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MANUAL SWELIV 
NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR CANCER I 
LEVER, GALLGÅNG OCH GALLBLÅSA 
 

 

 
Förkortningar 
 
Förkortning Betydelse 

AFP Alfafetoprotein, tumörmarkör 

CA 19-9 Carbohydrat antigen 19-9, tumörmarkör  

CEA Carcinoembryonalt antigen, tumörmarkör 

ECOG Funktionsstatus (performance) enligt WHO/ECOG. Graderas i 0-5, 
där 5=död, se variabel. 

CTCAE Common toxicity criteria adverse events. Klassifikationssystem för 
biverkningar av läkemedel/behandlingar. 

HCC Hepatocellulär cancer (HCC) = levercellscancer. Utgår från 
hepatocyter (leverceller). Den vanligaste formen av primär malignitet i 
lever. Levercancer är ett vidare begrepp som även innefattar 
kolangiocarcinom i levern. 

 

 

Formulär	och	formulärflöde	i	SweLiv	
Flödesschemat vill peka på de formulär och det tidssamband som finns mellan formulär i SweLiv 
efter ombyggnation från januari 2020. Vid repetitiva behandlingar eller bedömningar skickas ny 
MDK modul in. MDK modul finns både som fristående modul, men är också är en del i 
anmälan. 
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VILKA FORMULÄR ANVÄNDS OCH NÄR?   
Patient och formulär som registreras i registret from 20200103 registreras i det nya SweLiv-
registret oavsett diagnosår. Detta innefattar saknade äldre formulär.  

Formulär kan sparas direkt i registret 
Formulär sparas i de flesta fall ner direkt i SweLiv. En stor mängd logiska kontroller syftar till att 
säkerställa datakvalitet. För att bibehålla och förbättra kvaliteten i inrapporterade data finns 
möjlighet att skicka ärende till RCC och kommunicera med monitor när dialogrutor fylls i, eller 
via mejlformulär. Det är av stor vikt att kommunicera med monitor då det finns oklarheter, eller 
om felaktigheter eller buggar identifieras i registret. 

Övergripande diagnos 
Den diagnos som anses bekräftad för respektive registerpost sparas som övergripande diagnos i 
registret och visas upp på kommande formulär. Ändring av övergripande diagnos skall bara ske 
då tidigare diagnos är ospecificerad, eller felaktig. Då ingrepp eller uppföljning tex påvisar ny 
malignitet registreras det med en ny anmälan dvs en ny registerpost. Ändring av övergripande 
diagnos skall motiveras och kräver också manuell handläggning av monitor. 

 
 

 

 

  

Kan fyllas i av remitterande klinik redan innan definitiv diagnos har ställts. 
Diagnos som anges i efterföljande anmälan skriver över diagnos som finns 
angiven i preanmälan. Preanmälan är inte obligatorisk att fylla i. 

Sparas av inrapportör direkt i registret. 

Preanmälan  
1a 
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Ligger till grund för canceranmälan. Fylls i av beslutande klinik, eller klinik 
som har ansvar för detta enligt regionalt beslut. 

Anmälan görs bara en gång/registerpost, och uppgifter från den första 
multidisciplinära konferensen (MDK:n) fylls i på detta formulär. 

Sparas av inrapportör i registret och kopia går till till RCC (monitor) som i sin 
tur skickar in den elektroniska anmälan till cancerregistret. 

  
Första MDK ingår i anmälningsformulär. Efterföljande MDK eller staging 
inför ingrepp rapporteras via MDK 1c.  Sista staging eller MDK innan 
ingrepp/onkologisk behandling skall alltid registreras. Vid 2-stegsoperationer 
kan två ingrepp kopplas till samma MDK. MDK modulen fanns tidigare som 
del i ingreppsformulär.  

Sparas av inrapportör direkt i registret . 

 
 Fylls i av behandlande klinik i anslutning till att kirurgi eller ablation har 

genomförts. Om det inte finns någon registerpost registrerad sedan tidigare 
kan man skapa en registerpost direkt från detta formulär. Anmälan måste i så 
fall fyllas i så snart som möjligt därefter. Kopplas normalt till senaste MDK 
inför ingrepp. Finns fyra huvudsakliga spår: att rapportera att ingrepp inte 
genomförts, genomförd resektion eller transplantation, ablation respektive 
övriga ingrepp. 

Sparas av inrapportör direkt i registret. Max 2 kirurgi/ablationsformulär kan 
registreras per MDK. 

  
Formulär 3a innefattar komplikationer under de första 30 dagarna efter kirurgi 
eller ablation, vårdtid, ställningstagande till diagnos och ev klinisk TNM och 
planerad efterföljande behandling. Registreras efter att eventuellt PAD-svar 
har inkommit. Då två ingrepp har genomförts inom 30 dagar, skall 
komplikationer inom 30 dagar efter sista ingrepp anges. 

Sparas av inrapportör direkt i registret. 

  
Fylls i när man upptäckt tumör en passant samt då biopsi tagits i samband 
med ingrepp, samt vid resektat och vid levertransplantation. Kan inte fyllas i 
förrän det kan kopplas till ingreppsformulär eller en-passantop. 
Sparas av inrapportör direkt i registret och kopia går till RCC (monitor) om 
PAD innehåller mer än 1 diagnos. 

PAD  
3b 

Anmälan  
1b 

 
 

MDK 
1c 

Kirurgi/ 
ablation 
 

30-dagars 
uppf. 

3a 
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Rapporteras in 3 år efter senaste behandling. Obligatorisk vid primär 
malignitet i lever/gallvägar. Tidigare (innan 2019) rapporterades uppföljning 
två år efter diagnos. Uppföljning skall ske även för patienter som registrerats i 
det gamla registret. 
Sparas av inrapportör direkt i registret. 

  

Rapporteras in då patienten har avlidit. 

Sparas av inrapportör direkt i registret. Samtliga dödsfall inom 5 år efter 
senaste ingrepp skall följas upp då patienten är registrerad med primär 
malignitet i SweLiv. Dödsfall som inträffa senare än 5 år efter första ingrepp 
följs inte upp i SweLiv. 

 

 

 

Vilka inkluderas i SweLiv? 
Registret är dels ett diagnosregister vid primär malignitet i lever och gallvägar,  inkluderarande 
tillstånd med risk för malignitet och ett interventionsregister för leverkirurgi och ablation.  

Primär malignitet med målsättning att uppnå 100% inklusion. 

• Malignitet och cancer in situ i lever och intrahepatisk gallgång 
• Malignitet, och cancer in situ i gallblåsa och eller extrahepatisk gallgång (ner till 

nivå med inmynning av ductus cysticus). 
• Malign cytologi eller PAD tydande på primär malignitet i lever/gallvägar utan 

påvisbar solid tumör. 

Metastas som behandlas med resektion eller ablation med målsättning att uppnå 100% 
inklusion. 
Registrering bör om möjligt ske i samband med debut av metastatisk sjukdom (då också 
behandlingskonferens bör överväga kirurgiska/ablativa möjligheter). Patient som vid 
multidisciplinär konferens bedöms vara aktuell för ingrepp, eventuellt efter förbehandling, skall 
inkluderas. Exklusion sker inte senare även om ingrepp inte blir möjligt att genomföra. 
 
Benign tumörsjukdom eller tillstånd med potential för malignitet 
Diagnoser och tillstånd där profylaktiska ingrepp pga malignitetsrisk kan vara indiciderade, eller 
där det finns oklarheter i handläggning med hänsyn till malignitetsrisk. Diagnoser som är aktuella 
diskuteras i vårdprogram och har i registret separata diagnoser. Aktuella exempel är adenom i 
lever och gallvägar, porslinsgallblåsa, koledochuscystor samt maljunction mellan pankreas- och 
gallgång. Patienter med dessa diagnoser som blir föremål för värdering vid hepatobiliär MDK 
skall inkluderas i SweLiv.  

SweLiv inkluderar inte alla tillstånd som medför ökad risk för malignitet, ex primär scleroserande 
kolangit (PSC), där det finns separata register som följer dessa patienter. Patient med PSC och 
malign cytologi inkluderas dock i SweLiv. 

Avliden 
4b 

3-års uppf. 
4a 
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Patient som är inkluderad p g a risk för malignitet kvarstår i registret även om kompletterande 
PAD eller radiologi inte bekräftar. 

 
 
Andra tillstånd och orsaker som medför behov av kirurgi i lever och gallvägar 
SweLiv är ett interventionsregister för lever- och gallvägskirurgi för Sveriges leverkirurgiska 
enheter. Därför inkluderas diagnoser där patient evalueras för leverkirurgisk behandling även i 
avsaknad av malign potential. Bland tillstånd som inkluderas noteras echinococcsjukdom i lever). 
leverdonation för transplantationssyfte, operation p g a gallvägsstenos eller Mirizzisyndrom vid 
leverkirurgisk enhet.	
 

Övriga förutsättningar för att bli inkluderad 

• Svenskt personnummer och bosatt eller handlagd inom vården i Sverige. Om 
man inte är folkbokförd i Sverige registreras man inte i cancerregistret, men kan 
var registrerad i kvalitetsregister.  

• Ålder: 16 år och äldre. Yngre registreras i barncancerregister. 

Exklusionskriterier 
• Patient som inte vill delta i kvalitetsregister. Ansvar för att det finns 

information om registrering i kvalitetsregister ligger på deltagande kliniker. 
SweLiv har tillhandahållit förslag på patientinformation.Patient som skriftligen 
bett att få sina uppgifter raderade ur kvalitetsregistret 

• Ingrepp som sker i diagnostiskt syfte i samband med annat ingrepp, och 
där kurativ intention inte föreligger.  Exempel är en ytlig kilresektion pga en 
passant påvisad förändring som visar på benign diagnos eller metastas. En 
passantpåvisad primär malignitet skall dock rapporteras. 

• Ingrepp på intilliggande vävnad som engagerar lever/gallvägar, utan att det 
finns en separat tumör i lever/gallvägar. Exempel är peritonektomier i samband 
med HIPEC eller ovarialcancer, och där ytlig kilresektion eller kolecystektomi 
krävs för ingreppet. Om leverresektion sker samtidigt pga separat metastas skall 
patient inkluderas i SweLiv men inte om en begränsad percontinuitatemöverväxt 
medfört behov av ett ytligt ingrepp. 

• Distal gallgångscancer skall registreras i pancreasregistret, men inklusion i 
SweLiv innefattar fall där man vid MDK bedömt att det rör sig om perihilär 
cancer eller annan malignitet inom SweLiv, men där finalt PAD efter ingrepp 
visar på alternativ diagnos såsom visar distal gallgångscancer alt. pancreascancer.  

 

Klinisk diagnos, ICD och Snomed CT  
De kliniska diagnoser som finns i SweLiv framgår av bilaga Kliniska diagnoser.  
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En huvuddiagnos anges. Ytterligare tilläggsdiagnos kan anges, max 3 diagnoser, med avsikt att 
ange ytterligare malign eller premalign diagnos i lever/gallblåsa/gallgång.  

Klinisk diagnos anges, tillsammans med lokal och typ av diagnos:  

• Lokal: lever, gallblåsa eller extrahepatisk gallgång. 
• Typ av diagnos: Malignitet alternativt Ca in situ/oklar malignitetspotential 

alternativt benign tumör och andra tillstånd. 
• Klinisk diagnos. Vissa kliniska diagnoser ex som intraduktal eller intracystisk 

benign neoplasm i gallvägar kan således särredovisas genom att använda sig av 
tillägg av lokal (lever, gallblåsa eller extrahepatisk gallgång). Vid angivande av 
diagnos kan enbart en lokal anges, men det finns diagnoser som tar hänsyn till att 
lokal inte kan anges, eller innefattar flera lokaler. 

Kliniska diagnoser har inför ombyggnation 2020 reviderats och SweLivs diagnoser har anpassats 
till nya ICD 11 och Snomed CT. De tar hänsyn till WHO´s indelning enligt klassifikation från 
2019. En SweLiv diagnos kan innefatta flera histomorfologiska grupper, ex sammanslagning av 
intraduktal papillär neoplas med biliär intraepitelial neoplasi till en klinisk variabel. 
Histomorfologiska diagnoser i SweLiv registreras i PAD formulär och innebär möjlighet att 
särredovisa en del kliniskt sammanslagna diagnoser. 
 

 

Varje	canceranmälningspliktig	diagnos	skall	registreras	med	separat	registerpost	
Då samma patient har mer än en typ av canceranmälningspliktig tumör, krävs separata 
anmälningsformulär (för registrering i SweLiv och cancerregister) 
Ex gallblåsecancer samtidigt som gallgångscancer, eller cholangiocarcinom samtigt som 
levercancer. Detta gäller även vid icke-anmälningspliktig tumör i de fall då ingrepp sker med den 
alternativa diagnosen som indikation.  

Om ny anmälningspliktig diagnos upptäcks i PAD efter ingrepp, där den förmodade 
indikationen var tidigare diagnos (registrerad sedan tidigare i registret) rapporteras detta som ett 
enpassantfynd med nytt anmälningsformulär. Operationsberättelsen ligger kvar i den 
ursprungliga registerposten. 

Histomorfologisk diagnos 
Histomorfologisk diagnos anges i överensstämmelse med WHO:s diagnoser från 2019 och anges 
med beskrivande text, SNOMED samt SNOMED CT kod.  

Tabell finns för överensstämmelse mellan klinisk SweLiv diagnos och patologisk diagnos.  

De har framtagits tillsammans med KVAST representant. 

Då patologerna arbetar för att skapa en synoptisk registrering så är vår förhoppning att detta 
skall möjliggöra elektronisk överföring under kommande år.  
Flera diagnoser kan anges i ett PAD i SweLiv (max 3), men separat ny anmälan till 
kvalitetsregistret (och till cancerregistret) krävs för varje anmälningspliktig diagnos.   
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Registerpost  
Varje diagnos anmäls bara vid ett tillfälle oavsett hur lång tid som gått efter debut. Det motsvarar 
att det finns bara ett anmälningsformulär per diagnos = en registerpost 

Multifokala tumörer 
Vid flera tumörer i samma lokal (ex multipla tumörer i lever, eller från intrahepatiska gallvägar) 
görs normalt bara en anmälan.  Undantag: Primär gallgångsstumör som påvisas synkront i olika 
lokaler, t ex synkront kolangiocarcinom som växer såväl intrahepatiska som extrahepatiska 
gallgångar kan beroende på bedömning klassificeras som gallvägscancer med oklar utgångslokal 
eller med flera registerposter.  
 

Tumör med olika morfologi 
Vid olika morfologi görs en anmälan per morfologi.  

Detta följer reglerna för cancerregistret, där anmälningsformulär också gäller som canceranmälan.  

Har tumör upptäckts en passant vid operation utan att tumör misstänkts innan ingrepp anmäls 
detta via anmälningsformulär. PAD från ingreppet rapporteras via ett PAD formulär.  

Exempel: Två tumörer i ett leverresektat tex HCC och kolangiokarcinom hos patient som i 
anmälan hade diagnos HCC. Ett nytt anmälningsformulär upprättas för kolangiokarcinom och en 
en passantupptäckt tumör rapporteras. OBS således att 2 ingreppsformulär aldrig skall upprättas 
för samma ingrepp.  

Ny tumör i annan lokal vid annan tidpunkt: Ny diagnos, och därför skall ny registerpost=ny 
anmälan skapas. Ex: Pat med intrahepatiskt kolangiokarcinom som senare diagnosticeras med 
kancer i choledochus. 

Övergripande diagnos i registret 
En ”övergripande” klinisk diagnos finns för varje registerpost, med syfte att ange den diagnos 
som är validerad. Denna diagnos kan uppdateras genom aktivt val av inrapportör i samband med 
att diagnos anges i registret: 

• Via anmälan (anmälan anges redan i preanmälan men skrivs över av diagnos enligt 
anmälan). 

• Via MDK formulär 
• Via ingreppsformulär 
• Via 30 dagars komplikationsformulär 

Angiven diagnos i samband med anmälan finns kvar i registret även om övergripande diagnos 
senare ändrats efter PAD och 30-dagarsuppföljning (Ex diagnos oklar tumör i gallblåsa D376 
som rapporteras på anmälningsformulär ligger kvar på det formuläret när övergripande diagnosen 
ändras vid 30d-formuläret till tex till kronisk cholecystit (K83), som då också blir övergripande 
diagnos). 

Datum för diagnos 
Datum för diagnos anges i överensstämmelse med cancerregistrets definition som det tidigaste 
datum då förändring diagnosticeras med radiologi eller histopatologi/cytologi. 



  

15 

 

Datum för misstänkt första recidiv 
Datum för misstänkt första recidiv anges som övergripande variabel. Detta tas bort med 
automatik om uppdaterad information visar att det inte rörde sig om recidiv. 

Datum för första recidiv 
Datum för första recidiv anges då misstänkt recidiv har bekräftats. Detta blir då en låst variabel, 
och informationen anges på efterföljande formulär. 

Datum för annat recidiv 
Tid till annat återfall kan fångas via MDK formulär etc, men registret eftersöker inte information 
om datum för andra än det första recidivet då det inte inrapporteras spontant via 30 
dagarsformulär, MDK formulär eller via 3 årsformulär eller formulär för död. Datum för annat 
recidiv är inte en övergripande variabel.  

Recidiv vid ingrepp för metastatisk sjukdom 
Tid till återfall vid metastatisk sjukdom kan fångas via MDK formulär etc, men registret 
eftersöker inte information om recidiv eller datum annat än att det efterfrågas på MDK formulär 
för de som registreras för ställningstagande för ny behandling.   

Formulär för långtidsuppföljning fylls enbart i vid primär malignitet, varför SweLiv inte kan ange 
förekomst av recidiv vid metastatisk sjukdom. 

Uppföljningstid i registret 
Varierande uppföljningstid finns för äldre registerposter: Registret har fram till 2019 haft 2 års 
uppföljning efter diagnos, men övergår till 3 årsuppföljning efter ingrepp från 2020 vilket bidrar 
till varierande tid då förekomst av recidiv registreras. SweLiv följer inte upp förekomst av återfall 
då det gått mer än fem år. 

Överlevnad 
Överlevnad efter diagnos eller ingrepp beräknas utifrån kontroll gentemot befolkningsregistret 
(som skall ta hänsyn till utvandrade samt dödsfall). 

Canceranmälan via registret  
Canceranmälan görs via registret, där själva överföringen till cancerregistret går via monitor. 
Monitor bedömer därför samtliga anmälningar som är canceranmälningspliktiga via anmälan, 
uppföljningsformulär och PAD-formulär.  

Av 6 § förordningen (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen framgår att den som 
bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården skall lämna uppgifter till cancerregistret. Det 
innebär att uppgiftsskyldigheten gäller både den regionala och den lokala hälso- och sjukvården, 
dvs. landsting, kommuner och privata vårdgivare. Uppgiftsskyldigheten gäller för de nyupptäckta 
tumörer och tumörliknande tillstånd som påvisas vid:  

• klinisk undersökning,  
• morfologisk undersökning,  
• annan laboratorieundersökning, och  
• klinisk obduktion 

Enligt förordning bör anteckning göras i patientens journal när uppgifterna skickats till det 
regionala cancerregistret (och därmed när patient anmäls i SweLiv). 
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SweLiv innehåller inte malignitet som upptäcks vid klinisk obduktion till skillnad från 
cancerregistret, men om malignitet har misstänkts innan dödsfall skall den inkluderas i SweLiv.  

Täckningskontroll gentemot cancerregistret 
Vid täckningskontroll jämförs registerpost i cancerregistret (där cancer registreras enligt ICD-
O/3) med SweLiv, enligt anmälningsformulär.  Detta innefattar primära maligniteter i lever där 
cancerregistrets ICD-O/3-kod C22.0 jämförs med registerpost i SweLiv (kan översättas med 
ICD-10 koder, C22.0-C22.7). Täckningskontroll genomförs också gentemot primär 
gallblåsecancer ICD O/3, C23.9, men det finns inga möjligheter till täckningskontroll avseende 
perihilär gallgångscancer eller levermetastaser. 

 

FORMULÄR 

 

 

GEMENSAM INITIAL DEL FÖR SAMTLIGA FORMULÄR 

(PERSONUPPGIFTER OCH INRAPPORTERINGSUPPGIFTER) 

Personuppgifter	

Personnummer 
Personnummer anges. 
Enbart personer med svenskt personnummer kan registreras.  

Ålder	vid	diagnos	
Dold variabel. 

Skapas utifrån diagnosdatum på anmälan 

Efternamn och förnamn 
samt gatuadress, 
postnummer och 
postadress 

Hämtas automatiskt från befolkningsregister 

 

Kön 
 

K = Kvinna 

M = Man 

 
Hämtas automatiskt från folkbokföring 
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Dödsdatum 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister 

Län och kommun  
LKF-kod är en kod för län, kommun och församling. LKF-kod 
hämtas vid start av nytt ärende i INCA från befolkningsregistret.  

LKF kod där patient är skriven vid insjuknande anges. 

Hemort vid diagnos 
 

Denna kod kan vid behov ändras till aktuell kod vid diagnostillfälle. 
Synlig endast för monitor. 

Syfte: Hemort ger möjlighet att studera geografiska skillnader I 
diagnostik, diagnoser och terapier. 

Inrapporteringsuppgifter	

Initierat av 
 

Namn på den person som skapat formuläret. 

Hämtas automatiskt från inloggningsuppgifter. 

Inrapportör 
 

Dold variabel 

Inrapportörens namn hämtas automatiskt från INCA´s 
inloggningsuppgifter. 

Inrapportör kan se sina inrapporterade fall via översikt, och varje 
enhet kan se vilka inrapportörer som rapporterar in. 

Inrapporterande enhet 
Hämtas automatiskt från vald organisationsenhet. 

Kod för inrapporterande klinik/enhet enligt kodförteckning. 

Hämtas automatiskt från vald organisationsenhet. 

Kan vid behov ändras. 

Inrapporterade sjukhus 
 

Kod för inrapporterande sjukhus enligt kodförteckning. 

Hämtas automatiskt från vald organisationsenhet. 

Kan vid behov ändras. 

Komplettering av 
inrapportering  
(kryssruta) 

Då kryssruta för komplettering markeras åsidosätts inlagd logik i 
formuläret. 

Formulär kan då inte automatsparas i registret men kan skickas för 
manuell handläggning via monitor (RCC). 

Funktionen finns för att möjliggöra… 
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… att registrera trots ”buggar”. Orsak till att formulär inte fungerat 
skall redovisas (i därför avsedd ruta) så att eventuellt felaktig 
funktion kan korrigeras.  

… att enstaka variabler i registerpost skall kunna 
korrigeras/uppdateras. 

Monitor kan då komplettera upp befintlig post med de variabler som 
skickas in. 

Inrapportörens	
kommentar	

Då kompletteringsruta fylls i är det obligatoriskt att kommentera 
varför formulär inte gick att skicka in utan att logik måste 
åsidosättas. Informationen sparas för alltid i registret, och går till 
monitor så att monitor kan handlägga. 

 

Anmälande	läkare	
Obligatorisk uppgift, och kopplat till ansvar för canceranmälan. 

Rapportdatum 
Dold variabel. Datum hämtas automatiskt då formulär skickas in. 

Monitors kommentar 
 
Synlig endast för monitor 

PREANMÄLAN  
 
Enhet som gör en preanmälan kan följa patienten i registret.  

Preanmälan medger att… 

       … en preliminär och inte bindande anmälan  initieras redan på inremitterande klinik (anges då 
tex i koll på läget på både inremitterande klinik och mottagande klinik). 

       …. initiering redan vid remissbedömning för att minska risk för bortfall. En preanmälan kan tas 
bort och diagnos enligt preanmälan skrivs över av diagnos i anmälan. 

Regionala överenskommelser kan styra vilken enhet som är skyldig att fylla i anmälningsformulär. 

  
 

Ange datum år-mån-dag 

 

Syfte är att fånga datum för välgrundad misstanke om anmäld 
diagnos (tumör/förändring).  



  

19 

 

Motsvarande definition i SVF anges datum då välgrundad misstanke 
väcks (patient vidtalas/beslut om remiss eller då utredning startas 
tex då förändring påvisas radiologiskt.  

Variabel används för att jämföra ledtider med SVF: 

• för fall där primär malignitet i lever/gallvägar anges 
som diagnos  

• för fall som enligt anmälningsformulär bedöms som 
cancer in situ eller oklara fall 

Lokal 
 
 

Ange lokal för tumör/förändring. 

1=Lever 
2= Gallblåsa 
3= Extrahepatiska gallvägar 
Diagnoser som inbegriper flera lokaler finns angivna under 
respektive lokal 

Malign/In situ/benign 
Lista: Ange en kategori, för att i nästa steg få en lista för aktuella 
diagnoser. 

Valbara kategorier: Förändringens karaktär och malignitetsgrad 
anges utifrån kategori i ICD 11: 

Malignitet, cancer in situ eller förändring med oklar 
malignitetspotential, benign tumör=neoplasi, övriga tillstånd och 
sjukdomar. 

Diagnos 
 

I appendix 1 finns lista över det urval av diagnoser som används i 
SweLiv. Återkoppla gärna om Du saknar diagnos. 

I introduktionen finns också ytterligare information angående 
diagnoser och klassifikationssystem.  

Diagnos som anges i preanmälan kommer att skrivas över (dvs 
sparas inte som variabel i registret), när anmälan har slutförts och 
uppdaterad diagnoskod anges i samband med det. 

ANMÄLAN SAMTLIGA DIAGNOSER 

Vårdkontakt	

Datum för välgrundad 
misstanke/debut 
 

Ange datum år-mån-dag 

Variabel fylls i antingen i samband med preanmälan eller på 
anmälan. 
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Syfte är att fånga datum för skälig misstanke om anmäld diagnos 
(tumör/förändring).  

Motsvarande definition i SVF anges datum då välgrundad misstanke 
väcks (patient vidtalas/beslut om remiss eller då utredning startas 
tex då förändring påvisas radiologiskt.  

Variabel används för att jämföra ledtider med SVF i följande fall: 

• för fall där primär malignitet i lever/gallvägar anges 
som diagnos  

• för fall som enligt anmälningsformulär bedöms som 
cancer in situ eller oklara fall 
 

SCTID: 398201009 (start time, qualifier value),  
Procedure started (situation) 394906002 

Initiering av utredning  
(av aktuell tumör i 
lever/gallblåsa/gallgång) 

  

Ange ett av 3 alternativ: 

1. Remiss 
2. Behandlad/kontrollerad på rapporterande enhet  
3. Sökt själv till rapporterande enhet. 

Remiss anger att annan enhet har initierat utredningen. 
Behandlad/kontrollerad på rapporterande enhet innefattar att 
patienten kontrollerats/behandlats på kliniken av annan orsak då 
förändring påvisas. Sökt själv till rapporterande enhet innebär att 
patienten sökt själv. 
 

SCTID: 1= 3457005, 2=   XXXX  , 3= 306098008 

Datum remiss  
(ankomst	till	rapporterande	
enhet) 
 

Ange datum år-mån-dag  

Datum för remiss anges alltid oberoende av om patienten är 
remitterad, eller om patienten sökt själv eller redan gått på plinik. 

Som datum anges datum då remiss ankom till rapporterande enhet, 
och tidigaste datum anges oavsett om remiss är muntlig eller skriftlig 
eller patient intieras tex vid MDK.  

Exempel: 

MDK =remissdatum då MDK är första datum för kontakt med 
rapporterande enhet även om formell remiss inkommer först senare.  

Datum då undersökningsfynd uppmärksammats=remissdatum då 
patient följs vid klinik, i likhet med definition från standardiserade 
vårdförlopp. 
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Datum då patient sökt via akutmottagning eller egenremiss 
inkommit=datum för remiss  
 

SCTID: 3457005 (referral), date attribute 410671006 

Remitterande enhet 
 

Ange remitterande enhet.  

Lista med sökbara alternativ (gemensam för INCA).  

Om remitterande enhet inte finns i lista finns mer generella 
alternativ tex vårdcentral i resp region enhet utan INCA inrapportör.  

Remitterande enhet registreras med koder som inte syns i 
variabelalternativet, ex sjukhuskod och klinikkod enligt lista från 
RCC.   

 

SCTID: 440377005 (referral by) 

Diagnos	
(I SweLiv databas finns	tillhörande	variabler	kring	diagnos:	diagnosdatum, ålder	vid	
diagnos	etc	som	dolda	variabler.	Diagnos	finns	också	i	registret	som	en	övergripande	
diagnos,	med	avsikt	att	ha	en	validerad	diagnos	som	övergripande	diagnos.	Diagnos	som	
rapporteras	på	anmälan	kvarstår	även	om	mer	precis	eller	korrigerad	diagnos	kan	sättas	
senare	tex	i	samband	med	en	30-dagarsuppföljning.) 

Lokal 
 

Ange en lokal för tumör/förändring. 

1=Lever 
2= Gallblåsa 
3= Extrahepatiska gallvägar 

I de fall då diagnosen finns på flera lokaler så skall diagnosen ändå 
kunna hittas. Exempelvis kan dilatation av gallgångarna anmälas 
såväl under lever som gallvägar.  

SCTID: Localization 267880008, Body structure. 1=10200004 Liver 
2=28231008 3=16014003 

Malign/In situ/benign 
 

Ange om tumör/tillstånd tillhör kategorin primär malignitet, 
metastas, cancer in situ/oklar, benign neoplasi eller annat tillstånd. 

Maligna diagnoser samt oklara tillstånd är ofta 
canceranmälningspliktiga, och ev anmälan till cancerregistret sker av 
monitor på basis av de uppgifter som anges i anmälningsformulär. 
Om PAD finns, och förändring inte bedöms som ca in situ eller 
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malign bör benign diagnos användas. 
 

SCTID: Behaviour descriptors 255297006 (body structure). 
Qualifier value 1=21594007 (malignant), malignant neoplasm of 
liver and intrahepatic 187767006,  2=  3= Benign neoplasm of liver 
and biliary tract 271527007. 

Diagnos 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnos som finns i SweLiv anges i appendix.  

Diagnoserna i SweLiv är kompatibla med ICD 11, men en ICD11-
diagnos kan i SweLiv vara uppdelad på flera diagnoser.  

De diagnoser som anges i registret påverkas av ICD 11 men skall 
vara kompatibla med ICD 10. 

Diagnoskod för tumör/förändring som utreds/skall behandlas 
anges. Exempel: oklar gallgångsförändring hos patient med primär 
scleroserande cholangit, får diagnos oklar tumörförändring i 
gallvägar D37.6 (och inte diagnosen primär scleroserande cholangit 
K83.0A). 

Vid osäker diagnos anges diagnos enligt MDK alternativt enligt 
bedömning innan ingrepp/behandlingsstart.  

Diagnos ligger till grund för canceranmälan, varför cancerdiagnos 
enbart skall användas då diagnos är sannolik. 

I kommande ICD 11 (införs prel 2021) överförs tumör utgående 
från ductus cysticus från tumör utgående från gallblåsa till 
extrahepatiska gallvägar, varför denna lokalisation registreras (bland 
variablerna). 

Logisk funktion:  
Varje diagnoskod kan enbart finnas som en registerpost (dvs ett 
anmälningsformulär). Detta innebär ex att ny levercancer flera år 
efter tidigare skall rapporteras på tidigare anmälan.  

Undantag: I enstaka fall skulle det kunna vara möjligt att få två 
separata tumörer på samma lokal. Ex primärt adenocarcinom i 
ductus choledochus, och endokring primär tumör utgående från 
gallblåsa. I dessa enstaka fall kan anmälan hanteras via monitor, och 
två diagnoser på samma diagnoskod kan anges med motivet att det 
rör sig om två histomorfologiskt olika diagnoser. 

 

SCTID: Neoplasm by body site 127331007, Disorder by body site 
123946008. Neoplasm of liver: 126851005, Neoplasm of biliary 



  

23 

 

Debut		
(registreras en gång/diagnos vid diagnos av malign eller oklar tumör) 

Upptäckt av tumör  
 

Upptäckt av tumör i lever/gallvägar 

Ange ett alternativ: 

1. Klinik  
2. Surveillance   
3. Radiologiskt en passant  
4. Operativt en passant  

Definitioner: 
1. Klinik= undersökning pga kliniska symtom/avvikande 
laboratoriefynd/debut av leversjukdom). 

2. Surveillance=uppföljande undersökning pga underliggande 
lever/gallvägssjukdom, alt pga uppföljning efter genomgången cancer.  

3. Radiologiskt en passant upptäckt = radiologi, ej utförd i syfte att 
detektera tumör i lever/gallvägar. Inga kliniska symtom 

4. Operativt upptäckt en passant= operativt fynd i samband med 
ingrepp för annat tillstånd. 

 

Variabel för maligna diagnoser samt oklar malignitetspotential i lever 
och gallvägar. Undantag är för levermetastaser (C787), där det istället 
finns separat variabel om synkron eller metakron metastas (se nedan). 
 

SCTID: Method of detection 246366009 

1= XXX , 2= 410410006 (surveillance), 3+= incidental 261087003, 
seen in radiology department=185181002,  4= 70987008 (excision 
incidental to other operation). 

Primärtumör  
 
 

Variabel enbart för levermetastas (C787) 

Primärtumör opererad? 

Ange ja eller nej (avser fråga om primärtumör finns kvar, se nedan). 

Opererad= resekerad, dvs tumöringrepp genomfört där primärtumör 
har tagits bort (oavsett om PAD efter ingrepp visar radikalt borttagen 
tumör eller inte). Avlastande stomi=nej  
 

SCTID: Excision of mal neoplasm (procedure) 37061104 
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Synkront upptäckt 
metastas? 
 

Variabel enbart vid diagnos C787 

Synkront upptäckt metastas?  

Ange ja eller nej 

Definition: Synkront upptäckt metastas är metastas upptäckt i 
samband med diagnos av primärtumör/inom 60 dagar från ursprunglig 
radiologi. Därefter räknas tumören som upptäckt under tidig metakron 
fas. 

Synkront upptäckt tumör skall inte besvara nästkommande fråga om 
upptäckt av tumör i lever/gallvägar. 
 

SCTID: Synchronous carcinoma 444327002 

Finns bekräftande 
cytologi eller PAD? 
 

Finns cytologi eller biopsi som bekräftar tumör? 

Ange ett alternativ: 

• Nej 
• Ja, cytologi  
• Ja, biopsi  

(öppnar kompletterande nedanstående variabel biopsi) 
• Ja, operationspreparat efter en-passantoperation (leder 

till att kompletterande modul PAD skall fyllas i)  
 

SCTID: Refer to pathology laboratory 275640004, Svar: 165325009 
biopsy finiding abnormal, 168443006 tissue cytology abnormal 

Ange	datum (för 
biopsi/cytologi) 
 

Datum då biopsi är tagen, ange år-mån-dag 

Ej obl variabel. 
 

SCTID: date (attribute) 410671006 
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Analyserande enhet 
 

Ange enhet (laboratorium) som besvarar patologi eller cytologi  
(obligatorisk variabel då det finns biopsi enligt föregående variabel. 

(Variabel behövs för att monitor skall kunna efterforska utlåtande för 
att slutföra registrering i cancerregistret.) 
 

SCTID: Clinical pathology service 708184003 

Preparatnummer 
 
 

Ange laboratoriets identifikationsnummer för biopsi/cytologi  

Utseende är beroende av laboratorium, tex kombination av bokstav 
och siffror. 

Ej obligatorisk variabel, eftersom numret ibland inte överförs mellan 
vårdgivare, men behövs för monitors arbete med cancerregistret.  

Preparatår 
År då preparat bevarats.  

Obl variabel i de fall då det finns preparat 
 

SCTID: 258707000 

Histomorfologisk diagnos 
Ange histomorfologisk diagnos (inte klinisk diagnos).  
I fritext ges patologisk diagnos, ex adenocarcinom (vilket är ett krav 
från cancerregistret). 

Använd om möjligt histomorfologiska diagnoser bilaga 1 som används 
för PAD i SweLiv. 
 

SCTID: 250537006 (histopathology finding) 

Datum  
(operativt en passantfynd) 

Ange datum för ingrepp. 

(Vid en passantupptäckt tumör anged datum för ingrepp som datum 
för diagnos). 
 

SCTID: date (attribute) 410671006 

Åtgärdskod  
(operativt en passantfynd) 

Ange åtgärdskod vid en passantfynd 

Operationskod=KVÅ kod anges, varvid ingrepp presenteras i klartext. 
Viktigaste åtgärdskoden anges. 
 

SCTID: Procedure/intervention navigational concept 362956003 

Underliggande	sjukdom	
(registreras en gång/diagnos för primärt maligna eller oklara diagnoser) 
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Cirros 
 

Finns levercirros? 

Ange ett av tre alternativ:  

• Ja eller  
• Nej eller  
• Oklart. 

Definition av cirros: 

Cirros anges då det kliniskt uppfattas som att patienten har cirros. 
Bekräftar biopsi så skall det anges att det finns cirros. Cirros kan även 
fastställas med elasticitetsmätningar av lever, en kombination av 
kliniska variabler inkl förekomst av portal hypertension, radiologi etc.  

Logik:  

Vid alt ja eller oklart, är det tvingande att fylla i något alternativ under 
ange lever/gallvägssjukdom (alt assoc leversjd nej skall ej accepteras)  

Anges vid  primär malignitet 

SCTID: 19943007 
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Associerad 
lever/gallgångssjukdom? 
 
 
 
 
 
 

Lever/gallvägssjukdom 

Ange eventuellt associerad leversjukdom 

Alternativ (1 av 2) 

Nej eller Ja 

Som associerad lever gallvägssjukdom anges tillstånd enligt 
nästföljande variabel eller annat generell lever- eller gallgångssjukdom. 
Stensjukdom räknas inte som associerad sjukdom. 

Obligatorisk för diagnos C2*, D376 lever/gallvägar, C23, C24 

 

Vid ja ange ja och nej för alla alternativ, dvs flera alternativ kan anges: 

• Alkoholsjukdom 
• Autoimmun hepatit 
• Hemokromatos 
• Hepatit B 
• Hepatit C 
• Koledochuscysta 
• Kryptogen cirrhos (okänd orsak) 
• Maljunction mellan pancreas och gallgång 
• Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) 
• Porfyri 
• Primär skleroserande kolangit 
• Primär biliär kolangit (PBC) 
• Annan sjukdom  

 

SCTID: 328383001 (chronic liver disease) 

713181003 (chronic alcoholic liver disease) 

128302006 (chronic hepatitis C) 

61977001 (chronic hepatitis B) 

31712002 (primary biliary cholangitis) 

16098491000119109 (chronic autoimmune hepatitis)  

89580002 (cryptogenic cirrhosis) 

442685003 (NASH) 

399187006 (hemochromatosis) 

418470004 (porphyria) 
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Diabetes? 
 

Ange ja eller nej 

Diabetes skall anses föreligga då  

- diabetes typ I eller typ II har dokumenterats som diagnos 
- medicin med insulin eller diabetesmedicin ges 
- nyupptäckt diabetes beläggs laboratoriemässigt 

Logik: Fråga för primär malignitet lever eller oklar tumör i lever. 

Föreligger portal 
hypertension? 
 

Alternativ Ja/Nej/Ej besvarat 

Portal hypertension anses föreligga om det föreligger minst ett av 
följande: 

• varicer tidigare eller aktuella i esofagus eller ventrikel 
• mjältförstoring utan annan känd orsak 
• diuretikabehandlad ascites 
• trombocytopeni som hänförs till leversjukdom 

Logik: Fråga vid primär malignitet i lever eller oklar tumör i lever. 

Beslut 
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Behandlingskonferens 
 
 

 

Alternativ (ETT av fem) 

1. Regional MDK 
2. Lokal MDK 
3. Transplantations MDK 
4. Nationell MDK 
5. Ingen MDK 

Här redovisas… 

… om det genomförts multidisciplinär konferens (MDK) som 
underlag för diagnos/staging och rekommendation angående 
behandling. Förutsätter radiolog och kliniker. 

… eller om rekommendation om behandling har fattats utan 
multidisciplinär konferens (MDK).  

Första MDK efter remissankomst skall registreras i SweLiv. Sista 
MDK/beslutsdatum inför behandling skall också registreras. 

Definition:  

Regional MDK= konferens som i sin sjukvårdsregion har regionalt 
uppdrag. 

Leverkirurgi och ablationer skall enligt beslut i RCC samverkan och 
SKR bedrivas vid ett center per sjukvårdsregion (6 centra i Sverige). 
Regional MDK= hepatobilär regional MDK. Varje center definierar 
kompetens som skall ingå. Enligt vårdprogram är det ett minimum 
med kompetens inom leverkirurgisk och radiologi, men där 
onkologisk, gastroenterologisk och omvårdnadskompetens är andra 
viktiga kompetenser. 

Ex Regional konferens för patient med levermetastas av koloncancer 
med deltatagande av leverkirurgiskt centrum= regional MDK, medan  
regional MDK vid metastastisk sjukdom utan deltagande av 
levercentrum kan definieras som lokal konferens.  

Lokal MDK = Annan MDK som genomförs vid respektive sjukhus 
oavsett vilka kompetenser som utgör det multidisciplinära.  

Transplantations MDK = Konferens som har befogenhet att sätta 
upp patient på väntelista för levertransplantation. 

