 
man gör journalkontrollen. 
 
-Om patienten bedöms att aldrig varit 
tumörfri efter primärbehandling eller 
då ingen primärbehandling givits, 
följs patienten fortsatt endast 
avseende överlevnad via 
befolkningsregistret. 
 
-Om patienten har eller har haft 
återfall skall datum för första recidiv 
och recidivflik fyllas i. 
 
-Om utredning av misstänkt recidiv 
startas/pågår går ny förfrågan ut 
inom 2 månade, om inte ny 
uppföljning och/eller recidivflik 
inkommit. 

Ja Ja Ja Ja 
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-Även efter att fem år förflutit skall 
recidiv rapporteras via recidivfliken. 

Datum för första 
recidiv/progress 

DATUM FÖR RECIDIV: Det datum man 
kliniskt påvisar lokal återväxt 
(lokalrecidiv) av tumören eller 
tillkomst av metastas/er palpatoriskt, 
med bilddiagnostik, meddelst 
tumörmarkör eller eller på annat sätt. 
Det första datumet (det datum man 
startar utredningen pga av 
välgrundad misstanke om recidiv, 
eller t.ex. datumet för 
tumörmarkörstegring) som leder till 
verifikation av recidivet; gäller som 
recidivdatum.  
 
Det är svårt att ge en heltäckande 
definition av recidivdatum, då ett 
recidiv kan upptäckas på många olika 
sätt, så en portion sunt förnuft 
behövs och vid tveksamhet bör man 
hellre välja ett tidigare datum.  
PROGRESS avser att en tidigare känd 
tumörmanifestation tillväxer. 
 
Det är första recidiv som gäller för 
diagnosgrupperna Cervix, Corpus och 
Vulva, men inte för Ovarial (tubar, 
peritonealmaligniteter, cancer 
abdominis). För Ovarial skall även 
ytterligare recidiv/progressdatum  
registreras i recidivfliken. 

Ja Ja Ja Ja 

Första recidiv/progress 
föregånget av period av 
NED 

NED=no evidence of disease, som 
innebär att man med de 
undersökningsmetoder som används 
vid tillfället inte påvisat någon tumör. 
Detta utesluter givetvis inte att det 
kan finnas subkliniska 
tumörmanifestationer som kunde ha 
upptäcks om andra känsligare 
metoder hade använts. 

Ja Ja Ja Ja 

Information om nästa 
kliniska kontroll 

Automatisk påminnelse om 
uppföljning kommer att skickas, då 
patienten registreras som avliden i 
befolkningsregistret. 

Ja Ja Ja Ja 

Klinisk kontroll på annan 
enhet specificera 

 Ja Ja Ja Ja 

Klinisk kontroll på annan 
enhet sjukhuskod 

 Ja Ja Ja Ja 

Klinisk kontroll på annan 
enhet klinikkod 

 Ja Ja Ja Ja 

Dödsdatum från 
befolkningsregistret 

Regional monitor kan i speciella fall (t 
ex då patienten emigrerat) manuellt 
föra in dödsdatum om detta är känt. 

Ja Ja Ja Ja 
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Recidiv 
Recidivfliken registreras när ett recidiv har diagnostiserats och fylls i av behandlande gynekolog, 
gynekologisk tumörkirurg eller gynonkolog.   
 
Med recidiv menas insjuknande i tidigare, till synes utläkt sjukdom (NED=No evidens of 
disease) det vill säga komplett remission efter primärbehandling, som detekterats kliniskt minst 
6 månader efter avslutad primärbehandling.  
 

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

Inrapporteringsuppgifter 

Initieringsdatum  Ja Ja Ja Ja 

Initierat av Den som initierar aktuellt formulär Ja Ja Ja Ja 

Inrapportör Namn på inrapportör hämtas från 
angivet konto vid inloggning vid 
uppstart av ärende av inrapportör. 
Monitor måste sätta detta själv 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande enhet Inrapporterande enhet hämtas 
från vald placering vid inloggning. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande sjukhus Obligatorisk för canceranmälan. 
Visas i monitorformulär och 
hämtas från organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporterande klinik 
 

Obligatorisk för canceranmälan. 
Visas i monitorformulär och 
hämtas från organisationslistan 

Ja Ja Ja Ja 

Komplettering 
Markeras endast när enstaka 
uppgifter och/eller enbart en 
text i kommentarsrutan skickas 

Markera om inrapporteringen 
avser komplettering/rättning av 
enstaka uppgifter 

Ja Ja Ja Ja 

Monitors Kommentar  Ja Ja Ja Ja 

Ansvarig läkare Den läkare som är ansvarig för 
uppgifterna i inrapporteringen. 
Obligatorisk för canceranmälan. 

Ja Ja Ja Ja 

Inrapporteringsdatum Systemet lägger in dagens datum 
varje gång ett ärende skickas till en 
ny mottagare (inkorg) eller när ett 
ärende byter status i samma 
inkorg. Används av monitor för att 
avgöra hur länge ett ärende legat i 
en inkorg. 

Ja Ja Ja Ja 

Remiss till annan 
sjukvårdsinrättning/motsvarande 

 Ja Ja Ja Ja 

Enhet för fortsatt 
behandling/omhändertagande 

 Ja Ja Ja Ja 

Fortsatt behandling sjukhus 
(kod) 

 Ja Ja Ja Ja 

Fortsatt behandling klinik (kod)  Ja Ja Ja Ja 

Inrapportörs Kommentar 
 

 Ja Ja Ja Ja 
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Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 

vagina 
Ov Corp Vulva 

Recidiv 

Har patienten erbjudits  
kontaktsjuksköterska? 

