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Kort sammanfattning av ändringar i registret

• Nya variabler 7 st
• Justering av text för TNM8 T-klassifikation
• Justeringar i listvärden och texter
• HRD tillagt till BRCA mutationsanalys
• Ärenden startade av monitor sparas i registret om de 

fylls i komplett av inrapportör
• Felrättningar
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Justeringar i Anmälan

cTNM8 T-klassifikation

Korrigering av förklarande texter som tidigare blivit fel
T1b1:  ≤ 2 cm
T1b2:  > 2 cm och < 4 cm
T1b3:  ≥ 4 cm
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Justeringar i Tumör och Sjukdomsdata

Nytillagda variabler

• HPV Positiv (cervix, vulva) (ts_sjdat_hpvpos)

• Lymfkörtelmetastaser - Extranodulär/Extrakapsulär växt (Cervix, 
Corpus, Vulva) (ts_sjdat_lymfmetexnodexkap)

• Tillägg av ny variabel - Ultraljud ljumskar (Vulva) (ts_sjdat_ultrljudljumsk)

• Tumörstorlek ur PAD (vid primär CRT kliniskt, längsta diameter), mm (Vulva) 
(ts_tdat_tumorstorlek)

• Invasionsdjup i PAD, mm (Vulva) (ts_tdat_invasionsdjup)

• Minsta marginal i PAD efter primäroperation (mm) (Vulva) 
(ts_tdat_minstamarginal)
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Justeringar i Tumör och Sjukdomsdata

Justeringar i befintliga variabler

• Lokal för lymfkörtelmetastaser – nytt värde i värdelistan - ”Annan lokal”

• Sentinel node metastastasering - Förtydligande text på ett listvärde –
”Sentinel node teknik ej utfört”

• cTNM8 T-klassifikation - Korrigering av förklarande texter som tidigare 
blivit fel

T1b1:  ≤ 2 cm
T1b2:  > 2 cm och < 4 cm
T1b3:  ≥ 4 cm

• MLH2 - Bytt namn till MLH1 då det gamla namnet var felaktigt. 
(Variabelnamnet ändrat ts_tdat_mlh1)
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Justeringar i Efter Primärbehandling
• Ny variabel: Målsökande behandling specificera

-PARP-hämmare 
-Bevacizumab
-PARP-hämmare och Bevazicumab
-Annan behandling 

(Gäller för alla diagnoser) (ep_beh_malstyrdbespec)

• Variabeln ”BRCA mutationsanalys utförd” 
-har ändrat text till ”BRCA/HRD mutationsanalys utförd”
-fått ett nytt listvärde ”Uppgift saknas”

• Variabeln ”BRCA mutationsanalys resultat” 
- har ändrat text till ”BRCA/HRD mutationsanalys resultat”
- har fått en ny förtydligande tooltip
- har fått justerad värdelista till

- Ingen sjukdomsassocierad mutation påvisad
- Ärftlig sjukdomsassocierad mutation påvisad (gBRCA) 
- Sjukdomsassocierad mutation enbart i tumörceller påvisad (sBRCA
- Sjukdomsassocierad HRD-mutation påvisad
- Sjukdomsassocierad mutation okänt om gBRCA, sBRCA eller HRD
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Justering i ärendekedjan

Ärenden som har startats av monitor och skickats till inrapportör har 
nu som krav att om fliken är komplett ifylld så ska den sparas i registret 
och inte kunna skickas till monitor.

Om man inte kan fylla i fliken komplett gäller det som vanligt att kryssa 
i kompletteringsrutan, skriva en inrapportörs-kommentar om orsaken 
och skicka tillbaka till RCC.
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Felrättningar Jan-8 Mars
Ärende Beskrivning

RCC-6496 Tumör o sjukdomsdata har en del variabler som ej går att fylla i pga utgråade fält – Orsak: nya 
variabeländringar som ställde till det innan produktionssättningen

RCC-6497 Tumör o sjukdomsdata - Borttagna variabler ex DNA-ploidi låg kvar doldt och orsakade att 
valideringar löste ut så det ej gick att spara

RCC-6429 Felmeddelande när man öppnar ärenden med status 'ej klar' eller 'klar för godkännande'."

RCC-6432 Kopia på anmälan går iväg när man sparar andra flikar
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https://cancercentrum.atlassian.net/browse/INCA-4877
https://cancercentrum.atlassian.net/browse/INCA-4873


Kommande ändringar
Under 2023 kommer det göras en rad ytterligare förbättringar och justeringar. 
De mest prioriterade för närvarande (prioriteringen kan ändras) är följande:

• Lägg till variabel "avslutas i registret” (alla flikar)
• Ta bort variabel ”Ansvarig läkare” (alla flikar)
• Uppföljning – sjukdomsstatus –förtydligande text på listvärden
• Variabeln ”Ange grade (för ovarial) ska även kunna fyllas i på anmälan
• Variabeländringar för Vulva i Radioterapi
• Variabeländringar för Vulva i Kirurgi
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