Nationell MDK= Konferens med deltagande av flera centra som har 
nationellt uppdrag, ex vid perihilär gallvägscancer. 

Ingen MDK=Konferens har ej genomförts. Datum för beslut skall 
redovisas i efterföljande variabel. (anges då beslut dokumenteras eller 
överenskommes med patient) 

I vårdprogram och vårdförlopp anges adekvat utredning, syfte och 
organisation för given diagnos. Vid kurativt syftande behandling anges 
som mål att alla patienter skall genomgå regional MDK.  
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Datum för MDK eller 
beslut 
 

Ange datum för multidisciplinär konferens (MDK) eller beslut 

Datum 201x-xx-xx 

Datum=datum för MDK, alt datum då behandling överenskommits 
med patient (eller i andra hand annat datum som kan identifieras som 
datum för beslut i journalhandling/patientadministrativt system).  

Logik: Datum används i registret för att koppla diagnos och beslut till 
ingrepp och uppföljning. 

Finns beslut om 
rekommenderad 
behandling efter MDK  

 

Ange ett av 2 alternativ: 

1. Ja. (MDK datum används som startdatum för ledtid från 
beslut till behandlingsstart, och ja innebär därmed att det 
bedöms att patient efter överenskommelse kan sättas på 
väntelista). 

2. Nej, ny eller annan MDK eller kompletterande utredning 
kompletterande utredning krävs. 

Variabel syftar bla till att ge realistisk bedömning av mer renodlad 
väntetid. 

I registret anges första MDK, men nu också senaste datum för 
staging/beslut. Ytterligare utredning och ytterligare MDK och den tid 
som det tar, kan bättre följas i registret.  

Förutsättning är dock att datum då patient är färdigutredd registreras 
med MDK formulär i SweLiv.  

Logik: Variabel för maligna diagnoser, ca in situ och oklara tumörer. 
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Orsak till MDK eller 
beslut 
 

Bakgrund till konferens eller beslut. 

Alternativ, ange ETT av följande: 

1. Bedömning nydebuterad förändring i lever/gallvägar. 
Nydebuterad förändring=ny diagnos. Ex registreras HCC bara 
med en anmälan oavsett om ny tumör uppkommer med flera 
år senare.  
2. Behandlingsevaluering. Utvärdering (oftast radiologi) av 
pågående eller nyss given behandling inom 60 dagar efter 
avslutad behandling.  
3. Återfall efter uppnådd tumörfrihet. Ny tumör i eller utanför 
lever/gallvägar alt återfall på tidigare behandlad lokal efter 
genomförd behandling. Obs då ny radiologi/värdering 
genomförs inom 60 dagar från genomförd behandling räknas 
detta till behandlingsevaluering, dvs registreras under punkt 2. 
4. Beslut efter kompletterande utredning eller ny/annan 
MDK. 

Första anmälan i registret bör avse förhållande som är aktuella vid 
debut av tumörsjukdom.  Det finns situationer där sådan registrering 
inte är möjlig, ex vid invandring .  

Anmälan skall ändå alltid göras till SweLiv när diagnos/behandling 
aktualiseras, och även på anmälan finns därför alternativ 1-3.  

Logiska kontroller: 

För anmälan skall alt 4 inte vara möjligt att fylla i, och varning skall 
finnas för alt 2+3 (med uppmaning om att om möjligt upprätta en 
anmälan som rör förhållande vid debet av tumörsjukdom).  
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Vid 
behandlingsevaluering, 
ange respons  
 

Respons av behandling anges i de fall då orsak till MDK angetts vara 
behandlingsevaluering. 

Alternativ: 

1. Ingen kvarvarande tumör efter kirurgisk/ablativ 
behandling. 

2. Ingen kvarvarande tumör efter 
medicinsk/interventionell/strålbehandling (komplett 
remission om evaluering avser ex medicinsk behandling).  

3. Respons. Vid medicinsk behandling avses minst 30% 
minskad tumördiameter. Efter kirurgisk behandling att det 
finns kvarvarande tumör på preoperativt tidigare kända 
lokaler men att kirurgisk behandling har minskat 
tumörbörda. 

4. Stabil tumörsjukdom  
5. Progress  
6. Kan ej evalueras 

 

SweLiv rekommenderar att RECIST-kriterier används för bedömning 
av behandlingsrespons. RECIST baseras på mätning av tumördiameter 
i ett plan.  

Partiell respons = 30% minskning av tumördiameter.  

Progress = 20% ökning av tumördiameter alt ny tumör. Obs att det 
räcker att det finns progress i en tumör för att det enligt RECIST skall 
klassificeras som progress. 

Tumör understigande 10 mm mäts ej då levercancer utvärderas, medan 
även tumör mindre än 10 mm inkluderas då tumörantal och diameter 
utvärderas. 

RECIST kriterier framgår på www.recist.org. 

 

Vid HCC och kemoembolisering korrelerar mRECIST till 
överlevnad, men inte RECIST. mRECIST mäter vaskulariserad del av 
tumör, och som behandlingsevaluering efter kemoembolisering 
rekommenderas därför mRECIST. Detta innefattar att bedömning för 
ställningstagande till transplantation efter kemoembolisering görs 
utifrån bedömning av tumörböda mätt enligt mRECIST. 
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Typ av progress 
 

Ange ett eller flera av följande alternativ: 

1. ökat antal 
2. storlekstillväxt eller  
3. progress annan lokal än lever/gallvägar. 

Storlekstillväxt=> 20% ökning av diameter i överensstämmelse med 
RECIST-kriterier. 

Planerad	behandling	och	intention	
	
	
SweLiv registrar lokoregional tumörbehandling i lever/gallvägar vid primär tumör, och kirurgi samt 
ablationer även för metastatisk sjukdom. Planerad behandling anges för att redovisa 
behandlingsintention. Behandlingsintention styr vad SweLiv efterfrågar- planeras resektion så redovisas 
det som planerad behandling som inte genomförts till dess att behandlingsblankett skickas in. Orsak till 
eventuellt ändrad behandlingsplan kan anges på behandlingsblankett.  
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Planeras	behandling	av	
lever/gallblåsa/gallgång	

 

Beslut om planerad behandling för aktuell diagnos.  

Ange ja eller nej 

Vid ja skall samtliga nedanstående behandlingsalternativ besvaras. 
Vid nej efterfrågas orsak till att behandling ej ges.   

Främsta	orsak	till	alt	
ingen	tumörbehandling		

 

Ingen behandling eller best supportive care, ange främsta orsak.  

Alternativ och definition (ett alternativ av sju): 

ECOG/WHO Funktionsstatus 

0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning 

1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är 
uppegående och i stånd till lättare arbete 

2 Är uppegående och kan sköta sig själv men 
klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse 
mer än 50 % av dygnets vakna timmar 

3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden 
till säng eller stol mer än 50 % av dygnets 
vakna timmar 

4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. 
Är bunden till säng eller stol.  

5 Död  

 

 Ej känt 
 

Resektionskirurgi	
lever/gallvägar		

 

Ange ja eller nej  

Innefattar ingrepp som innefattar resektion av lever/gallblåsa/gallgång, 
och ex lymfkörtelutrymning.  

Resektion som planeras med syfte att påverka lokal tumörbörda=Ja. 

Lokala åtgärder såsom stentning, portaembolisering innefattas inte, 
och här avses inte heller andra resektioner för spridd sjukdom utanför 
lever/galla, ex för åtgärd av lungmetastas. 
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Intention	
resektionskirurgi		

 

Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

1. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till en 
kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ strategi, 
och att planerad resektion är ett led i den strategin, men att det krävs 
fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av resektion på olika 
lokaler, eller planerat förfarande ex ablation inför levertransplantation 
för att undvika tumörprogress under väntetid. 

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att resektion inte är kurativ. Det 
innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå symtomlindring 
och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och kombination 
med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall alternativ 1 väljas. 

Ablativ	behandling  
Ange ja eller nej. 

Ablation innefattar metoder för lokal destruktion såsom… 

… RF radiovågsbehandling 

…MWA mikrovågsbehandling 

…IRE irreversibel elektroporering  

Stereotaktisk strålbehandling registreras under strålbehandling. 
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Intention	ablation		
Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

1. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till en 
kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ strategi, 
och att planerad ablation är ett led i den strategin, men att det krävs 
fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av ablationer på olika 
lokaler, eller planerat förfarande ex ablation inför levertransplantation 
för att undvika tumörprogress under väntetid. 

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att resektion inte är kurativ. Det 
innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå symtomlindring 
och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och kombination 
med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall alternativ 1 väljas. 

Levertransplantation		
Ange ja eller nej.  

Planerad levertransplantation lever/gallvägar. 

Ja anges då det finns ett beslut om utredning för transplantation. Ja 
innebär således inte att levertransplantationsutredning har genomförts 
eller att patienten ens har remitterats till transplantationsenhet. 
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Intention	transplantation		

	

Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

1. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till en 
kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ strategi, 
och att planerad transplantation är ett led i den strategin, men att det 
krävs fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av resektion 
och transplantation av olika lokaler.  

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att transplantation inte är kurativ. 
Det innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå 
symtomlindring och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och 
kombination med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall alternativ 
1 väljas. 

Kemoembolisering	
(TACE)	

Planerad kemoembolisering lever. 

Ange ja eller nej. 

Definition av kemoembolisering: Kemoembolisering (TACE) används 
här lite slarvigt som begrepp för behandlingar som innefattar 
lokoregional behandling i lever med intraarteriell administration av 
läkemedel och/eller emboliserande ämne. 

Begreppet innefattar således kemoinfusion, embolisering  med 
resorberbara eller icke resorberbara beads eller ex spongostan, och 
beads laddade med kemoterapi, oavsett typ av cellgift. 

Behandling med Yttrium (SIRT) genom embolisering=intern 
strålbehandling inkluderas INTE i begreppet TACE 
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Intention	
kemoembolisering		

	

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

Neoadjuvant= tumörbörda i sig medger ingrepp redan nu, men 
behandling syftar till att minska återfall eller risk för dropout under 
väntetid för ingrepp, 

Downstaging= nuvarande tumörutbredning medger inte kurativ 
strategi utan framgångsrik downsizingbehandling 

Palliativt= ett icke-kurativt. syfte 

Postoperativt= adjuvant efter ingrepp (efterfrågas även på 
uppföljningsformulär). 

Systemisk	antitumoral	
behandling		

 

Planerad systemiskt antitumoral behandling?  

Ange ja eller nej. 

Ja= all typ av medicinsk behandling ex cytostatika, 
tyrosinkinasinhibitorer, antikroppsbehandling, systemisk immunterapi 
som syftar till att påverka tumörbörda.  

Behandlingsintention	
systemisk	antitumoral	
behandling	

 

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

Neoadjuvant= tumörbörda i sig medger ingrepp redan nu, men 
behandling syftar till att minska återfall eller risk för dropout under 
väntetid för ingrepp, 

Downstaging= nuvarande tumörutbredning medger inte kurativ 
strategi utan framgångsrik downsizingbehandling 

Palliativt= ett icke-kurativt. syfte 

Postoperativt= adjuvant efter ingrepp (efterfrågas på 
uppföljningsformulär). 

Planerad	strålbehandling		

av	lever/gallvägar 

Planerad strålbehandling lever/gallvägar. 

Ange ja eller nej. 
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Behandlingsintention	
strålbehandling	av	
lever/gallvägar	

 

Intention anger syfte med strålbehandling av lever/gallvägar.  
Här anges även NÄR behandling skall ges.  

Neoadjuvant anger att behandling syftar till att minska återfall eller risk 
för dropout under väntetid för ingrepp, men att tumörbörda i sig 
redan medger efterföljande ingrepp. 

Downstaging anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, men att nuvarande tumörutbredning inte medger 
det utan framgångsrik downsizingbehandling. 

Palliativt anger att syftet inte är kurativt. 

Postoperativt anger att syftet är adjuvant som tillägg efter ingrepp. 

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

Planerad	annan	
behandling	
av lever/gallvägar	

Planerad annan behandling lever/gallvägar. 

Ange ja eller nej. 

Behandlingsintention	
annan	behandling		
av lever/gallvägar	
 

Intention anger syfte med annan behandling av lever/gallvägar. Här 
anges även NÄR behandling skall ges.  

Neoadjuvant anger att starar innan ingrepp, men att tumörbörda i sig 
redan medger efterföljande ingrepp. 

Downstaging anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, men att nuvarande tumörutbredning inte medger 
det utan framgångsrik downsizingbehandling. 

Palliativt anger att syftet inte är kurativt. 

Postoperativt anger att syftet är adjuvant som tillägg efter ingrepp. 

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

Planeras	behandling	av	
tumör	utanför	
lever/gallblåsa/gallvägar		
 

Planerad tumörbehandling annan tumörlokalisation förutom 
behandling lever/gallvägar 

Alternativ: 
Tre alternativ (minst ett anges, nej exkluderar) 
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1. Nej 
2. Ja primär tumör (enbart för levermetastas)  
3. Ja, annan lokal  

Funktionsstatus	och	leverfunktion 

Funktionsstatus	
 

Funktionsstatus, enligt bedömning av läkare eller sjuksköterska.  
Funktionsstatus=performance anges med en skala enligt 
ECOG/WHO. 

Alternativ och definition (ett alternativ av sju): 

ECOG/WHO Funktionsstatus 

0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning 

1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är 
uppegående och i stånd till lättare arbete 

2 Är uppegående och kan sköta sig själv men 
klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse 
mer än 50 % av dygnets vakna timmar 

3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden 
till säng eller stol mer än 50 % av dygnets 
vakna timmar 

4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. 
Är bunden till säng eller stol.  

5 Död  

 

 Ej känt 

 

ECOG används då det är ett validerat instrument för att mäta 
patientens funktionsstatus med stor prognostisk betydelse. 

Ascites		
 

 

 

 

Ange ett alternativ  

1. Ingen (Kliniskt ingen ascites även om det kan finnas 
mindre mängd  tex på ultraljud men inget behov av 
ascitesbehandling) 

2. Lättbehandlad (Ascites som kan kontrolleras med 
saltrestriktion och diuretika) 

3. Måttlig/svår (Refraktär ascites som kräver upprepade 
tappningar/TIPS (transjugulär intrahepatisk portosystemisk 
shunt)) 

4. Ej känt 
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236004002 , SNOMED-CT } 

Encefalopati	

 

Ange ett av nedanstående alternativ: 

• Ingen=Oklarhet, förvirring eller 
personlighetsförändring. 

• Lätt=Uttalad slöhet, sömnig men kontaktbar vid 
stimulering. 

• Svår =Stuporös, eller värre 

Ej känt 

Laboratorievärden		
Laboratorievärden som är tagna i anslutning till aktuell utredning (inom 60 dagar). 

α-fetoprotein		
 

 

α-fetoprotein _______(μg/l) eller anges  α-fetoprotein ej känt.  

Diagnosspecifikt:  
α-fetoprotein anges vid diagnos C22 samt D376 lever 

Värde 0-1 milj accepteras 

CA	19-9	

	

CA 19-9            _______ (U/ml) eller anges CA 19-9 ej känt.  

Rel ospecifik tumörmarkör för gallvägscancer som påverkas av gallstas 
och livsstil. Ingår i en del diagnostiska algoritmer. Prognostiskt använt 
även för kolorektala levermetastaser.  

Diagnosspecifikt: 
CA19-9 anges för primär malignitet i lever och oklar tumör i lever 
samt levermetastas. 

CEA	
	

CEA_______(μg/L) eller anges CEA ej känt.  

Diagnosspecifikt: 

CEA anges vid C221, C23, C24, C 787 samt D376 

CEA värde 0-1000 accepteras 

Bilirubin	

	

Bilirubin _______ (μmol/l) eller anges  Bilirubin ej känt.  

Stegrat Bilirubin anger att leverns möjlighet att ta hand om det gula 
färgämnet bilirubin är nedsatt, antingen pga dålig leverfunktion, 
gallstas eller sönderfall av blodkroppar.  

Bili anges vid C22, C23, C24  

Begränsningar i värde som skall kunna matas in: 
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Bilirubin 1-1500 μmol/l.  

PK(INR)	 PK (INR)          _______ alternativt   värde ej känt/bedömbart pga 
Waran 

INR mäter leverns K-vitaminberoende produktion av 
koagulationsfaktorer. Påverkas av waran men inte 
heparinmedicinering. 

PK anges vid diagnos C22, C23, C24  

PK 0,7-12 INR. Värde anges med en decimal. 

Albumin	(g/l)	

	

Albumin  _______(g/l) (värde 8-50 accepteras) 

Albuminvärde påverkas av leverfunktion, men också tex inflammation. 
Albumin och CRP bör vara från samma provtagningstillfälle. 

Begränsningar i värde som skall kunna matas in: 

Albumin 8-50 g/l. Heltal 

Albumin anges vid primär malignitet i lever, gallblåsa eller gallvägar  

Kreatinin	(umol/l)	 Kreatinin _________ umol/l eller ej känt/bedömbart pga dialys 

kreatinin 30-1500 μmol/l ett numerärt heltal. 

CRP	(mg/l)	

	

CRP ange_______ mg/l eller ej känt 

CRP stiger vid inflammatoriska tillstånd, oavsett om det är orsakat av 
infektion eller annan inflammation inkluderande inflammation pga 
malignitet. 

CRP anges från 0-1000 mg/l.CRP anges vid primär malignitet samt vid 
metastas i lever samt oklar tumör lever. 

Child-Pugh	

MELD	

mGPS	
 
 

 

Automatiskt genererade scorer (besvaras variabler kan anges) 

Child-Pugh  

Child A=5-6p 

B=7-9p 

C=³10p 

 

Faktor/ 

Poäng 

1 2 3 
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Bilirubin <34 34-51 >51 

Albumin >35 30-35 <30 

INR >1.7 1.7-2.3 >2.3 

Ascites Ingen Mild Svår 

Encefalopati Ingen Mild Svår 

 

MELD 

MELDscore = 9.57*ln(max(Kreatinin 
(micromol/L/88.4,1))+3.78*ln(max(bili 
micromol/L)/17.1,1))+11.2*ln(INR)+6.43. 

Heltal anges enbart. 

För SweLiv anges enbart MELD då Kreatinin och INR kan anges. 

 

Modified Glasgow Prognostic Score (mGPS, score 0-2)  

 

mGPS Score 

CRP ≤10,  Albumin ≥ 35 g/l 0 

CRP ≤10,   Albumin < 35g/l 0 

CRP >10, Albumin ≥ 35 g/l  1 

CRP >10,  Albumin ≥ 35 g/l 

 

2 

CRP >10,  Albumin < 35g/l,   

 

2 

 

Tumörutbredning	 

Vilka	radiologiska	
undersökningar	har	
genomförts	som	underlag	
till	beslut?	
 

Vilken radiologi ligger till grund för staging? 
Alternativ, flera alternative kan anges, ange ja och nej för samtliga. 

1. MR-lever 
2. CT- Buk/Lever 
3. PET-CT 

Enbart maligna/oklara diagnoser 
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Radiologiskt	påvisad	
tumör,	ange	antal	
  

 

Alternativ, ange ett av följande: 

0 (tumör ej påvisad radiologiskt), 1, 2, 3, 4, 5, 6-10 eller antal tumörer 
ej känt (tumör ses radiologiskt, men antal har ej definierats). 

Ange antal tumörer, som bedöms ha samma diagnos som anmäld 
tumör.  

Antal anges för maligna diagnoser samt för oklar tumör och benign 
tumör lever  
Antal för perihilär 0-2, gallblåsa 0-1 (underlättar logiken ang datum för 
påvisande av förändring radiologiskt.) 

Diagnosdatum	 Dold variabel som konstrueras utifrån angivna datum då tumör 
påvisades radiologiskt eller patologiskt. 

Variabel som också används för registrering i cancerregistret. 

Behöver konstrueras utifrån MDK data och datum för biopsi. 

SCTID: 432213005 date of diagnosis 

Finns	dysplastiska/	
LIRAD	3-4	noduli	utöver	
detta	antal?	

	

Ange ja eller nej 

Definition: Här anges enbart noduli, som inte räknats in i föregående 
variabel men som bedömts som premaligna tex bedömd som 
dysplastiskt nodulus eller LIRAD 3 eller 4 nodulus alternativt noduli 
som inte kan klassificeras som maligna p g a storlek (<10mm).  

Variabel enbart för primär malignitet lever eller oklar tumör i lever. 

Datum	då	
tumör/förändring	
påvisades	radiologiskt?	

	
	

Ange datum. 

För malign tumör anges datum då det radiologiskt påvisas förändring 
motsvarande kriterier för välgrundad misstanke.  

Vid benign förändring anges datum då förändring radiologiskt påvisats.  

Vid behandlingsevaluering skall variabeln vara blockerad, och 
tidigare datum för datum för påvisad tumör skall visas  

SCTID: Cancer diagnosis based on investigations (finding) 
373796003. 

Utbredning	i	
extrahepatiska	gallvägar	

	
	

Utbredning i extrahepatiska gallvägar, ange ett alternativ:  

1. Nedanför bifurkationen (Bismuth I) 
2. Inbegriper bifurkationen (Bismuth II) 
3. Inbegriper första delningsstället på höger sida (Bismuth IIIa) 
4. Inbegriper första delningsstället på vänster sida  
    (Bismuth IIIb) 
5. Inbegriper första delningsstället på båda sidorna  
   (Bismuth IV) 
6. Tumör klassificeras inte enligt vanlig Bismuth 
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7.  Cytologi eller PAD utan känd lokalisation i gallvägarna 
8. Extrahepatiska gallvägar avlägsnade. 

Tumörutbredning anges i förhållande till gallgångens bifurkation, och 
dess vidare uppdelning på höger respektive vänster sida anges, enligt 
Bismuth-Coulette. Bismuth III med kontralateral kärlpåverkan alt 
Bismuth IV klassificeras i version 8 som TNM T4. 

Majoriteten av extrahepatisk gallvägscancer utgår från hilusregionen. 
Registret har ett gränssnitt gentemot pankreasregistret, i vilket 
periampullär cancer registreras. Distal gallvägscancer (utgående från 
gallgång nedom inmynningen av ductus cysticus) inkluderande den 
intrapancreatiska delen av gallgången registreras i pankreasregistret. 

(Obl för C24*, D37.6 gallvägar,  D01.5 gallvägar, släcks ner för övriga) 

Strikturens	längd	x-
hepatiska	gallvägar	
	

Strikturens längd i mm i extrahepatiska gallvägar (ange i mm eller alt 
stenosens läng ej känd).  

Ange antal mm: (5-50mm) 

Stenosens längd ej känd 

Variabel enbart för extrahepatiska gallvägar 

Diameter	tumör	1		
	

	

Alternativ: 

Tumör 1, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt 

Villkor:  
Anges enbart då det i variabel antal tumörer angetts att det finns 
mätbar tumör. 

Tumördiameter anges i mm, med en decimal. Om annat värde än noll 
anges i decimalen skall kontrollfråga ställas: Ange diameter i mm, inte 
cm. Konfirmera mått. 

Diagnosrelaterade begränsningar: 

• Primär lever (benign och malign), antal tumörers 
diameter 4 

• Gallblåsa, antal tumörers diameter 1 
• Perihilär gallgång antal tumörers diameter, 1 
• Metastas, antal tumörer diameter, 1 

Diameter	tumör	2	 Tumör 2, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt. 

Diameter	tumör	3	 Tumör 3, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt. 

Diameter	tumör	4	 Tumör 4, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt. 
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Trombos	i	porta-	eller	
lever-ven?	

	

Trombos i porta- eller lever-ven? 

Ange ja eller nej 

Visas vid malign och oklar tumör primär lever. 

Tumörtromb?	 Tumörtromb (kan påverka stadieindelning), skall besvaras: 

Alternativ (1 av 3): 

1. Nej 
2. Ja  
3. Oklart 

Definition: 

Tumörtromb anses föreligga då det bedömts sannolikt, tex mot 
bakgrund av patologiska kärl vilka oftast kan påvisas med 
kontrastundersökning med ultraljud, DT eller MRT.  

Tumör	lokalt	begränsad?	

	

Ange ja eller nej 

Lokalt begränsad avser om tumören är begränsad till aktuell 
lokal=organ. För lever innebär det att tumör växer över på vävnad 
som framgår av efterföljande variabel. 

Gäller för diagnos: C22, C787, C23, 24, D376, echinococc 

Ange	lokal	för	överväxt	
	

Ange lokal för överväxt, ett eller flera alternativ: 

1. Lever 
2. Diafragma 
3. Hilarplatta 
4. A hepatica  
5. V porta 
6. Peritoneum/bukvägg 
7. Tarm/ventrikel 
8. Pancreas 
9. Överväxt mot flera lokaler 

Vid levermetastatisk sjukdom avser frågan att klarlägga om det finns 
annan påvisad spridning utanför primärtumör, än till levern. 

För C23 ska alla alternativ visas.  
För C22, C787, C24 ska inte lever och hilarplatta visas, men övriga.  

Engagemang	av	v	porta	
	

	

Ange om kärlengagemang finns (>50 % av circumferensen): 

• Porta huvudstam 
• Portas bifurkation 
• Höger porta 
• Vänster porta 
• Både höger och vänster porta 
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För C23, C24 

Engagemang	av	
leverartär	
	

	

Minst ett alternativ ska anges: 

• Hepatica communis 
• Artärbifurkationen 
• Höger leverartär 
• Vänster leverartär 
• Både höger och vänster leverartär 

För C23, C24 

Ange om kärlengagemang finns (>50 % av circumferensen). 

Tumörutbredning	i	
gallblåsa	

	
	

Ange ett av följande alternativ angående tumörutbredning i gallblåsa: 

• Tumör lokaliserad till peritonealsidan 
• Tumör lokaliserad till leversida 
• Ductus cysticus (nu diagnos ICD 11 2C14.0) 
• Polyp 
• Gallblåsa borttagen 
• Ingen synlig tumör i gallblåsa 
• Kan ej anges 

Anges för C239, D376 gallblåsa 

Ange	storlek	vid	polyp		 Ange polypens storlek i mm (längsta längd), anges i mm… (5-30) 

Lymfkörtlar				                       
 
N-stadium samt generella lymfkörtlar  

Obs kontrollfunktion gentemot N om det anges i TNM 
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Lymfkörtelmetastas	
 

 

Lymfkörtelmetastas 

Alternativ (ja eller nej, bägge skall besvaras): 

1. lokal lymfkörtelstation Ja/Nej 
2. generell lymfkörtelstation Ja/Nej 

 

Definition: 

Radiologiskt metastasmisstänkta lymfkörtelstationer skall ha ett 
kortaxelmått > 20mm vid HCC, >15 mm vid cholangiocarcinom.  

Lokala lymfkörtelmetastas vid metastas avser körtlar i förhållande till 
lever 

Bedömning vid MDK kan användas. 

Lokala respektive generella lymfkörtlar anges, där generella  

lymfkörtlar klassificeras som M1 enligt TNM.  För definition av lokal 
och generell, se nedan. 

 

Körtelstationer som räknas som lokala/regionala: 
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Gemensamt för diagnoserna: Körtelstation 12= körtlar utmed 
leverligament (ligamentum hepatoduodenale) samt körtelstation 8  
(a hepatica propria. 

Dessutom gäller följande tillägg för körtelstationer som betecknas som 
regionala: 

HCC: Körtlar under diafragma samt 16a pericavala körtlar ovan 
njrven. 

Högersidiga cholangiocarcinom: Periduodenala samt 
peripancreatiska körtlar inkluderas i de lokala 

Västersidiga cholangiocarcinom: inkluderar körtlar i 
gastrohepatiska ligamentet. 

Gallblåsecancer: Truncus celiacus samt a mesenterica superior räknas 
som lokala. 

Perihilär gallgång: Inga tillägg. 

Metastatisk sjukdom: Körtlar som räknas som lokala i förhållande till 
primärtumör skall inte anges här. 

 

Anges enbart för maligna diagnoser. 

Övrig	metastasering 
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Övrig metastasering 
(vid levermetastas avses annan 
lokal än lever) 

 
 

 
 

 

Lokal för metastas	

Ange ett alternativ:  

• Nej, har aldrig funnits 
• Ja, metastas finns 
• Ja, metastas tidigare men nu ej påvisbar.  

 
Obligatorisk variabel för maligna diagnoser 

Vid Ja metastas finns, ange lokal för metastas:  
Alternativ (flera kan anges): 

• Lunga   
• Binjure  
• Lever (alternativ för spår gallblåsa, perihilär) 
• Peritoneum   
• Skelett 
• Mjukdelar/hud 
• Lokalrecidiv av primärtumör (alt vid metastas) 
• Annan 

 

För alternativet peritoneum avses ej direkt överväxt från 
lever/gallvägar/gallblåsa. 

Vid levermetastatisk sjukdom avser frågan att klarlägga om det finns 
annan påvisad spridning utanför primärtumör, än till levern. 

Kliniskt TNM-stadium  

 
Klinisk tumörutbredning enligt TNM (UICC) i SweLiv.  

TNM 6 2008-2011 

TNM 7 2012-2017 

TNM 8 2019- (vid rapporteras till SweLiv efter 1 januari 2019 oavsett diagnosår)  

T stadium 
	

Ange T-stadium. 

T-stadier framgår av bilaga.  

 

Obligatoriskt för anmälan av diagnos C22.0, C22.1, C23.9, C24.0. 
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N stadium 

 

Ange N-stadium. 

N-stadier framgår av bilaga.  

 

Obligatorisk för anmälan av diagnos som kan skall klassificeras enligt 
TNM:  C22.0, C22.1, C23.9, C24.0. 

Logiska regler för lymfkörtlar: 

Variabeln Metastasmisstänkta regionala lymfkörtlar=ja = N1 eller N2. 

Variabeln Metastasmisstänkta generella lymfkörtlar=ja = M1. 

M stadium 
	

Automatiskt genererad variabel. 

Metastaser: Förutom generella lymfkörtelmetastaser så innebär annan 
metastasering =M1. 

Ange kommande enhet 
för 
behandling/uppföljning 
av patienten 

Ange sjukhus och klinik för kommande behandling/uppföljning av 
patienten. 
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ANMÄLAN PRIMÄR MALIGNITET  SAMT CA IN SITU/OKLAR 
TUMÖR I LEVER OCH INTRAHEPATISK GALLGÅNG  

Vårdkontakt 

Datum för välgrundad 
misstanke/debut 
Kommentar synka 
variabelns benämning 
 

Ange datum år-mån-dag 

Variabel fylls i antingen i samband med preanmälan eller på anmälan. 

Syfte är att fånga datum för skälig misstanke om anmäld diagnos 
(tumör/förändring).  

Motsvarande definition i SVF anges datum då välgrundad misstanke 
väcks (patient vidtalas/beslut om remiss eller då utredning startas tex 
då förändring påvisas radiologiskt.  

Variabel används för att jämföra ledtider med SVF i följande fall: 

• för fall där primär malignitet i lever/gallvägar anges 
som diagnos  

• för fall som enligt anmälningsformulär bedöms som 
cancer in situ eller oklara fall 
 

SCTID: 398201009 (start time, qualifier value),  
Procedure started (situation) 394906002 

Initiering av utredning  
(av aktuell tumör i 
lever/gallblåsa/ 
gallgång). 
  

Ange ett av 3 alternativ: 

1. Remiss 
2. Behandlad/kontrollerad på rapporterande enhet  
3. Sökt själv till rapporterande enhet. 

Remiss anger att annan enhet har initierat utredningen. 
Behandlad/kontrollerad på rapporterande enhet innefattar att 
patienten kontrollerats/behandlats på kliniken av annan orsak då 
förändring påvisas. Sökt själv till rapporterande enhet innebär att 
patienten sökt själv. 
 

Alternativ kontrollerad/behandlad på egen enhet är tillagt alternativ i 
SweLiv. 

 

SCTID: 1= 3457005, 2=  XXXX  , 3=306098008 
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Datum remiss  
(ankomst till rapporterande 
enhet) 
 

Ange datum år-mån-dag  

Datum för remiss anges alltid oberoende av om patienten är 
remitterad, eller om patienten sökt själv eller redan gått på plinik. 

Som datum anges datum då remiss ankom till rapporterande enhet, 
och tidigaste datum anges oavsett om remiss är muntlig eller skriftlig 
eller patient intieras tex vid MDK.  

Exempel: 

MDK =remissdatum då MDK är första datum för kontakt med 
rapporterande enhet även om formell remiss inkommer först senare.  

Datum då undersökningsfynd uppmärksammats=remissdatum då 
patient följs vid klinik, i likhet med definition från standardiserade 
vårdförlopp. 

Datum då patient sökt via akutmottagning eller egenremiss 
inkommit=datum för remiss  
 

SCTID: 3457005 (referral), date attribute 410671006 

Remitterande enhet 
 

Ange remitterande enhet.  

Lista med sökbara alternativ (gemensam för INCA).  

Om remitterande enhet inte finns i lista finns mer generella alternativ 
tex vårdcentral i resp region enhet utan INCA inrapportör.  

Remitterande enhet registreras med koder som inte syns i 
variabelalternativet, ex sjukhuskod och klinikkod enligt lista från RCC.   

 

SCTID: 440377005 (referral by) 

Diagnos 
(I SweLiv databas finns	tillhörande	variabler	kring	diagnos:	diagnosdatum, ålder	vid	
diagnos	etc	som	dolda	variabler.	Diagnos	finns	ocksp	i	registret	som	en	övergripande	
diagnos,	med	avsikt	att	ha	en	validerad	diagnos	som	övergripande	diagnos.	Diagnos	som	
rapporteras	på	anmälan	kvarstår	även	om	mer	precis	eller	korrigerad	diagnos	kan	sättas	
senare	tex	i	samband	med	en	30-dagarsuppföljning.)	

Lokal 
 

Ange en lokal för tumör/förändring. 

1=Lever 
2= Gallblåsa 
3= Extrahepatiska gallvägar 

I de fall då diagnosen finns på flera lokaler så skall diagnosen ändå 
kunna hittas. Exempelvis kan dilatation av gallgångarna anmälas såväl 
under lever som gallvägar.  
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SCTID: Localization 267880008, Body structure. 1=10200004 Liver 
2=28231008 3=16014003 

Malign/In situ/benign 

 

Ange om tumör/förändring tillhör kategorin primär malignitet, 
metastas, cancer in situ/oklar eller benign neoplasi eller tillstånd. 

Maligna diagnoser samt oklara är i regel canceranmälningspliktiga 
förutom oklar klinisk diagnos som enbart skall användas då det inte 
finns cytologi/PAD som underlag. Om PAD finns, och förändring 
inte bedöms som ca in situ eller malign bör benign diagnos användas. 

 

SCTID: Behaviour descriptors 255297006 (body structure). Qualifier 
value 1=21594007 (malignant), malignant neoplasm of liver and 
intrahepatic 187767006,  2=  3= Benign neoplasm of liver and biliary 
tract 271527007. 

Diagnos 
 

 

 

 

 

 

 

Diagnos anges enligt appendix. Diagnoser enligt SweLiv är 
kompatibla med ICD 10, men SweLiv diagnos kan vara en delmängd 
av en ICD10-diagnos. 

Diagnoskod för tumör/förändring som utreds/skall behandlas anges. 
Exempel: oklar gallgångsförändring hos patient med primär 
scleroserande cholangit, får diagnos oklar tumörförändring i gallvägar 
D37.6 (och inte diagnosen primär scleroserande cholangit K83.0A). 

Vid osäker diagnos anges diagnos enligt MDK alternativt enligt 
bedömning innan ingrepp/behandlingsstart.  

Diagnos ligger till grund för canceranmälan, varför cancerdiagnos 
enbart skall användas då diagnos är sannolik. 

I kommande ICD 11 (införs prel 2021) överförs tumör utgående från 
ductus cysticus från tumör utgående från gallblåsa till extrahepatiska 
gallvägar, varför denna lokalisation registreras (bland variablerna). 

Logisk funktion: Varje diagnoskod ICD-10 kod kan enbart finnas 
som en registerpost (dvs ett anmälningsformulär). Detta innebär ex att 
ny levercancer flera år efter tidigare skall rapporteras på tidigare 
anmälan.  
 

SCTID: Neoplasm by body site 127331007, Disorder by body site 
123946008. Neoplasm of liver: 126851005, Neoplasm of biliary 

Debut  
(registreras en gång/diagnos vid diagnos av malign eller oklar tumör) 

Upptäckt av tumör  
 

Upptäckt av tumör i lever/gallvägar 

Ange ett alternativ: 
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1. Klinik  
2. Surveillance  
3. Radiologiskt en passant  
4. Operativt en passant  

Definitioner: 

1. Klinik= undersökning p g a kliniska symtom/avvikande 
laboratoriefynd/debut av leversjukdom). 
2. Surveillance=uppföljande undersökning p g a underliggande 
lever/gallvägssjukdom, alt p g a uppföljning efter 
genomgången cancer.  
3. Radiologiskt en passant upptäckt = radiologi, ej utförd i 
syfte att detektera tumör i lever/gallvägar. Inga kliniska 
symtom 
4. Operativt upptäckt en passant= operativt fynd i samband 
med ingrepp för annat tillstånd. 
 

SCTID: Method of detection 246366009 

1=, 2= 410410006 (surveillance), 3+= incidental 261087003, seen in 
radiology department=185181002,  4= 70987008 (excision incidental 
to other operation). 

Finns bekräftande 
cytologi eller PAD? 

 

Finns cytologi eller biopsi som bekräftar tumör? 

Ange ett alternativ: 

• Nej 
• Ja, cytologi  
• Ja, biopsi  

(öppnar kompletterande nedanstående variabel biopsi) 
• Ja, operationspreparat efter en-passantoperation 

(leder till att kompletterande modul PAD skall 
fyllas i)  
 

SCTID: Refer to pathology laboratory 275640004, Svar: 165325009 
biopsy finiding abnormal, 168443006 tissue cytology abnormal 

Ange	datum (för 
biopsi/cytologi) 

 

Datum då biopsi är tagen, ange år-mån-dag 

Ej obligatorisk variabel 
 

SCTID: date (attribute) 410671006 

Analyserande	enhet	

	

Ange enhet (laboratorium) som besvarar patologi eller cytologi 
(obigatorisk variabel då det finns biopsi enligt föregående variabel. 
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(Variabel behövs för att monitor skall kunna efterforska utlåtande för 
att slutföra registrering i cancerregistret.) 
 
SCTID: Clinical pathology service 708184003 

Analyserande enhet 
	

Ange enhet (laboratorium) som besvarar patologi eller cytologi  
(obligatorisk variabel då det finns biopsi enligt föregående variabel. 

(Variabel behövs för att monitor skall kunna efterforska utlåtande för 
att slutföra registrering i cancerregistret.) 
 

SCTID: Clinical pathology service 708184003 

Preparatnummer	

	

	

Ange laboratoriets identifikationsnummer för biopsi/cytologi  

Utseende är boeroende av laboratorium, tex kombination av bokstav 
och siffror. 

Ej obligatorisk variabel, eftersom numret ibland inte överförs mellan 
vårdgivare, men behövs för monitors arbete med cancerregistret.  

Preparatår	 År då preparat bevarats.  

Obligatorisk variabel i de fall då det finns preparat. 
 
SCTID: 258707000 

Histomorfologisk	
diagnos	

Ange histomorfologisk diagnos (inte klinisk diagnos).  
I fritext ges patologisk diagnos, ex adenocarcinom (vilket är ett krav 
från cancerregistret). 

Använd om möjligt histomorfologiska diagnoser bilaga 1 som används 
för PAD i SweLiv. 
 

SCTID: 250537006 (histopathology finding) 

Datum  

(operativt en passantfynd) 

Ange datum för ingrepp: 
Diagnosdatum vid en passantupptäckt tumör sätts till datum för 
ingrepp. 

SCTID: date (attribute) 410671006 

Åtgärdskod  
(operativt en passantfynd) 

Ange åtgärdskod vid en passantfynd 

Operationskod=KVÅ kod anges, varvid ingrepp presenteras i 
klartext. 
Viktigaste åtgärdskoden anges. 
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SCTID: Procedure/intervention navigational concept 362956003 

Underliggande sjukdom 
(registreras en gång/diagnos för primärt maligna eller oklara diagnoser)) 

Cirros	

	

Finns levercirros? 

Ange ett av tre alternativ:  

• Ja 
• Nej  
• Oklart. 

Definition av cirros: 
 Definition av cirros: 

Cirros anges då det kliniskt uppfattas som att patienten har cirros, 
samt då det finns bekräftande biopsi/PAD. Cirros kan kliniskt 
fastställas med elasticitetsmätningar av lever, en kombination av 
kliniska variabler inkl förekomst av portal hypertension, radiologi etc. 

Logik: Vid alt ja eller oklart, är det tvingande att fylla i något alternativ 
under ange lever/gallvägssjukdom (alt assoc leversjd nej skall ej 
accepteras)  

Anges vid  primär malignitet 

SCTID: 19943007 

Associerad	lever/	
gallgångssjukdom?	

	

	
	

	

	
	
Lever/	
gallvägssjukdom	

Ange eventuellt associerad leversjukdom 

Alternativ (1 av 2) 

• Nej eller  
• Ja 

Som associerad lever gallvägssjukdom anges tillstånd enligt 
nästföljande variabel eller annat generell lever- eller gallgångssjukdom. 
Stensjukdom räknas inte som associerad sjukdom. 