Har patienten fått en namngiven 
kontaktsjuksköterska på någon av de 
kliniker där hon behandlats för 
gynekologisk cancer 

Ja Ja Ja Ja 

Har patienten fått en 
individuell skriftlig vårdplan 
(MVP)? 

I väntan på formaliserad mvp via 1177 
godkänns skriftlig dokumentation av 
vårdplanering 

Ja Ja Ja Ja 

Patienten inkluderad i klinisk 
prövning/studie godkänd av 
etikprövningnämnd 

Patienten inkluderad i klinisk 
prövning/studie godkänd av 
etikprövningnämnd 

Ja Ja Ja Ja 

Datum för första 
recidiv/progress 

DATUM FÖR RECIDIV:  
Det datum man kliniskt påvisar lokal 
återväxt (lokalrecidiv) av tumören eller 
tillkomst av metastas/er palpatoriskt, 
med bilddiagnostik, meddelst 
tumörmarkör eller på annat sätt. Det 
första datumet (det datum man startar 
utredningen pga av välgrundad 
misstanke om recidiv, eller t.ex. 
datumet för tumörmarkörstegring) som 
leder till verifikation av recidivet; gäller 
som recidivdatum. Det är svårt att ge 
en heltäckande definition av 
recidivdatum, då ett recidiv kan 
upptäckas på många olika sätt, så en 
portion sunt förnuft behövs och vid 
tveksamhet bör man hellre välja ett 
tidigare datum.  
 
Det är första recidiv som gäller för 
diagnosgrupperna Cervix, Corpus och 
Vulva, men inte alltid för Ovarial (tubar, 
peritonealmaligniteter, cancer 
abdominis.) För Ovarial skall senare 
recidivdatum registreras i Recidivfliken 

Ja Ja Ja Ja 

Första recidiv/progress 
föregånget av period av NED 

NED=no evidence of disease, som 
innebär att man med de 
undersökningsmetoder som används 
vid tillfället inte påvisat någon tumör. 
Detta utesluter givetvis inte att det kan 
finnas subkliniska 
tumörmanifestationer som kunde ha 
upptäcks om andra känsligare metoder 
hade använts. 

 Ja   

Ordningsnummer för 
recidiv/progress 

Sätt nummer för recidiv/progressioner i 
den ordning de kommer. De skall 
registreras och numreras även om man 
väljer att inte behandla (vilket är ett av 
alternativen nedan). 

Ja Ja Ja Ja 
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Datum för aktuellt 
recidiv/progress 

Används vid upprepade 
recidiv/progressioner för 
diagnosgruppen ovarial. 

Ja Ja Ja Ja 

Behandlingslinje Primärbehandling är 1:a 
linjebehandling. Behandling av 
recidiv (eller progress för 
ovarialregistret) efter ett 
behandlingsuppehåll är 2:a linjens 
behandling. Behandling av därpå 
följande recidiv/progress är 3:e 
linjens behandling (gäller enbart 
ovarialregistret) osv.  

 
Om ingen behandlingslinje (ingen 
behandling), välj 99. 

 Ja   

Recidiv/progress 
morfologiskt verifierat med 
PAD/CYT 

 Ja Ja Ja Ja 

Recidiv/progressionslokal Lokoregionalt definieras enligt TNM 
och innefattar för ovarial- och 
tubarcancer pelvina och para-aortala 
körtlar samt peritonealhålan 

 Ja   

Recidiv/progressionslokal Vid samtidig annan metastasering i 
kombination med vaginal 
metastasering anses vaginala 
metastaser vara regionala 

Ja  Ja  

Recidiv/progressionslokal Regionala metastaser: inguinala 
lymkörtelmetastaser. Övriga metastser 
räknas om fjärrmetastaser (tex. iliacala 
körtelmetaster) 

   Ja 

Lokalisering i förhållande till 
tidigare given 
strålbehandling 

 Ja  Ja Ja 

Behandling planerad enligt 
vårdprogram 

 Ja Ja Ja Ja 

 
Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 

vagina 
Ov Corp Vulva 

Recidiv 

Patienten diskuterad på 
MDK 

Multidisciplinär konferens utförs av 
representanter från minst 3 av 4 
specialiteter (gynonkologi, 
gynekologisk tumörkirurgi, bild- och 
funktionsmedicin samt patologi). Andra 
specialiteter som GI-kirurgi, urologi etc 
kan också ingå. 

Ja Ja Ja Ja 

Recidivbehandling  Ja Ja Ja Ja 

Typ av icke kirurgisk 
recidivbehandling 

 Ja Ja Ja Ja 

Om ingen behandling - orsak 
(ange viktigaste) 

 Ja Ja Ja Ja 
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Datum för start av icke-
kirurgisk recidivbehandling 

 Ja Ja Ja Ja 

Recidiv/progressionsfritt 
intervall (månader) 

Tid från sista behandling till 
recidiv/progress av sjukdom 

 Ja   

Platinumfritt intervall 
(månader) 

Ange 999 om patienten inte tidigare 
fått platinumbehandling. Platinumfritt 
intervall definieras som tiden från sista 
administrering av platinum till datum 
för diagnos av aktuellt recidiv/progress 
och anges i månader. 

 Ja   

Fråga  Kommentar/Tool-tip Cx 
vagina 

Ov Corp Vulva 

BRCA mutationsanalys 

BRCA mutationsanalys 
utförd 

  Ja   

Vid vilket tillfälle gjordes 
mutationsanalysen 

  Ja   

Analyslab för BRCA-
mutationsanalys 

  Ja   

BRCA mutationsanalys 
resultat 

  Ja   

   Ja   

   Ja   

 

 