Obligatorisk för diagnos C2*, D376 lever/gallvägar, C23, C24 

 

Vid ja ange ja och nej för alla alternativ, dvs flera alternativ kan anges: 

• Alkoholsjukdom 
• Autoimmun hepatit 
• Hemokromatos 
• Hepatit B 
• Hepatit C 
• Koledochuscysta 
• Kryptogen cirrhos (okänd orsak) 
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• Maljiunction mellan pancreas och gallgång 
• Porfyri 
• Primär skleroserande kolangit 
• Primär biliär kolangit (PBC) 
• Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) 
• Annan sjukdom  

SCTID: 328383001 (chronic liver disease) 

713181003 (chronic alcoholic liver disease) 

128302006 (chronic hepatitis C) 

61977001 (chronic hepatitis B) 

31712002 (primary biliary cholangitis) 

16098491000119109 (chronic autoimmune hepatitis)  

89580002 (cryptogenic cirrhosis) 

442685003 (NASH) 

399187006 (hemochromatosis) 

418470004 (porphyria) 

 

Diabetes?	

	

Ange ja eller nej 

Diabetes skall anses föreligga då  

- diabetes typ I eller typ II har dokumenterats som diagnos 
- medicin med insulin eller diabetesmedicin ges 
- nyupptäckt diabetes beläggs laboratoriemässigt 

Logik: Fråga för primär malignitet lever eller oklar tumör i lever. 

Föreligger	portal	
hypertension?	

	

Alternativ Ja/Nej/Ej besvarat 

Portal hypertension anses föreligga om det föreligger minst ett av 
följande: 

• varicer tidigare eller aktuella i esofagus eller ventrikel 
• mjältförstoring utan annan känd orsak 
• diuretikabehandlad ascites 
• trombocytopeni som hänförs till leversjukdom 

Logik: Fråga vid primär malignitet i lever eller oklar tumör i lever. 

Beslut 

Behandlingskonferens	 Alternativ (ETT av fem) 



  

59 

 

	

	

	

1. Regional MDK 
2. Lokal MDK 
3. Transplantations MDK 
4. Nationell MDK 
5. Ingen MDK 

Här redovisas… 

… om det genomförts multidisciplinär konferens (MDK) som 
underlag för diagnos/staging och rekommendation angående 
behandling. Förutsätter radiolog och kliniker. 

… eller om rekommendation om behandling har fattats utan 
multidisciplinär konferens (MDK).  

Första MDK efter remissankomst skall registreras i SweLiv. 
Sista MDK/beslutsdatum inför behandling skall också 
registreras. 

Definition:  

Regional MDK= konferens som i sin sjukvårdsregion har regionalt 
uppdrag, se nedan. 

Leverkirurgi och ablationer skall enligt beslut i RCC samverkan och 
SKR bedrivas vid ett center per sjukvårdsregion (6 centra i Sverige). 
Regional MDK= hepatobilär regional MDK. Varje center definierar 
kompetens som skall ingå. Enligt vårdprogram är det ett minimum 
med kompetens inom leverkirurgi och radiologi, men onkologisk, 
gastroenterologisk och omvårdnadskompetens är andra viktiga 
kompetenser. 

Ex Regional konferens för patient med levermetastas av koloncancer 
med deltatagande av leverkirurgiskt centrum= regional MDK, medan  
regional MDK vid metastastisk sjukdom utan deltagande av 
levercentrum kan definieras som lokal konferens.  

Lokal MDK = Annan MDK som genomförs vid respektive sjukhus 
oavsett vilka kompetenser som utgör det multidisciplinära.  

Transplantations MDK = Konferens som har befogenhet att sätta 
upp patient på väntelista för levertransplantation. 

Nationell MDK= Konferens med deltagande av flera centra som har 
nationellt uppdrag, ex vid perihilär gallvägscancer. 

Ingen MDK=Konferens har ej genomförts. Datum för beslut skall 
redovisas i efterföljande variabel. (anges då beslut dokumenteras eller 
överenskommes med patient) 

I vårdprogram och vårdförlopp anges adekvat utredning, syfte och 
organisation för given diagnos. Vid kurativt syftande behandling anges 
som mål att alla patienter skall genomgå regional MDK. 
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Datum	för	MDK	eller	
beslut	

Ange datum för multidisciplinär konferens (MDK) eller beslut 

Datum 201x-xx-xx 

Datum=datum för MDK, alt datum då behandling överenskommits 
med patient (eller i andra hand annat datum som kan identifieras som 
datum för beslut i journalhandling/patientadministrativt system).  

Logik: Datum används i registret för att koppla diagnos och beslut till 
ingrepp och uppföljning. 

Finns	beslut	om	
rekommenderad	
behandling	efter	MDK		

	

Ange ett av 2 alternativ: 

1. Ja. (MDK datum används som startdatum för ledtid från 
beslut till behandlingsstart, och ja innebär därmed att det 
bedöms att patient efter överenskommelse kan sättas på 
väntelista). 

2. Nej, ny eller annan MDK eller kompletterande utredning 
kompletterande utredning krävs. 

Variabel syftar bla till att ge realistisk bedömning av mer renodlad 
väntetid. 

I registret anges första MDK, men nu också senaste datum för 
staging/beslut. Ytterligare utredning och ytterligare MDK och den tid 
som det tar, kan bättre följas i registret.  

Förutsättning är dock att datum då patient är färdigutredd registreras 
med MDK formulär i SweLiv.  

Logik: Variabel för maligna diagnoser, ca in situ och oklara tumörer. 

Orsak	till	MDK	eller	
beslut	

	

Bakgrund till konferens eller beslut. 

Alternativ, ange ETT av följande: 

1. Bedömning nydebuterad förändring i lever/gallvägar. 
Nydebuterad förändring=ny diagnos. Ex registreras HCC bara 
med en anmälan oavsett om ny tumör uppkommer med flera 
år senare.  
2. Behandlingsevaluering. Utvärdering (oftast radiologi) av 
pågående eller nyss given behandling inom 60 dagar efter 
avslutad behandling.  
3. Återfall efter uppnådd tumörfrihet. Ny tumör i eller utanför 
lever/gallvägar alt återfall på tidigare behandlad lokal efter 
genomförd behandling. Obs då ny radiologi/värdering 
genomförs inom 60 dagar från genomförd behandling räknas 
detta till behandlingsevaluering, dvs registreras under punkt 2. 
4. Beslut efter kompletterande utredning eller ny/annan 
MDK. 
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Första anmälan i registret bör avse förhållande som är aktuella vid 
debut av tumörsjukdom.  Det finns situationer där sådan registrering 
inte är möjlig, ex vid invandring .  

Anmälan skall ändå alltid göras till SweLiv när diagnos/behandling 
aktualiseras, och även på anmälan finns därför alternativ 1-3.  

Logiska kontroller: 

För anmälan skall alt 4 inte vara möjligt att fylla i, och varning skall 
finnas för alt 2+3 (med uppmaning om att om möjligt upprätta en 
anmälan som rör förhållande vid debet av tumörsjukdom).  
 

Vid	behandlings-
evaluering,	ange	
respons		

	

Respons av behandling anges i de fall då orsak till MDK angetts vara 
behandlingsevaluering. 

Alternativ: 

1. Ingen kvarvarande tumör efter kirurgisk/ablativ 
behandling. 

2. Ingen kvarvarande tumör efter 
medicinsk/interventionell/strålbehandling (komplett 
remission om evaluering avser ex medicinsk behandling).  

3. Respons. Vid medicinsk behandling avses minst 30% 
minskad tumördiameter. Efter kirurgisk behandling att det 
finns kvarvarande tumör på preoperativt tidigare kända 
lokaler men att kirurgisk behandling har minskat 
tumörbörda. 

4. Stabil tumörsjukdom  
5. Progress  
6. Kan ej evalueras 

 

SweLiv rekommenderar att RECIST-kriterier används för bedömning 
av behandlingsrespons. RECIST baseras på mätning av 
tumördiameter i ett plan.  

Partiell respons = 30% minskning av tumördiameter.  

Progress = 20% ökning av tumördiameter alt ny tumör. Obs att det 
räcker att det finns progress i en tumör för att det enligt RECIST skall 
klassificeras som progress. 

Tumör understigande 10 mm mäts ej då levercancer utvärderas, 
medan även tumör mindre än 10 mm inkluderas då tumörantal och 
diameter utvärderas. 

RECIST kriterier framgår på www.recist.org. 
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Vid HCC och kemoembolisering korrelerar mRECIST till 
överlevnad, men inte RECIST. mRECIST mäter vaskulariserad del av 
tumör, och som behandlingsevaluering efter kemoembolisering 
rekommenderas därför mRECIST. Detta innefattar att bedömning 
för ställningstagande till transplantation efter kemoembolisering görs 
utifrån bedömning av tumörböda mätt enligt mRECIST. 

Typ	av	progress	

	

Ange ett eller flera av följande alternativ: 

• ökat antal 
• storlekstillväxt eller  
• progress annan lokal än lever/gallvägar. 

Storlekstillväxt=> 20% ökning av diameter i överensstämmelse med 
RECIST-kriterier. 

PLANERAD BEHANDLING OCH INTENTION 
I SweLiv registras lokoregional tumörbehandling i lever/gallvägar vid primär tumör, och kirurgi 
samt ablationer även för metastatisk sjukdom. Planerad behandling anges samt behandlingsintention. 
Planerad behandling styr vad SweLiv senare efterfrågar- planeras resektion i anmälan så efterfrågar 
registret ett ingreppsformulär till dess ett ingreppsformulär skickas in oavsett om behandling 
genomförts eller ej. Orsak till eventuellt ändrad behandlingsplan kan anges på behandlingsblankett. 

Planeras	behandling		

av	lever/gallbåsa/	
gallgång	
 

 

Beslut om planerad behandling för aktuell diagnos.  

Ange ja eller nej 

Vid ja skall samtliga nedanstående behandlingsalternativ besvaras. 
Vid nej efterfrågas orsak till att behandling ej ges.   

Främsta	orsak	till	alt.	
ingen	tumörbehandling		
	

Ingen behandling eller best supportive care, ange främsta orsak.  

Ange ett alternativ: 

1. Funktionsstatus/comorbiditet/leverfunktion. 
Funktionsstatus (ECOG), eller komorbiditet inkluderande 
leverfunktion kan utgöra kontraindikation. 

2. Diagnostiska kriterier för malignitet uppfylls ej/saknas 
indikation. 

3. Tumör radikalt opererad. 
4. Missbruk. 
5. Patientens eget val. Eget val anges då patienten avstår från 

behandling trots att det medicinskt finns anledning att 
rekommendera behandling. 

Resektionskirurgi	
lever/gallvägar		

Ange ja eller nej  
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	 Innefattar ingrepp som innefattar resektion av 
lever/gallblåsa/gallgång, och ex lymfkörtelutrymning.  

Resektion som planeras med syfte att påverka lokal tumörbörda=Ja. 

Lokala åtgärder såsom stentning, portaembolisering innefattas inte, 
och här avses inte heller andra resektioner för spridd sjukdom utanför 
lever/galla, ex för åtgärd av lungmetastas. 

Intention	
resektionskirurgi		

	

Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

1. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till en 
kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ strategi, 
och att planerad resektion är ett led i den strategin, men att det krävs 
fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av resektion på olika 
lokaler, eller planerat förfarande ex ablation inför levertransplantation 
för att undvika tumörprogress under väntetid. 

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att resektion inte är kurativ. Det 
innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå symtomlindring 
och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och 
kombination med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall alternativ 
1 väljas. 

Ablativ	behandling		 Ange ja eller nej. 

Ablation innefattar metoder för lokal destruktion såsom… 

… RF radiovågsbehandling 

…MWA mikrovågsbehandling 

…IRE irreversibel elektroporering  

Stereotaktisk strålbehandling registreras under strålbehandling. 

Intention	ablation		 Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

1. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till en 
kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat ingrepp. 
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2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ strategi, 
och att planerad ablation är ett led i den strategin, men att det krävs 
fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av ablationer på 
olika lokaler, eller planerat förfarande ex ablation inför 
levertransplantation för att undvika tumörprogress under väntetid. 

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att resektion inte är kurativ. Det 
innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå symtomlindring 
och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och 
kombination med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall alternativ 
1 väljas. 

Levertransplantation		

	

Ange ja eller nej.  

Planerad levertransplantation lever/gallvägar. 

Ja anges då det finns ett beslut om utredning för transplantation. Ja 
innebär således inte att levertransplantationsutredning har genomförts 
eller att patienten ens har remitterats till transplantationsenhet. 

Intention	
transplantation		

	

Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

2. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till en 
kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ strategi, 
och att planerad transplantation är ett led i den strategin, men att det 
krävs fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av resektion 
och transplantation av olika lokaler.  

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att transplantation inte är kurativ. 
Det innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå 
symtomlindring och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och 
kombination med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall alternativ 
1 väljas. 
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Kemoembolisering	
(TACE)	

Planerad kemoembolisering lever. 

Ange ja eller nej  

Definition av kemoembolisering: Kemoembolisering (TACE) 
används här lite slarvigt som begrepp för behandlingar som innefattar 
lokoregional behandling i lever med intraarteriell administration av 
läkemedel och/eller emboliserande ämne. 

Begreppet innefattar således kemoinfusion, embolisering  med 
resorberbara eller icke resorberbara beads eller ex spongostan, och 
beads laddade med kemoterapi, oavsett typ av cellgift. 

Behandling med Yttrium (SIRT) genom embolisering=intern 
strålbehandling inkluderas INTE i begreppet TACE 

Intention	
kemoembolisering		

	

Välj ett av fyra alternativ: 

1. Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
2. Downstaging 
3. Palliativ 
4. Postoperativt  

Neoadjuvant= tumörbörda i sig medger ingrepp redan nu, men 
behandling syftar till att minska återfall eller risk för dropout under 
väntetid för ingrepp, 

Downstaging= nuvarande tumörutbredning medger inte kurativ 
strategi utan framgångsrik downsizingbehandling 

Palliativt= ett icke-kurativt syfte 

Postoperativt= adjuvant efter ingrepp (efterfrågas på 
uppföljningsformulär) 

Systemisk	antitumoral	
behandling		

	

Planerad systemiskt antitumoral behandling?  

Ange ja eller nej  

Ja= all typ av medicinsk behandling ex cytostatika, 
tyrosinkinasinhibitorer, antikroppsbehandling, systemisk immunterapi 
som syftar till att påverka tumörbörda. 

Behandlings-intention	
systemisk	antitumoral	
behandling	

	

Välj ett av fyra alternativ: 

1. Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
2. Downstaging 
3. Palliativ 
4. Postoperativt  

Neoadjuvant= tumörbörda i sig medger ingrepp redan nu, men 
behandling syftar till att minska återfall eller risk för dropout under 
väntetid för ingrepp, 
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Downstaging= nuvarande tumörutbredning medger inte kurativ 
strategi utan framgångsrik downsizingbehandling 

Palliativt= ett icke-kurativt. syfte 

Postoperativt= adjuvant efter ingrepp (efterfrågas på 
uppföljningsformulär) 

Planerad	
strålbehandling	av	
lever/gallvägar	

Planerad strålbehandling lever/gallvägar. 

Ange ja eller nej  

Behandlings-intention	
strålbehandling	av	
lever/gallvägar	

	

Intention anger syfte med strålbehandling av lever/gallvägar. Här 
anges även NÄR behandling skall ges.  

Neoadjuvant anger att behandling syftar till att minska återfall eller 
risk för dropout under väntetid för ingrepp, men att tumörbörda i sig 
redan medger efterföljande ingrepp. 

Downstaging anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, men att nuvarande tumörutbredning inte medger 
det utan framgångsrik downsizingbehandling. 

Palliativt anger att syftet inte är kurativt. 

Postoperativt anger att syftet är adjuvant som tillägg efter ingrepp. 

Välj ett av fyra alternativ: 

1. Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
2. Downstaging 
3. Palliativ 
4. Postoperativt  

Planerad	annan	
behandling	av	
lever/gallvägar	

Planerad annan behandling lever/gallvägar. 

Ange ja eller nej  

Behandlingsintention	
annan	behandling	av	
lever/gallvägar	

	

Intention anger syfte med annan behandling av lever/gallvägar.  

Neoadjuvant anger att behandling syftar till att minska återfall eller 
risk för dropout under väntetid för ingrepp, men att tumörbörda i sig 
redan medger efterföljande ingrepp. 

Downstaging anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, men att nuvarande tumörutbredning inte medger 
det utan framgångsrik downsizingbehandling. 

Palliativt anger att syftet inte är kurativt. 

Postoperativt anger att syftet är adjuvant som tillägg efter ingrepp. 
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Välj ett av fyra alternativ: 

1. Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
2. Downstaging 
3. Palliativ 
4. Postoperativt  

Planeras	behandling	av	
tumör	utanför	
lever/gallblåsa/	
gallvägar		
	

Planerad tumörbehandling annan tumörlokalisation förutom 
lever/gallvägar.  

Alternativ. 

Tre alternativ (minst ett anges, nej exkluderar): 

1. Nej 
2. Ja primär tumör (enbart för C787) (v) 
3. Ja, annan lokal (v) 

Avser inte systemisk kemoterapi som rapporteras ovan utan om 
kirurgi/ablation/strålbehandling mot annan lokal planeras. 

 

Funktionsstatus och leverfunktion 

Funktionsstatus	

	

Funktionsstatus, enligt bedömning av läkare eller sjuksköterska.  
Funktionsstatus=performance anges med en skala enligt 
ECOG/WHO. 

Alternativ och definition (1 av 6).  

0. Klarar all normal aktivitet utan begränsning  
1. Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående 

och i stånd till lättare arbete. 
2. Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att 

arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50 % av dygnets 
vakna timmar.  

3. Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller 
stol mer än 50 % av dygnets vakna timmar.  

4. Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden 
till säng eller stol.  

5. Död  
6. Ej känt  

ECOG används då det är ett validerat instrument för att mäta 
patientens funktionsstatus med stor prognostisk betydelse.  

Ascites		

	
	

Ange ett alternativ  

1. Ingen (Kliniskt ingen ascites även om det kan finnas 
mindre mängd t ex på ultraljud men inget behov av 
ascitesbehandling) 
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2. Lättbehandlad (Ascites som kan kontrolleras med 
saltrestriktion och diuretika) 

3. Måttlig/svår (Refraktär ascites som kräver upprepade 
tappningar/TIPS (transjugulär intrahepatisk 
portosystemisk shunt)) 

4. Ej känt 

236004002 , SNOMED-CT } 

Encefalopati	

	

Ange ett av nedanstående alternativ: 

1. Ingen=Oklarhet, förvirring eller personlighetsförändring. 
2. Lätt=Uttalad slöhet, sömnig men kontaktbar vid 

stimulering. 
3. Svår =Stuporös, eller värre 
4. Ej känt 

Laboratorievärden  
Laboratorievärden som är tagna i anslutning till aktuell utredning (inom 60 dagar). 

α-fetoprotein		
	

	

α-fetoprotein _______(µg/l, 0-1 milj kan anges) eller anges  α-
fetoprotein ej känt.  
 

α-fetoprotein är stegrat i ca 70% av levercellscancer, men kan vara 
stegrat vid tex endokrin malignitet och hepatit. Biologisk halveringstid 
ca 5 dagar. Prognostiskt finns negativ korrelation mellan värde och 
prognos. 

Diagnosspecifikt: α-fetoprotein anges vid primär malign och 
oklartumör lever.  

 

CA	19-9	
	

CA 19-9            _______ (U/ml) eller anges  CA 19-9 ej känt.  
 

Rel ospecifik tumörmarkör för gallvägscancer som påverkas av 
gallstas och livsstil. Ingår i en del diagnostiska algoritmer. Prognostiskt 
använt även för kolorektala levermetastaser.  

Diagnosspecifikt: 
CA19-9 anges för primär malignitet i lever och oklar tumör i lever 
samt levermetastas. 
 
CA 19-9 värde 0-1000 accepteras 

CEA	

	

CEA_______(µg/L) eller anges  CEA ej känt.  
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Diagnosspecifikt: 
CEA anges vid C221, C23, C24, C 787 samt D376 
 
CEA värde 0-1000 accepteras 

Bilirubin	

	

Bilirubin _______ (µmol/l)  eller anges  Bilirubin ej känt.  

Stegrat Bilirubin anger att leverns möjlighet att ta hand om det gula 
färgämnet bilirubin är nedsatt, antingen pga dålig leverfunktion, 
gallstas eller sönderfall av blodkroppar.  

Bili anges vid C22, C23,C24  

Begränsningar i värde som skall kunna matas in: 

Bilirubin 1-1500 µmol/l.  

PK(INR)	 PK (INR)          _______ alternativt   värde ej känt/bedömbart pga 
Waran 

INR mäter leverns K-vitaminberoende produktion av 
koagulationsfaktorer. Påverkas av waran men inte 
heparinmedicinering. 

PK anges vid diagnos C22, C23,C24  

PK 0,7-12 INR. Värde anges med en decimal. 

Albumin	(g/l)	

	

Albumin  _______(g/l) (värde 8-50 accepteras) 

Albuminvärde påverkas av leverfunktion, men också tex 
inflammation. Albumin och CRP bör vara från samma 
provtagningstillfälle. 

Albumin anges vid primär malignitet i lever, gallblåsa eller gallvägar 

Kreatinin	(umol/l)	
	

Kreatinin _________ umol/l eller ej känt/bedömbart pga dialys 

Kreatinin speglar njurfunktion men låga värden kan också indikera låg 
muskelmassa. 

Kreatinin anges från 30-1500 µmol/l (numererärt heltal) 

Albumin anges vid primär malignitet i lever, gallblåsa eller gallvägar 

CRP	(mg/l)	

	

CRP ange_______ mg/l eller ej känt.  

CRP stiger vid inflammatoriska tillstånd, oavsett om det är orsakat av 
infektion eller annan inflammation inkluderande inflammation pga 
malignitet. 

CRP anges från 0-1000 mg/l. 
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CRP anges vid primär malignitet samt vid metastas i lever, vid oklar 
tumör i lever. 

Child-Pugh	

MELD	
mGPS	

	
	

	

Automatiskt genererade scorer (besvaras variabler kan anges) 

 

Child-Pugh  

Child A=5-6p 

B=7-9p 

C=³10p 

 

Faktor/ 

poäng 

1 2 3 

Bilirubin <34 34-51 >51 

Albumin >35 30-35 <30 

INR >1.7 1.7-2.3 >2.3 

Ascites Ingen Mild Svår 

Encefalopati Ingen Mild Svår 

 

MELD 

MELDscore = 9.57*ln(max(Kreatinin 
(micromol/L/88.4,1))+3.78*ln(max(bili 
micromol/L)/17.1,1))+11.2*ln(INR)+6.43. 

Heltal anges enbart. 

För SweLiv anges enbart MELD då Kreatinin och INR kan anges. 

 
 

Modified Glasgow Prognostic Score (mGPS, score 0-2)  

mGPS Score 

CRP ≤10, Albumin ≥ 35 g/l 0 

CRP ≤10, Albumin < 35g/l 0 

CRP >10, Albumin ≥ 35 g/l  1 

CRP >10, Albumin ≥ 35 g/l 

 

2 

CRP >10, Albumin < 35g/l,   2 
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Tumörutbredning 

Vilka	radiologiska	
undersökningar	har	
genomförts	som	
underlag	till	beslut?	

	

Vilken radiologi ligger till grund för staging? 

Alternativ, flera alternative kan anges, ange ja och nej för samtliga: 

1. MR-lever 
2. CT- Buk/Lever 
3. PET-CT 

Variabel visas enbart vid maligna/oklara diagnoser 

Radiologiskt	påvisad	
tumör,	ange	antal	

		

	

Alternativ, ange ett av följande: 

0 (tumör ej påvisad radiologiskt),1,2, 3, 4, 5, 6-10, eller antal tumörer 
ej känt (tumör ses radiologiskt, men antal har ej definierats). 
 

Ange antal tumörer, som bedöms ha samma diagnos som anmäld 
tumör. 

Bedömning om antal tumörer anger om tumör kan påvisas vid aktuell 
staging. Tidigare men nu ej påvisbar förändring är således=0. 

Om tumör inte kan mätas, men då man ändå uppfattar att det finns 
en tumör anges det som 1. Detta innefattar tex indirekta tecken på 
gallgångscancer, förtjockning av gallgångs-eller gallblåsevägg utan 
säkert malign diagnostik. 

Diagnosdatum	 ”Dold” variabel som konstrueras utifrån angivna datum då tumör 
påvisades radiologiskt eller patologiskt. 

Här definieras diagnosdatum som det datum som används för 
registrering i cancerregistret. Enligt regler därifrån räknas 
diagnosdatum som datum då förändring påvisats först, radiologiskt 
eller datum för cytologi/patologi. Datum då diagnos ställs kliniskt är 
därför ett senare datum. 

Behöver konstrueras utifrån MDK data och datum för biopsi. 

 

SCTID: 432213005 date of diagnosis 
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Finns	dysplastiska/	
LIRAD	3-4	noduli	utöver	
detta	antal?	
	

Alternativ: 

Ange ja eller nej  

Definition: Här anges enbart noduli, som inte räknats in i föregående 
variabel men som bedömts som premaligna tex bedömd som 
dysplastiskt nodulus eller LIRAD 3 eller 4 nodulus, storlek (<10mm)  

 

Variabel enbart för primär malignitet lever eller oklar tumör i lever. 

Datum	då	
tumör/förändring	
påvisades	radiologiskt?	

	

	

Ange datum. 

För malign tumör anges datum då det radiologiskt påvisas förändring 
motsvarande kriterier för välgrundad misstanke.  

Vid benign förändring anges datum då förändring radiologiskt 
påvisats.  

 

Vid behandlingsevaluering skall variabeln vara blockerad, och 
tidgare datum för datum för påvisad tumör skall visas (innebär 
att det kan finnas både en första påvisad tumör, och ett ev första 
recidiv som visas, men att man kan disk om fler datum skall 
visas upp (2021?) 

 

SCTID: Cancer diagnosis based on investigations (finding) 
373796003. 

Diameter	tumör	1		

	
	

Alternativ ange mått (ett-fyra beroende av diagnos se nedan), 
alternativt att mått ej är känt. 

Tumör 1-4 mått i mm……. (mått mellan 5-300 mm accepteras) 
Villkor: Variabel diameter visas enbart upp då det i variabeln antal 
tumörer angetts att det finns tumör.  

Diagnosrelaterade begränsningar för variabler om diameter tumör: 

1. Primär lever (benign o/e malign) , antal diameter 4 
2. Gallblåsa, antal diameter 1 
3. Perihilär gallgång antal diameter, 1 
4. Metastas, antal diameter, 1 

Diameter	tumör	2	 Tumör 2, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt 

Enbart aktuellt vid primär lever 

Diameter	tumör	3	 Tumör 3, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt 

Enbart aktuellt vid primär lever 
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Diameter	tumör	4	 Tumör 4, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt 

Enbart aktuellt vid primär lever 

Trombos	i	porta-	eller	
lever-ven?	
	

Alternativ: 

Ange ja eller nej  

Visas vid malign och oklar tumör primär lever. 

Vid ja, skall efterföljande variabel om tumörtromb besvaras. 

Tumörtromb?	 Tumörtromb (kan påverka stadieindelning), ska besvaras: 

Alternativ (ett av tre): 

• Nej 
• Ja   
• Oklart 

Definition: 

Tumörtromb anses föreligga då det bedömts sannolikt radiologiskt, 
tex förekomst av patologiska kärl i tromb påvisade vid 
kontrastundersökning). 

Tumör	lokalt	
begränsad?	
	

Ett av två alternativ: 

• Ja eller  
• Nej. 

Lokalt begränsad avser om tumören är begränsad till aktuell 
lokal=organ. För lever innebär det att tumör växer över på vävnad 
som framgår av efterföljande variabel. Överväxt på gallblåsa räknas 
inte vid tumör i lever. 

Ange	lokal	för	överväxt	

	

Ange lokal för överväxt, ange ett eller flera alternativ: 

5. Diafragma 
6. A hepatica  
7. V porta 
8. Peritoneum/bukvägg 
9. Tarm/ventrikel 
10. Pancreas 
11. Överväxt mot flera lokaler 

Lymfkörtlar                          

Lymfkörtelmetastas	

	

Föreligger misstanke om lymfkörtelmetastas? 
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	 Alternativ ja eller nej, skall besvaras för lokala samt generella 
lymfkörtelstationer.  

Definition av misstänkt lymfkörtelmetastas: 

Radiologiskt metastasmisstänkta lymfkörtelstationer skall ha ett 
kortaxelmått > 20 mm vid HCC, samt >15 mm vid 
kolangiocarcinom.  

Bedömning av staging vid MDK kan anges om det inte är tydligt i 
radiologiskt utlåtande. 

Lymfkörtelmetastaser i generella lymfkörtelstationerlar klassificeras 
som M1 enligt TNM.  För definition av vilka körtelstationer som 
räknas som lokala och generella, se nedan. 

Logik: Fråga om lymfkörtelmetastaser skall enbart besvaras vid malign 
diagnos 

	 Körtelstationer som räknas som lokala/regionala: 

Lokala=regionala lymfkörtelstationer 

Körtelstation 12= körtlar utmed leverligament (ligamentum 
hepatoduodenale) samt körtelstation 8 (a hepatica propria).   

Dessutom gäller följande tillägg för körtelstationer som betecknas 
som regionala: 

• Levercellscancer (HCC): Körtlar under diafragma samt 16a 
pericavala körtlar ovan njurven. 

• Högersidiga kolangiocarcinom: Periduodenala samt 
peripancreatiska körtlar inkluderas i de lokala. 

• Västersidiga kolangiocarcinom: inkluderar körtlar i 
gastrohepatiska ligamentet. 

Metastas                         
Variabler om metastas enbart aktuella vid malign diagnos 

Övrig	metastasering	

	

Ange ett alternativ. Övrig anger att vi avser annan lokal än lymfkörtlar 
som efterfrågats i föregående variabel:  

1. Nej, har aldrig funnits 
2. Ja, metastas finns 
3. Ja, metastas tidigare men nu ej påvisbar.  

Metastas betecknas som tumör i annan lokal. Våra möjligheter att 
bedöma förekomst av metastaser i lever vid primär malignitet är 
begränsade, och antal tumörer i lever anges därför istället.  
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Alternativ 3 anges tex om metastas på annan lokal tidigare påvisats, 
men hav opererats bort, eller om den har gått i komplett remission på 
kemoterapi. 

Vid ja metastas finns, ange lokal för metastas i efterföljande variabel.   

Lokal	för	metastas	 Ange lokal för metastas  

• Lunga 
• Binjure  
• Peritoneum   
• Skelett 
• Mjukdelar/hud 
• Annan 

 

För alternativet peritoneum avses ej direkt överväxt från 
lever/gallvägar/gallblåsa. 

Kliniskt TNM-stadium  
 

Klinisk tumörutbredning enligt TNM (UICC) i SweLiv.  
TNM 6 2008-2011 
TNM 7 2012-2017 
TNM 8 2019- (anges	i	SweLiv	för	samtliga	fall	som	rapporteras till SweLiv efter 1 januari 
2019 oavsett diagnosår)  
TNM	efterfrågas	enbart	då	det	anges	diagnos	som	kan	klassificeras	enligt	TNM	enligt	bilaga.	 

T-stadium	 Ange T-stadium. 

T-stadier framgår av bilaga.  

T-stadium finns enbart för levercellscancer och kolangiocarcinom av 
de primära maligniteterna i lever. 

Kontrollfunktioner finns i webformulär för att minska risk för att 
felaktig rapport av staging. 

N-stadium	
	

Ange N-stadium. 

N-stadier framgår av bilaga.  

Bör vara automatiskt genererad utifrån lymfkörtelvariabel 

Obligatoriskt för anmälan av diagnos C22.0, C22.1, C23.9, C24.0. 

Logiska regler; 

Lymfkörtlar: 
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Variabeln Metastasmisstänkta regionala lymfkörtlar=ja = N1 
eller N2. 

Variabeln Metastasmisstänkta generella lymfkörtlar=ja = M1. 

M-stadium	

	

Automatiskt genererad variabel. 

Metastaser: Förutom generella lymfkörtelmetastaser så innebär annan 
metastasering=M1. 

Ange	kommande	enhet	
för	
behandling/uppföljning	
av	patienten	

Ange sjukhus och klinik för kommande behandling/uppföljning av 
patienten. 

Anges då annan enhet skall ansvara, egen klinik förutsätts annars.  

ANMÄLAN METASTAS I LEVER 

Vårdkontakt 

Datum för välgrundad 
misstanke/debut 

Ange datum år-mån-dag 

Variabel fylls i antingen i samband med preanmälan eller på anmälan. 
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 Syfte är att fånga datum för skälig misstanke om anmäld diagnos 
(tumör/förändring).  

Motsvarande definition i SVF anges datum då välgrundad misstanke 
väcks (patient vidtalas/beslut om remiss eller då utredning startas tex 
då förändring påvisas radiologiskt).  

I SweLiv följs inte alla patienter som utreds enligt SVF, men ledtider 
kan följas för den grupp som också registreras i SweLiv: för fall där 
utredning visar primär malignitet i lever/gallvägar eller för fall som 
enligt anmälningsformulär bedöms som cancer in situ eller oklara fall.  
 

SCTID: 398201009 (start time, qualifier value),  
Procedure started (situation) 394906002 

Initiering av utredning 
(av aktuell tumör i 
lever/gallblåsa/gallgång). 
  

Ange ett av tre alternativ: 

• Remiss 
• Behandlad/kontrollerad på rapporterande enhet  
• Sökt själv till rapporterande enhet. 

Remiss anger att annan enhet har initierat utredningen. 
Behandlad/kontrollerad på rapporterande enhet innefattar att 
patienten kontrollerats/behandlats på kliniken av annan orsak då 
förändring påvisas. Sökt själv till rapporterande enhet innebär att 
patienten sökt själv. 

Förändring i SweLiv av variabel över tid: alternativ 
kontrollerad/behandlad på egen enhet är tillagt i nya SweLiv. 

SCTID: 1= 3457005, 2=     , 3=306098008 

Datum remiss  
(ankomst till 
rapporterande enhet) 
 

Ange datum år-mån-dag  

Datum för remiss anges alltid oberoende av om patienten är 
remitterad, eller om patienten sökt själv eller redan gått på plinik. 

Som datum anges datum då remiss ankom till rapporterande enhet, 
och tidigaste datum anges oavsett om remiss är muntlig eller skriftlig 
eller patient intieras tex vid MDK.  

Exempel: 

MDK =remissdatum då MDK är första datum för kontakt med 
rapporterande enhet även om formell remiss inkommer först senare.  

Datum då undersökningsfynd uppmärksammats=remissdatum då 
patient följs vid klinik, i likhet med definition från standardiserade 
vårdförlopp. 
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Datum då patient sökt via akutmottagning eller egenremiss 
inkommit=datum för remiss  
 

SCTID: 3457005 (referral), date attribute 410671006 

Remitterande enhet 
 

Ange remitterande enhet.  

Lista med sökbara alternativ (gemensam för INCA).  

Om remitterande enhet inte finns i lista finns mer generella alternativ 
tex vårdcentral i resp region enhet utan INCA inrapportör.  

Remitterande enhet registreras med koder som inte syns i 
variabelalternativet, ex sjukhuskod och klinikkod enligt lista från RCC.   

SCTID: 440377005 (referral by) 

Diagnos 
(I SweLiv databas finns	fler	variabler	kring	diagnos:	diagnosdatum, ålder	vid	diagnos	etc	
som	dolda	variabler.	Diagnos	finns	också	i	registret	som	en	övergripande	diagnos,	med	
avsikt	att	ha	en	validerad	diagnos	som	övergripande	diagnos.	Diagnos	som	rapporteras	på	
anmälan	ändras	inte	i	anmälningsformuläret	även	om	mer	precis	eller	korrigerad	diagnos	
kan	sättas	senare	tex	i	samband	med	en	30-dagarsuppföljning.) 

Lokal 
 

Ange lokal för metastas 

1=Lever 
2= Gallblåsa 
3= Extrahepatiska gallvägar 
I de fall då flera lokaler engageras, anges den lokal som 
uppfattas som den dominerande. Överväxt kommer att kunna 
dokumenteras på kringliggande lokaler i staging. 

SCTID: Localization 267880008, Body structure. 1=10200004 Liver 
2=28231008 3=16014003 

Malign/In situ/benign 
 

Ange om tumör/förändring tillhör kategorin primär malignitet, 
metastas, cancer in situ/oklar eller benign neoplasi eller tillstånd. 

Även vid anmälan av metastaser sker koppling gentemot 
cancerregister.   

SCTID: Behaviour descriptors 255297006 (body structure). Qualifier 
value 1=21594007 (malignant), malignant neoplasm of liver and 
intrahepatic 187767006,  2=  3= Benign neoplasm of liver and biliary 
tract 271527007. 

Diagnos 
 

Diagnos som finns i SweLiv anges i appendix.  

Diagnoserna i SweLiv är kompatibla med ICD 10 och 11. 
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Debut  

 
 
 
 
 
 

Vid metastas anges lokal (lever, gallblåsa eller gallgång), men även 
lokal eller typ av malignitet som metastas utgår från. Möjlighet finns 
att välja okänd lokal. 

Eftersom det förekommer att en patient har fler än en malignitet finns 
möjlighet att registrera metastaser från fler än en lokal. 

Logisk funktion:  
Varje diagnoskod kan enbart finnas som en registerpost. 

SCTID: Neoplasm by body site 127331007, Disorder by body site 
123946008. Neoplasm of liver: 126851005, Neoplasm of biliary 
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Primärtumör  
 
 

Primärtumör opererad? 

Ange ja eller nej (avser fråga om primärtumör finns kvar, se 
nedan). 

Opererad= resekerad, dvs tumöringrepp genomfört där 
primärtumör har tagits bort (oavsett om PAD efter ingrepp visar 
radikalt borttagen tumör eller inte). Avlastande stomi som enda 
ingrepp innebär således enligt definition =nej.  

SCTID: Excision of mal neoplasm (procedure) 37061104 

Synkront upptäckt 
metastas? 
 

Synkront upptäckt metastas?  

Ange ja eller nej 

Definition: Synkront upptäckt metastas innebär att metastas 
upptäckt samtidigt med primärtumör. Av praktiska skäl har 
SweLiv valt att definiera synkron metastas som tumör som 
upptäcks inom 60 dagar från att radiologi påvisat malignitet i 
primär lokal eftersom utredning av metastaser ibland tar flera 
veckor och kan kräva fler än en undersökning.  

Metastaser som inte är synkrona kallas för metakrona. 

SCTID: Synchronous carcinoma 444327002 

Finns bekräftande cytologi 
eller PAD? 
 

Finns bekräftande cytologi eller PAD? 

Ange ett av tre alternativ: 

• Nej 
• Ja, cytologi eller biopsi (öppnar kompletterande 

nedanstående variabel biopsi) 
• Ja, operationspreparat efter en-passantoperation 

(öppnar kompletterande modul PAD)  

Observera att cytologi/PAD avser metastas i lever/gallvägar. 

I de fall då man i samband med ingrepp, ex för primärtumör 
hittar en metastas som tas bort, så kan det registreras här som 
enpassantingrepp. Observera dock att PAD modul behöver fyllas 
i för komplettering av information om metastasen. 

SCTID: Refer to pathology laboratory 275640004, Svar: 
165325009 biopsy finiding abnormal, 168443006 tissue cytology 
abnormal 

Ange	datum 
(för biopsi/cytologi) 
 

Datum då biopsi är tagen, ange år-mån-dag 
 

SCTID: date (attribute) 410671006 
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Analyserande	enhet	
	

Ange enhet (laboratorium) som besvarar patologi eller cytologi 
(obigatorisk variabel då det finns biopsi enligt föregående 
variabel. 

(Variabel behövs för att monitor skall kunna efterforska 
utlåtande för att slutföra registrering i cancerregistret.) 
 

SCTID: Clinical pathology service 708184003 

Preparatnummer	
	
	

Ange laboratoriets identifikationsnummer för biopsi/cytologi  

Utseende är beroende av laboratorium, tex kombination av 
bokstav och siffror.  

Ej obligatorisk variabel, eftersom numret ibland inte överförs 
mellan vårdgivare, men underlättar för monitor vid RCC i arbete 
med cancerregistret.  

Preparatår	
År då preparat bevarats.  

Obl variabel i de fall då det finns preparat. 
 

SCTID: 258707000 

Histomorfologisk	diagnos	
Ange histomorfologisk diagnos (inte klinisk diagnos).  
I fritext ges patologisk diagnos, ex adenocarcinom (vilket är ett 
krav från cancerregistret). 

Använd om möjligt histomorfologiska diagnoser bilaga 1 som 
används för PAD i SweLiv. 
SCTID: 250537006 (histopathology finding) 

Datum  
(operativt en passantfynd) 

Ange datum för ingrepp. 

(Vid en passantupptäckt tumör anges datum för ingrepp som 
datum för diagnos) 
 

SCTID: date (attribute) 410671006 

Åtgärdskod  
(operativt en passantfynd) 

Åtgärdskod vid en passantfynd 

Operationskod=KVÅ kod anges, varvid ingrepp presenteras i 
klartext. 

Viktigaste åtgärdskoden anges. 
 

SCTID: Procedure/intervention navigational concept 
362956003 
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Beslut 
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Behandlingskonferens	
 
 

	

Alternativ (ETT av fem) 

• Regional MDK 
• Lokal MDK 
• Transplantations MDK 
• Nationell MDK 
• Ingen MDK 

Här redovisas… 

… om det genomförts multidisciplinär konferens (MDK) som 
underlag för diagnos/staging och rekommendation angående 
behandling. Förutsätter radiolog och kliniker. 

… eller om rekommendation om behandling har fattats utan 
multidisciplinär konferens (MDK).  

Första MDK efter remissankomst skall registreras i SweLiv. 
Sista MDK/beslutsdatum inför behandling skall också 
registreras i ett MDK formulär, dels för att få adekvata 
ledtider i registret, och dels för att få aktuell information om 
staging inför ingrepp. 

Definition:  

Regional MDK= konferens som i sin sjukvårdsregion har 
regionalt uppdrag. 

Leverkirurgi och ablationer skall enligt beslut i RCC samverkan 
och SKR bedrivas vid ett center per sjukvårdsregion (6 centra i 
Sverige). Regional MDK= hepatobilär regional MDK. Varje 
center definierar kompetens som skall ingå. Enligt vårdprogram 
är det ett minimum med kompetens inom leverkirurgisk och 
radiologi, men där onkologisk, gastroenterologisk och 
omvårdnadskompetens är andra viktiga kompetenser. 

Ex Regional konferens för patient med levermetastas av 
koloncancer med deltatagande av leverkirurgiskt centrum= 
regional MDK, medan regional MDK vid metastastisk sjukdom 
utan deltagande av levercentrum kan definieras som lokal 
konferens.  

Lokal MDK = Annan MDK som genomförs vid respektive 
sjukhus oavsett vilka kompetenser som utgör det 
multidisciplinära.  

Transplantations MDK = Konferens som har befogenhet att 
sätta upp patient på väntelista för levertransplantation. 

Nationell MDK= Konferens med deltagande av flera centra som 
har nationellt uppdrag, ex vid perihilär gallvägscancer. 
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Ingen MDK=Konferens har ej genomförts. Datum för beslut 
skall redovisas i efterföljande variabel. (anges då beslut 
dokumenteras eller överenskommes med patient) 

I vårdprogram och vårdförlopp anges adekvat utredning, syfte 
och organisation för given diagnos. Vid kurativt syftande 
behandling anges som mål att alla patienter skall genomgå 
regional MDK.  
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Datum	för	MDK	eller	beslut	

	

Ange datum för multidisciplinär konferens (MDK) eller beslut 

Datum 201x-xx-xx 

Datum=datum för MDK, alt datum då behandling 
överenskommits med patient (eller i andra hand annat datum 
som kan identifieras som datum för beslut i 
journalhandling/patientadministrativt system).  

Datum används i registret för att koppla diagnos och beslut till 
ingrepp och uppföljning. 

Finns	beslut	om	
rekommenderad	behandling	
efter	MDK		

	

Finns beslut om rekommenderad behandling efter MDK  

Ange ett av två alternativ: 

• Ja.  
• Nej, ny eller annan MDK eller kompletterande 

utredning kompletterande utredning krävs. 

MDK datum används som startdatum för ledtid från beslut till 
behandlingsstart, och ja innebär därmed att det bedöms att 
patient efter överenskommelse kan sättas på väntelista.Variabel 
syftar bla till att ge realistisk bedömning av mer renodlad 
väntetid. 

I registret anges första MDK, men nu också senaste datum för 
staging/beslut. Ytterligare utredning och ytterligare MDK och 
den tid som det tar, kan bättre följas i registret.  

Förutsättning är dock att datum då patient är färdigutredd 
registreras med MDK formulär i SweLiv.  

Logik: Variabel för maligna diagnoser, ca in situ och oklara 
tumörer. 
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Orsak	till	MDK	eller	beslut	

	

Bakgrund till konferens eller beslut. 

Alternativ, ange ETT av följande: 

1. Bedömning nydebuterad förändring i lever/gallvägar. 

Nydebuterad förändring=ny diagnos. Ex registreras HCC 
bara med en anmälan oavsett om ny tumör uppkommer 
med flera år senare. 

2. Behandlingsevaluering.  

Evaluering av pågående eller nyss given behandling (visa 
upp datum för tidigare reg beslut om behandling, 
diagnosdatum samt diagnos, detta har vi ju tidigare disk 
som ngt som skall kunna finnas på formuläret). Ny 
radiologi etc inom 60 dagar från given behandling skall 
värderas som evaluering.  

3. Återfall efter uppnådd tumörfrihet.  

Ny tumör i eller utanför lever/gallvägar alt återfall på 
tidigare behandlad lokal efter genomförd behandling. Obs 
då ny radiologi/värdering genomförs inom 30 dagar från 
genomförd behandling räknas detta till 
behandlingsevaluering, dvs registreras under punkt 2. 

4. Beslut efter kompletterande utredning eller ny/annan 
MDK. 

Om möjligt skall anmälan alltid avse förhållanden som gällde vid 
debut av tumörsjukdom.  Det finns situationer, ex vid invandring 
som omöjliggör sådan registrering, men detta omöjliggör då tex 
att kunna beräkna första recidiv.  

Logiska kontroller: 
För anmälan skall alt 4 inte vara möjligt att fylla i, och varning 
skall finnas för alt 2+3. 
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Vid	behandlingsevaluering,	
ange	respons		

	

Respons av behandling anges i de fall då orsak till MDK angetts 
vara behandlingsevaluering. 

Alternativ: 

1. Ingen kvarvarande tumör efter kirurgisk/ablativ 
behandling. 

2. Ingen kvarvarande tumör efter 
medicinsk/interventionell/strålbehandling (komplett 
remission om evaluering avser ex medicinsk 
behandling).  

3. Respons. Vid medicinsk behandling avses minst 30% 
minskad tumördiameter. Efter kirurgisk behandling 
att det finns kvarvarande tumör på preoperativt 
tidigare kända lokaler men att kirurgisk behandling 
har minskat tumörbörda. 

4. Stabil tumörsjukdom  
5. Progress  
6. Kan ej evalueras 

SweLiv rekommenderar att RECIST-kriterier används för 
bedömning av behandlingsrespons. RECIST baseras på mätning 
av tumördiameter i ett plan.  

Partiell respons = 30% minskning av tumördiameter.  

Progress = 20% ökning av tumördiameter alt ny tumör. Obs att 
det räcker att det finns progress i en tumör för att det enligt 
RECIST skall klassificeras som progress. 

RECIST kriterier framgår på www.recist.org. 

Typ	av	progress	

	

Ange ett eller flera av följande alternativ: 

• ökat antal i lever 
• storlekstillväxt eller  
• progress utanför lever 

Storlekstillväxt=> 20% ökning av diameter i 
överensstämmelse med RECIST-kriterier. 

PLANERAD BEHANDLING OCH INTENTION 
I SweLiv registras lokoregional tumörbehandling i lever/gallvägar vid primär tumör, och kirurgi samt 
ablationer även för metastatisk sjukdom. Planerad behandling anges samt behandlingsintention. 
Planerad behandling styr vad SweLiv senare efterfrågar- planeras resektion i anmälan så efterfrågar 
registret ett ingreppsformulär till dess ett ingreppsformulär skickas in oavsett om behandling 
genomförts eller ej. Orsak till eventuellt ändrad behandlingsplan kan anges på behandlingsblankett. 
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Planeras	behandling		

av	lever/gallbåsa/gallgång	

Beslut om planerad behandling för aktuell diagnos.  

Ange ja eller nej 

Vid ja skall samtliga nedanstående behandlingsalternativ besvaras. 
Vid nej efterfrågas orsak till att behandling ej ges.   

Främsta	orsak	till	alt	ingen	
tumörbehandling	 

	

Ingen behandling eller best supportive care, ange främsta orsak.  

Alternativ och definition (ett alternativ av sju): 

ECOG/WHO Funktionsstatus 

0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning 

1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är 
uppegående och i stånd till lättare arbete 

2 Är uppegående och kan sköta sig själv men 
klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse 
mer än 50 % av dygnets vakna timmar 

3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden 
till säng eller stol mer än 50 % av dygnets 
vakna timmar 

4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig 
själv. Är bunden till säng eller stol.  

5 Död  

 

 Ej känt 
 

Resektionskirurgi	
lever/gallvägar		

	

Ange ja eller nej  

Innefattar ingrepp som innefattar resektion av 
lever/gallblåsa/gallgång, och ex lymfkörtelutrymning.  

Resektion som planeras med syfte att påverka lokal 
tumörbörda=Ja. 

Lokala åtgärder såsom stentning, portaembolisering innefattas 
inte, och här avses inte heller andra resektioner för spridd 
sjukdom utanför lever/galla, ex för åtgärd av lungmetastas. 
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Intention	resektionskirurgi		

 

Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

1. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat 
ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ 
strategi, och att planerad resektion är ett led i den strategin, men 
att det krävs fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av 
resektion på olika lokaler, eller planerat förfarande ex ablation 
inför levertransplantation för att undvika tumörprogress under 
väntetid. 

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att resektion inte är kurativ. 
Det innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå 
symtomlindring och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och 
kombination med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall 
alternativ 1 väljas. 

Ablativ	behandling		
Ange ja eller nej. 

Ablation innefattar metoder för lokal destruktion såsom… 

… RF radiovågsbehandling 

…MWA mikrovågsbehandling 

…IRE irreversibel elektroporering  

Stereotaktisk strålbehandling registreras under strålbehandling. 
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Intention	ablation		
Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

1. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat 
ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ 
strategi, och att planerad ablation är ett led i den strategin, men 
att det krävs fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av 
ablationer på olika lokaler, eller planerat förfarande ex ablation 
inför levertransplantation för att undvika tumörprogress under 
väntetid. 

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att resektion inte är kurativ. 
Det innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå 
symtomlindring och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och 
kombination med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall 
alternativ 1 väljas. 

Levertransplantation		
Ange ja eller nej  

Planerad levertransplantation lever/gallvägar 

Ja anges då det finns ett beslut om utredning för transplantation. 
Ja innebär således inte att levertransplantationsutredning har 
genomförts eller att patienten ens har remitterats till 
transplantationsenhet. 
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Intention	transplantation		

	

Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

3. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat 
ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ 
strategi, och att planerad transplantation är ett led i den strategin, 
men att det krävs fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, 
kombination av resektion och transplantation av olika lokaler.  

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att transplantation inte är 
kurativ. Det innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att 
uppnå symtomlindring och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och 
kombination med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall 
alternativ 1 väljas. 

Kemoembolisering	(TACE)	
Planerad kemoembolisering lever. 

Ange ja eller nej. 

Definition av kemoembolisering: Kemoembolisering (TACE) 
används här lite slarvigt som begrepp för behandlingar som 
innefattar lokoregional behandling i lever med intraarteriell 
administration av läkemedel och/eller emboliserande ämne. 

Begreppet innefattar således kemoinfusion, embolisering  med 
resorberbara eller icke resorberbara beads eller ex spongostan, 
och beads laddade med kemoterapi, oavsett typ av kemoterapi. 

Behandling med Yttrium (SIRT) genom embolisering=intern 
strålbehandling inkluderas INTE i begreppet TACE 
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Intention	kemoembolisering		

	

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan 
kirurgi/abl/transplantation) 

• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

Neoadjuvant= tumörbörda i sig medger ingrepp redan nu, men 
behandling syftar till att minska återfall eller risk för dropout 
under väntetid för ingrepp, 

Downstaging= nuvarande tumörutbredning medger inte kurativ 
strategi utan framgångsrik downsizingbehandling 

Palliativt= ett icke-kurativt. syfte 

Postoperativt= adjuvant efter ingrepp (efterfrågas även på 
uppföljningsformulär). 

Systemisk	antitumoral	
behandling		

	

Planerad systemiskt antitumoral behandling?  

Ange ja eller nej  

Ja= all typ av medicinsk behandling ex cytostatika, 
tyrosinkinasinhibitorer, antikroppsbehandling, systemisk 
immunterapi som syftar till att påverka tumörbörda. 

Behandlingsintention	
systemisk	antitumoral	
behandling	
 

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan 
kirurgi/abl/transplantation) 

• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

Neoadjuvant= tumörbörda i sig medger ingrepp redan nu, men 
behandling syftar till att minska återfall eller risk för dropout 
under väntetid för ingrepp, 

Downstaging= nuvarande tumörutbredning medger inte kurativ 
strategi utan framgångsrik downsizingbehandling 

Palliativt= ett icke-kurativt. syfte 

Postoperativt= adjuvant efter ingrepp (efterfrågas på 
uppföljningsformulär). 

Planerad	strålbehandling  
av lever/gallvägar 

Planerad strålbehandling lever/gallvägar. 

Ange ja eller nej. 
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Behandlingsintention	
strålbehandling  
av lever/gallvägar 

 

Intention anger syfte och när strålbehandling planeras av 
lever/gallvägar.  

Neoadjuvant anger att behandling påbörjas redan innan ingrepp, 
men att tumörbörda i sig redan medger efterföljande ingrepp. 

Downstaging anger att den kliniska bedömningen är att man 
syftar till en kurativ strategi, men att nuvarande tumörutbredning 
inte medger det utan framgångsrik downsizingbehandling. 

Palliativt anger att syftet inte är kurativt. 

Postoperativt anger att syftet är adjuvant som tillägg efter 
ingrepp. 

Planerad	annan	behandling	
av lever/gallvägar 

Planerad annan behandling av lever/gallvägar. 

Ange ja eller nej  

Annan behandling avser annan typ av behandling som inte täcks 
av tidigare kategorier. Vi har inte i registret fritextrutor, men 
välkomnar förslag till behandling som används men som saknas i 
registret. 

Behandlingsintention	annan	
behandling  
av lever/gallvägar 

 

Intention anger syfte med annan behandling av lever/gallvägar. 
Här anges även NÄR behandling skall ges.  

Neoadjuvant anger att behandling syftar till att minska återfall 
eller risk för dropout under väntetid för ingrepp, men att 
tumörbörda i sig redan medger efterföljande ingrepp. 

Downstaging anger att den kliniska bedömningen är att man 
syftar till en kurativ strategi, men att nuvarande tumörutbredning 
inte medger det utan framgångsrik downsizingbehandling. 

Palliativt anger att syftet inte är kurativt. 

Postoperativt anger att syftet är adjuvant som tillägg efter 
ingrepp.  

Planeras	behandling	av	
tumör	utanför	
lever/gallblåsa/gallvägar		

 

Planerad tumörbehandling annan tumörlokalisation innan 
behandling lever/gallvägar 

Tre alternativ (minst ett anges, nej exkluderar). 

Alternativ: 

12. Nej 
13. Ja primär tumör (enbart för C787) (v) 
14. Ja, annan lokal (v) 

Funktionsstatus och leverfunktion 
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Funktionsstatus	

 

Funktionsstatus, enligt bedömning av läkare eller sjuksköterska.  
Funktionsstatus=performance anges med en skala enligt 
ECOG/WHO, där 0 anger att det inte finns någon inskräkning 
av funktion. 

Alternativ och definition (ett alternativ av sju): 

ECOG/WHO Funktionsstatus 

0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning 

1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är 
uppegående och i stånd till lättare arbete 

2 Är uppegående och kan sköta sig själv men 
klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse 
mer än 50 % av dygnets vakna timmar 

3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden 
till säng eller stol mer än 50 % av dygnets 
vakna timmar 

4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig 
själv. Är bunden till säng eller stol.  

5 Död  

 

 Ej känt 

 

ECOG används då det är ett validerat instrument för att mäta 
patientens funktionsstatus med stor prognostisk betydelse. 

Laboratorievärden  

Laboratorievärden som är tagna i anslutning till aktuell utredning (inom 60 dagar). 

CA	19-9	

	

CA 19-9            _______ (U/ml) eller anges CA 19-9 ej känt.  

CA 19-9 värde 0-1000 accepteras 

CEA anges för metastas 

CEA	
	

CEA_______(µg/L) eller anges CEA ej känt.  

CEA värde 0-1000 accepteras 

CEA anges för metastas 

CRP	(mg/l)	
	

CRP ange_______ mg/l eller ej känt 
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CRP stiger vid inflammatoriska tillstånd, oavsett om det är 
orsakat av infektion eller annan inflammation inkluderande 
inflammation pga malignitet. 

CRP anges från 0-1000 mg/l.CRP anges för metastas 

mGPS	

	
	

	

Automatiskt genererade scorer (besvaras variabler kan anges) 
 

Modified Glasgow Prognostic Score (mGPS, score 0-2)  

 

mGPS Score 

CRP ≤10,  Albumin ≥ 35 g/l 0 

CRP ≤10,   Albumin < 35g/l 0 

CRP >10, Albumin ≥ 35 g/l  1 

CRP >10,  Albumin ≥ 35 g/l 2 

CRP >10,  Albumin < 35g/l,   2 
 

Tumörutbredning 

Vilka	radiologiska	
undersökningar	har	
genomförts	som	underlag	
till	beslut?	

	

Vilken radiologi ligger till grund för staging? 

Flera alternativ kan anges, ange ja och nej för samtliga. 

MR-lever (magnetkameraundersökning) 

DT- Buk/Lever (skiktröntgenundersökning, ibland förkortat CT) 

PET-CT (positronemissionstomografiundersökning som 
kombineras med radiologi för att ange lokalisation av förhöj 
upptag enligt PET). 

Radiologiskt	påvisad	tumör,	
ange	antal	

		

	

Alternativ, ange ett av följande: 

0 (metastas ej påvisad radiologiskt),1,2, 3, 4, 5, 6-10, eller antal 
tumörer ej känt (metastas ses radiologiskt, men antal har ej 
definierats). 

Ange antal metastaser (i lever). Avser enbart metastas i 
lever/gallvägar. 

Diagnosdatum	 Dold variabel som konstrueras utifrån angivna datum då tumör 
påvisades radiologiskt eller patologiskt. 

Variabel som också används för registrering i cancerregistret. 

Behöver konstrueras utifrån MDK data och datum för biopsi. 

SCTID: 432213005 date of diagnosis 
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Datum	då	tumör/förändring	
påvisades	radiologiskt?	

	
	

Ange datum. 

För malign tumör anges datum då det radiologiskt påvisas 
förändring motsvarande kriterier för välgrundad misstanke.  

Vid benign förändring anges datum då förändring radiologiskt 
påvisats.  

Vid behandlingsevaluering skall variabeln vara blockerad, 
och tidigare datum för datum för påvisad tumör skall visas  

SCTID: Cancer diagnosis based on investigations (finding) 
373796003. 

Diameter	tumör	1		 Alternativ: 

Tumör 1, mått mm……. (5-300) Alternativt mått ej känt. 

Vid metastas anges enbart diameter på den största diametern av 
en metastas (till skillnad från vid levercancer). 

Tumör	lokalt	begränsad?	 Ange ett av två alternativ: 

• Ja eller  
• Nej 

Lokalt begränsad avser om tumören är begränsad till aktuell 
lokal=organ. För lever innebär det att tumör växer över på 
vävnad som framgår av efterföljande variabel. Överväxt mot 
gallblåsa räknas inte in. 

Ange	lokal	för	överväxt	
	

Ange	ett	eller	flera	alternativ:	

• Diafragma 
• Hilarplatta 
• A hepatica  
• V porta 
• Peritoneum/bukvägg 
• Tarm/ventrikel 
• Pancreas 
• Överväxt mot flera lokaler 

Vid levermetastatisk sjukdom avser frågan att klarlägga om det 
finns annan påvisad spridning utanför primärtumör, än till 
levern. 

Lymfkörtlar                          
N-stadium samt generella lymfkörtlar  
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Lokal	
lymfkörtelmetastas	

Generell	lymfkörtelmetastas	
 
 

 

Finns lymfkörtelmetastas? 

Fråga skall besvaras med alternativ ja eller nej för fråga om lokal 
samt generell lymfkörtelstation.  

Definition: 

Lymfkörtelmetastas=Radiologiskt metastasmisstänkt alt om det 
finns bekräftande cytologi/PAD.    

Bedömning vid MDK kan användas. 

Körtelstationer som räknas som lokala/regionala 
(lever/gallvägar): 

Körtelstation 12= körtlar utmed leverligament (ligamentum 
hepatoduodenale) samt körtelstation 8 (a hepatica propria). 

Vid metastastisk sjukdom avser fråga således INTE körtlar i 
förhållande till primärtumör (primärtumör utanför 
lever/gallvägar). 	

 Övrig metastasering  

Övrig	metastasering	
(vid	levermetastas	annan	
lokal	än	lever) 

Ange ett alternativ:  

• Nej, har aldrig funnits 
• Ja, metastas finns 
• Ja, metastas tidigare men nu ej påvisbar.  

Alternativ 3 anges tex om metastas på annan lokal tidigare 
påvisats, men hav opererats bort, eller om den har gått i komplett 
remission på kemoterapi. 

 

Lokal	för	metastas Vid ja metastas finns, ange lokal för metastas: 

• Lunga   
• Binjure  
• Peritoneum   
• Skelett 
• Mjukdelar/hud 
• Lokalrecidiv av primärtumör 
• Annan 

För alternativet peritoneum avses ej direkt överväxt från 
lever/gallvägar/gallblåsa. 

Vid levermetastatisk sjukdom avser frågan att klarlägga om det 
finns annan påvisad spridning utanför primärtumör, än till levern. 
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ANMÄLAN PRIMÄR MALIGNITET ELLER OKLAR 
FÖRÄNDRING I GALLBLÅSA OCH EXTRAHEPATISK 
GALLGÅNG  

Vårdkontakt 

Datum	för	välgrundad	
misstanke/debut	
 

Ange datum år-mån-dag 

Variabel fylls i antingen i samband med preanmälan eller på 
anmälan. 

Syfte är att fånga datum för skälig misstanke om anmäld diagnos 
(tumör/förändring).  

Motsvarande definition i SVF anges datum då välgrundad misstanke 
väcks (patient vidtalas/beslut om remiss eller då utredning startas 
tex då förändring påvisas radiologiskt.  

Variabel används för att jämföra ledtider med SVF i följande fall: 

• för fall där primär malignitet i lever/gallvägar anges 
som diagnos  

för fall som enligt anmälningsformulär bedöms som cancer in situ 
eller oklara fall 

Obs! Ska bara fyllas i antingen i samband med preanmälan, 
eller på anmälan 

 

SCTID: 398201009 (start time, qualifier value), Procedure started 
(situation) 394906002, 

Initiering	av	utredning  
(av	aktuell	tumör	i	
lever/gallblåsa/gallgång) 
  

Ange ett av 3 alternativ: 

• Remiss 
• Behandlad/kontrollerad på rapporterande enhet  
• Sökt själv till rapporterande enhet. 

Remiss anger att annan enhet har initierat utredningen. 
Behandlad/kontrollerad på rapporterande enhet innefattar att 
patienten kontrollerats/behandlats på kliniken av annan orsak då 
förändring påvisas. Sökt själv till rapporterande enhet innebär att 
patienten sökt själv. 

Förändring av variabel: I nya SweLiv är alternativet 
kontrollerad/behandlad på egen enhet tillagt. 
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SCTID: 1= 3457005, 2=   XXX  , 3=306098008 

Datum	remiss		
(ankomst	till	
rapporterande	enhet)	
 

Ange datum år-mån-dag  

Datum för remiss anges alltid oberoende av om patienten är 
remitterad, eller om patienten sökt själv eller redan gått på plinik. 

Som datum anges datum då remiss ankom till rapporterande enhet, 
och tidigaste datum anges oavsett om remiss är muntlig eller skriftlig 
eller patient intieras tex vid MDK.  

Exempel: 

MDK =remissdatum då MDK är första datum för kontakt med 
rapporterande enhet även om formell remiss inkommer först senare.  

Datum då undersökningsfynd uppmärksammats=remissdatum då 
patient följs vid klinik, i likhet med definition från standardiserade 
vårdförlopp. 

Datum då patient sökt via akutmottagning eller egenremiss 
inkommit=datum för remiss  
 

SCTID: 3457005 (referral), date attribute 410671006 

Remitterande	enhet	
 

Ange remitterande enhet. Denna registreras med dels en sjukhuskod 
och dels en klinikkod enligt lista från RCC.   

 

SCTID:440377005 (referral by) 

Diagnos 

(I SweLiv databas finns	tillhörande	variabler	kring	diagnos:	diagnosdatum, ålder	vid	
diagnos	etc	som	dolda	variabler.	Diagnos	finns	också	i	registret	som	en	övergripande	
diagnos,	med	avsikt	att	ha	en	validerad	diagnos	som	övergripande	diagnos.	Diagnos	som	
rapporteras	på	anmälan	kvarstår	även	om	mer	precis	eller	korrigerad	diagnos	kan	sättas	
senare	tex	i	samband	med	en	30-dagarsuppföljning.) 

Lokal	

	

Ange lokal för tumör/förändring. 

1=Lever 

2= Gallblåsa 

3= Extrahepatiska gallvägar 

Diagnos enl SweLiv hänförs till en enda lokal i de flesta fall. 
Undantag är cystisk gallgångssjukdom dil av gallgångarna anmälas 
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såväl under lever som gallvägar. Under gallvägar återfinns också 
gallvägscancer med överväxt.  

 

SCTID: Localization 267880008, Body structure. 1=10200004 Liver 
2=28231008 3=16014003 

Malign/In	situ/benign	
	

Ange om tumör/förändring tillhör kategorin primär malignitet, 
metastas, cancer in situ/oklar eller benign neoplasi eller tillstånd. 
 
Maligna diagnoser samt oklara är i regel canceranmälningspliktiga 
förutom oklar klinisk diagnos som enbart skall användas då det inte 
finns cytologi/PAD som underlag. Om PAD finns, och förändring 
inte bedöms som ca in situ eller malign bör benign diagnos 
användas. 

 
SCTID: Behaviour descriptors 255297006 (body structure). 
Qualifier value 1=21594007 (malignant), malignant neoplasm of 
liver and intrahepatic 187767006,  2=  3= Benign neoplasm of liver 
and biliary tract 271527007. 

Diagnos	
	

	

	
	

	

	
	

Diagnos anges enligt appendix. Diagnoser enligt SweLiv är 
kompatibla med ICD 10, men SweLiv diagnos kan vara en 
delmängd av en ICD10-diagnos. 

Diagnoskod för tumör/förändring som utreds/skall behandlas 
anges. Exempel: oklar gallgångsförändring hos patient med primär 
scleroserande cholangit, får diagnos oklar tumörförändring i 
gallvägar D37.6 (och inte diagnosen primär scleroserande cholangit 
K83.0A). 

Vid osäker diagnos anges diagnos enligt MDK alternativt enligt 
bedömning innan ingrepp/behandlingsstart.  

Diagnos ligger till grund för canceranmälan, varför cancerdiagnos 
enbart skall användas då diagnos är sannolik. 

I kommande ICD 11 (införs prel 2021) överförs tumör utgående 
från ductus cysticus från tumör utgående från gallblåsa till 
extrahepatiska gallvägar, varför denna lokalisation registreras (bland 
variablerna). 

 

Logisk funktion: Varje diagnos kan enbart finnas som en 
registerpost för en given lokal (dvs ett anmälningsformulär). Detta 
innebär ex att ny levercancer flera år efter tidigare skall rapporteras 
under tidigare anmälan. Kolangiocarcinom kan förekomma på flera 
lokaler (organ). Ett nytt kolangiocarcinom på en ny lokal=ny 
anmälan.  
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SCTID: Neoplasm by body site 127331007, Disorder by body site 
123946008. Neoplasm of liver: 126851005, Neoplasm of biliary 
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Debut		
(registreras	en	gång/diagnos	för	diagnoser	C,	D376	lever	D376	gallvägar) 

Upptäckt	av	tumör		
	

Ange upptäckt av tumör i gallblåsa/exytahepatisk gallgång  

Ange ett alternativ  

1. Klinik  

2. Surveillance  

3. Radiologiskt en passant  

4. Operativt en passant  

Definitioner 

1. Klinik= undersökning pga kliniska symtom/avvikande 
laboratoriefynd/debut av leversjukdom). 

2. Surveillance=uppföljande undersökning pga underliggande 
lever/gallvägssjukdom, alt pga uppföljning efter genomgången cancer.  

3. Radiologiskt en passant upptäckt = radiologi, ej utförd i syfte att 
detektera tumör i lever/gallvägar. Inga kliniska symtom 

4. Operativt upptäckt en passant= operativt fynd i samband med 
ingrepp för annat tillstånd. 

 

Variabel för maligna och oklara tumörer i gallblåsa och gallgång. 

 

SCTID: Method of detection 246366009 

1=, 2= 410410006 (surveillance), 3+= incidental 261087003, seen in 
radiology department=185181002,  4= 70987008 (excision incidental to 
other operation). 

Finns	bekräftande	
cytologi	eller	PAD?	
	

Finns cytologi eller biopsi som bekräftar tumör? 

Ange ett alternativ: 

• Nej 
• Ja, cytologi  
• Ja, biopsi  
• Ja, operationspreparat efter en-passantoperation (leder 

till att kompletterande modul PAD skall fyllas i) 

 
SCTID: Refer to pathology laboratory 275640004, Svar: 165325009 
biopsy finiding abnormal, 168443006 tissue cytology abnormal 
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Datum	 
(för	biopsi/cytologi) 
 

Datum då biopsi är tagen, ange år-mån-dag 

Ej obl variabel 

 

SCTID: date (attribute) 410671006 

Analyserande	enhet	
	

Ange enhet (laboratorium) som besvarar patologi eller cytologi  
(obligatorisk variabel då det finns biopsi enligt föregående variabel). 
(Variabel behövs för att monitor skall kunna efterforska utlåtande för 
att slutföra registrering i cancerregistret.) 
 
SCTID: Clinical pathology service 708184003 

Preparatnummer	
	
	

Ange laboratoriets identifikationsnummer för biopsi/cytologi  

Utseende är beroende av laboratorium, tex kombination av bokstav och 
siffror. 

Ej obligatorisk variabel, eftersom numret ibland inte överförs mellan 
vårdgivare, men behövs för monitors arbete med cancerregistret.  

Preparatår	
År då preparat bevarats.  

Obl variabel i de fall då det finns preparat. 

 

SCTID 258707000 

Datum		
(operativt	en	passantfynd)	

Ange datum för ingrepp: 

Diagnosdatum vid en passantupptäckt tumör sätts till datum för 
ingrepp. 

 
SCTID: date (attribute) 410671006 

Åtgärdskod		
(operativt	en	passantfynd) 

Åtgärdskod vid en passantfynd 

Operationskod=KVÅ kod anges, varvid ingrepp presenteras i klartext. 

Viktigaste åtgärdskoden anges. 

 

SCTID: Procedure/intervention navigational concept 362956003 
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Histomorfologisk	
diagnos	

Ange histomorfologisk diagnos (fritext). Ange typ av malignitet, ex 
adenocarcinom. 
Angivande av histomorfologi som fritext enligt krav från cancer-
registret. 
Se även appendix 1för histomorfologiska diagnoser. 
Klinisk diagnos anges ej här. 
 
SCTID 250537006 (histopathology finding) 

Underliggande	sjukdom	
(registreras	en	gång/diagnos	för	diagnoser	C,	D376	lever	D376	gallvägar) 

Cirros	
	

Finns underliggande levercirros? 
Ange ett av tre alternativ:  

• Ja  
• Nej  
• Oklart 

Definition av cirros: 
Cirros anges då det kliniskt uppfattas som att patienten har denna 
diagnos, oavsett om cirros kan beläggas med radiologiska eller 
biopsimässiga kriterier.  
Diagnosen cirros kan ställas genom biopsi, elasticitetsmätningar av 
lever, en kombination av kliniska variabler och radiologi etc.  
Logik: Vid alt ja eller oklart, är det tvingande att fylla i något alternativ 
under ange lever/gallvägssjukdom (alt assoc leversjd nej skall ej 
accepteras)  
SCTID: 19943007 
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Associerad	
lever/gallgångssjukdom?	
	
	
	
	
	
	

Lever/gallvägssjukdom	

Ange eventuellt associerad leversjukdom 
Alternativ (1 av 2) 
 
Ange ja eller nej  

Som associerad lever/gallvägssjukdom anges tillstånd enligt 
nästföljande variabel eller annat generell lever- eller gallgångssjukdom. 
Stensjukdom räknas inte som associerad sjukdom. 
Obligatorisk för diagnos C2*, D376 lever/gallvägar, C23, C24 
 
Vid ja ange ja och nej för alla alternativ, dvs flera alternativ kan anges 
Alkoholsjukdom 
Autoimmun hepatit 
Hemokromatos 
Hepatit B 
Hepatit C 
Koledochuscysta 
Kryptogen cirrhos (okänd orsak) 
Maljunction mellan pancreas och gallgång 
Porfyri 
Primär skleroserande kolangit 
Primär biliär kolangit (PBC) 
Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) 
Annan sjukdom  
 
SCTID: 328383001 (chronic liver disease) 
713181003 (chronic alcoholic liver disease) 
128302006 (chronic hepatitis C) 
61977001 (chronic hepatitis B) 
31712002 (primary biliary cholangitis) 
16098491000119109 (chronic autoimmune hepatitis)  
89580002 (cryptogenic cirrhosis) 
442685003 (NASH) 
399187006 (hemochromatosis) 
418470004 (porphyria) 
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Beslut	 

Behandlingskonferens	
	
	
	

Alternativ (ETT av fem) 

6. Regional MDK 
7. Lokal MDK 
8. Transplantations MDK 
9. Nationell MDK 
10. Ingen MDK 

Här redovisas… 

… om det genomförts multidisciplinär konferens (MDK) som underlag 
för diagnos/staging och rekommendation angående behandling. 
Förutsätter radiolog och kliniker. 

… eller om rekommendation om behandling har fattats utan 
multidisciplinär konferens (MDK).  

Första MDK efter remissankomst skall registreras i SweLiv. Sista 
MDK/beslutsdatum inför behandling skall också registreras. 

Definition:  

Regional MDK= konferens som i sin sjukvårdsregion har regionalt 
uppdrag. 

Leverkirurgi och ablationer skall enligt beslut i RCC samverkan och 
SKR bedrivas vid ett center per sjukvårdsregion (6 centra i Sverige). 
Regional MDK= hepatobilär regional MDK. Varje center definierar 
kompetens som skall ingå. Enligt vårdprogram är det ett minimum med 
kompetens inom leverkirurgisk och radiologi, men där onkologisk, 
gastroenterologisk och omvårdnadskompetens är andra viktiga 
kompetenser. 

Ex Regional konferens för patient med levermetastas av koloncancer 
med deltatagande av leverkirurgiskt centrum= regional MDK, medan  
regional MDK vid metastastisk sjukdom utan deltagande av 
levercentrum kan definieras som lokal konferens.  

Lokal MDK = Annan MDK som genomförs vid respektive sjukhus 
oavsett vilka kompetenser som utgör det multidisciplinära.  

Transplantations MDK = Konferens som har befogenhet att sätta 
upp patient på väntelista för levertransplantation. 

Nationell MDK= Konferens med deltagande av flera centra som har 
nationellt uppdrag, ex vid perihilär gallvägscancer. 

Ingen MDK=Konferens har ej genomförts. Datum för beslut skall 
redovisas i efterföljande variabel. (anges då beslut dokumenteras eller 
överenskommes med patient) 
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I vårdprogram och vårdförlopp anges adekvat utredning, syfte och 
organisation för given diagnos. Vid kurativt syftande behandling anges 
som mål att alla patienter skall genomgå regional MDK.  

Datum	för	MDK	eller	
beslut	

	

Ange datum för multidisciplinär konferens (MDK) eller beslut 

Datum 201x-xx-xx 

Datum=datum för MDK, alt datum då behandling överenskommits 
med patient (eller i andra hand annat datum som kan identifieras som 
datum för beslut i journalhandling/patientadministrativt system).  

Logik: Datum används i registret för att koppla diagnos och beslut till 
ingrepp och uppföljning. 

Finns	beslut	om	
rekommenderad	
behandling	efter	MDK		

	

Ange ett av 2 alternativ: 

1. Ja. (MDK datum används som startdatum för ledtid från beslut 
till behandlingsstart, och ja innebär därmed att det bedöms att 
patient efter överenskommelse kan sättas på väntelista). 

2. Nej, ny eller annan MDK eller kompletterande utredning 
kompletterande utredning krävs. 

Variabel syftar bla till att ge realistisk bedömning av mer renodlad 
väntetid. 

I registret anges första MDK, men nu också senaste datum för 
staging/beslut. Ytterligare utredning och ytterligare MDK och den tid 
som det tar, kan bättre följas i registret.  

Förutsättning är dock att datum då patient är färdigutredd registreras 
med MDK formulär i SweLiv.  

Logik: Variabel för maligna diagnoser, ca in situ och oklara 
tumörer. 

Orsak	till	MDK	eller	
beslut	

	

Bakgrund till konferens eller beslut. 

Alternativ, ange ETT av följande: 

1. Bedömning nydebuterad förändring i lever/gallvägar. 
Nydebuterad förändring=ny diagnos. Ex registreras HCC bara 
med en anmälan oavsett om ny tumör uppkommer med flera år 
senare.  
2. Behandlingsevaluering. Utvärdering (oftast radiologi) av 
pågående eller nyss given behandling inom 60 dagar efter 
avslutad behandling.  
3. Återfall efter uppnådd tumörfrihet. Ny tumör i eller utanför 
lever/gallvägar alt återfall på tidigare behandlad lokal efter 
genomförd behandling. Obs då ny radiologi/värdering 
genomförs inom 60 dagar från genomförd behandling räknas 
detta till behandlingsevaluering, dvs registreras under punkt 2. 
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4. Beslut efter kompletterande utredning eller ny/annan 
MDK. 

Första anmälan i registret bör avse förhållande som är aktuella vid debut 
av tumörsjukdom.  Det finns situationer där sådan registrering inte är 
möjlig, ex vid invandring .  

Anmälan skall ändå alltid göras till SweLiv när diagnos/behandling 
aktualiseras, och även på anmälan finns därför alternativ 1-3.  

Logiska kontroller: 

För anmälan skall alt 4 inte vara möjligt att fylla i, och varning skall 
finnas för alt 2+3 (med uppmaning om att om möjligt upprätta en 
anmälan som rör förhållande vid debet av tumörsjukdom).  
 

Vid	behandlings-
evaluering,	ange	respons		

	

Respons av behandling anges i de fall då orsak till MDK angetts vara 
behandlingsevaluering. 

Alternativ: 
1. Ingen kvarvarande tumör efter kirurgisk/ablativ behandling 
2. Ingen kvarvarande tumör efter 

medicinsk/interventionell/strålbehandling (komplett 
remission om evaluering avser ex medicinsk behandling).  

3. Respons. Vid medicinsk behandling avses minst 30% 
minskad tumördiameter. Efter kirurgisk behandling att det 
finns kvarvarande tumör på preoperativt tidigare kända 
lokaler men att kirurgisk behandling har minskat 
tumörbörda. 

4. Stabil tumörsjukdom  
5. Progress  
6. Kan ej evalueras 

 
SweLiv rekommenderar att RECIST-kriterier används för bedömning 
av behandlingsrespons. RECIST baseras på mätning av tumördiameter i 
ett plan.  

Partiell respons = 30% minskning av tumördiameter.  

Progress = 20% ökning av tumördiameter alt ny tumör. Obs att det 
räcker att det finns progress i en tumör för att det enligt RECIST skall 
klassificeras som progress. 

Typ	av	progress	
 

Ange  ett eller flera av följande alternativ 

• ökat antal 
• storlekstillväxt eller  
• progress utanför lever/gallvägar 

Storlekstillväxt=> 20% ökning av diameter i överensstämmelse med 
RECIST-kriterier. 
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PLANERAD	BEHANDLING	OCH	INTENTION	
I SweLiv registras lokoregional tumörbehandling i lever/gallvägar vid primär tumör, och kirurgi samt ablationer även för 
metastatisk sjukdom. Planerad behandling anges samt behandlingsintention. Planerad behandling styr vad SweLiv 
senare efterfrågar- planeras resektion i anmälan så efterfrågar registret ett ingreppsformulär till dess ett ingreppsformulär 
skickas in oavsett om behandling genomförts eller ej. Orsak till eventuellt ändrad behandlingsplan kan anges på 
behandlingsblankett. 

Planeras	behandling		
av	lever/gallblåsa/	
gallgång	

 
 

Beslut om planerad behandling för aktuell diagnos.  

Ange ja eller nej 

Vid ja skall samtliga nedanstående behandlingsalternativ besvaras. 
Vid nej efterfrågas orsak till att behandling ej ges.   

Främsta orsak till alt 
ingen tumörbehandling  

 

Ingen behandling eller best supportive care, ange främsta orsak.  
Definition av alternativ: 

1. Funktionsstatus/comorbiditet/leverfunktion. ECOG mer än 1, 
eller ibland 2 utgör ofta kontraindikation mot behandling. 
Komorbiditet som tex inte möjliggör sövning etc kan vara annat 
skäl. 

2. Diagnostiska kriterier för malignitet uppfylls ej/saknas 
indikation 

3. Tumör radikalt opererad 
4. Missbruk  
5. Patientens eget val. Eget val anges då patienten avstår från 

behandling trots att det medicinskt finns anledning att 
rekommendera behandling. 

 

Resektionskirurgi	
lever/gallvägar  

 

 

Ange ja eller nej  
 

Innefattar ingrepp som innebär resektion av lever/gallblåsa/gallgångar, 
och ex lymfkörtelutrymning.  

Resektion som planeras med syfte att påverka lokal tumörbörda=ja. 

Lokala åtgärder såsom stentning, portaembolisering innefattas inte, och  
här avses inte heller andra resektioner för spridning utanför lever/galla, 
ex åtgärd av lungmetastas. 

Intention	
resektionskirurgi		

	

Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

1. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till en 
kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 
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Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ strategi, 
och att planerad resektion är ett led i den strategin, men att det krävs 
fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av resektion på olika 
lokaler, eller planerat förfarande ex ablation inför levertransplantation 
för att undvika tumörprogress under väntetid. 

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att resektion inte är kurativ. Det 
innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå symtomlindring 
och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och kombination 
med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall alternativ 1 väljas. 

Ablativ	behandling		 Ange ja eller nej. 

Ablation innefattar metoder för lokal destruktion såsom… 

… RF radiovågsbehandling 

…MWA mikrovågsbehandling 

…IRE irreversibel elektroporering  

Stereotaktisk strålbehandling registreras under strålbehandling. 
Intraluminal RF i gallgång registreras under RF 

Intention	ablation		 Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

2. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till en 
kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ strategi, 
och att planerad ablation är ett led i den strategin, men att det krävs fler 
ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av ablationer på olika 
lokaler, eller planerat förfarande ex ablation inför levertransplantation 
för att undvika tumörprogress under väntetid. 

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att resektion inte är kurativ. Det 
innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå symtomlindring 
och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och kombination 
med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall alternativ 1 väljas. 
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Levertransplantation		
	

Ange ja eller nej  

Planerad levertransplantation lever/gallvägar. 

Ja anges då det finns ett beslut om utredning för transplantation. Ja 
innebär således inte att levertransplantationsutredning har genomförts 
eller att patienten ens har remitterats till transplantationsenhet. 

Intention	
transplantation		

	

Välj ett av tre alternativ som anger syfte: 

1. Kurativ 

Kurativ anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till en 
kurativ strategi, och att detta kan uppnås med planerat ingrepp. 

 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att det finns en kurativ strategi, 
och att planerad transplantation är ett led i den strategin, men att det 
krävs fler ingrepp. Ex är tvåstegsingrepp, kombination av resektion och 
transplantation av olika lokaler.  

 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Palliativ/tumörreducerande anger att transplantation inte är kurativ. Det 
innefattar tumörreducerande ingrepp i syfte att uppnå symtomlindring 
och/eller förlängning av liv.  

Om all tumör kan avlägsnas i samband med ingrepp, och kombination 
med kemoterapi kan möjliggöra kuration, skall alternativ 1 väljas. 

Kemoembolisering	
(TACE)	

	

Planerad kemoembolisering lever. 

Ange ja eller nej. 

Definition av kemoembolisering: Kemoembolisering (TACE) används 
här lite slarvigt som begrepp för behandlingar som innefattar 
lokoregional behandling i lever med intraarteriell administration av 
läkemedel och/eller emboliserande ämne. 

Begreppet innefattar således kemoinfusion, embolisering  med 
resorberbara eller icke resorberbara beads eller ex spongostan, och 
beads laddade med kemoterapi, oavsett typ av cellgift. 

Behandling med Yttrium (SIRT) genom embolisering=intern 
strålbehandling inkluderas INTE i begreppet TACE 

Intention	
kemoembolisering		

	

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
• Downstaging 
• Palliativ 
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• Postoperativt  

Neoadjuvant= tumörbörda i sig medger ingrepp redan nu, men 
behandling syftar till att minska återfall eller risk för dropout under 
väntetid för ingrepp, 

Downstaging= nuvarande tumörutbredning medger inte kurativ strategi 
utan framgångsrik downsizingbehandling 

Palliativt= ett icke-kurativt. syfte 

Postoperativt= adjuvant efter ingrepp (efterfrågas på 
uppföljningsformulär) 

 

Systemisk	antitumoral	
behandling		

	

Planerad systemiskt antitumoral behandling?  

Ange ja eller nej  
 

Ja= all typ av medicinsk behandling ex  cytostatika, 
tyrosinkinasinhibitorer, antikroppsbehandling, systemisk immunterapi 
som syftar till att påverka tumörbörda. 
 

Behandlingsintention	
systemisk	antitumoral	
behandling	

	

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

Neoadjuvant= tumörbörda i sig medger ingrepp redan nu, men  
behandling syftar till att minska återfall eller risk för dropout under 
väntetid för ingrepp, 

Downstaging= nuvarande tumörutbredning medger  inte kurativ 
strategi utan framgångsrik downsizingbehandling 

Palliativt= ett icke-kurativt syfte 

Postoperativt= adjuvant efter ingrepp (efterfrågas på 
uppföljningsformulär) 

Planerad	
strålbehandling		
av	lever/gallvägar 

Planerad strålbehandling lever/gallvägar. 

Ange ja eller nej  
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Behandlingsintention	
strålbehandling  
av	lever/gallvägar 

 

Intention anger syfte med strålbehandling av lever/gallvägar. Här anges 
även NÄR behandling skall ges.  

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

 

Neoadjuvant anger att behandling syftar till att minska återfall eller risk 
för dropout under väntetid för ingrepp, men att tumörbörda i sig redan 
medger efterföljande ingrepp. 

Downstaging anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, men att nuvarande tumörutbredning inte medger det 
utan framgångsrik downsizingbehandling. 

Palliativt anger att syftet inte är kurativt. 

Postoperativt anger att syftet är adjuvant som tillägg efter ingrepp. 

Planerad	annan	
behandling	
av	lever/gallvägar 

Planerad annan behandling av lever/gallvägar. 

Ange ja eller nej  
 
  

Behandlingsintention	
annan	behandling  
av	lever/gallvägar 

 

Intention anger syfte med annan behandling av lever/gallvägar. Här 
anges även NÄR behandling skall ges. 

Intention anger syfte med strålbehandling av lever/gallvägar. Här anges 
även NÄR behandling skall ges.  

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

  

Neoadjuvant anger att behandling syftar till att minska återfall eller risk 
för dropout under väntetid för ingrepp, men att tumörbörda i sig redan 
medger efterföljande ingrepp. 

Downstaging anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, men att nuvarande tumörutbredning inte medger det 
utan framgångsrik downsizingbehandling. 

Palliativt anger att syftet inte är kurativt. 
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Postoperativt anger att syftet är adjuvant som tillägg efter ingrepp. 

Planeras	behandling	av	
tumör	utanför	
lever/gallblåsa/	
gallvägar		

 

Planerad tumörbehandling annan tumörlokalisation förutom behandling 
lever/gallvägar 
 

Tre alternativ i SweLiv, men enbart två alternativ vid 
gallvägsmanlignitet  

1. Nej 
2. Ja 

 

Funktionsstatus	och	leverfunktion  

Funktionsstatus	
 

Funktionsstatus, enligt bedömning av läkare eller sjuksköterska.  
Funktionsstatus=performance anges med en skala enligt 
ECOG/WHO. 

Alternativ och definition (ett alternativ av sju): 

ECOG/WH
O 

Funktionsstatus 

0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning 

1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är 
uppegående och i stånd till lättare arbete 

2 Är uppegående och kan sköta sig själv men 
klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse 
mer än 50 % av dygnets vakna timmar 

3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden 
till säng eller stol mer än 50 % av dygnets 
vakna timmar 

4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. 
Är bunden till säng eller stol.  

5 Död  

 

 Ej känt 

 

ECOG används då det är ett validerat instrument för att mäta 
patientens funktionsstatus med stor prognostisk betydelse. 

Laboratorievärden		
Laboratorievärden	som	är	tagna	i	anslutning	till	aktuell	utredning	(inom	60	dagar). 
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CA	19-9	
	

CA 19-9            _______ (U/ml) eller anges  CA 19-9 ej känt.  
 

Diagnosspecifikt: 

Rel ospecifik tumörmarkör för gallvägscancer som påverkas av gallstas 
och livsstil. Ingår i en del diagnostiska algoritmer. Prognostiskt använt 
även för kolorektala levermetastaser.  

Diagnosspecifikt: 
CA19-9 anges för primär malignitet i lever och oklar tumör i lever samt 
levermetastas. 

	

CEA	
	

CEA_______(μg/L) eller anges  CEA ej känt.  
 
Diagnosspecifikt: 
CEA anges vid C221, C23, C24, C 787 samt D376 
CEA värde 0-1000 accepteras 
 
 

Bilirubin	
	

Bilirubin _______ (μmol/l)  eller anges  Bilirubin ej känt.  
 

Stegrat Bilirubin anger att leverns möjlighet att ta hand om det gula 
färgämnet bilirubin är nedsatt, antingen pga dålig leverfunktion, gallstas 
eller sönderfall av blodkroppar.  

 

PK(INR)	
PK (INR)          _______ alternativt   värde ej känt/bedömbart pga 

Waran 
INR mäter leverns K-vitaminberoende produktion av 
koagulationsfaktorer. Påverkas av waran men inte heparinmedicinering. 

 
PK anges vid diagnos C22, C23,C24  
PK 0,7-12 INR. Värde anges med en decimal. 
 

Albumin	(g/l)	
	

Albumin  _______(g/l) (värde 8-50 accepteras) 
 

Albuminvärde påverkas av leverfunktion, men också tex inflammation. 
Albumin och CRP bör vara från samma provtagningstillfälle. 

 
Albumin anges vid diagnos C22, C23,C24  
Begränsningar i värde som skall kunna matas in: 
Albumin 8-50 g/l. Heltal 
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Kreatinin	(umol/l)	
	

Kreatinin _________ umol/l eller ej känt/bedömbart pga dialys 
 
kreatinin 30-1500 µmol/l ett numererärt heltal 

CRP	(mg/l)	
	

CRP ange_______ mg/l eller ej känt 
 

CRP stiger vid inflammatoriska tillstånd, oavsett om det är orsakat av 
infektion eller annan inflammation inkluderande inflammation pga 
malignitet. 

Child-Pugh	

MELD	

mGPS	

	

	
 

Automatiskt genererade scorer (besvaras variabler kan anges) 
 
 
Modified Glasgow Prognostic Score (mGPS, score 0-2)  
 
mGPS Score 
CRP ≤10,  Albumin ≥ 35 g/l 0 
CRP ≤10,   Albumin < 35g/l 0 
CRP >10, Albumin ≥ 35 g/l  1 
CRP >10,  Albumin ≥ 35 g/l 
 

2 

CRP >10,  Albumin < 35g/l,   
 

2 
 

Tumörutbredning	 

Vilka	radiologiska	
undersökningar	har	
genomförts	som	
underlag	till	beslut?	
 

Vilken radiologi ligger till grund för staging? 

Alternativ, flera alternative kan anges, ange ja och nej för samtliga 

1. MR-lever 
2. CT- Buk/Lever 
3. PET-CT 

Enbart maligna/oklara diagnoser 

Datum	då	
tumör/förändring	
påvisades	radiologiskt?	

	
	

Ange datum. 

För malign tumör anges datum då det radiologiskt påvisas förändring 
motsvarande kriterier för välgrundad misstanke.  

Vid benign förändring anges datum då förändring radiologiskt påvisats.  

Vid behandlingsevaluering skall variabeln vara blockerad, och 
tidigare datum för datum för påvisad tumör skall visas  

SCTID: Cancer diagnosis based on investigations (finding) 373796003. 
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Diagnosdatum	
Dold variabel som konstrueras utifrån angivna datum då tumör 
påvisades radiologiskt eller patologiskt. 

Variabel som också används för registrering i cancerregistret. 

Behöver konstrueras utifrån MDK data och datum för biopsi. 

 

SCTID:432213005 date of diagnosis 

Radiologiskt	påvisad	
tumör,	ange	antal	

		
	

Alternativ, ange ett av följande: 

0 (tumör ej påvisad radiologiskt),1,2 eller antal tumörer ej känt (tumör 
ses radiologiskt, men antal har ej definierats). 

Antal för perihilär 0-2, gallblåsa 0-1. Antal tumör är vid 
gallblåsemalignitet sällan aktuell, men registret behöver bekräfta om det 
finns radiologisk tumör, för efterföljande variabler. 

Utbredning	i	
extrahepatiska	gallvägar	

	
	

Utbredning i extrahepatiska gallvägar, ange ett alternativ:  

1.Nedanför bifurkationen (Bismuth I) 

2. Inbegriper bifurkationen (Bismuth II) 

3. Inbegriper första delningsstället på höger sida (Bismuth IIIa) 

4. Inbegriper första delningsstället på vänster sida (Bismuth IIIb) 

5. Inbegriper första delningsstället på båda sidorna (Bismuth IV) 

6. Tumör klassificeras inte enligt vanlig Bismut 

7.  Cytologi eller PAD utan känd lokalisation i gallvägarna 

8. Extrahepatiska gallvägar avlägsnade. 

 

Tumörutbredning anges i förhållande till gallgångens bifurkation, och 
dess vidare uppdelning på höger respektive vänster sida anges, enligt 
Bismuth-Coulette. Bismuth III med kontralateral kärlpåverkan alt 
Bismuth IV klassificeras i version 8 som TNM T4. 

Majoriteten av extrahepatisk gallvägscancer utgår från hilusregionen. 
Registret har ett gränssnitt gentemot pankreasregistret, i vilket 
periampullär cancer registreras. Distal gallvägscancer (utgående från 
gallgång nedom inmynningen av ductus cysticus) inkluderande den den 
intrapancreatiska delen av gallgången registreras i pankreasregistret. 

 

(Obl för C24*, D37.6 gallvägar,  D01.5 gallvägar, släcks ner för övriga) 
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Strikturens	längd	x-
hepatiska	gallvägar	

	

Strikturens längd i mm i extrahepatiska gallvägar ( ange i mm eller alt 
stenosens läng ej känd)  

Ange antal mm:   (5-50mm) 

Stenosens längd ej  känd 

Variabel enbart för extrahepatiska gallvägar 

Diameter	tumör	1		

	

	

Alternativ: 

Tumör 1, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt 

Villkor: Anges enbart då det i variabel antal tumörer angetts att det finns 
mätbar tumör. Diagnosrelaterade begränsningar: 

Gallblåsa, antal tumörers diameter 1 (ange diameter på gallblåsevägg 
inkluderande ev inväxt i lever). 

Perihilär gallgång antal tumörers diameter, 1 (anges enbart om det finns 
mätbar tumör) 

Tumör	lokalt	begränsad?	
	

Ange ett av två alt: ja eller nej 

Lokalt begränsad avser om tumören är begränsad till aktuell 
lokal=organ. För lever innebär det att tumör växer över på vävnad som 
framgår av efterföljande variabel. 

Gäller för dia C22, C787, C23, 24, D376, echonococc 

Ange	vävnad	vid	överväxt	
	

Ange	ett	eller	flera	alternativ	

• Lever 
• Diafragma 
• Hilarplatta 
• A hepatica  
• V porta 
• Peritoneum/bukvägg 
• Tarm/ventrikel 
• Pancreas 
• Överväxt mot flera lokaler 

 

För C23 ska alla alternativ visas. För C24 ska inte lever och hilarplatta 
visas, men övriga.  

Engagemang	av	v	porta	
	
	

Ange om kärlengagemang finns  (>50 % av circumferensen): 

 
- Porta huvudstam 

- Portas bifurkation 
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- Höger porta 

- Vänster porta 

- Både höger och vänster porta 

För C23, C24 

Engagemang	av	
leverartär	
	
	

Minst ett alternativ ska anges. 

• Hepatica communis 
• Artärbifurkationen 
• Höger leverartär 
• Vänster leverartär 
• Både höger och vänster leverartär 

 

För C23, C24 

Ange om kärlengagemang finns  (>50 % av circumferensen) 

 

Tumörutbredning	i	
gallblåsa	
	
	

Ange ett av följande alternativ angående tumörutbredning i gallblåsa: 

• Tumör lokaliserad till peritonealsidan 
• Tumör lokaliserad till leversida 
• Ductus cysticus (nu diagnos ICD 11 2C14.0) 
• Polyp 
• Gallblåsa borttagen 
• Ingen synlig tumör i gallblåsa 
• Kan ej anges 

 
Anges för C239, D376 gallblåsa 

Ange	storlek	vid	polyp  
 

Ange polypens storlek i mm (längsta längd), anges i mm… (5-30) 

Lymfkörtlar				                       
N-stadium	samt	generella	lymfkörtlar  

Lymfkörtelmetastas	
 

 

Lymfkörtelmetastas 

Alternativ ( ja eller nej, bägge skall besvaras) 

lokal lymfkörtelstation Ja/Nej 
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generell lymfkörtelstation Ja/Nej 

Körtelstationer som räknas som lokala/regionala: 

Gemensamt för diagnoserna: Körtelstation 12= körtlar utmed 
leverligament (ligamentum hepatoduodenale) samt körtelstation 8 ( a 
hepatica propria. 

Dessutom gäller följande tillägg för körtelstationer som betecknas som 
regionala: 

Gallblåsecancer: Truncus celiacus samt a mesenterica superior räknas 
som lokala. 

Perihilär gallgång: Inga tillägg. 

 

Övrig	metastasering 

Övrig	metastasering	

	

	

	

	

	

	

Lokal	för	metastas 

Övrig metastasering 

Ange ett alternativ:  

• Nej, har aldrig funnits 
• Ja, metastas finns 
• Ja, metastas tidigare men nu ej påvisbar.  

 

Vid ja metastas finns, ange lokal för metastas:  

Alternativ (Flera kan anges) 

• Lunga   
• Binjure  
• Lever (alternativ för spår gallblåsa, perihilär) 
• Peritoneum   
• Skelett 
• Mjukdelar/hud 
• Lokalrecidiv	av	primärtumör 
• Annan 

 

För alternativet peritoneum avses ej direkt överväxt från 
lever/gallvägar/gallblåsa. 
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Kliniskt	TNM-stadium		
 

Klinisk	tumörutbredning	enligt	TNM	(UICC)	i	SweLiv.		

TNM	6	2008-2011	
TNM	7	2012-2017	

TNM	8	2019-	(vid	rapporteras	till	SweLiv	efter	1	januari	2019	oavsett	diagnosår)  

T-stadium 
Ange T-stadium. 

T-stadier framgår av bilaga.  

 

Obligatoriskt för anmälan av diagnos C22.0, C22.1, C23.9, C24.0. 

N	stadium	

	

Ange N-stadium. 

N-stadier framgår av bilaga.  

Bör	vara	automatiskt	genererad	utifrån	lymfkörtelvariabel	
 

Logiska regler; 

Lymfkörtlar: 

Variabeln Metastasmisstänkta regionala lymfkörtlar=ja = N1 eller N2. 

Variabeln Metastasmisstänkta generella lymfkörtlar=ja = M1. 

M	stadium	

	

 Automatiskt genererad variabel. 

Metastaser: Förutom generella lymfkörtelmetastaser så innebär annan 
metastasering=M1. 

Ange	kommande	enhet	
för	
behandling/uppföljning	
av	patienten	

Ange sjukhus och klinik för kommande behandling/uppföljning av 
patienten. 
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ANMÄLAN BENIGNA FÖRÄNDRINGAR 

Vårdkontakt 

Datum	för	skälig	
misstanke/debut	
 

Ange datum år-mån-dag 

Syfte är att fånga datum för skälig misstanke om anmäld diagnos 
(tumör/förändring).  

Motsvarande definition i SVF anges datum då skälig misstanke 
väcks (patient vidtalas/beslut om remiss eller då utredning startas 
tex då förändring påvisas radiologiskt.  

Variabel används för att jämföra ledtider med SVF i följande fall: 

för fall där primär malignitet i lever/gallvägar anges som diagnos  

för fall som enligt anmälningsformulär bedöms som cancer in situ 
eller oklara fall 

Exklusion: Då datum för ankomst av remiss enligt anmälan är 
senare än datum för skälig misstanke.  

 

Obs skall bara fyllas i antingen i samband med preanmälan, eller på 
anmälan 

 

SCTID: 398201009 (start time, qualifier value), Procedure started 
(situation) 394906002, 

Initiering	av	utredning		
(av	aktuell	tumör	i	
lever/gallblåsa/gallgång). 
  

Ange ett av 3 alternativ: 

• Remiss 
• Behandlad/kontrollerad på rapporterande enhet  
• Sökt själv till rapporterande enhet. 

 

Förändring över tid: 

I register fram till 2019 finns alt. remiss eller sökt själv. 

Från 2020 är alternativet kontrollerad/behandlad på egen enhet 
tillagt. 

SCTID: 1= 3457005, 2=     , 3=306098008 
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Datum	remiss		
(ankomst	till	
rapporterande	enhet)	
 

Ange datum år-mån-dag  

Ankomst av remiss till rapporterande enhet, oavsett om remiss är 
muntlig eller skriftlig eller vid MDK.  

 

Exempel 

MDK =remissdatum då MDK är första datum för kontakt med 
rapporterande enhet även om formell remiss inkommer först senare.  

Datum då undersökningsfynd uppmärksammats=remissdatum då 
patient följs vid klinik, i likhet med definition från standardiserade 
vårdförlopp. 

 

Logik: Datum för remiss senast dagens datum. 

 

SCTID:3457005 (referral) , date attribute 410671006 

Remitterande	enhet	
 

Ange remitterande enhet. Denna registreras med dels en sjukhuskod 
och dels en klinikkod enligt lista från RCC.   

 

SCTID:440377005 (referral by) 

Diagnos 

(I	SweLiv	databas	ligger	diagnosdatum	i	anslutning	till	diagnosvariabel,	men	här	under	
staging) 

Lokal	
 

Ange lokal för tumör/förändring. 

1=Lever 

2= Gallblåsa 

3= Extrahepatiska gallvägar 

Diagnos enl SweLiv hänförs till en enda lokal i de flesta fall. 
Undantag är cystisk gallgångssjukdom dil av gallgångarna anmälas 
såväl under lever som gallvägar. Under gallvägar återfinns också 
gallvägscancer med överväxt.  

 

SCTID: Localization 267880008, Body structure. 1=10200004 Liver 
2=28231008 3=16014003 
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Malign/In	situ/benign	
 

Ange om tumör/förändring tillhör kategorin primär malignitet, 
metastas, cancer in situ/oklar eller benign neoplasi eller tillstånd. 

Maligna diagnoser samt oklara är i regel canceranmälningspliktiga 
förutom oklar klinisk diagnos som enbart skall användas då det inte 
finns cytologi/PAD som underlag. Om PAD finns, och förändring 
inte bedöms som ca in situ eller malign bör benign diagnos 
användas. 

 

SCTID: Behaviour descriptors 255297006 (body structure). 
Qualifier value 1=21594007 (malignant), malignant neoplasm of 
liver and intrahepatic 187767006,  2=  3= Benign neoplasm of liver 
and biliary tract 271527007. 

Diagnos	
 

 

 

 

 

 

 

Diagnos anges enligt appendix. Diagnoser enligt SweLiv är 
kompatibla med ICD 10, men SweLiv diagnos kan vara en 
delmängd av en ICD10-diagnos. 

Diagnoskod för tumör/förändring som utreds/skall behandlas 
anges. Exempel: oklar gallgångsförändring hos patient med primär 
scleroserande cholangit, får diagnos oklar tumörförändring i 
gallvägar D37.6 (och inte diagnosen primär scleroserande cholangit 
K83.0A). 

Vid osäker diagnos anges diagnos enligt MDK alternativt enligt 
bedömning innan ingrepp/behandlingsstart.  

Diagnos ligger till grund för canceranmälan, varför cancerdiagnos 
enbart skall användas då diagnos är sannolik. 

I kommande ICD 11 (införs prel 2021) överförs tumör utgående 
från ductus cysticus från tumör utgående från gallblåsa till 
extrahepatiska gallvägar, varför denna lokalisation registreras (bland 
variablerna). 

 

Logisk funktion: Varje diagnoskod ICD-10 kod kan enbart finnas 
som en registerpost (dvs ett anmälningsformulär). Detta innebär ex 
att ny levercancer flera år efter tidigare skall rapporteras på tidigare 
anmälan.  

 

SCTID: Neoplasm by body site 127331007, Disorder by body site 
123946008. Neoplasm of liver: 126851005, Neoplasm of biliary 
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Debut		
(registreras	en	gång/diagnos	för	diagnoser	C,	D376	lever	D376	gallvägar) 

Upptäckt	av	tumör		

	

Upptäckt av tumör i lever/gallvägar 

Ange ett alternativ  

1. Klinik  

2. Surveillance  

3. Radiologiskt en passant  

4. Operativt en passant  

Definitioner 

1. Klinik= undersökning pga kliniska symtom/avvikande 
laboratoriefynd/debut av leversjukdom). 

2. Surveillance=uppföljande undersökning pga underliggande 
lever/gallvägssjukdom, alt pga uppföljning efter genomgången 
cancer.  

3. Radiologiskt en passant upptäckt = radiologi, ej utförd i syfte att 
detektera tumör i lever/gallvägar. Inga kliniska symtom 

4. Operativt upptäckt en passant= operativt fynd i samband med 
ingrepp för annat tillstånd. 

 

Variabel för övriga. C, förutom C787, D 376 lever och gallvägar  

 

SCTID: Method of detection 246366009 

1=, 2= 410410006 (surveillance), 3+= incidental 261087003, seen in 
radiology department=185181002,  4= 70987008 (excision 
incidental to other operation). 

Finns	bekräftande	
cytologi	eller	PAD?	

	

Finns cytologi eller biopsi som bekräftar tumör? 

Ange ett alternativ: 

• Nej 
• Ja, cytologi eller biopsi (öppnar kompletterande 

nedanstående variabel biopsi) 
• Ja, operationspreparat efter en-passantoperation (öppnar 

kompletterande modul PAD)  
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SCTID: Refer to pathology laboratory 275640004, Svar: 165325009 
biopsy finiding abnormal, 168443006 tissue cytology abnormal 

Datum		
(operativt	en	passantfynd)	

Ange datum för ingrepp: 

Diagnosdatum vid en passantupptäckt tumör sätts till datum för 
ingrepp. 

 

SCTID: date (attribute) 410671006 

Datum	(för	
biopsi/cytologi)	

	

Datum då biopsi är tagen, ange år-mån-dag 

Ej obl variabel 

 

SCTID: date (attribute) 410671006 

Åtgärdskod		
(operativt	en	passantfynd)	

Åtgärdskod vid en passantfynd 

Operationskod=KVÅ kod anges, varvid ingrepp presenteras i 
klartext. 

Viktigaste åtgärdskoden anges. 

SCTID: Procedure/intervention navigational concept 362956003 

Analyserande	enhet	

	

Ange enhet (laboratorium) som besvarar patologi eller cytologi  
(obligatorisk variabel då det finns biopsi enligt föregående variabel. 

(Variabel behövs för att monitor skall kunna efterforska utlåtande 
för att slutföra registrering i cancerregistret.) 

 

SCTID: Clinical pathology service 708184003 

Preparatnummer	
	

	

Ange laboratoriets identifikationsnummer för biopsi/cytologi  

Utseende är beroende av laboratorium, tex kombination av bokstav 
och siffror. 

Ej obligatorisk variabel, eftersom numret ibland inte överförs mellan 
vårdgivare, men behövs för monitors arbete med cancerregistret.  

Preparatår	
År då preparat bevarats.  

Obl variabel i de fall då det finns preparat 

SCTID 258707000 
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Histomorfologisk	
diagnos	

Ange histomorfologisk diagnos (fritext). Ange typ av malignitet, ex 
adenocarcinom. 

Angivande av histomorfologi som fritext enligt krav från 
cancerregistret. 

Se även appendix 1för histomorfologiska diagnoser. 

Klinisk diagnos anges ej här. 

SCTID 250537006 (histopathology finding) 

Beslut 

Behandlingskonferens	

 

 

 

Alternativ (ETT av fem) 

• Regional hepatobiliär konferens 
• Lokal MDK 
• Transplantationskonferens 
• Nationell konferens 
• Ingen MDK 

Variabel för maligna diagnoser, ca in situ och oklara tumörer 

 

Här redovisas om det genomförts multidisciplinär konferens som 
underlag för diagnos/staging och diskussion om behandling, eller 
om det beslutats utan MDK.  

 

Definition:  

Konferens= multidisciplinär konferens (MDK) definierat som 
konferens med flera professioner deltagande med uppdrag att 
fastställa diagnos och behandling. Förutsätter radiolog och kliniker. 

Regional MDK= konferens som har regionalt uppdrag att fatta 
beslut vid tumör i lever och gallvägar för aktuell diagnos, där 
deltagande av inremitterande kliniker är rutin.  

Behandling med leverkirurgi och ablationer har enligt beslut 
centraliserats till ett center per sjukvårdsregion i landets 6 
sjukvårdsregioner. Regional MDK här avser därför hepatobilär 
regional MDK, dvs en konferens där detta center deltar, vilket då 
innefattar att deltagare har hepatobiliär kompetens.  

Ex Regional konferens för patient med levermetastas av 
koloncancer med deltatagande av leverkirurgiskt centrum= regional 
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MDK. Regional MDK vid metastastisk sjukdom utan deltagande av 
levercentrum skall därför kallas för lokal konferens.  

Lokal konferens = Annan MDK som genomförs vid respective 
sjukhus, oavsett om det är klinik som också är levercentrum eller 
MDK vid ett länssjukhus.  

Transplantationskonferens= Konferens som har befogenhet att 
sätta upp patient på väntelista för levertransplantation. 

Nationell konferens= Konferens med deltagande av flera centra 
som har nationellt uppdrag, fn enbart konferens för perihilär 
gallvägscancer. 

Ingen konferens=Konferens har ej genomförts, datum hänvisar då 
till datum då beslut tagits, i första hand rekommenderas datum då 
beslut om behandling överenskommits med patient. I andra hand 
datum då beslut fattats. Ingen konferens kan också vara aktuell vid 
förnyad bedömning efter tidigare MDK för att ange beslutad 
behandling och startdatum för ledtid till start av behandling.  

Datum	för	MDK	eller	
beslut	

Multidisciplinär konferens (MDK) eller beslut, ange datum. 

Datum 202x-xx-xx 

Orsak	till	MDK	eller	
beslut	

 

Bakgrund till konferens eller beslut. 

Alternativ, ange ETT av följande: 

 

1. Bedömning nydebuterad förändring i lever/gallvägar. 

2. Behandlingsevaluering. Evaluering av pågående eller nyss given 
behandling (visa upp datum för tidigare reg beslut om behandling, 
diagnosdatum samt diagnos, detta har vi ju tidigare disk som ngt 
som skall kunna finnas på formuläret). Ny radiologi etc inom 30 
dagar från given behandling skall värderas som evaluering.  

3. Återfall efter uppnådd tumörfrihet. Ny tumör i eller utanför 
lever/gallvägar alt återfall på tidigare behandlad lokal efter 
genomförd behandling. Obs då ny radiologi/värdering genomförs 
inom 30 dagar från genomförd behandling räknas detta till 
behandlingsevaluering, dvs registreras under punkt 2. 

4. Beslut efter kompletterande utredning eller ny/annan MDK. 

 

Om möjligt skall anmälan alltid avse förhållanden som gällde vid 
debut av tumörsjukdom.  Det finns situationer, ex vid invandring 
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som omöjliggör sådan registrering, men detta omöjliggör då tex att 
kunna beräkna första recidiv.  

 

Logiska kontroller: 

För anmälan skall alt 4 inte vara möjligt att fylla i, och varning skall 
finnas för alt 2+3. 

PLANERAD	BEHANDLING	OCH	INTENTION	
I SweLiv registras lokoregional tumörbehandling i lever/gallvägar vid primär tumör, och kirurgi 
samt ablationer även för metastatisk sjukdom. Planerad behandling anges samt behandlingsintention. 
Planerad behandling styr vad SweLiv senare efterfrågar- planeras resektion i anmälan så efterfrågar 
registret ett ingreppsformulär till dess ett ingreppsformulär skickas in oavsett om behandling 
genomförts eller ej. Orsak till eventuellt ändrad behandlingsplan kan anges på behandlingsblankett. 

Planeras	behandling  
av	lever/gallbåsa/gallgång 

 

 

Beslut om planerad behandling för att påverka den diagnos som Ni 
angivit efterfrågas här.  

 

ETT alternativ kan anges.  

Alternativ (1 av 2),  

Ange ja eller nej 
 
Vid ja, skall samtliga behandlingsalternativ besvaras, vid nej frågan 
om främsta orsak. 

Främsta	orsak	till	alt	
ingen	tumörbehandling		

	

Ingen behandling (best supportive care), ange främsta orsak.  

Definition av alternativ: 

• Funktionsstatus/comorbiditet/leverfunktion. ECOG mer 
än 1, eller ibland 2 utgör ofta kontraindikation mot 
behandling. Komorbiditet som tex inte möjliggör sövning 
etc kan vara annat skäl. 

• Diagnostiska kriterier för malignitet uppfylls ej/saknas 
indikation 

• Tumör radikalt opererad 
• Missbruk  

Patientens eget val. Eget val anges då patienten avstår från 
behandling trots att det medicinskt finns anledning att 
rekommendera behandling. 



 

130 

 

Resektionskirurgi	
lever/gallvägar		

	

Ange ja eller nej  

 

Innefattar ingrepp som innebär resektion av 
lever/gallblåsa/gallgångar, och ex lymfkörtelutrymning.  

Resektion som planeras med syfte att påverka lokal tumörbörda=ja. 

Lokala åtgärder såsom stentning, portaembolisering innefattas inte, 
och här avses inte heller andra resektioner för spridning utanför 
lever/galla, ex åtgärd av lungmetastas. 

Intention	
resektionskirurgi		

	

Välj ett av tre alternativ. 
1. Kurativ 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Intention anger syfte med resektion lever/gallvägar.  

Downsizing anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, men att nuvarande ingrepp syftar till att 
tillsammans med kommande behandling inte medger det utan 
framgångsrik downsizingbehandling (antitumoral medicinsk eller 
medicinskt interventionell behandling, ex kemoterapi, 
radioembolisering, kemoembolisering). 

Ablativ	behandling		
Ange ja eller nej  

Ablation innefattar metoder för lokal destruktion såsom radiovågor, 
mikrovågor, irreversibel elektroporering. Däremot registreras 
stereotaktisk strålbehandling separat under strålbehandling. 

Intention	ablation		
Välj ett av tre alternativ. 

1. Kurativ 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp  
3. Tumörreducerande 

 

Intention anger syfte med ablation lever/gallvägar.  

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att den kliniska bedömningen 
är att man syftar till en kurativ strategi, men att det kräver fler 
ingrepp antingen pga tumörbörda eller leverfunktion, ex som 
flerstegsingrepp, efterföljande transplantation etc i lever och/eller 
annan lokal. 
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Levertransplantation		

	

Ange ja eller nej  

 

Planerad levertransplantation lever/gallvägar 

Ja anges då det finns ett beslut om utredning för transplantation. Ja 
innebär således inte att levertransplantationsutredning har 
genomförts eller att patienten ens har remitterats till 
transplantationsenhet. 

Intention	
transplantation		

	

Välj ett av tre alternativ. 

1. Kurativ 
2.  Kurativ men kräver fler ingrepp  
3. Palliativ/tumörreducerande 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att den kliniska bedömningen 
är att man syftar till en kurativ strategi, men att det kräver fler 
ingrepp antingen pga tumörbörda eller leverfunktion, ex som 
flerstegsingrepp, efterföljande transplantation etc i lever och/eller 
annan lokal. 

Funktionsstatus	och	leverfunktion 

Funktionsstatus	
 

Funktionsstatus, enligt bedömning av läkare eller sjuksköterska.  
Funktionsstatus=performance anges med en skala enligt 
ECOG/WHO. 

Alternativ och definition (ett alternativ av sju): 

ECOG/WH
O 

Funktionsstatus 

0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning 

1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är 
uppegående och i stånd till lättare arbete 

2 Är uppegående och kan sköta sig själv men 
klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse 
mer än 50 % av dygnets vakna timmar 

3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden 
till säng eller stol mer än 50 % av dygnets 
vakna timmar 

4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. 
Är bunden till säng eller stol.  

5 Död  
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 Ej känt 

 

ECOG används då det är ett validerat instrument för att mäta 
patientens funktionsstatus med stor prognostisk betydelse. 

Tumörutbredning 

Diagnosdatum	
Dold variabel som konstrueras utifrån angivna datum då tumör 
påvisades radiologiskt eller patologiskt. 

Variabel som också används för registrering i cancerregistret. 

Behöver konstrueras utifrån MDK data och datum för biopsi. 

 

SCTID:432213005 date of diagnosis 

Datum	då	
tumör/förändring	
påvisades	radiologiskt?	
	
	

Datum då tumör/förändring påvisades radiologiskt? 

Ange datum 

 

För malign tumor anges datum då det radiologiskt påvisas 
förändring motsvarande kriterier för välgrundad misstanke.  

Vid benign förändring anges datum då förändring radiologiskt 
påvisats.  

 

Vid behandlingsevaluering skall variabeln vara blockerad, och 
tidigare datum för datum för påvisad tumör skall visas (innebär att 
det kan finnas både en första påvisad tumör, och ett ev första 
recidiv som visas, men att man kan disk om fler datum skall visas 
upp(2021?) 

 

SCTID Cancer diagnosis based on investigations (finding) 
373796003. 

Tumör	lokalt	begränsad?	
	

Ange ja eller nej 

Gäller	för	echinococc	
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Lokalt begränsad avser om tumören är begränsad till aktuell 
lokal=organ. För lever innebär det att tumör växer över på vävnad 
som framgår av efterföljande variabel. 

Ange	vävnad	vid	
överväxt	
	

Ange ett eller flera alternativ 

• Diafragma 
• Hilarplatta 
• A hepatica  
• V porta 
• Peritoneum/bukvägg 
• Tarm/ventrikel 
• Pancreas 
• Överväxt mot flera lokaler 

Ange	kommande	enhet	
för	behandling/	
uppföljning	av	patienten	

	

Ange sjukhus och klinik för kommande behandling/uppföljning av 
patienten. 

MDK FORMULÄR  

Diagnos  
Nuvarande diagnos visas upp 

Beslut	 

Behandlingskonferens	
 
 
 

Alternativ (ETT av fem) 

• Regional hepatobiliär konferens 
• Lokal MDK 
• Transplantationskonferens 
• Nationell konferens 
• Ingen MDK 
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Här redovisas… 

… om det genomförts multidisciplinär konferens som underlag för 
diagnos/staging och rekommendation angående behandling 

… eller om rekommendation om behandling har fattats utan  
multidisciplinär konferens (MDK).  

 

Definition:  

Konferens= multidisciplinär konferens (MDK) definierat som 
konferens med flera professioner deltagande med uppdrag att 
fastställa diagnos och behandling. Förutsätter radiolog och kliniker. 

Regional MDK= konferens som har regionalt uppdrag att fatta 
beslut vid tumör i lever och gallvägar för aktuell diagnos, där 
deltagande av inremitterande kliniker är rutin.  
Behandling med leverkirurgi och ablationer har enligt beslut 
centraliserats till ett center per sjukvårdsregion i landets 6 
sjukvårdsregioner. Regional MDK här avser därför hepatobilär 
regional MDK, dvs en konferens där detta center deltar, vilket då 
innefattar att deltagare har hepatobiliär kompetens.  
Ex Regional konferens för patient med levermetastas av koloncancer 
med deltatagande av leverkirurgiskt centrum= regional MDK. 
Regional MDK vid metastastisk sjukdom utan deltagande av 
levercentrum skall därför kallas för lokal konferens.  
Lokal konferens = Annan MDK som genomförs vid respective 
sjukhus, oavsett om det är klinik som också är levercentrum eller 
MDK vid ett länssjukhus.  
Transplantationskonferens= Konferens som har befogenhet att 
sätta upp patient på väntelista för levertransplantation. 
Nationell konferens= Konferens med deltagande av flera centra 
som har nationellt uppdrag, fn enbart konferens för perihilär 
gallvägscancer. 
Ingen konferens=Konferens har ej genomförts. 

 

Datum	för	MDK	eller	
beslut	

Multidisciplinär konferens (MDK) eller beslut, ange datum. 

Datum 202x-xx-xx 

Då ingen konferens har genomförts hänvisar datum till datum då 
beslut tagits. I första hand rekommenderas datum då beslut om 
behandling överenskommits med patient. I andra hand datum då 
beslut fattats. Ingen konferens kan också vara aktuell vid förnyad 
bedömning efter tidigare MDK för att ange beslutad behandling och 
startdatum för ledtid till start av behandling.  
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Finns	beslut	om	
rekommenderad	
behandling	efter	MDK		

 

Finns beslut om rekommenderad behandling efter MDK  

Alternativ 

• Ja (MDK startdatum för ledtid från beslut till behandling (kan 
sättas på väntelista efter överenskommelse med patient). 

• Nej, ny eller annan MDK eller kompletterande utredning 
kompletterande utredning krävs. 

Syfte:  

Att få valida data avseende ledtid från beslut till start av behandling. 

Att beskriva processen, samt att få en tidsmässig sammanställning av 
vad kompletterande utredning eller vidareremiss för annan MDK tar I 
tid. 

 

Variabel för maligna diagnoser, ca in situ och oklara tumörer 

Orsak	till	MDK	eller	
beslut	

	

Bakgrund till konferens eller beslut. 

Alternativ, ange ETT av följande: 

1. Behandlingsevaluering. Evaluering av pågående eller nyss given 
behandling- Ny radiologi etc inom 60 dagar från given behandling 
skall värderas som evaluering.  

2. Återfall efter uppnådd tumörfrihet. Ny tumör i eller utanför 
lever/gallvägar alt återfall på tidigare behandlad lokal efter 
genomförd behandling. Obs då ny radiologi/värdering genomförs 
inom 60 dagar från genomförd behandling räknas detta till 
behandlingsevaluering, dvs registreras under punkt 2. 

3. Beslut efter kompletterande utredning eller ny/annan MDK. 

Vid	
behandlingsevaluering,	
ange	respons		

	

Respons av behandling anges i de fall då orsak till MDK angetts vara 
behandlingsevaluering. 

Alternativ: 

• Ingen kvarvarande tumör efter kirurgisk/ablativ behandling 
• Ingen kvarvarande tumör efter 

medicinsk/interventionell/strål behandling (komplett 
remission om evaluering avser ex medicinsk behandling).  

• Respons. Vid medicinsk behandling avses minst 30% minskad 
tumördiameter. Efter kirurgisk behandling att det finns 
kvarvarande tumör på preoperativt tidigare kända lokaler men 
att kirurgisk behandling har minskat tumörbörda. 

• Stabil tumörsjukdom  
• Progress  
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• Kan ej evalueras 

 

SweLiv rekommenderar att RECIST-kriterier används för bedömning 
av behandlingsrespons. RECIST baseras på mätning av 
tumördiameter i ett plan.  

Partiell respons = 30% minskning av tumördiameter.  

Progress = 20% ökning av tumördiameter alt ny tumör 

Tumör understigande 10 mm mäts ej. 

RECIST kriterier framgår på www.recist.org. 

 

Vid HCC och kemoembolisering korrelerar mRECIST till 
överlevnad, men inte RECIST. mRECIST mäter vaskulariserad del av 
tumör, och som behandlingsevaluering efter kemoembolisering 
rekommenderas därför mRECIST. Detta innefattar att bedömning 
för ställningstagande till transplantation efter kemoembolisering görs 
utifrån bedömning av tumörbörda mätt enligt mRECIST. 

Typ	av	progress	
	

Ange ett eller flera av följande alternativ 

• ökat antal 
• storlekstillväxt eller  
• progress annan lokal än lever/gallvägar. 

Storlekstillväxt=> 20% ökning av diameter i överensstämmelse med 
RECIST-kriterier. 

 

PLANERAD	BEHANDLING	OCH	INTENTION	
I SweLiv registras lokoregional tumörbehandling i lever/gallvägar vid primär tumör, och kirurgi 
samt ablationer även för metastatisk sjukdom. Planerad behandling anges samt behandlingsintention. 
Planerad behandling styr vad SweLiv senare efterfrågar- planeras resektion i anmälan så efterfrågar 
registret ett ingreppsformulär till dess ett ingreppsformulär skickas in oavsett om behandling 
genomförts eller ej. Orsak till eventuellt ändrad behandlingsplan kan anges på behandlingsblankett. 

Planeras	behandling		
av lever/gallblåsa/gallgång 

 
 

Beslut om planerad behandling för att påverka den diagnos som Ni 
angivit efterfrågas här.  

 

Ange ja eller nej 

Vid ja, skall samtliga behandlingsalternativ besvaras, vid nej frågan om 
främsta orsak. 
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Främsta	orsak	till	alt	
ingen	tumörbehandling		

	

Ingen behandling eller best supportive care, ange främsta orsak.  

Ange ett alternativ: 

• Funktionsstatus/comorbiditet/leverfunktion. Funktionsstatus 
(ECOG), eller komorbiditet inkluderande leverfunktion kan 
utgöra kontraindikation. 

• Diagnostiska kriterier för malignitet uppfylls ej/saknas 
indikation. 

• Tumör radikalt opererad. 
• Missbruk. 
• Patientens eget val. Eget val anges då patienten avstår från 

behandling trots att det medicinskt finns anledning att 
rekommendera behandling. 

Resektionskirurgi	
lever/gallvägar  

 

Ange ja eller nej  

 

Innefattar ingrepp som innebär resektion av 
lever/gallblåsa/gallgångar, och ex lymfkörtelutrymning.  

Resektion som planeras med syfte att påverka lokal tumörbörda=ja. 

Lokala åtgärder såsom stentning, portaembolisering innefattas inte, 
och här avses inte heller andra resektioner för spridning utanför 
lever/galla, ex åtgärd av lungmetastas. 

Intention	
resektionskirurgi		

	

Välj ett av tre alternativ. 

1. Kurativ 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp 
3. Palliativ/Tumörreducerande 

Intention anger syfte med resektion lever/gallvägar.  

Downsizing anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, men att nuvarande ingrepp syftar till att 
tillsammans med kommande behandling inte medger det utan 
framgångsrik downsizingbehandling (antitumoral medicinsk eller 
medicinskt interventionell behandling, ex kemoterapi, 
radioembolisering, kemoembolisering). 

Ablativ	behandling		
Ange ja eller nej  

Ablation innefattar metoder för lokal destruktion såsom radiovågor, 
mikrovågor, irreversibel elektroporering. Däremot registreras 
stereotaktisk strålbehandling separat under strålbehandling. 
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Intention	ablation		
Välj ett av tre alternativ. 
1. Kurativ 
2. Kurativ men kräver fler ingrepp  
3. Tumörreducerande 

Intention anger syfte med ablation lever/gallvägar.  

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att den kliniska bedömningen 
är att man syftar till en kurativ strategi, men att det kräver fler ingrepp 
antingen pga tumörbörda eller leverfunktion, ex som flerstegsingrepp, 
efterföljande transplantation etc i lever och/eller annan lokal. 

Levertransplantation		

	

Ange ja eller nej  

 

Planerad levertransplantation lever/gallvägar 

Ja anges då det finns ett beslut om utredning för transplantation. Ja 
innebär således inte att levertransplantationsutredning har genomförts 
eller att patienten ens har remitterats till transplantationsenhet. 

Intention	
transplantation		

	

Välj ett av tre alternativ. 

1. Kurativ 
2.  Kurativ men kräver fler ingrepp  
3. Palliativ/tumörreducerande 

Kurativ men kräver fler ingrepp anger att den kliniska bedömningen 
är att man syftar till en kurativ strategi, men att det kräver fler ingrepp 
antingen pga tumörbörda eller leverfunktion, ex som flerstegsingrepp, 
efterföljande transplantation etc i lever och/eller annan lokal. 

Kemoembolisering	
(TACE)	
	

Planerad kemoembolisering lever. 

Ange ja eller nej  

 

Intention	
kemoembolisering		

	

Välj ett av fyra alternativ. 

Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 

• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

Neoadjuvant= tumörbörda i sig medger ingrepp redan nu, men  
behandling syftar till att minska återfall eller risk för dropout under 
väntetid för ingrepp, 
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Downstaging= nuvarande tumörutbredning medger  inte kurativ 
strategi utan framgångsrik downsizingbehandling 

Palliativt= ett icke-kurativt. syfte 

Postoperativt= adjuvant efter ingrepp (efterfrågas även på 
uppföljningsformulär) 

Systemisk	antitumoral	
behandling		

	

Planerad systemiskt antitumoral behandling?  

Ange ja eller nej  

 

Ja= all typ av medicinsk behandling till exempel cytostatika, tyrosin-
kinasinhibitorer, antikroppsbehandling, systemisk immunterapi som 
syftar till att påverka tumörbörda. 

  

Behandlingsintention	
systemisk	antitumoral	
behandling	

	

Välj ett av fyra alternativ. 

Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 

• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

 

Neoadjuvant= tumörbörda i sig medger ingrepp redan nu, men  
behandling syftar till att minska återfall eller risk för dropout under 
väntetid för ingrepp, 

Downstaging= nuvarande tumörutbredning medger inte kurativ 
strategi utan framgångsrik downsizingbehandling 

Palliativt= ett icke-kurativt. syfte 

Postoperativt= adjuvant efter ingrepp (efterfrågas på 
uppföljningsformulär) 

Planerad	
strålbehandling		
av lever/gallvägar 

Planerad strålbehandling lever/gallvägar. 

Ange ja eller nej  

 

  

Behandlingsintention	
strålbehandling		
av	lever/gallvägar	

 

Intention anger syfte med strålbehandling av lever/gallvägar. Här 
anges även NÄR behandling skall ges.  

Välj ett av fyra alternativ. 
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• Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt 

Neoadjuvant anger att behandling syftar till att minska återfall eller 
risk för dropout under väntetid för ingrepp, men att tumörbörda i sig 
redan medger efterföljande ingrepp. 

Downstaging anger att den kliniska bedömningen är att man syftar 
till en kurativ strategi, men att nuvarande tumörutbredning inte 
medger det utan framgångsrik downsizingbehandling. 

Palliativt anger att syftet inte är kurativt. 

Postoperativt anger att syftet är adjuvant som tillägg efter ingrepp. 
 

Planerad	annan	
behandling	
av lever/gallvägar 

Planerad annan behandling lever/gallvägar. 

Ange ja eller nej  

Behandlingsintention	
annan	behandling		
av lever/gallvägar 

 

Intention anger syfte med annan behandling av lever/gallvägar. Här 
anges även NÄR behandling skall ges.  

Välj ett av fyra alternativ. 

• Neoadjuvant (start innan kirurgi/abl/transplantation) 
• Downstaging 
• Palliativ 
• Postoperativt  

Neoadjuvant anger att behandling startar innan kurativt syftande 
kirurgi/ablation men att tumörbörda i sig redan medger efterföljande 
ingrepp. 

Downstaging anger att den kliniska bedömningen är att man syftar till 
en kurativ strategi, men att nuvarande tumörutbredning inte medger 
det utan framgångsrik downsizingbehandling. 

Palliativt anger att syftet inte är kurativt. 

Postoperativt anger att syftet är adjuvant som tillägg efter ingrepp.  

Planeras	behandling	av	
tumör	utanför	
lever/gallblåsa/	
gallvägar		

 

Planerad tumörbehandling annan tumörlokalisation innan behandling 
lever/gallvägar 

Tre alternativ (minst ett anges, nej exkluderar) 

• Nej 
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• Ja primär tumör (enbart för C787) (v) 
• Ja, annan lokal (v) 

 

Funktionsstatus	och	leverfunktion		

Funktionsstatus	
 

Funktionsstatus, enligt bedömning av läkare eller sjuksköterska.  
Funktionsstatus=performance anges med en skala enligt 
ECOG/WHO. 

Alternativ och definition (ett alternativ av sju): 

ECOG/WH
O 

Funktionsstatus 

0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning 

1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är 
uppegående och i stånd till lättare arbete 

2 Är uppegående och kan sköta sig själv men 
klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse 
mer än 50 % av dygnets vakna timmar 

3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden 
till säng eller stol mer än 50 % av dygnets 
vakna timmar 

4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. 
Är bunden till säng eller stol.  

5 Död  

 

 Ej känt 

 

ECOG används då det är ett validerat instrument för att mäta 
patientens funktionsstatus med stor prognostisk betydelse. 

	

Ascites		
	

	
	

	

Ange ett alternativ  

0 Ingen (Kliniskt ingen ascites även om det kan finnas mindre 
mängd  tex på ultraljud men inget behov av ascitesbehandling) 

1 Lättbehandlad (Ascites som kan kontrolleras med 
saltrestriktion och diuretika) 

2 Måttlig/svår (Refraktär ascites som kräver upprepade 
tappningar/TIPS (transjugulär intrahepatisk portosystemisk 
shunt)) 

3 Ej känt 
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236004002 , SNOMED-CT } 

	

Encefalopati	

	

 

Ange ett av nedanstående alternativ 

• Ingen=Oklarhet, förvirring eller personlighetsförändring. 
• Lätt=Uttalad slöhet, sömnig men kontaktbar vid stimulering. 
• Svår =Stuporös, eller värre 
• Ej känt 

Laboratorievärden		
Laboratorievärden som är tagna i anslutning till aktuell utredning (inom 60 dagar). 

α-fetoprotein		
 
 

α-fetoprotein _______(μg/l) eller anges  α-fetoprotein ej känt.  

 

Diagnosspecifikt:  
α-fetoprotein anges vid diagnos C22 samt D376 lever 

Värde 0-1 milj accepteras 

CA	19-9	

	

CA 19-9            _______ (U/ml) eller anges  CA 19-9 ej känt.  

 

Rel ospecifik tumörmarkör för gallvägscancer som påverkas av 
gallstas och livsstil. Ingår i en del diagnostiska algoritmer. Prognostiskt 
använt även för kolorektala levermetastaser.  

Diagnosspecifikt: 
CA19-9 anges för primär malignitet i lever och oklar tumör i lever 
samt levermetastas.	

CEA	
	

CEA_______(μg/L) eller anges  CEA ej känt.  

 

Diagnosspecifikt: 

CEA anges vid C221, C23, C24, C 787 samt D376 

CEA värde 0-1000 accepteras 

Bilirubin	
	

Bilirubin _______ (μmol/l)  eller anges  Bilirubin ej känt.  
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Stegrat Bilirubin anger att leverns möjlighet att ta hand om det gula 
färgämnet bilirubin är nedsatt, antingen pga dålig leverfunktion, 
gallstas eller sönderfall av blodkroppar.  

Bilirubin 1-1500 μmol/l.  

PK(INR)	 PK (INR)          _______ alternativt   värde ej känt/bedömbart pga 
Waran 

INR mäter leverns K-vitaminberoende produktion av 
koagulationsfaktorer. Påverkas av waran men inte 
heparinmedicinering. 

 
Diagnosspecifikt 

PK anges vid diagnos C22, C23,C24  

PK 0,7-12 INR. Värde anges med en decimal. 

Albumin	(g/l)	

	

Albumin  _______(g/l) (värde 8-50 accepteras) 

Albuminvärde påverkas av leverfunktion, men också tex 
inflammation. Albumin och CRP bör vara från samma 
provtagningstillfälle. 

 

Diagnosspecifikt  
Albumin anges vid diagnos C22, C23,C24  

Begränsningar i värde som skall kunna matas in: 

Albumin 8-50 g/l. Heltal 

Kreatinin	(umol/l)	

	

Kreatinin _________ umol/l eller ej känt/bedömbart pga dialys 

 

Kreatinin 30-1500 μmol/l ett numerärt heltal 

CRP	(mg/l)	
	

CRP ange_______ mg/l eller ej känt 

 

CRP stiger vid inflammatoriska tillstånd, oavsett om det är orsakat av 
infektion eller annan inflammation inkluderande inflammation pga 
malignitet. 

CRP anges från 0-1000 mg/l. 

Child-Pugh	
MELD	

Automatiskt genererade scorer (besvaras variabler kan anges) 

 



 

144 

 

mGPS	

	

	
	

Child-Pugh  

Child A=5-6p 

B=7-9p 

C=³10p 

 

Faktor/ 

poäng 

1 2 3 

Bilirubin <34 34-51 >51 

Albumin >35 30-35 <30 

INR >1.7 1.7-2.3 >2.3 

Ascites Ingen Mild Svår 

Encefalopati Ingen Mild Svår 

 

MELD 

MELDscore = 9.57*ln(Kreatinin)+3.78*ln(bili)+11.2*ln(INR)+6.43. 

Heltal anges enbart. 

För SweLiv anges enbart MELD då Kreatinin och INR kan anges. 

 

Modified Glasgow Prognostic Score (mGPS, score 0-2)  

 

mGPS Score 

CRP ≤10,  Albumin ≥ 35 g/l 0 

CRP ≤10,   Albumin < 35g/l 0 

CRP >10, Albumin ≥ 35 g/l  1 

CRP >10,  Albumin ≥ 35 g/l 

 

2 

CRP >10,  Albumin < 35g/l,   2 
 

Tumörutbredning	 

Vilka	radiologiska	
undersökningar	har	

Vilken radiologi ligger till grund för staging? 

Alternativ, flera alternative kan anges, ange ja och nej för samtliga 
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genomförts	som	
underlag	till	beslut?	
 

• MR-lever 
• CT- Buk/Lever 
• PET-CT 

Enbart maligna/oklara diagnoser 

Radiologiskt	påvisad	
tumör,	ange	antal	

		
	

Alternativ, ange ett av följande: 

0 (tumör ej påvisad radiologiskt),1,2, 3, 4, 5, 6-10, eller antal tumörer 
ej känt (tumör ses radiologiskt, men antal har ej definierats). 

Ange antal tumörer, som bedöms ha samma diagnos som anmäld 
tumör.  

 

Antal anges för C*, D376, D134 lever. Antal för perihilär 0-2, 
gallblåsa 0-1 (underlättar logiken ang datum för påvisande av 
förändring radiologiskt.) 

Diagnosdatum	 Dold variabel som konstrueras utifrån angivna datum då tumör 
påvisades radiologiskt eller patologiskt. 

Variabel som också används för registrering i cancerregistret. 

Behöver konstrueras utifrån MDK data och datum för biopsi. 

 

SCTID:432213005 date of diagnosis 

Finns	dysplastiska/	
LIRAD	3-4	noduli	utöver	
detta	antal?	

	

Ange ja eller nej 

Definition: Här anges enbart noduli, som inte räknats in i föregående 
variabel men som bedömts som premaligna tex bedömd som 
dysplastiskt nodulus eller LIRAD 3 eller 4 nodulus alternativt noduli 
som inte kan klassificeras som maligna pga storlek (<10mm).  

 

Variabel enbart för primär malignitet lever eller oklar tumör i lever. 

Datum	då	
tumör/förändring	
påvisades	radiologiskt?	
	

Datum då tumör/förändring påvisades radiologiskt enligt	MDK	1	
visas	upp	
 

SCTID Cancer diagnosis based on investigations (finding) 
373796003. 
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Datum	för	misstänkt	
första	recidiv	

Ange datum för misstänkt första recidiv. 

Vid behandlingsevaluering skall variabeln vara blockerad, och tidigare 
datum för datum för påvisad tumör skall visas (innebär att det kan 
finnas både en första påvisad tumör, och ett ev första recidiv som 
visas, men att man kan disk om fler datum skall visas upp(2021?) 

 

Definition av misstänkt första recidiv: Första datum då misstanke 
anses bekräftad. Om liten/oklar förändring har förelegat tidigare men 
då inte uppfattats som malign anges det datum då tex radiologi (alt 
cytologi, patologi eller lab) påvisade progress/tidpunkt då man 
kliniskt beslutade sig för att betrakta det som recidiv.   

Obs att även första recidiv enbart kan anges en gång förutom i de fall 
då PAD efter ingrepp innebär att misstanken om recidiv föll bort. 

Datum	för	misstänkt	
recidiv	(annat)	
	

Datum för misstänkt annat recidiv (ej första) 

Datum för annat återfall  

(obs att datum för debut och första recidiv skall finnas) förifylld om 
detta tidigare rapporterats) 
 

Andel med recidiv som blir föremål för ny MDK kan uppdateras fram 
till uppföljning 3 år efter senaste ingrepp.  

Ev senare återfall fångas inte om inte spontaninrapportering sker.  

Utbredning	i	
extrahepatiska	
gallvägar	
	

	

Utbredning i extrahepatiska gallvägar, ange ett alternativ:  

1.Nedanför bifurkationen (Bismuth I) 

2. Inbegriper bifurkationen (Bismuth II) 

3. Inbegriper första delningsstället på höger sida (Bismuth IIIa) 

4. Inbegriper första delningsstället på vänster sida (Bismuth IIIb) 

5. Inbegriper första delningsstället på båda sidorna (Bismuth IV) 

6. Tumör klassificeras inte enligt vanlig Bismut 

7.  Cytologi eller PAD utan känd lokalisation i gallvägarna 

8. Extrahepatiska gallvägar avlägsnade. 

 

Tumörutbredning anges i förhållande till gallgångens bifurkation, och 
dess vidare uppdelning på höger respektive vänster sida anges, enligt 
Bismuth-Coulette. Bismuth III med kontralateral kärlpåverkan alt 
Bismuth IV klassificeras i version 8 som TNM T4. 
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Majoriteten av extrahepatisk gallvägscancer utgår från hilusregionen. 
Registret har ett gränssnitt gentemot pankreasregistret, i vilket 
periampullär cancer registreras. Distal gallvägscancer (utgående från 
gallgång nedom inmynningen av ductus cysticus) inkluderande den 
den intrapancreatiska delen av gallgången registreras i 
pankreasregistret. 

 

(Obl för C24*, D37.6 gallvägar, D01.5 gallvägar, släcks ner för 
övriga) 

Strikturens	längd	x-
hepatiska	gallvägar	
(enbart	för	extrahepatisk	
gallgång)	

Strikturens längd i mm i extrahepatiska gallvägar (ange i mm eller alt 
stenosens läng ej känd)  

Ange antal mm:   (5-50mm) 

Stenosens längd ej  känd 

Diameter	tumör	1		

	
	

Alternativ: 

Tumör 1, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt 

 

Villkor: Anges enbart då det i variabelantal tumörer angetts att det 
finns mätbar tumör. 

 

Tumördiameter anges i mm, med en decimal. Om annat värde än noll 
anges i decimalen skall kontrollfråga ställas: Ange diameter i mm, inte 
cm. Konfirmera mått. 

Diagnosrelaterade begränsningar: 

Primär lever (benign och malign) , antal tumörers diameter 4 

Gallblåsa, antal tumörers diameter 1 

Perihilär gallgång antal tumörers diameter, 1 

Metastas, antal tumörer diameter, 1 

Diameter	tumör	2	 Tumör 2, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt 

Diameter	tumör	3	 Tumör 3, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt 
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Diameter	tumör	4	 Tumör 4, mått mm……. (5-300) Alt mått ej känt 

 

Trombos	i	porta-	eller	
lever-ven?	
	

Ange ja eller nej 

 

Visas vid malign och oklar tumör primär  lever 

Tumörtromb?	 Tumörtromb (kan påverka stadieindelning), skall besvaras: 

Alternativ (1 av 3): 

• Nej 
• Ja   
• Oklart 

 

Definition: 

Tumörtromb anses föreligga då det bedömts sannolikt, tex mot 
bakgrund av patologiska kärl vilka oftast kan påvisas med 
kontrastundersökning med ultraljud, DT eller MRT).  

Tumör	lokalt	
begränsad?	

	

Ange ja eller nej 

Lokalt begränsad avser om tumören är begränsad till aktuell 
lokal=organ. För lever innebär det att tumör växer över på vävnad 
som framgår av efterföljande variabel. 

Gäller för dia C22, C787, C23, 24, D376, echonococc 

Ange	lokal	för	överväxt	

	

Ange lokal för överväxt , ett eller flera alternativ 

• Lever 
• Diafragma 
• Hilarplatta 
• A hepatica  
• V porta 
• Peritoneum/bukvägg 
• Tarm/ventrikel 
• Pancreas 
• Överväxt mot flera lokaler 

 

För C23 ska alla alternativ visas. För C22, C787, C24 ska inte lever 
och hilarplatta visas, men övriga.  
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Engagemang	av	v	porta	
	

	

Ange om kärlengagemang finns  (>50 % av circumferensen): 
 

• Porta huvudstam 
• Portas bifurkation 
• Höger porta 
• Vänster porta 
• Både höger och vänster porta 

 

För C23, C24 

Engagemang	av	
leverartär	
	

	

Minst ett alternativ ska anges. 

• Hepatica communis 
• Artärbifurkationen 
• Höger leverartär 
• Vänster leverartär 
• Både höger och vänster leverartär 

 

För C23, C24 

 

Ange om kärlengagemang finns  (>50 % av circumferensen): 

Tumörutbredning	i	
gallblåsa	

	

	

Ange ett av följande alternativ angående tumörutbredning i gallblåsa: 

• Tumör lokaliserad till peritonealsidan 
• Tumör lokaliserad till leversida 
• Ductus cysticus (nu diagnos ICD 11 2C14.0) 
• Polyp 
• Gallblåsa borttagen 
• Ingen synlig tumör i gallblåsa 
• Kan ej anges 

Anges för C239, D376 gallblåsa 

Ange	storlek	vid	polyp		 Ange polypens storlek i mm (längsta längd), anges i mm… (5-30) 
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Lymfkörtlar		                         
N-stadium samt generella lymfkörtlar  
Obs kontrollfunktion gentemot N om det anges i TNM 

 

Lymfkörtelmetastas	
 

 

Lymfkörtelmetastas 

Alternativ (ja eller nej, bägge skall besvaras) 

lokal lymfkörtelstation Ja/Nej 

generell lymfkörtelstation Ja/Nej 

 

Definition: 

Radiologiskt metastasmisstänkta lymfkörtelstationer skall ha ett 
kortaxelmått > 20mm vid HCC, >15 mm vid 
cholangiocarcinom.  

Lokala lymfkörtelmetastas vid metastas avser körtlar i 
förhållande till lever 

Bedömning vid MDK kan användas. 

Lokala respektive generella lymfkörtlar anges, där generella  

lymfkörtlar klassificeras som M1 enligt TNM.  För definition av 
lokal och generell, se nedan. 
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Körtelstationer som räknas som lokala/regionala: 

Gemensamt för diagnoserna: Körtelstation 12= körtlar utmed 
leverligament (ligamentum hepatoduodenale) samt körtelstation 
8 ( a hepatica propria. 

Dessutom gäller följande tillägg för körtelstationer som 
betecknas som regionala: 

HCC: Körtlar under diafragma samt 16a pericavala körtlar ovan 
njrven. 

Högersidiga cholangiocarcinom: Periduodenala samt 
peripancreatiska körtlar inkluderas i de lokala 

Västersidiga cholangiocarcinom: inkluderar körtlar i 
gastrohepatiska ligamentet. 

Gallblåsecancer: Truncus celiacus samt a mesenterica superior 
räknas som lokala. 

Perihilär gallgång: Inga tillägg. 

Metastatisk sjukdom: Körtlar som räknas som lokala i 
förhållande till primärtumör skall inte anges här. 

 

Anges enbart för maligna diagnoser 

	Övrig	metastasering  

Övrig	metastasering	
(vid levermetastas avses 
annan lokal än lever) 

Övrig metastasering 

Ange ett alternativ:  

• Nej, har aldrig funnits 
• Ja, metastas finns 
• Ja, metastas tidigare men nu ej påvisbar.  

 

Obligatorisk variabel för maligna diagnoser 

 

Vid ja, metastas finns, ange lokal för metastas:  

Alternativ (Flera kan anges) 
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Lokal	för	metastas	 • Lunga   
• Binjure  
• Lever (alternativ för spår gallblåsa, perihilär) 
• Peritoneum   
• Skelett 
• Mjukdelar/hud 
• Lokalrecidiv av primärtumör (alt vid metastas) 
• Annan 

 

För alternativet peritoneum avses ej direkt överväxt från 
lever/gallvägar/gallblåsa. 

Vid levermetastatisk sjukdom avser frågan att klarlägga om det 
finns annan påvisad spridning utanför primärtumör, än till 
levern. 

Ange	kommande	enhet	för	
behandling/uppföljning	av	
patienten	

	

Ange sjukhus och klinik för kommande behandling/uppföljning 
av patienten. 
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KIRURGI/ABLATION– FORMULÄR 2A  
För samtliga, där sista anmälnings- eller MDK formulär anger att efterföljande 
ablation/resektion/transplantation planeras. Detta innefattar ingrepp med syfte att 
med ablation, resektion eller behandla tumör i lever, gallblåsa och/eller gallvägar. 
 

Kontrollmall bör fånga saknade behandlingsformulär efter 45 dagar vid planerad 
res/abl och 90 dagar då tx planeras   

Staging	(MDK) 

Ange	senaste	MDK	
inför	ingrepp	
	

Tidigare inrapporterade MDK finns angivna (rullista), men också en 
möjlighet att lägga in ett nytt datum. 

Om ett nytt datum rapporteras, kan man i översikten se att det 
saknas ett MDK formulär för det datumet. 

Tumör	antitumoralt	
behandlad	sedan	
MDK?	

Ange ja eller nej 

 

Vid	ja,	antitumoralt	
behandlad,	specificera	
behandling	

Kemoterapi/TACE 

Ablation/resektion 

Primärtumör utanför lever/gallvägar 

Metastas utanför lever/gallvägar  

Ingrepp	 

Vilket	ingrepp	har	
genomförts?	

´	

	

Ange ett av följande: 

• Ablation (JJA43,	JJA44,TJJ10) 
• Ablation+resektion (kod	enl	ovan+	JJB-kod) 
• Resektion  (JJB-kod) 
• Resektion enbart gallblåsa/gallvägar 
• Transplantation (JJC) 
• Annat lokalt ingrepp (inklusive lymfkörtlar) 
• Explorerad men resektion/ablation/transplantation eller 

annat lokalt ingrepp ej genomfört 
• Inget ingrepp har genomförts 
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Datum	för	ingrepp	

		

	

Datum för ingrepp 

Ange Datum 202Å-MM-DD 

 

Obs ej aktuellt om inget ingrepp 

Ange	åtgärdskod	

	

Ange åtgärdskod (Operationskod, sk KVÅ kod) 

Ange femsiffriga operationskoder och fritext.  

Koder hämtas från Socialstyrelsens klassifikation av kirurgiska 
åtgärder. Detta är en svensk version av NOMESCO. När kod fyllts i 
på webformulär, hämtas tillhörande text. Detta möjliggör kontroll av 
att rätt kod angivits. 

Alternativ 

Sju KVÅ koder kan skrivas in och minst en måste anges. Separat 
manual bifogas i appendix ang rekommendationer för KVÅ koder. 

Nuvarande	diagnos	
för	registerposten	

Visas enbart i de fall då ingrepp ej genomförts eller då det enbart har 
genomförts ett explorativt ingrepp. Diagnos som övergripande 
variabel visas. 

Ska	diagnos	ändras	
(för	registerposten)?	

	

	

Skall diagnos ändras för registerposten? 

Ange ja eller nej 

Anges enbart vid ej genomfört eller explorativt ingrepp. 

Lokal/typ	av	
förändring/diagnos	

Enligt tidigare diagnoser på anmälan/MDK 

Orsak	till	förändrad	
diagnos	

Ange ett av följande: 

• Radiologisk/klinisk bedömning 
• Cytologisk/patologisk bedömning 
• Tidigare felaktigt rapporterad diagnos 

 

Cancerregistret prioriterar cytologiska/patologiska belägg för 
diagnos, och då histologiska belägg finns för aktuell diagnos skall 
detta alternativ väljas. 

Orsak	till	att	ingrepp	
ej	har	
genomförts/slutförts	

• Malign tumör utesluten preoperativt. Ev tidigare 
canceranmälan skall tas bort. 
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• Preoperativt identifierad tumor kan ej återfinnas 
• Större tumörutbreding i lever/gallvägar 
• Tumörutbredning utanför lever/gallvägar (inkluderar fynd av 

annan malignitet). 
• Allmäntillstånd 
• Peroperativ död 

 

Välj alternativ utanför lever/gallvägar, i de fall då alternativ större 
tumörutbredning samt tumör utanför lever/gallvägar föreligger 
(eftersom det visar på en sjukdom som är spridd). 

Till lever/gallvägar räknas regionala lymfkörtlar. 

Till tumörutbredning utanför räknas spridning utanför 
lever/gallvägar 

Annat	lokalt	ingrepp	i	
lever	
	

Annat lokalt ingrepp  

Alternativ ett av följande ingrepp 

• Steg 1 i ett tvåstegsförfarande utan leverresektion. 
• Portaligatur 
• Deroofing levercystsjukdom 
• Echinococcsjukdom utan leverresektion 
• Hyperterm leverperfusion 
• Annat ingrepp (inkl lymfkörtelresektion). 

 

Vid annat ingrepp, är blankett färdig. 

Biopsi/PAD	taget	i	
samband	med	
ingrepp?	

	

Visas vid alt 1,6 och 7 för olika ingreppsalt. 

Ange ja eller nej 

Vid ja skall diagnosdel av PAD formulär fyllas i. 

Resektion	eller	transplantation  

Bekräfta	access	vid	
resektion	och	i	komb.	
	

Bekräfta access (sätt att komma åt) för resektion. 

Alternativ (flera kan föreligga eftersom vi rapporterar ablation och 
resektion separat). 

• Öppen operation  
• Laparoskopi/robot (JJBX1) 
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• Laparoskopi/robot, konverterad 

 

• Syfte: Att spegla access för ablation och resektion, eftersom 
det förväntas ha relevans för precision och morbiditet. 

• Till alternativ laparoskopi räknas robotassisterade ingrepp 
(som också anges med tilläggskod zxc96).  

 

Logik: Öppet ingrepp inkl samtliga JJB men utesluter JJBX1. 

Porta	
ligerad/emboliserad	
inför	ingrepp?	

Innefattar att porta stängts i samband med ingrepp, med ligatur eller 
annan intervention.  

Ange ja eller nej 

Anges inte för tx 

Genomgått	avlastning	
av	gallvägar	inför	
ingrepp?	
	

Ange ja eller nej 
 
Vid ja ange teknik, Ange ett av 3. 

• Endoskopisk (ERC etc) 
• Percutan  (PTC) 
• Både ERC och PTC 

Ange	ASA-klass	

	
• En i övrigt frisk patient. 
• En patient med lindrig systemsjukdom 
• En patient med allvarlig systemsjukdom.  
• En patient med svår systemsjukdom som är ett ständigt hot 

mot livet 
• En moribund patient som inte förväntas överleva utan 

operation.  

ASA=American Society of Anesthesiologists, har tagit fram denna 
klassifikation av morbiditet inför operation, med stort prediktivt 
värde. Information finns på svensk anestesiologisk förenings 
hemsida, www.sfai.se 

Tumörutbredning	
lever	
	

Tumör i lever identifierad i samband med ingrepp? 

Ange ja eller nej 
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Finns	misstanke	om	
lokal	överväxt	från/till	
intilliggande	organ?	
	

Vid identifierad tumör, ange misstanke om överväxt från/till 
intilliggande organ.  

Ange ja eller nej 

Resektion	med	
friläggning	av	centralt	
kärl	som	skall	
bevaras?		
	

Resektion med friläggning av central kärl/gallgång som skall bevaras? 

Alternativ 

• Nej 
• Ja, <3mm från kärl/gallgång enligt skiss eller intill någon av 

de 3 levervensinmynningarna.  

Definition av kärl/gallgång som innefattas: Centrala kärl som inte 
enbart riktar sig till ett segment. Centrala delar upp till porta/a 
hepatica/gallgång till höger sidas främre eller bakre skänkel (främre 
eller bakre sektor av hö leverlob (sektorgrenar till segment 5-6 resp 
7-8) respektive vänster sida innefattande kärl/gallgång i pars 
umbilicalis fram till, men inte innefattande segmentgrenar till 
segment 2,3 eller 4. På vensidan innefattas tumör som ligger i 
anslutning till huvudstam av leverven (inom 3 cm ca från inflöde), 
liksom tumörer som ligger i anslutning till vena cava. 

• Okänt  

 

Tumör	inom	3mm	i	
anslutning	till	
kärl/gallgång?		

		
	

Tumör inom 3 mm från kärl/gallgång som skall bevaras? 

Alternativ 

• Nej 
• Ja, <3mm från kärl/gallgång enligt skiss eller intill någon av 

de 3 levervensinmynningarna.  

 

Definition av kärl/gallgång som innefattas: Centrala delar upp till 
porta/a hepatica/gallgång till höger sidas främre eller bakre skänkel 
(främre eller bakre sektor av hö leverlob (sektorgrenar till segment 5-
6 resp 7-8) respektive vänster sida innefattande kärl/gallgång i pars 
umbilicalis fram till, men inte innefattande segmentgrenar till 
segment 2,3 eller 4. På vensidan innefattas tumör som ligger i 
anslutning till huvudstam av leverven (inom 3 cm ca från inflöde), 
liksom tumörer som ligger i anslutning till vena cava. 
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Genomförd	
resektion/rekonstrukt
ion	av	centralt	kärl	
	

	

Resektion eller rekonstruktion av centralt kärl i samband med 
ingrepp. Innefattar att kärl reseceras som bedöms vara vitalt för 
funktion, och som därför rekonstrueras, med eller utan graft. 

Ange ja eller nej 

 

Antal	resektat	
(resecerade	områden)	

	

(v)	

Som resektat avses antal olika kilresektat/formella resektioner. 
Reresektion under samma ingrepp i tidigare resecerat område pga 
dålig marginal/devitaliserad vävnad räknas det till tidigare resektat. 

(o då det angetts kod JJB) 

 

Ange 1,2,3,4,5,6-10, 11= 11 eller fler. 

Ange	segment	och.	
Omfattning	av	
resektion.		
	

Ange resecerad lokal och omfattning 

Alternativ: 

Segment 1-8 kan anges Ett till flera kan anges. 

Omfattning För varje ikryssat segment så skall det kryssas I antingen 
segmentresektion eller icke-anatomisk resektion. 

Syfte: Beskriver ingreppets omfattning I lever, och därmed tumörens 
utbredning i lever. 

(o för gruppen JJB) 

Strasberg and Phillips Annals of Surgery ! Volume 00, Number 00, 2012

FIGURE 1. Three orders of ramification of the proper hepatic
artery are shown color coded. First order (red ) is division into
right (A) and left (B) hepatic arteries. The second order is divi-
sion into sectional arteries (green) including the right anterior
(C), the right posterior (D), the left medial (E), and the left
lateral (F) sectional arteries. The third order division (blue) is
into segmental arteries, which are numbered and correspond
to the Couinaud segments. The 3 orders supply hemilivers or
livers, sections, and segments. Note that the second order and
third order for the left medial sectional artery and artery to
segment 4 are identical (banded green and blue). Segment 1,
which is separate from the 2 hemilivers is supplied by arteries
that arise from the right and left hepatic arteries (not shown).
Ramification of the bile ducts is identical to that of the arteries.

and “left lobectomy”). The French literature used the terms “right
liver” and “left liver” or “hemiliver” and the corresponding surgical
terms of “right and left hepatectomy or hemihepatectomy.”5 However,
the terms lobe and lobectomy, were anatomically incorrect,1,2 caused
confusion with the different “lobes” of surface anatomy, and were
consequently rejected by the Brisbane 2000 Nomenclature Commit-
tee in favor of the latter terms. Therefore, to determine whether the
Brisbane 2000 Nomenclature was being adopted, it was evaluated
whether there was a relative decrease in use of the specific terms
“right and left hepatic lobectomy” and an increase in the use of “right
and left hepatectomy or hemihepatectomy” over the past 20 years.
Also, to ascertain whether any observed shift was specifically related
to the timing of the introduction of the terminology in 2000, the annual
use during the 2 decades was calculated. The evaluations were both
global and regional, the latter based on the 3 International Hepato-
Pancreato-Biliary Association geographic regions. Where numbers
allowed, tabulation of use in the literature from individual countries
was also carried out.

The literature was searched using OVID for papers using the
keywords “right hepatic lobectomy”(A), “left hepatic lobectomy”(B),
“right hepatectomy”(C), “left hepatectomy”(D), “right hemihepatec-
tomy”(E), and “left hemihepatectomy”(F) either in the title or abstract.
The searches were limited to human studies. Papers were accepted
in English or other languages. For papers other than in English to be
accepted, a translation of the title and/or abstract into English had to
be available and contain one of the terms described earlier. The coun-
try of origin was also determined. All papers including case reports
and reviews were accepted, but letters were not. Papers originating

FIGURE 2. A, First-order division of the liver into hemilivers or
livers. Midplane of liver shown in red. B, Second-order division
of liver into sections. RPS, right posterior section; RAS, right an-
terior section; LMS, left medial section; LLL, left lateral section.
The intersectional planes are shown in green. C, Third-order
division into numbered segments.

Copyright © 2012 Lippincott Williams & Wilkins. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.
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Ange	segment	som	
reseceras	

Ange ja och nej för varje 
segment 

• Segment I  
• Segment II 
• Segment III  
• Segment IV  
• Segment IV A 
• Segment IV B  
• Segment V   
• Segment VI 
• Segment VII 
• Segment VIII  

 

Logiska kontroller: 

JJB50= segment 5-8 

JJB 40= segm 2-4 

JJB 30= 2 segment 

JJB53: > 4 segment tas 
bort 

JJB20= 1 segment 

JJB60= 3 segment bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange	omfattning	för	
varje	markerat	
segment	 Lokal Omfattning  

 - Segment I 
- Segment II 
- Segment III  
- Segment IV A 
- Segment IV B 
- Segment V 
- Segment VI 
- Segment VII 
- Segment VIII 

- Segmentresektion 

- Segmentresektion 

- Segmentresektion 

- Segmentresektion 

- Segmentresektion 

- Segmentresektion 

- Segmentresektion 

- Segmentresektion 

- Segmentresektion 

- Icke-
anatomisk 

- Icke-
anatomisk 

- Icke-
anatomisk 

- Icke-
anatomisk 

- Icke-
anatomisk 

- Icke-
anatomisk 
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- Icke-
anatomisk 

- Icke-
anatomisk 

- Icke-
anatomisk 

Ablativ	behandling	i	levern	
(kan registreras som JJA 43, JJA44, TJJ10) 

Access	vid	ablation?	

	

Bekräfta access (sätt att komma åt). 

Alternativ (flera kan föreligga eftersom vi rapporterar ablation och 
resektion separat). 

• Percutan ablation (TJJ10) 
• Öppen ablation (innefattar JJA43 som dock ibland även har 

använts vid percutant ingepp) 
• Laparoskopisk/robot  

Syfte: Att spegla access för ablation och resektion, eftersom det 
förväntas ha relevans för precision och morbiditet. 

Metod	för	nålplacering	

	

Metod för nålplacering 

Flera alternativ kan vara aktuella: 

• Visuellt/taktilt 
• Ultraljud 
• Dt-ledd/MR 
• Fusionssystem 
• Navigationssystem 

Ange	teknik	för	
ablation	

	

Ange ett alternativ för teknik 

• Mikrovågsbehandling (MWA) 
• Radiovågsbehandling (RFA) 
• Irreversibel elektroporering (IRE) 
• Kombinerat ingrepp/annan metod 
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Kombinerad	metod,	
specificera	

	

Ange kombination, ett av 4 alt. 

 

1. MWA + IRE 

2. MWA + Etanol 

3. MWA + TACE 

4. Annan kombination/metod 

 

Antal	tumörer	som	
abladerats	

Ange antal, ett av följande 

1,2,3,4,5,6-10, 11 och fler  

Segment	som	
engageras	av	ablation		

 
 

• Segment I  
• Segment II 
• Segment III  
• Segment IV  
• Segment V  
• Segment VI 
• Segment VII 
• Segment VIII 

Ablation	i	anslutning	
till	kärl/gallgång?		
	

Behandlad tumör i anslutning till central kärl/levervensinmynning 
eller cava?  

Alternativ, ange ett 

• Nej 
• Ja, <3mm från kärl/gallgång enligt skiss eller intill någon av 

de 3 levervensinmynningarna.  
• Ja, behandling i anslutning till annan ven ≥ 3mm  
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Lymfkörtlar	

Lymfkörtlar	
 

Har lymfkörtel resecerats? 

Ange ja eller nej 

Vid ja ange stationer, flera alternative kan vara aktuella: 

• Lymfkörtelsampling (enstaka/selekterade) Detta alt utesluter 
andra alternativ 

• Leverligament (station 12+8) 
• Paraduodenala (station13) 
• Aortocavala (station 16) 
• Annan regional lymfkörtelstation 
• Annan generell lymfkörtelstation 

Åtgärd	annan	lokal  
(gemensam del efter res/tx och ablation) 

Samtidigt	ingrepp	
utanför	lever/galla	(ej	
lgll)	

 

Ange ja eller nej 

Vid ja ange lokal (flera alternativ möjliga) 

Vid ja erhålles fråga om samtidigt ingrepp för metastas eller primär 
tumör.  

Samtidigt	ingrepp	för	
metastas  

 

Ange ja eller nej, vid metastas (annan lokal än i 
lever/gallvägar); 

Strasberg and Phillips Annals of Surgery ! Volume 00, Number 00, 2012

FIGURE 1. Three orders of ramification of the proper hepatic
artery are shown color coded. First order (red ) is division into
right (A) and left (B) hepatic arteries. The second order is divi-
sion into sectional arteries (green) including the right anterior
(C), the right posterior (D), the left medial (E), and the left
lateral (F) sectional arteries. The third order division (blue) is
into segmental arteries, which are numbered and correspond
to the Couinaud segments. The 3 orders supply hemilivers or
livers, sections, and segments. Note that the second order and
third order for the left medial sectional artery and artery to
segment 4 are identical (banded green and blue). Segment 1,
which is separate from the 2 hemilivers is supplied by arteries
that arise from the right and left hepatic arteries (not shown).
Ramification of the bile ducts is identical to that of the arteries.

and “left lobectomy”). The French literature used the terms “right
liver” and “left liver” or “hemiliver” and the corresponding surgical
terms of “right and left hepatectomy or hemihepatectomy.”5 However,
the terms lobe and lobectomy, were anatomically incorrect,1,2 caused
confusion with the different “lobes” of surface anatomy, and were
consequently rejected by the Brisbane 2000 Nomenclature Commit-
tee in favor of the latter terms. Therefore, to determine whether the
Brisbane 2000 Nomenclature was being adopted, it was evaluated
whether there was a relative decrease in use of the specific terms
“right and left hepatic lobectomy” and an increase in the use of “right
and left hepatectomy or hemihepatectomy” over the past 20 years.
Also, to ascertain whether any observed shift was specifically related
to the timing of the introduction of the terminology in 2000, the annual
use during the 2 decades was calculated. The evaluations were both
global and regional, the latter based on the 3 International Hepato-
Pancreato-Biliary Association geographic regions. Where numbers
allowed, tabulation of use in the literature from individual countries
was also carried out.

The literature was searched using OVID for papers using the
keywords “right hepatic lobectomy”(A), “left hepatic lobectomy”(B),
“right hepatectomy”(C), “left hepatectomy”(D), “right hemihepatec-
tomy”(E), and “left hemihepatectomy”(F) either in the title or abstract.
The searches were limited to human studies. Papers were accepted
in English or other languages. For papers other than in English to be
accepted, a translation of the title and/or abstract into English had to
be available and contain one of the terms described earlier. The coun-
try of origin was also determined. All papers including case reports
and reviews were accepted, but letters were not. Papers originating

FIGURE 2. A, First-order division of the liver into hemilivers or
livers. Midplane of liver shown in red. B, Second-order division
of liver into sections. RPS, right posterior section; RAS, right an-
terior section; LMS, left medial section; LLL, left lateral section.
The intersectional planes are shown in green. C, Third-order
division into numbered segments.

Copyright © 2012 Lippincott Williams & Wilkins. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.
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Vid ja ange lokal (flera alternativ möjliga) 

Valbara alternativ: 

lunga, peritoneum, binjure, annan lokal 

Samtidigt	ingrepp	
primär	tumör	

 

Ange ja eller nej 

Ingreppsformulär är åtgärds och inte diagnosregistrerat varför denna 
fråga behöver besvaras (men är inte avsedd för primära maligniteter 
utan enbart vid metastatisk sjukdom från primärtumör med annat 
ursprung). 

Bedömning	av	radikalitet	och	kvarvarande	tumör	vid	ingrepp		
(gäller efter såväl resektion, tx, som ablation) 

Föreligger	lokal	
radikalitet	av	
behandlad	tumör?	

	

Ett alternativ 

Ja resp Nej resp oklart  

Syfte:  
Radikalitet är en kvalitetsindikator och påverkar prognos. 
Efterföljande kirurgi inom 30 dagar innebär att uppföljning 
registreras för bägge ingreppen på ett uppföljningsformulär. 

Kvarvarande	annan	
tumör	i	
lever/gallvägar?		

Kvarvarande annan (än den/de nu behandlade tumörerna) i 
lever/gallvägar?  

Ange ja eller nej 

Syfte:  
Radikalitet är en kvalitetsindikator och påverkar prognos. 
Efterföljande kirurgi inom 30 dagar innebär att uppföljning 
registreras för bägge ingreppen på ett uppföljningsformulär. 

Vid	kvarvarande	
tumör,	planeras	nytt	
ingrepp?	

	

Vid kvarvarande tumör, planerad för nytt ingrepp? 

Ange ja eller nej 

Fråga 4: Finns tumör utanför lever/gallvägar? 

Ange ja eller nej 

Blödning	under	
ingrepp	
O för resektion/tx, men 
skall ej besvaras vid 
ablation.	

Ange blödning i milliliter. 
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VÅRDTID, KOMPLIKATIONER EFTER 30 DAGAR SAMT 
VÅRDPLAN EFTER INGREPP – FORMULÄR 3 
Formulär 3 fylls i efter	ingrepp.		
Fylls	inte	i	då	enbart	exploration	har	genomförts	
Då	flera	ingrepp	har	genomförts	inom	30	dagar	utsträcks	uppföljningstid	till	30	dagar	
efter	senaste	ingrepp.	 

Vårdtid	 

Tumöringrepp,	datum	

	

Ange datum för ingrepp i lever/gallvägar och/eller behandling 

20ÅÅ-MM-DD 

Originalvariabel finns på ingreppsformulär. 

 

Logisk kontroll: Datum får inte vara inom 25 dagar 
(komplikationer som registreras skall avspegla 1 mån 
komplikationer). 

Ytterligare	ingrepp	inom	
30	dagar?	

	

Alternativ  

• Ja, ingrepp i lever/galla 
• Ja, ingrepp utanför lever/galla 
• Nej 

Vid ev ytterligare ingrepp i lever/galla skall komplikationer 
registreras 30 dagar efter senaste ingrepp. 

Ange	datum	för	ytterligare	
tumöringrepp		

Ange datum för tumöringrepp och/eller behandling i 
lever/gallvägar 

20ÅÅ-MM-DD 

 

Datum används för att skapa ett ingreppsformulär för detta 
datum i de fall då inget finns registrerat i SweLiv (syns i 
översikt) 
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Utskriven	från	er	enhet	till	
hemmet?	

Ange ett alternativ 

• Ja, utskriven till hem eller annat boende. 
• Nej, utskriven till annan enhet 
• Nej, ej utskriven 
• Nej, avliden 

 

Utskrivning till hemmet och annat boende likställs tex. 
utskrivning till permanent sjukhem etc. Utskrivning till annan 
enhet innefattar vård som ges för att behandlas och återhämta 
sig för att kunna skrivas ut till hem eller annat boende. 

Datum	för	första	
utskrivning	från	er	
(behandlande)	enhet?	

	
	

Datum för första utskrivning er (behandlande) enhet efter 
ingrepp? 

Ange datum för utskrivning 
20ÅÅ-MM-DD 

 

Logisk kontroll: Datum får inte vara innan ingreppsdatum, och 
måsta vara senast inrapporteringsdatum. 

 

Vid multipla tumöringrepp: Om första utskrivningsdag är innan 
ingrepp nummer två, skall nytt datum anges för utskrivning 
efter sista ingrepp.  

Om	ej	primärt	utskriven	till	
hemmet,		
ange	utskrivningsdag	till	
hem 

 

Ange datum för utskrivning alt kan ej anges 

20ÅÅ-MM-DD 

 
Hem= tidigare känd adress eller utskriven till annat boende som 
avser enskilt boende.  



  

167 

 

Återinlagd	inom	30-dagar?	

	

Endast ett alternativ ska anges. 

• Nej  
• Ja, ny vård på sjukhus inom 30 dagar. (Avser såväl 

planerad som akut återinläggning) 
• Okänt 

 

Logisk kontroll Skall enbart besvaras vid utskrivning inom 30 
dagar. 

Återinläggning	planerad	
innan	första	utskrivning?	

	

Var återinläggning planerad innan första utskrivning? 

Ange ja eller nej 

  

Planerad återinläggning kan ske pga ingrepp för primär tumör 
eller annat planerat förfarande. Denna grupp exkluderas när vi 
redovisar oplanerad återinläggning.  

Postoperativa	komplikationer	fram	till	utskrivning	(inom	30	dagar)	
	
Obs	att	komplikation	som	inträffat	EFTER	30	dagar	INTE	skall	registreras.	

Syfte:		
Att	registrera	komplikationer	enligt	Clavien	grad	2	eller	högre	

Att	registrera	komplikationer	selektivt	som	är	lever/gallvägsrelaterade,	eller	som	kan	
påverkas	av	process,	vårdrutiner	etc.	
Att	ge	en	realistisk	uppfattning	om	total	mängd	av	behandlingskrävande	komplikationer.	

Komplikation=	komplikation	enligt	Claviens	gradering	grad	2	eller	högre	eller	
komplikation	som	kan	definieras	enligt	vommon	toxicity	criteria	adverse	event	(CTCAE,	
www.).	

Nej=	ingen	uppgift	om	att	denna	komplikation	inträffat.		
	

Klassifikationen	(Clavien	grad	2-5),	avser	att	gradera	svårighetsgrad	(konsekvens)	av	
avvikelse	från	ett	normalförlopp.	God	överensstämmelse	finns	mellan	denna	
klassifikation	och	patientens	bedömning.	För	manual	se	följande	artikel:	

Dindo	et	al	Ann	Surg	2004	Aug;240(2):205-13,	
Slankamenac	et	al	Patient	Safety	in	Surgery	2011,	5:30 
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Leversvikt		
(v) 

 

Leversvikt efter ingrepp 

Ange ja eller nej 

Definition:  

Efter leverresektion eller ablation 

Leversvikt definieras enligt Balzac: 

INR >1.5 eller bilirubin >50 µmol/l dag 5 postop hos patient 
med preop normala nivåer. 

Dessutom registreras fall med INR > 1.5 eller bilirubin >100 
µmol/l (?) efter en månad och/eller som kliniskt bedöms ha 
leversvikt 30 dagar efter ingrepp. 

 

Efter transplantation 

Primary non function som lett till retransplantation eller 
förlängd IVA vård, alternativt leverfunktion  INR >1.5 eller 
bilirubin >2xövre referensnivå dag 30. 

 

Vid	leversvikt,	ange	Clavien 
Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Njursvikt	postoperativt	

	

Definition: nytillkommen njursvikt postoperativt, som 
krävt/kräver dialys eller prisma-behandling:  

Ange ja eller nej 
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Vid	njursvikt,	ange	Clavien	
Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Galläckage	

	

Ange ja eller nej 

Definition; 
Galläckage = >3 gånger s-bilirubin i dränvätska postop dag 3 
eller senare, alternativt behov av invasiv åtgärd, alternativt fått 
denna diagnos kliniskt. 

Vid	galläckage,	ange	
Clavien	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
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Ascites,	blödning	och	övriga	kirurgiska	komplikationer	

Ascites,	blödning	och	
övriga	kirurgiska	
komplikationer	

	

Ange ja eller nej 

Komplikationer som bygger upp kategori (x/7): 

• Ascites 
• Blödning 
• Kärlkomplikation lever/gallvägar 
• Gallvägsstriktur 
• Gastrointestinal perforation 
• Annan tarmkomplikation 
• Bukväggskomplikation 

Ascites		
	

Ange ja eller nej 

Definition: Efter ingrepp nytillkommen ascites, 
behandlingskrävande med dränering alt diuretika. Vid postop 
dränage def. 

Vid	ascites,	ange	Clavien	
Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Blödning	

	
	

Ange ja eller nej 

Definition: Hb-fall>30g/l jämfört med preop värde, behov av 
transfusion eller reoperation/angiografi pga blödning. 
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Vid	blödning,	ange	Clavien	
Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Kärlkomplikation	
lever/gallvägar			
	

Ange ja eller nej 

Definition:  
Kärlkomplikation i lever/gallvägar (trombos, intimaskada, knick 
el striktur) som indicerat behandling med reoperation m 
sotning, angiografi m trombolys/stentning och/eller 
antikoagulantia, eller radiologiskt permanent skada av a hepatica 
inkl dx och sin, v porta dx och sin eller leverven.  

Vid	kärlkomplikation,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Gallvägsstriktur	
	

Ange ja eller nej 

Definition: Gallvägsstriktur med påvisad striktur som krävt 
stent eller reoperation, eller orsakar bilirubinstegring. 



 

172 

 

Vid	gallvägsstriktur,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Gastrointestinal	
perforation/läckage	

	

Ange ja eller nej 

Definition:  
Förekomst av peritonit med nytillkommen, ej postoperativ eller 
infektionsorsakad fri gas, likställs med intraoperativt påvisad 
perforation. Uppkomst av fistel likaså.  

Vid	gastrointestinalt	
läckage,	ange	Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Annan	gastrointestinal	
komplikation	(ileus,	
pancreatit	etc)	

	

Ange ja eller nej 

Definition: Annan interventionskrävande problematik från 
gastrointestinalkanalen såsom ventrikelretention, ileus/subileus, 
pancreatit mm 
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Vid	annan	gastrointestinal	
komplikation,	ange	Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Bukväggskomplikation	

	

Ange ja eller nej 

Definition: Subkutan sårruptur eller annan 
bukväggskomplikation >Clavien 1 

Vid	bukväggskomplikation,	
ange	Clavien	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 

 

 

 

 
 

Infektiösa	komplikationer	
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Infektiösa	komplikationer	
	
	

Ange ja eller nej 

Definition: Misstänkt bakteriell infektion definierat som behov 
av antibiotika >1 dygn eller antiviral behandling som inte är 
profylax.  

Komplikationer som bygger upp kategori (x/7) 

• Lever/gallvägar 
• Buk  
• Blod 
• Lunga 
• Urinvägar 
• Sår 
• Annan 

Lokal	för	infektion	
lever/gallvägar	

	

Ange ja eller nej 

Kliniskt mest sannolika fokus anges 

Lever/gallvägar: ex abscess i lever, cholangit. 

Infektion utanför lever, ex abscess i buk registreras under buk 
även om orsaken till infektion är ingrepp i lever. 

Vid	infektion	
lever/gallvägar,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Lokal	för	infektion	

Buk	

Ange ja eller nej 

Buk: ex abscess utanför lever, i annan del av buk. 
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Vid	infektion	buk,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Lokal	för	infektion	

Blod	

Ange ja eller nej 

Blod: suspekt behandlingskrävande septikemi. Definition enligt 
Sepsis-3 begreppet i överensstämmelse med rek från SoS. Sepsis 
är ett tillsta ̊nd med livshotande organdysfunktion orsakad av ett 
sto ̈rt systemiskt svar (”dysregulated host response”) pa ̊ infektion. I 
kriterierna fo ̈r diagnostik av sepsis inga ̊r poa ̈ngbera ̈kning enligt 
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), som anva ̈nds 
inom intensivva ̊rden fo ̈r att beskriva fo ̈rlopp i sviktande 
organsystem (o ̈kning med minst 2 SOFA-poa ̈ng). Koden 
innefattar diagnos R65.1 samt R 57.2 

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third 
International Consensus Definitions for Sepsis and Septic 
Shock (Sepsis-3). JAMA: the Journal of the American Medical 
Association. 2016;315:801-10 

 

Ange ja eller nej 

• Lever/gallvägar 
• Buk  
• Blod 
• Lunga 
• Urinvägar 
• Sår 
• Annan 
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Vid	infektion	blod,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Lokal	för	infektion	

Sår/sår	bukvägg	

Ange ja eller nej 

Kliniskt mest sannolika fokus anges 

Sår: hudinfektion, subkutan infektion etc 

Vid	infektion	sår,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Lokal	för	infektion	

Lunga	

Ange ja eller nej 

Kliniskt mest sannolika fokus anges 

Lunga: påvisat infiltrat som bedömts infektiöst. 
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Vid	infektion	lunga,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Lokal	för	infektion	

Urinvägar	

Ange ja eller nej 

Kliniskt mest sannolika fokus anges. 

Urinvägar: symtomgivande, positiv nitur eller urinodling. 

Vid	infektion	urinvägar,	
ange	Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Lokal	för	infektion	

Annan/oklar	

Ange ja eller nej 

Kliniskt mest sannolika fokus anges 

Annan: behandlingskrävande infektion övriga, dels oklar lokal, 
eller annan lokal. 
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Vid	infektion	annan/oklar,	
ange	Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Kardiovaskulär	komplikation	

Kardiovaskulär	
komplikation	

	

Definition: Kardiovaskulär komplikation med 
hjärtkomplikation eller arteriell insufficiens som ger behov av 
behandling eller ger upphov till funktionsinskränkning.  

Variabler som bygger upp (x/4): 

1.Arytmi/ Hjärtsvikt 

2. Hjärtinfarkt 

3. Stroke 

4. Annan arteriell insufficiens  

 

Ange ja eller nej 

Kardiovaskulär	
komplikation	

Arytmi/hjärtsvikt	

Ange ja eller nej 

Definition: 
Efter postop dygn 1 (dvs icke-sinusrytm som krävt behandling 
med elkonv/anti-arytmika)  

Symtom och tecken på hjärtsvikt och objektiva fynd på 
strukturell och/eller funktionell hjärtrubbning: nedsatt systolisk 
och/eller diastolisk funktion på eko och/eller förhöjda nivåer av 
natriuretiska peptider (NT-proBNP eller BNP). 
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Vid	arytmi/hjärtsvikt,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Hjärtinfarkt	
Ange ja eller nej 

Definition: 

Enligt kardiologbedömning  

Minst ett troponin värde över beslutsgränsen för aktuell metod 
och där upprepade (>2 med >6 h intervall) troponinbest visar 
ett stigande eller sjunkande förlopp, 
plus minst ett av följande: 

Typiska symtom: bröstsmärta av ischemisk karaktär under mer 
än 15 minuter eller lungödem utan annan rimlig förklaring. 

Patologisk Q-våg i minst 2 EKG-avledningar (duration >0,03 
sek och >25 % av R-vågs amplitud). 

Nya ischemiska EKG-förändringar (nya ST-T-förändringar/nytt 
LBBB). 

Bilddiagnostiskt bevis för nytillkommen förlust av viabelt 
myocardium eller ny regional väggrörelsestörning. 

Typiska symtom och ST-höjning och avsaknad av möjligheter 
till fortsatt diagnostik. 
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Vid	hjärtinfarkt,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Stroke	
Ange ja eller nej 

Definition: 

Stroke, TIA som är nytillkommen och säkerställd eller lett till 
behandling 

Vid	stroke,	ange	Clavien	
Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Annan	arteriell	insufficiens		
Annan nytillkommen arteriell insufficiens  

Ange ja eller nej 

Definition: annan nytillkommen arteriell ischemi som påverkar 
funktion eller vårdtid, ex extremitetsischemi. 
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Vid	annan	arteriell	
insufficiens,	ange	Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Djup	ventrombos	eller	lungemboli		

Djup	ventrombos	eller	
lungemboli	
	

	

Venös tromboembolisk händelse 
 
Definition:  

Djup ventrombos i extremtiteter eller lungemboli som 
detekterats.  

Portatrombos registreras under andra kirurgiska komplikationer. 

Variabler som bygger upp: 

Djup ventrombos 

Lungemoboli. 

 

Djup	ventrombos	

	
	

Ange ja eller nej 

Definition:  
Djup ventrombos påvisad vid flebografi eller  

ultraljud eller annan bilddiagnostik, eller med en klinik 

som tolkats som trombos, och därför lett till insättning 

av behandling. 
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Vid	djup	ventrombos,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Lungemboli	
	
	

Ange ja eller nej 
Definition:  
Lungemboli påvisad via bilddiagnostik eller scintigafisk metod 
alternativt med klinik som tolkats som lungemboli och därför 
lett till insättning av behandling. 

Vid	lungemboli,	ange	
Clavien	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
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Lungkomplikation	

Lungkomplikation	
	

 
1. Atelektas/resp insufficiens/annan lungkomplikation 

Def: Inkluderar resp.insuff inkl sat <90% efter första dygnet 
utan annan förklaring, TRALI (transfusionsreaktion), 
Pickwicksyndrom, nydebuterad behandlingskrävande 
bronchospasm efter första dygnet. 

2. Pneumothorax 

3.  Pleuravätska 

Def: Ange nytillkommen pleuravätska enl radiologi alt efter 
dränage (behandlingskrävande med dränering alt diuretika):  

 

Lungkomplikation	

	

Delas upp i följande: 

Atelektas/resp insufficiens/annan lungkomplikation 

Pneumothorax 

Pleuravätska 

Ange ja eller nej 

Pleuravätska		
	

Ange ja eller nej 

Pleuravätska 

Def: Ange nytillkommen pleuravätska enl radiologi alt efter 
dränage (behandlingskrävande med dränering alt diuretika):  

Vid	pleuravätska,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
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Pneumothorax		
	

Ange ja eller nej 

Definition:  
Pneumothorax i samband med ingrepp som klassificeras som 
Clavien 2 eller högre. 

Vid	pneumothorax,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Atelektas	
Ange ja eller nej 
Atelektas/resp insufficiens/annan lungkomplikation 

Def: Inkluderar resp.insuff inkl sat <90% efter första dygnet 
utan annan förklaring, TRALI (transfusionsreaktion), 
Pickwicksyndrom, nydebuterad behandlingskrävande 
bronchospasm efter första dygnet. 

 

Vid	atelektas,	ange	Clavien	
Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
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Resp	insufficiens	
	

Ange ja eller nej 

Definition:  
Inkluderar resp.insuff inkl sat <90% efter första dygnet utan 
annan förklaring, TRALI (transfusionsreaktion), 
Pickwicksyndrom, nydebuterad behandlingskrävande 
bronchospasm efter första dygnet. 

 

Vid	resp	insufficiens,	ange	
Clavien	

Ange ett alternativ 

Clavien 2 – Komplikation som behandlats medicinskt. 

Clavien 3a – Komplikation som krävt invasiv åtgärd utan 
narkos. 

Clavien 3b – Komplikation som krävt invasiv åtgärd med 
narkos. 

Clavien 4a – Komplikation som lett till svikt av ett 
organsystem. 

Clavien 4b – Komplikation som lett till svikt av >1 
organsystem. 

Clavien 5 – Komplikation som lett till döden. 
 

Annan	komplikation	

Annan	komplikation,	ej	
angiven	ovan  

Annan behandlingskrävande komplikation CTCAE grad 3 eller 
mer utgiven av National Cancer Institute. 

 
 

Finns	IVA	krävande	komplikation	

Finns	IVA	krävande	
komplikation	
 

Ange ja eller nej 
 
IVA-krävande komplikation definieras som IVA-vård efter 
postoperativa dygnet. 
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Ange	Comprehensive	
complication	index 

Med vägledning av svårighetsgrad enl Clavien för samtliga 
komplikationer, se ovan beräknas CCI i en skala 0-100, där 
100=död. 

Komplikationer graderas, och summeras. 

CCI har visat sig korrelera bättre till vårdtid än Clavien. 

Här finns beslut om att avvakta med att visa/beräkna CCI tills 
vidare. 

Uppföljning	och	tumörstatus  

Uppföljd	efter	utskrivning	
	

	
	

Uppföljd efter utskrivning 

Alternativ Ange (1av2):  

• Ja, återbesök/telefonuppföljning.  
• Nej, men bedömd utifrån journaluppgifter 

Datum	för	kontroll	och	
bedömning	av	
funktionsstatus	

20ÅÅ-MM-DD 

Funktionsstatus	vid	uppföljning	(Performance	enligt	ECOG)  

Funktionsstatus 
Funktionsstatus anges enligt ECOG. 

Alternativ och definition (ett alternativ av sju): 

ECOG/WHO Funktionsstatus 

0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning 

1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är 
uppegående och i stånd till lättare arbete 

2 Är uppegående och kan sköta sig själv men 
klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse 
mer än 50 % av dygnets vakna timmar 

3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden 
till säng eller stol mer än 50 % av dygnets 
vakna timmar 

4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. 
Är bunden till säng eller stol.  

5 Död  
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 Ej känt 
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Tumörstatus	30	dagar	efter	ingrepp 

Klinisk	bedömning	efter	
ingrepp	vid	preoperativ	
misstanke	om	recidiv	

Variabel för patienter där det på MDK angivits att det finns 
misstanke om recidiv. 

Ett alt: 

• Recidiv bekräftat 
• Kliniskt bedömt som recidiv men ej bekräftat 
• Inget recidiv, recidivmisstanke avskrivs 
• Annan malignitet 

 

På formulär visas upp vad som är övergripande diagnos, 
diagnosdatum, datum för ev första recidiv, ev datum för ev recidiv 
enl MDK. 

Vid annan malignitet skall ny anmälan ske på ett anmälnings-
formulär. En passant-upptäckt fynd kan rapporteras på 
anmälningsformuläret och nytt ingreppsformulär skall inte skickas 
in. 

 

Förändrad	diagnos?	
I registret registreras INTE diagnos för enskilt ingrepp. Vi 
efterfrågar om registrets diagnos kan bekräftas genom ingrepp, 
eller om registrets diagnos skall omprövas, dvs om diagnos är 
felaktig för hela registerposten. 

Förändrad diagnos är alltså aktuell enbart då tidigare diagnos inte 
är bekräftad.  

Ange ja eller nej 

Ange	diagnos	
Diagnosmodul lokal, malign/ca in situ/benign anges då man i 
föregående variabel angivit att registrets diagnos skall ändras. 

Orsak	till	ändrad	diagnos	
Ett alt anges: 

• Radiologisk/klinisk bedömning 
• Cytologisk/patologisk bedömning 
• Tidigare felaktigt rapporterad diagnos 

Finns	kvarvarande	tumör? 
 

Ange ja eller nej 
 
Anges försåvitt patient ej är avliden 

Obs visa upp information från MDK 

  



  

189 

 

Kvarvarande	tumör,	ange	
lokal		

Vid kvarvarande tumör, ange lokal 

Ange ja eller nej 

• Tumör i lever/gallvägar 
• Primärtumör (vid diagnos C78.7) 
• Annan 

Annan	kvarvarande	
tumör,	ange	lokal		

Vid annan kvarvarande tumör, ange lokal 

• Lunga 
• Peritoneum 
• Skelett 
• Recidiv primärtumör 
• Annat organ 

Obs visa upp information från MDK 

TNM 

TNM		
 

TNM mot bakgrund av information i PAD, ev tidigare PAD, 
samt klinisk bedömning: 

Def: Ange TNM vid primär malignitet, där sådan finns. Obs att 
TNM blir den sammanlagda bedömningen av det tumörstadium 
som patienten befinner sig i. Information från tidigare PAD, 
eller klinisk information kan behövas, för att bedöma TNM.  

Förslag till TNM skall presenteras på basis av: 

Patologi 

Variabler avseende kvarvarande tumör 30 dagar efter ingrepp. 

Om möjligt bör TNM från PAD visas upp. 

TNM anges enbart i samband med första ingrepp efter anmälan. 

(vid diagnos C22.0, C22.1, C23.9, samt C24.0 ) 

Logik i övr: Vid kvarvarande tumör utanför lever/gallvägar skall 
M1 anges. 
 

Planerad	antitumoral	behandling	30	dagar	efter	senaste	ingrepp 
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Planerad	antitumoral	
behandling	30	dagar	efter	
ingrepp:	
 

Planerad behandling 30 dagar efter ingrepp 

Alternativ (x/6) 

• Inget 
• Inget beslut fattat 
• Kemoterapi 
• Målriktad medicinsk antitumoral behandling 
• Strålbehandling 
• Resektion/ablation/transplantation 
• Annat 

Flera alternativ kan anges 

 

Logik: Variabel enbart för maligna diagnoser 

PAD 
Resektat och biopsi 
Formulär kan bara fyllas i då det finns ett ingreppsformulär att kopplas till.  
Vid	biopsi	anges	enbart	variabler	för	att	rappportera	diagnos	(aktuellt	då	det	inte	har	
genomförts	resektion	eller	transplantation)	 

Datum	då	PAD	tagits	
(dold variabel) 
 

 

Datum då PAD har tagits.  

20ÅÅ-MM-DD 

Dold variabel som sätts datum automatiskt i förhållande till 
datum för rapporterat ingrepp på ingreppsformulär.  

Preparat	nummer	
	

Ange identifieringskod för PAD enligt rutin för laboratorium: 

Identifieringskods utseende varierar mellan lab.   

PAD	år	
Ange år 20XX 

År då PAD besvarats. 

Kommentar: Utgår från laboratoriets svars-år som alltid anges 
på PAD utlåtande. 

Patologiskt	
laboratorium/enhet			

	

Välj det patologiska laboratorium som har besvarat PAD utifrån 
en lista. Sökbarhet finns i lista. 
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Diagnos	och	lokal 

Ange	lokal		
		

Ange utifrån huvudsaklig lokal/ursprung för förändring/tumör 
(neoplasi): 

• Lever  
• Gallblåsa  
• Perihilär gallgång  
• Distal gallgång 
• Ductus cysticus (gallblåsegången) 
• Annan lokal 

Kommentar: Lokal följer indelning enligt SNOMED CT och 
ICD 11. Variabel medger att histomorfologisk diagnos blir 
kompletterad med lokal då histomorfologisk diagnos inte är 
organspecifik.  

Perihilär distal och ductus cysticus hanteras i logiken som 
extrahepatisk gallgång 

Malignitetsgrad	
Ange en kategori av diagnos utifrån malignitetsgrad :  

• Primär malignitet  
• Metastas  
• Ca in situ/oklar malignitetspotential  
• Benigna tillstånd 

Logikfunktioner ligger inlagda på vilka delar av formulär 
som skall visas beroende av malignitetsgrad. 
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Histomorfologisk	diagnos		
 

Ett alternativ anges.  

Lista, se bilaga. 

Separat lista finns i bilaga för jämförelse mellan klinisk och 
histomorfologisk diagnos, samt kodning enligt SNOMED CT.  

Patologer använder SNOMED-kod då histopatologisk diagnos 
sätts. Histologisk tumörtyp utgår från WHO Blue book, där vi 
använt 2019 års upplaga för att ange ett urval av diagnoser som 
anges i SweLiv. Ovanligare diagnoser finns inte i SweLiv, men 
mer kategoriska diagnoser skall då möjliggöra inrapportering. 
Vid önskemål om förändring av diagnos, skicka  

 

Logiska kontroller av diagnos:  
Logisk kontroll av diagnos gentemot klinisk diagnos finns ej tills 
vidare, men kontrollmall kan påvisa om avvikelse mellan klinisk 
och histomorfologiska diagnos.  

Vid	biopsi	anges	enbart	ovanstående	variabler,	och	formulär	är	då	slut	här 

Annan	diagnos	med	
malign	potential?	

Ange ja eller nej 

Förekomst av ytterligare fokalitet med separat histomorfologisk 
diagnos och potential för utveckling till premalign/malign 
morfologi (ex ca in situ-förändringar, dysplastiska noduli eller 
adenom). 

Ny registerpost och anmälan skall också skapas då separat 
malign diagnos rapporteras, ex HCC samt kolangiokarcinom. 
Malignitet med annan morfologi som upptäcks i preparat kan 
anmälas som enpassantupptäckt malignitet i samband med 
kirurgi.  

Histomorfologisk	diagnos	
2	

Ett alternativ anges utifrån lista enligt bilaga. Se även 
ovanstående variabler angående diagnos.  

Tumör	
Uppgift från MDK formulär visas	upp	angående antal tumörer samt tumördiameter. 
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Antal	tumörer	
 

Ange ett av följande: 

• 0 Ingen viabel tumör makro- eller mikroskopiskt   
• 1 
• 2  
• 3  
• 4  
• 5  
• 6-10 
• 11 eller fler 
• Ej bedömbart 

 

Diagnosspecifika alternativ: 

Malignitet lever (inkl metastas): Alla alternativ. 

Malignitet i gallblåsa:  0,1 

Malignitet i gallgång:  0,1,2. 

 

Kommentarer och definitioner: 

Avsaknad av kvarvarande viabel mikroskopisk 
tumörvävnad anges till 0 då det till följd av behandling eller 
annan orsak inte kan anges någon histomorfologisk neoplastisk 
diagnos, även om det finns förändringar såsom kvarvarande 
slemsjö etc i vävnad.  

O anges således både i situation då det är uppenbart att det har 
funnits en påvisbar förändring och då det inte har påvisats 
någon förändring alls. 

Definition av tumör: makroskopiskt synlig fokalitet som är 
diffust eller distinkt avgränsbar i förhållande till lever, gallblåsa 
eler gallgång, där mikroskopisk undersökning bekräftar 
neoplastiska celler.  

Satellit= tumör som separeras från huvudtumör genom ett 
bräm av levervävnad. Satellit räknas som separat tumör. 
Belägen i anslutning till huvudtumör (>2cm), och med en 
storlek som är max hälften av modertumörens (<4cm). 

HCC kan uppvisa multinodularitet, vilket är ett steg i lokal 
spridning (initialt med fortsatt kontakt med huvudtumör) Sådan 
lokaliserad multinodularitet kan betecknas som en tumör, se 
nedan förklarande bild från ICCR: 
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7 
 

Note 8 - Tumour growth pattern (Recommended)  
 
Reason/Evidentiary Support    
 
Hepatocellular carcinoma 
There are two principal forms of nomenclature about HCC growth pattern. In the WHO blue book 4th 
edition51; nodular, massive, and diffuse macroscopic types are described for progressed HCC. Early 
hepatocellular carcinoma is a separate entity, which is a low-grade, early-stage tumour. Grossly, early HCC 
usually is a poorly defined nodular lesion measuring < 2 cm in diameter (hence the terms “vaguely nodular 
small HCC” and “small HCC with indistinct margins” that have been used for this tumour). 
 
In the schema of the Liver Cancer Study Group of Japan54 macroscopic types of HCC include margin indistinct 
(small nodular type with indistinct margin), margin distinct (simple nodular type, simple nodular type with 
extranodular growth, confluent multinodular type), and margin irregular (infiltrative type).  
 
In this classification the small nodular type with indistinct margin (vaguely nodular appearance) corresponds 
to early HCC histologically.47,55,56 Early HCC is well differentiated, and has a longer time to recurrence and a 
higher 5-year survival rate compared with progressed HCC.57 

 
Progressed HCC shows distinct margin (simple nodular type, simple modular type with extranodular growth, 
and confluent multinodular type) or irregular margin (infiltrative type), and is mostly moderately to poorly 
differentiated, often with evidence of microvascular invasion. For progressed HCC of distinct nodular 
macroscopic type, the “simple nodular type” has a better prognosis than “simple nodular type with 
extranodular growth” or “confluent multinodular type”.57,58  
 
Figure 2: Schematic diagram of the macroscopic types of hepatocellular carcinoma 
 

 
 
 
Intrahepatic cholangiocarcinoma 
Four tumour growth patterns of intrahepatic cholangiocarcinoma are described: the mass-forming type, the 
periductal infiltrating type, the intraductal growth type and the mixed type.51 Mass-forming intrahepatic 
cholangiocarcinoma (65% of cases) forms a well-demarcated nodule growing in a radial pattern and invading 
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Tumördiameter	
 

Ange maximal diameter i millimeter (längsaxelmått). 

Tumördiameter tumör 1-4 i mm eller diameter saknas. 

 

Ange om möjligt korrigerad tumördiameter= diameter 
korrigerad efter mikroskopisk undersökning. 

Definition av diameter: 
Längsta diameter mellan de yttre begränsningarna av distinkt 
eller diffust avgränsad tumör som kan observeras 
makroskopiskt.  

Diameter påverkas av fixering, snitt i preparat, och kan skilja sig 
åt mellan mikroskopisk och makroskopisk diameter. Största 
diameter enligt PAD svar anges vilket innebär att mikroskopi 
kan påverka diameter. 

Diameter av diffus tumör: Bedömd diameter bör anges. 

Diameter av behandlad lesion: Consensus finns inte om att 
enbart ange viabel tumördiameter, utan diameter anges i regel 
till total tumördiameter utan hänsyn till andel som är viabel.  

 

Logisk kontroll: 

Diagnosvariabel och uppgivna antal tumörer styr hur hur många 
diametrar som skall anges.  

Diagnosspecifika begränsningar 

Primär malignitet lever: diameter av de fyra största.  

Metastas lever: en diameter 

Gallgång:  en diameter 

Diameter anges EJ vid gallblåsecancer. 

Vaskulär	invasion		
	

Ange ett av följande alternativ: 

• Ja, vaskulär invasion (makro och/eller mikro) 
• Nej 
• Ej besvarat 

 

Vaskulär invasion kan påvisas makroskopiskt och/eller 
mikroskopiskt. Makrovaskulär invasion ses vid okulär 
besiktning, medan den mikrovaskulära syns först i mikroskop. 

Perineural invasion och gallgångsinvasion fångas inte i registret. 

Anges enbart för diagnos C* 
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Invasion	av	intilliggande	
vävnad	
	

Invasion av intilliggande lokal/vävnad utanför lokal för tumör. 

Ange ja eller nej 

Tumörens avgränsning i förhållande till den lokal (det organ) 
som tumören utgår från. Bekräftat spridning enligt 
mikroskopisk undersökning anges.  

Vid ja anges vävnad som invaderas i nästföljande variabel. 

 

Logisk kontroll och avgränsning av variabel: 

Anges enbart för diagnos C* 

Lokal	som	invaderas	
genom	lokal	överväxt	
 

Ange lokal/vävnad som invaderas (minst ett alternativ).  

Anges för vävnad som har bekräftats mikroskopiskt. Lokal som 
visas upp är till del beroende av diagnos.  

1. Lever 

2. Leverligament 

3. Extrahepatisk gallgång 

4. Gallblåsa 

5. Diafragma 

6. Peritoneum 

7. Oment 

8. Tarm/magsäck 

9. Pancreas 

10. Annan 

 

Logisk kontroll och avgränsning av variabel: 

Anges enbart för diagnos C* 

Alternativ för malignitet lever: Alla alternativ utom lever. 

Alternativ för malignitet gallblåsa: Alla alternativ utom gallblåsa. 

Alternativ för perihilär gallgång: Alla alternativ förutom 
leverligament och extrahepatisk gallgång 
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Radikalitet	
 

Radikalitet gentemot transektionsyta?   

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

 

Radikalitet avser bedömning av om tumör är avlägsnad radikalt. 
Ofta har marginal <1mm bedömts som att radikalitet inte kan 
säkerställas. 

Marginal mäts oftast på makrokopiskt preparat, men marginal 
bekräftas mikrokopiskt, vilket är det mått som skall anges. 

Anges enbart för diagnoser som är maligna eller oklara. 

Minsta	marginal	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marginal mot transektionsyta?   

 

Marginal anges i millimeter med en decimal alt att marginal ej 
kan anges (kryssruta).  

Ex 0,5= en halv millimeter. 

 

Marginal avser invasiv tumör i någon resektionsyta (ej 
kapselinvasion). Minsta marginal, oavsett transektionsyta anges 
(levervävnad, hilarplatta, gallgång). 
 
Marginal mäts oftast på makroskopiskt preparat, men marginal 
bekräftas mikroskopiskt, vilket är det mått som skall anges. 

Transektionsytor som bedöms framgår av KVAST dokument.  
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Levervävnad	 

Fibros	
 

Fibros anges 0-4, kan ej besvaras resp ej besvarat (se tabell): 

Fibros gradering enligt Batts och Ludvig (se även KVAST 
dokument). 

 

0 Ingen fibros Normalt 

1 Portal fibros Fibrös portal expansion 

2 Periportal fibros Periportala septa 

3 Septal fibros Fibrösa septa med arkitektonisk 
påverkan utan uppenbar cirrhos. 

4 Cirrhos Cirrhos 

 Kan ej besvara  

 Ej besvarat  
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Lymfkörtlar	
 

Uppgifter från ingreppsformulär visas upp: 

variabel kir_lymf_res. =Ja, 

Liksom 

kir_lymf_kort812, kir_lymf_kort13, 
kir_lymf_kort16, 
kir_lymf_kortregional, 
kir_lymf_kortgenerell 

Lymfkörtlar kategoriseras i lokala eller generella. Vilka körtelstationer som betecknas som 
lokala eller generella framgår av TNM tabell (se appendix).  

Lymfkörtelmetastaser i sk generella körtlar rapporteras i TNM som metastaser (M1). 

 

Patologen är beroende av att klinikern märkt körtelstationer för att möjliggöra att generell resp 
lokal/regional körtel kan identifieras. 
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Lokalisation av lymfkörtelstationer 

Körtelstation Beskrivning 

1  Körtlar till höger om cardia 

3 Körtlar utmed curvatura minor och gastrica artären 

8 Körtlar vid a hepatica propria 

9 Körtlar utmed truncus celiakus 

12 Leverligament 

13 Körtlar på baksidan av pancreas ovan nivå av papillen. 

14 Körtlar vid mesenterica superior (mesenterialrot) 

16a Paraaortala lymfkörtlar ovan nivå av vänster njurven 

 

 

Lokala körtelstationer 

Körtelstation 12= leverligament samt körtelstation 8 ( a hepatica propria). 

Dessutom följande diagnosspecifika tillägg: 

HCC: Körtlar under diafragma samt pericavala körtlar ovan njurven. 

Högersidiga cholangiocarcinom: Periduodenala/peripancreatiska körtlar inkluderas i de lokala 

Vänstersidiga cholangiocarcinom: inkluderar körtlar i gastrohepatiska ligamentet (station 3) . 

Gallblåsecancer: Truncus celiacus samt a mesenterica superior räknas som lokala. 

Perihilär gallgång: Inga tillägg. 

 

Rekommenderat antal undersökta lymfkörtlar  

Rekommendation finns i TNM för antal lymfkörtlar som bör vara rimliga att undersöka, men 
även om antal ej uppnås så registreras frånvaro av körtelmetastaser som N0 även om antalet 
undersökta lymfkörtlar är lågt. Rekommendation för… 

HCC: ³ 3 lymfkörtlar 

kolangiocarcinom och gallblåsecancer:  ³ 6 lymfkörtlar 

perihilär cancer: ³ 15 lymfkörtlar. 

 

Syfte: Prognostisk variabel av betydelse för TNM. För gallblåsecancer kan ett terapeutiskt värde 
finnas. Körtelstation 13 och 16 vid gallblåsecancer är föremål för evluering av dess prognostiska 
betydelse varför dessa registreras separat. 
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Antal	regionala	
lymfkörtlar	
	

Antal regionala lymfkörtlar (identifierade/undersökta) ange 
antal. 

Regionala	lymfkörtlar	
med	metastaser	

	

	

	
	

	

Antal lymfkörtlar med metastaser.  

Antal lymfkörtlar med metastaser räknas från TNM 8 som 
grund för indelning i N1 respektive N2 för perihilärt 
kolangiocarcinom och gallblåsecancer.  

Vid HCC kvarstår att man kategoriserar i N0,N1 och NX.  

Ange antal lymfkörtlar med metastaser 

 

Antal översätts sedan till pN (automatisk variabel): 

N1= Regional lymfkörtelmetastasering bekräftad 

N2= 4 eller fler lymfkörtlar med lymfkörtelmetastaser. N2 kan 
anges vid diagnos gallblåsecancer och perihilär gallgångscancer.  

NX= Regional lymfkörtel ej undersökt histopatologiskt. 

 

Definition av lymfkörtelmetastas: Maligna celler i lymfkörtel 
påvisat som ett foci, antingen vid makroskopisk undersökning 
eller mikroskopisk. 

Logik: Skall besvaras enbart vid antal>0 på frågan om antal 
regionala lymfkörtlar. 

Generella	lymfkörtlar	med	
metastas?	

Ange ja eller nej 

 

Metastas	körtelstation	13	
och	eller	16?	

	

Ange ja eller nej 

 Enbart vid gallblåsecancer, och då det angetts 
lymfkörtelmetastaser i variabel ovan. 
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Resektat	utanför	lever/gallvägar	i	PAD	(förutom	lymfkörtlar)	
	
Spegling och logik 

kir_samtingr_utanfor 

Sektionen om metastas är enbart aktuell vid alt Ja på ingreppsformulärets fråga om samtidigt 
ingrepp utanför lever/gallvägar 

Resektat	med	malignitet	
utanför	lever/gallvägar	

Ange ett alternativ 

• Nej, inget resektat 
• Ja, resektat av primär tumör (vid metastas i lever) 
• Ja, resektat av metastas ange vävnad i påföljande variabel 

 

Resektat med malignitet utanför lever/gallvägar 

Avser metastas som inte är per continuitatemväxt, och enbart 
sådan som finns påvisad i PAD. 

Ange	vävnad	som	
resecerats	

Alternativ för vävnad 

• Lever (för gallblåsa och perihilär) 
• Binjure 
• Lunga 
• Peritoneum 
• Annan lokal 

Radikalitet	av	exciderad	
malign	tumör?	

Radikalitet av exciderad malign tumör? 

Ange ja eller nej 

Radikalitet definieras som marginal >1mm om inget annat har 
angetts. 
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pT	
 

T-stadium anges för hepatocellulär cancer, kolangiocarcinom, 
gallblåsecancer, perihilär gallgångscancer för första ingrepp 
(första TNM formulär för en registerpost). 

 

Hepatocellulär cancer 

T1 

___ T1a  Solitär tumör ≤2cm med eller utan vaskulär invasion 

___ T1b  Solitär tumör >2cm med utan vaskulär invasion 

___ T2     Solitär tumör med vaskulär invasion > 2cm 
dimension eller multipla tumörer, ingen mer än 5 cm i största 
diameter. 

___ T3    Multipla tumörer varav minst en tumör >5cm 

___ T4   Tumör(er) som involverar större gren av vena porta 
eller leverven med direkt invasion av kringliggande organ 
(inklusive diafragma) annat än gallblåsa eller med perforation av 
viscerala peritoneum 

Cholangiocarcinom, intrahepatiskt 

Blandtumör hepatocellulär och cholangiocarcinom (klassas som 
cholangio) 

___ T1a Solitär tumör ≤5 cm UTAN vaskulär invasion 

___ T1a Solitär tumör ≥5 cm UTAN vaskulär invasion 

T2-4 

___ T2 Solitär tumör MED vaskulär invasion ELLER multipla 
tumörer med eller utan vaskulär invasion 

___ T3 Tumör perforerar viscerala peritoneum 

___ T4 Tumör involverar lokalt extrahepatisk struktur genom 
direkt invasion 

 

Gallblåsecancer 

T1 Tumör invaderar lamina propria eller muskellager 

___ T1a Tumör invaderar lamina propria 

___ T1b Tumör invaderar muskellager 

T2 Tumör invaderar perimuskulär bindväv: ingen utbredning till 
serosa eller in i lever 

___ T2a Tumör invaderar perimuskulär binväv på perironeala 
sodan utan utbredning till serosa 
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___ T2b Tumör invaderar perimuskulär bindväv på leversidan 
utan utbredning in i lever. 

___ T3 Tumör perforerar serosa (viscerala peritoneum) 
och/eller invaderar lever eller invaderar ett annat närliggande 
organ eller vävnad såsom magsäck, duodenum, colon, pancreas, 
oment, extrahepatiska gallgångar 

___ T4 Tumör invaderar portas huvudstam eller arteria hepatica 
eller invaderar två eller fler extrahepatiska 

 

Perihilär gallvägscancer 

___ T1 Tumör begränsad till gallgång  

___ T2a Tumören invaderar utanför gallvägen till kringliggande 
fettväv 

___ T2b Tumören invaderar intilliggande levervävnad 

___ T3 Tumör invaderar unilateral gren av v porta eller a 
hepatica dx eller sin. 

___ T4 Tumör invaderar v portas huvudgren eller dess grenar 
bilateralt, eller a hepatica communis alt unilateralt invasion av 
andra generationens gallgång med kontralateral invasion av 
invasion av vena porta  

eller a hepatica dx eller sinistra. 

 

Logik: Varningar anges om antal eller storlek i tidigare variabler 
anges som avviker från uppgiven T-klass. 
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pN	
Automatiskt genererad variabel utifrån ovanstående registrerade 
variabler. Obs att även om inte rekommenderat antal 
lymfkörtlar har undersökts så klassificeras körtelstatus utifrån 
vad som är undersökt. 

Obs att förekomst av generella körtlar=M1 

 

pN0= Lymfkörtlar undersökta, men ingen 
lymfkörtelmetastasering i regional lymfkörtel 

pN1=Lymfkörtelmetastasering i regional lymfkörtel. För 
hepatocellulär cancer eller intrahepatiskt kolangiocarcinom 
oavsett antal. 

pN2= 4 eller fler regionala lymfkörtelmetastaser. pN2 anges 
enbart för gallblåsecancer och perihilär gallgångscancer. 

pNX= Lymfkörtlar ej undersökta   

pM	
Automatiskt genererad variabel utifrån preparat. 

pMX= metastas har inte bekräftats i preparat 

pM1= metastas har bekräftats antingen genom att vävnad 
utanför lever/gallvägar finns med bekräftad metastas alternativt 
att det finns generell lymfkörtelmetastas. 

Alternativ  

pMX 

pM1  
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Antitumoral behandling  
Samtliga patienter som ingår i registret (inkl en passant malignitet) och som 
genomgått behandling med systemisk behandling (cytostatika, målrktad antitumoral 
systemisk behandling, immunmodulerande terapi) , strålbehandling eller 
kemoembolisering för primär malignitet i lever, gallblåsa och gallvägar. 
 
Formulär initieras i samaband med start av ny behandling. 

Datum	för	ifyllande	(o) 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Hämtas automatiskt från systemet om fältet lämnas blankt. Kan 
vid behov ändras. 

Koppling	till	beslut	och	staging 

Datum	för	
MDK/staging?	

	

Skall kopplas till staging/MDK. 

Obs ! Bör finnas möjlighet att lägga till datum som nu inte finns 
I inrapporterade MDK, som då innebär att nytt formulär 
MDK/staging lags upp med aktuellt datum. 

Ange	behandling		
	

Alternativ (ett eller flera av fyra) 

1. Kemoembolisering eller kemoinfusion 

2. Systemisk behandling 

3. Strålbehandling 

4. Ingen behandling startad 

Kategorier överensstämmer med kategorier från MDK formulär.  

Behandling	inom	
ramen	för	studie	?	
	

Ange ja eller nej 

Ja anges då aktuell behandling är föremål för studie, dvs att 
studien avser att studera administrerad behandling(drog). Obs 
således enbart behandlingsstudier. 

 

Syfte: Att bedöma andel som behandlas inom ramen för 
behandlingsstudie. 
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Embolisering	eller	
kemoinfusion	

	

Alternativ ett av 6: 

• kemoembolisering MED mikrosfärer (beads)   
• kemoembolisering UTAN mikrosfärer               
• kemoinfusion (TAI)    
• embolisering utan cytostatika        
• Yttriumbehandling (SIRT)   
• Annat alternativ eller okänt           

Syfte: Evidensen för om det är embolisering eller kemoterapi 
som ger effect är svag. Nya studier har ytterligare understrukit 
detta, och behandlingstraditionen I Sverige varierar mellan 
regionerna.  

Datum	för	första	
kemoembolisering		
	

	

Skall besvaras av gruppen som svarat Ja ovanstående variabel. 

Alternativ: 

Datum 20XX-XX-XX 

Då flera behandlingar rapporteras anges datum för den tidigast 
startade behandlingsmodaliteten. 
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Systemisk	behandling	

	

Sök alternativ från regimbiblioteket 

Ange minst ett alternativ: 

• Kinasinhibitorer 
• Sorafenib  (HCC) 
• Regorafenib (HCC) 
• Lenvatinib 
• Cabometyx 
• PD-1hämmare 
• Nivolumab (HCC o CC) 
• Pembrolizumab (HCC o CC) 
• Annat 
• Annat läkemedel (HCC o CC) 
• Okänt läkemedel (inkluderar dubbelblindstudie) (HCC o 

CC) 
• Kemoterapi 
• Gemcitabin (CC) 
• Capecitabin (CC) 
• Flououracil (5-FU) (CC) 
• Oxaliplatin (CC) 
• Cisplatin (CC) 
• Irinotecan(CC) 

Syfte: Behandlingstradition varierar och för att bedöma 
följsamhet mot vårdprogram och utveckling över tid anges här 
vilken(a) typ av antitumoral medicinering som används. 

Datum	för	start	av	
kemobehandling		

	

Skall besvaras av gruppen som svarat Ja ovanstående variabel. 

Alternativ: 

Datum 20XX-XX-XX 

Då flera behandlingar rapporteras anges datum för den tidigast 
startade behandlingsmodaliteten. 
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Strålbehandling	

Ange	lokal	för	
strålbehandling	

	

Ange lokal för strålbehandling 

Ange ett eller bägge av två alternativ: 

• Lokalt kring lever/gallvägar   
• Metastas, annan lokal  

 

Ange typ, ange ett eller flera av följande alternativ: 

• Extern konventionell strålbehandling   
• Stereotaktiskt strålbehandling                        
• Yttriumbehandling (SIRT)   
• Brakyterapi   
• Annan strålbehandling                                                                       

Datum	för	start	av	
strålbehandling		
	
	

Skall besvaras av gruppen som svarat Ja ovanstående variabel. 

Alternativ: 

Datum 20XX-XX-XX 

Då flera behandlingar rapporteras anges datum för den tidigast 
startade behandlingsmodaliteten. 
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Uppföljning/Kontroll  3 år efter första ingrepp 
Vid primär malignitet och genomgånget ingrepp (en passant eller enligt formulär) 
ingår i registret (inkl en passant malignitet) tre år efter ingrepp. 
Finns ett likalydande formulär för avliden patient, och minst ett formulär skall 
således fyllas i om patienten avlider, men formulär registreras ej vid död 
efter ingrepp > 5 år efter ingrepp  

Datum	för	senaste	
uppföljning	

	

- 20ÅÅ-MM-DD 

Som uppföljning räknas samtal med patient, klinisk eller 
radiologisk kontroll. 

Funktionsstatus	vid	
uppföljning,	ange	
grad	

0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning 

1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i 
stånd till lättare arbete. 

2 Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. 
Är uppe och i rörelse mer än 50% av dygnets vakna timmar. 

3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol 
mer än 50% av dygnets vakna timmar 

4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till 
säng eller stol. 

5 Död 

6 Ej känt 
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Har	patienten	
någonsin	blivit	
tumörfri	efter	
behandling? 

Alt  

• Ja  
• Nej 
• okänt 

Nej släcker kommande frågor 

Okänt kan anges, då uppföljning inte har skett, dvs datum för 
uppföljning överensstämmer med datum som inrapporterats på 
formulär 3a. Okänt kan också anges, då radiologiska eller kliniska 
fynd föreligger, vilket ger en oklar bild, där sannolikheten för 
recidiv inte är så stor att patienten informerats om att tumören 
kommit tillbaka. 

Recidiv		
Definieras här som ny tumör, med samma diagnos som tidigare rapporterats i 
registret, hos patient som efter behandling uppnått tumörfrihet. 
Begreppet inkluderar recidiv i behandlad lokal tex i tidigare operationsområde, men 
även ny de novo tumör. 

Har	patienten	
någonsin	haft	recidiv?	

• Ja 
• Nej 
• Okänt 

Variabel visas enbart om det inte tidigare finns inrapporterat 
första recidiv. 

Datum	för	första	
recidiv	

Ange datum eller ej känt 

Datum anges för första tidpunkt då skälig misstanke förelåg, ofta 
då radiologisk misstanke finns. 

Om det saknas misstänkt/bekräftat datum sedan tidigare, så kan 
detta anges här. I de fall då det på tidigare MDK enbart finns ett 
misstänkt och ej bekräftat datum, så kommer detta datum att visas 
upp, men variabeln är inte förifylld, utan kräver att recidivet 
bekräftas genom denna variabel.   

Är	patienten	tumörfri	
i	samband	med	
senaste	uppföljning?	

Ange  

• Ja 
• Nej 
• Okänt 
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Ange	lokal	för	recidiv	
Ange ett av följande alternativ 

• Lever/gallvägar 
• Lunga 
• Peritoneum 
• Skelett 
• Annan lokal 

Uppföljning/Kontroll avliden 
Vid primär malignitet och genomgånget ingrepp (en passant eller enligt formulär) 
ingår i registret (inkl en passant malignitet). 
Skall fyllas i för avliden patient inom 5 år efter första ingrepp.  

Datum	för	senaste	
uppföljning	

	

- 20ÅÅ-MM-DD 

Som uppföljning räknas samtal med patient, klinisk eller 
radiologisk kontroll. 

Är	patienten	tumörfri	
i	samband	med	död?	
	

Ett av följande tre alternativ 

• Ja  
• Nej  
• Okänt 

Har	patienten	
någonsin	blivit	
tumörfri	efter	
behandling?	

Alt  

• Ja  
• Nej  
• Okänt 

 

Nej släcker kommande frågor 

Okänt kan anges, då uppföljning inte har skett, dvs datum för 
uppföljning överensstämmer med datum som inrapporterats på 
formulär 3a. Okänt kan också anges, då radiologiska eller kliniska 
fynd föreligger, vilket ger en oklar bild, där sannolikheten för 
recidiv inte är så stor att patienten informerats om att tumören 
kommit tillbaka. 

Om det saknas misstänkt/bekräftat datum sedan tidigare, så kan 
detta anges här. I de fall då det på tidigare MDK enbart finns ett 
misstänkt och ej bekräftat datum, så kommer detta datum att visas 
upp, men variabeln är inte förifylld, utan kräver att recidivet 
bekräftas genom denna variabel.   
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Recidiv  
Definieras här som ny tumör, med samma diagnos som tidigare rapporterats i 
registret, hos patient som efter behandling uppnått tumörfrihet. 
Begreppet inkluderar recidiv i behandlad lokal, tex i tidigare operationsområde, 
men även ny de novo tumör. 

Har	patienten	
någonsin	haft	recidiv?	

• Ja 
• Nej 
• Okänt 

Variabel visas enbart om det inte tidigare finns inrapporterat första 
recidiv. 

Datum	för	första	
recidiv	

Ange datum eller ej känt 

Datum anges för första tidpunkt då skälig misstanke förelåg, ofta 
då radiologisk misstanke finns. 

Ange	lokal 
Knapplista för följande lokaler: 

• Lever/gallvägar 
• Lunga 
• Peritoneum 
• Skelett 
• Annan lokal 
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APPENDIX – TNM  

TNM 8 
 

 

 
Flera olika TNM-system finns i världen avseende hepatobiliär malignitet. Vi följer de 
rekommendationer som finns från cancerregistret, och använder oss av TNM fastställd av 
UICC/AJCC.  

Från 2018-01-01 används i registret TNM version 8.  

Ett så specificerat TNM som möjligt skall anges (SOSFS 2006:15).  

T, N och M anges med siffra. In situ anges som 0.  

För patologi används X då vävnad inte undersökts, ex NX.	  

TNM HCC 
 

 

Hepatocellulär cancer TNM version 8  

T0 Inget belägg för primär tumör 

T1  

       T1a Solitär tumör ≤2cm med eller utan vaskulär invasion 

       T1b Solitär tumor > 2cm utan vaskulär invasion. 

T2 Solitär med vaskulär invasivitet, alt multipla < 5cm 

T3 Multipla varav en >5cm 

T4 

Tumör(er) som involverar större gren av vena porta eller 
leverven med direkt invasion av kringliggande organ (inklusive 
diafragma) annat än gallblåsa eller med perforation av viscerala 
peritoneum. 

NX Regional lymfkörtel ej evaluerad 

N0 Inga belägg för metastas till regional lymfkörtel* 

N1 

 

Regional lymfkörtelmetastas.  

*Regional=leverligament, periportal, caval eller under diafragma. 

Kliniska alternativ N0 eller N1, där N0= avsaknad av känd 
lymfkörtelmetastasering (oavsett om patologiskt undersökta eller 
ej). 

För patologi finns NX då lymfkörtlar inte har undersökts. 

Lokala körtelstationer 



  

215 

 

Körtelstation 12= leverligament samt körtelstation 8 (a hepatica 
propria). 

HCC: Körtlar under diafragma samt pericavala körtlar ovan 
njurven. 

M0 Inga belägg för metastas 

M1 Fjärrmetastas, innefattar lymfkörtelmetastasering utanför regional 
lymfkörtelstation. 

TNM Intrahepatiskt 
kolangiocarcinom  
 

 

Kolangiokarcinom TNM version 8 

T0 Inget belägg för primär tumör 

T1 Solitär utan vaskulär invasivitet 

      T1a Solitär tumör ≤5 cm UTAN vaskulär invasion 

      T1b Solitär tumör >5 cm UTAN vaskulär invasion 

T2 Solitär tumor med intrahepatisk vaskulär invasion eller multipla 
tumörer med eller utan vaskulär invasion. 

T3 Tumör perforerar viscerala peritoneum. 

T4 Tumör invaderar lokalt extrahepatiska strukturer  

NX Lymfkörtlar kan inte evalueras 

N0 Inga belägg för metastas till regional lymfkörtel* 

N1 

Regional lymfkörtelmetastas.  

*Regionala körtelstationer skiljer sig åt mellan höger- och 
vänstersidiga tumörer. 

Höger= leverligament, periduodenala samt peripancreatiska 

Vänster= leverligament, gastrohepatiska ligamentet. 

Lymfkörtlar utmed truncus celiacus och aorta räknas som M1. 

M0 Inga belägg för metastas 

M1 Fjärrmetastas, innefattar lymfkörtelmetastsering utanför regional 
lymfkörtelstation. 
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TNM Gallblåsecancer  
 

Gallblåsa (C23) TNM version 8 (skiljer sig avseende T2 från version 7 där 
leversida separeras från peritoneal sida). 

T0 Inget belägg för primär tumör 

T1 Tumören invaderar gallblåsans vägg 

    T1a Tumören invaderar lamina propria 

    T1b Tumören invaderar muscularis (muskellager) 

T2  Tumören invaderar perimuskulär bindväv: ingen utbredning till 
serosa eller in i lever. 

T2a Tumören invaderar perimuskulär bindväv på peritoneala sidan 
utan utbredning till serosa. 

T2b Tumören invaderar perimuskulär bindväv på leversidan utan 
utbredning in i lever. 

T3 
Tumören invaderar serosa (peritoneum viscerale), och/eller 
invaderar lever eller ett organ såsom magsäck, duodenum, colon, 
pancreas, oment, extrahepatiska gallvägar. 

T4 Tumören invaderar portas huvudstam, a.hepatica, eller invaderar 
två eller fler extrahepatiska organ eller strukturer. 

NX Lymfkörtlar kan inte evalueras 

N0 Inga belägg för metastas till regional lymfkörtel* 

N1 

1-3 regionala lymfkörtelmetastaser.  

*Regionala körtelstationer: 

Leverligament, truncus celiacus och körtel vid a mes. superior. 

Lymfkörtlar utmed truncus celiacus och aorta räknas som M1. 

N2 4 eller fler lymfkörtlar regionalt med metastas 

M0 Inga belägg för metastas 

M1 Fjärrmetastas, innefattar lymfkörtelmetastsering utanför regional 
lymfkörtelstation. 
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TNM Perihilär gallgångscancer 
 
Stadieindelning (T) för extrahepatiska gallvägar- (gäller gallvägar ovan och i nivå 
med ductus cysticus (C24)) 

Extrahepatiska 
gallvägar –perihilära 
(C24) 

TNM version 7=8 

Tx Primär tumör kan inte värderas 

T0 Inget belägg för primär tumör 

T1 Tumören är begränsad till gallgången  

T2  

     T2a 

     T2b 

Tumören invaderar utanför gallgången  

Tumören invaderar utanför gallgång till intilliggande fett. 

Tumören invaderar till intilliggande levervävnad 

T3  Tumören invaderar unilateral gren av v porta eller gren av a 
hepatica-kärl. 

T4  Tumörer invaderar något av följande: portas huvudstam eller 
grenar bilobärt, a hepaticas huvudstam, eller bilobärt förbi andra 
greningsstället, eller unilateral spridning till andra delningen av 
gallgången, med kontralateral spridning till vena porta eller arteria 
hepatica.  

NX Lymfkörtlar kan inte evalueras 

N0 Inga belägg för metastas till regional lymfkörtel* 

N1 

1-3 regionala lymfkörtelmetastaser.  

*Regionala körtelstationer: 

Leverligament, truncus celiacus och körtel vid a mes. superior. 

Lymfkörtlar utmed truncus celiacus och aorta räknas som M1. 

N2 4 eller fler lymfkörtlar regionalt med metastas 

M0 Inga belägg för metastas 

M1 Fjärrmetastas, innefattar lymfkörtelmetastsering utanför regional 
lymfkörtelstation. 
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APPENDIX – KLINISKA DIAGNOSER I SWELIV 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Klinisk 

diagnos 

 

 

 

 

Lokal  

L=Lever 

G=Gallblåsa 

E=Extrahepatisk 
gallgång 

A=Annan 

Malignitetsgrad ICD-10/ICD 11 SNOMED-CT 

Primär malign tumör, vanligaste diagnoserna 

Levercellskarcinom 
(HCC) L Malign  

C22.0/ 2C12.02 109841003 

 

Kolangiocarcinom 
intrahepatisk gallgång L, Malign  

C22.1/2C12.10 721716004 

 

Primär malignitet i 
gallblåsa G Malign 

C23.9/ 2C13.Z 363353009 

 

Primär malignitet i 
perihilär gallgång E Malign 

C24.0/2C18.Z 446807009 
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Primär malignitet i lever, gallvägar 
Angiosarkom L, Malign  C22.3/ 2B56.3 109844006 

Blandat 
hepatocellulärt 
karcinom och 
kolangiocarcinom,  L Malign  

C22.1/ C12.00 

 

274902006 

 

 

Primär malignitet i 
distal gallgång E Malign 

C24.1/ 2C15.Z 447416008 

Primär malignitet i 
gallblåsa G Malign 

C23.9/ 2C13.Z 363353009 

 

Primär malignitet i 
gallblåsegången G,E Malign 

C23.9/ SC14.Z 93770008 

 

Primär malignitet i 
gallvägarna med 
övergripande växt alt 
ospecificerad lokal L,G,E Malign 

C24.9 / 2C17.Z 

 

109847004 

 

Hemangioendoteliom L Malign , oklar 

 

D37.6 

427744002 

 

Hepatoblastom L Malign  C22.2/ 2C12.01 109843000 

Intraduktal papillär 
neoplasi (IPN) med 
invasivitet L,G,E Malign  

 

C22.1/2C12.1Y 

 

734075007 

 

Primär malignitet i 
intrahepatisk 
gallgång, annan L Malign  

C22.1/2C12.1Y 770684008 
(skivepitelca),  

 

Kolangiocarcinom 
intrahepatisk gallgång L, Malign  

C22.1/2C12.10 721716004 

 

Levercellscarcinom 
(HCC) L Malign  

C22.0/ 2C12.02 109841003 

 

Primär malignitet 
lever (ej intrahepatisk 
gallgång), annan 

 

 L  

C22.7/ 2C12.0Y 93870000 
(överordnat 
begrepp), kan 
finnas  finns  flera 
koder tex primärt 
neuroendokrin 
tumör i lever 
716652006 

Primär malignitet i 
perihilär gallgång   

C24.0/2C18.Z 446807009 
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Mesotelial cancer, 
primär lever L Malign  

C45.1/ 2C12.03  

 

Mucinös cystisk 
tumör(MCN) med 
invasivt karcinom L,G,E Malign  

 

C22.1/ 2C12.1Y 

 

733352001 

 

Odifferentierad 
malignitet (carcinom) L,G,E Malign  

C22.9/2C12.Z 770685009 

 

Sarkom, primärt lever 
övriga L Malign  

C22.4/ 2C12.0Y 254601002 

 

Metastas (primärtumör anges enbart för lever) 

Metastas i lever L Metastas 

C78.7/ 2D80.0 

 

94381002 

 

Primärtumör  kolon 
metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C18/ 2B90.Z 

94381002/ 

Primärtumör 

363406005 

Primärtumör rektum, 
metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C20 / 2B92.Z 

94381002/ 

Primärtumör 

363351006 

Primärtumör anal, 
metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C21/ 2C00.Z 

94381002/ 

Primärtumör 

363352004 

Primärtumör bröst, 
metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C50/ 2C6.Z 

94381002/ 

Primärtumör 

254837009 

Primärtumör  
endokrin och 
neuroendokrin, 
metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C254, C759/  

2D1Z, 2C101, 
2B721,2C24.4 

94381002/ 

Primärtumör 

371982006, 
716652996 

Primärtumör  
esofagus och 
magsäck, metastas i 
lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C15/  

2B70, 2B71, 2B72 

94381002/ 

Primärtumör 

363402007, 
363349007,  
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Primärtumör  
gallvägar 
(gallblåsa/gallgång) 
metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C221/C23/C24 

2C13-18 

94381002/ 

Primärtumör 

363415003 

 

Primärtumör  
gynekologisk cancer 
(uterus, ovarie,cervix 
uteri) metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

 

94381002/ 

Primärtumör 

371973000, 
363443007 

 

Primärtumör lunga, 
metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C34/ 2C25Z 

 

94381002/ 

Primärtumör 

363358000 

 

Primärtumör  
lymfom, metastas i 
lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C8X/C9X 

2B3Z, 2B33 

94381002/ 

Primärtumör 

118600007 

Primärtumör 
melanom hud, 
metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C43 / 2C30Z 

94381002/ 

Primärtumör 

373344006 

 

Primärtumör 
melanom oculärt, 

metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C69/ 2D0Y 

94381002/ 

Primärtumör 

74087000 

Primärtumör 
mesenkymal tumör 
(sarkom, GIST mm), 
metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C49/ 2B5Z 

94381002/ 

Primärtumör 

285613005 

Primärtumör njurar, 
metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C64/ 2C90Z 

94381002/ 

Primärtumör 

363518003 

Primärtumör okänt 
ursprung, metastas i 
lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

94381002/ 

Primärtumör 
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C80.9/ 2E2Z 255052006 

Primärtumör 
pancreas, metastas i 
lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C25/2C10Z 

94381002/ 

Primärtumör 

363418001 

 

Primärtumör 
tunntarm, metastas i 
lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C17/ 2B80Z 

94381002/ 

Primärtumör 

363509000 

Primärtumör annan 
eller ospecificerad 
lokal, metastas i lever   

C78.7/ 2D80.0 

Primärtumör 

C80.9/2D4Y 

94381002/ 

Primärtumör 

302817000 

Metastas i gallblåsa, 
primärtumör ej 
specificerad   

C78.8/2D8Y 94312000 

 

Metastas  i 
extrahepatisk 
gallgång, 
primärtumör ej 
specificerad   

C78.8/ 2D80 94291005 

 

Cancer in situ/oklara tillstånd 

Cancer in situ 
intrahepatisk gallgång L Ca in situ/Oklar 

 

D01.5/ 2E61.Y 

 

92618006 

 

Cancer in situ 
extrahepatisk 
gallgång E Ca in situ/Oklar 

D01.5/ 2E61.Y 92589000 

 

Cancer in situ 
gallblåsa G Ca in situ/Oklar 

D01.5/ 2E61.3 92599005 

 

Desmoid, Fibromatos  L 
Ca in 
situ/Oklar/Benign 

D48.1/2F7C 

 

725049005 

 

Dysplastiskt nodulus i 
lever L 

Ca in 
situ/Oklar/Benign 

D37.6/ 2F7C 

 

396460000 

 

Tumör i extrahepatisk 
gallgång, oklart om 
benign eller malign E 

Ca in 
situ/Oklar/Benign 

D37.6/ 2F90.Y 

 

94830004 
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Tumör i gallblåsa, 
oklart om benign eller 
malign G 

Ca in 
situ/Oklar/Benign 

D37.6/ 2F90.Y 

 

94850000 

 

Tumör i intrahepatisk 
gallgång, oklart om 
benign eller malign L 

Ca in 
situ/Oklar/Benign 

 

D37.6/ 2F90.Y 

 

 

94880005 

 

Tumör i lever, oklart 
om benign eller 
malign L 

Ca in 
situ/Oklar/Benign 

D37.6/2F90.Y 94910002 

 

Benign diagnos 

Adenom, lever L Benign 

D13.4 /2E92.7 

 

424263008 

 

Adenom, gallblåsa 
och gallgång inkl 
mucinös cystisk 
neoplasi L, G,E Benign 

D13.4/ 2E92.7 

 

39471001 

734054004 

32048006 

 

Adenomatös 
gallblåsepolyp G Benign 

K82.8/ 2E92.6 721723003 

 

Benign neoplasi i 
gallblåsa (annan) G Benign 

D13.6/ 2E92.6 92117002 

Benign neoplasi i 
extrahepatisk 
gallgång  (annan) E Benign 

D13.5/ 2E92.6 92096008 

 

Benign neoplasi i 
lever och 
intrahepatisk gallgång 
(annan) L Benign 

D13.4/2E92.7 92186001 

 

Fokal nodulär 
hyperplasi L Benign 

K76.8/2E92.7, 
DB99.Y 

278527001 

 

Hamartom L Benign 

Q44.5/ 2E92.7 253810002 

 

Hemangiom L Benign 

D18.0/2E81.0Y 93469006 

 

Inflammatorisk 
pseudotumör L Benign 

K75.8/ DB99.Y 717329009 
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Papillär neoplasi 
(Intraduktal eller 
intracystisk) L,G,E Benign 

D13.4, 
D13.5/ E92.6, 
E92.7 

145321000119108 
samt 91991003,  

734135002 
(gallblåsa), 

Övriga tillstånd 

Abscess, lever L Andra tillstånd K75.0  

Adenomyomatos, 
(gallblåsa) G 

Benign, Andra 
tillstånd 

K82.8/ DC14.3 699661003 

 

Cirros L Andra tillstånd K74.6/ DCB93.1 19943007 

Cystisk dilatation av 
gallgång L,E 

Benign, Andra 
tillstånd 

Q44.5/ DC10.00 123608004 

Cysta, enkel 
levercysta L 

Benign, Andra 
tillstånd 

K76.8/ DB99.1 85057007 

 

Donator, lever L Andra tillstånd Z52.6/ QB24 713353002 

Echinococcos i lever L Andra tillstånd B67.8/1F73.0 26103000 

Fibros i lever L Andra tillstånd K74.0/ DB93.0 62484002 

Fibrocysisk 
förändring L 

Benign, Andra 
tillstånd 

 367647000 

Gallstenssjukdom L,G,E Andra tillstånd 

K80.1/K80.4 

DC11.Z 

26474003 

IgG4 relaterad 
sjukdom  L,E Andra tillstånd 

D89.8A/ 4A43.0 197442005 

 

Kolangit L,E Andra tillstånd K83.1/ DC13 82403002 

Kolecystit G Andra tillstånd K81.9/DC12.Z 25924004 

Koledochuscysta E 
Benign, Andra 
tillstånd 

Q44.4/ LB20.2 440471007 

Kolesterolos G Andra tillstånd K82.4/ DC10.4 25924004 

Scleroserande 
cholangit , primär 
(PSC) L,E Andra tillstånd 

K83.0A/ DB96.2 

 

 

235917005 

 

Porslinsgallblåsa G 
Benign, Andra 
tillstånd 

K81.8/ DC12.1 25924004 

Striktur i gallgång L,E Andra tillstånd K83.1/ DC10.0 235921003 

Peliosis hepatis 
(telangiektasi) L 

Benign, Andra 
tillstånd 

K76.4/ DB98.1 58008004 
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APPENDIX - KVÅ KODER 

Användning av operationskoder (KVÅ) koder för leverkirurgiska ingrepp 

 
Laparoskopisk leverresektion  

Anges genom tillägget 1 på slutet efter ordinär JJB kod förutom för utvidgade ingrepp där siffran 
4 används istället, ex JJB01, JJB 21 etc..  

Övriga användbara koder för laparoskopiska ingrepp som dock inte klassas som resektion, men 
väl som laparoskopiska ingrepp:  

JJA 21=laparoskopisk biopsi av lever  

JJA41=Laparoskopisk excision av förändring i lever   

JJA44=Laparoskopisk destruktion av förändring i lever 

JJA97 Annat laparokopiskt lokalt ingrepp på lever 

 

Hepatikotomi 

JJA10= hepatikotomi. Kan användas vid delning av lever utan samtidigt resektion. 

Kilresektion 

JJB00 =kilresektion = lokal/icke anatomisk resektion som understiger 1 segment (levervolym), 
max volym 150 ml (10% av levervolym) 

Atypisk resektion (mindre) 

JJB10 =atypisk resektion = lokal/icke anatomisk resektion som överstiger 1 segment i volym (> 
150 ml ,10% av levervolym). JJB11= Laparoskopisk atypisk leverresektion. 

 
Atypisk resektion (större) 

JJB96 (97 för laparoskopisk) = använd vid större leverkirurgi, som inte överensstämmer med 
ovantsående. Ex Steg 1 i en ALPPS där resektion samtidigt sker (jfr JJA10). 

 

Polycystisk 
leversjukdom L 

Benign, Andra 
tillstånd 

Q44.6/DB99.10 72925005 

 

Polyp,(inflammatorisk 
eller hyperplastisk) G 

Benign, Andra 
tillstånd 

K82.8/ DC10.3 197433003 
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Anatomiska resektioner 

JJB20 (21 för laparoskopisk) = anatomisk resektion av 1 segment - Används för anatomiska 
resektioner 

JJB30 (31 för laparoskopisk) = anatomisk resektion av 2 segment- Används för anatomiska 
resektioner  

JJB40 (41 för laparoskopisk)= Vänstersidig hemihepatektomi  

JJB50 (51 för laparoskopisk) = Högersidig hemihepatektomi 

JJB53 (54 för laparoskopisk) = Används för JJB50 när segm 4 (a+b eller delar av dessa) reseceras 
och för JJB40 när delar av eller hela segm 5 och 8 reseceras, i analog med ovan ska omfattningen 
på s4 resektionen/ s5/8 resektionen avgöra om detta är högersidig trisektionektomi eller utvidgad 
högersida som inte tar hela s4 

JJB60 (61 för laparoskopisk) = anatomisk resektion av 3 segment- Används för anatomiska 
resektioner  

Robotassisterat ingrepp 

ZXC96=Tilläggskod för att ange robotassisterat ingrepp. 

Konvertering från percutan till öppen kirurgi 

ZXK00 konvertering från percutan till öppen kirurgi. 
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APPENDIX PAD – HISTOMORFOLOGISKA DIAGNOSER I 
SWELIV 
 

 

Histomorfologisk 
diagnos 

 

 

 

 

Lokal  

L=Lever 

G=Gallblåsa 

E=Extrahepatisk 
gallgång  

A=Annan 

Malignitetsgrad  SNOMED SNOMED-CT 

Adenocarcinom L,G,E,A 
Primär malignitet 
samt metastas  

M-81403 35917007 

Adenocarcinom, 
metastatisk L,G,E,A Metastas 

M-81406 4590003 

 

Angiosarkom L,A Primär malignitet  M-91203 39000009 

Adenoskvamös 
cancer G,E, A Primär malignitet  

M-85603 

 

59367005 

 

Carcinom, 
metastatisk L,G,E, A Metastas 

 423251006 

 

Epiteloitt 
hemangioendoteliom L, A 

Primär malignitet 
och oklar 

 

M-91333 

54124005 

 

Gastrointeastinal 
stromacellstumör 
(GIST) L, A Metastas 

 128756002 

 

Hepatocellulär 
cancer L, A Primär malignitet 

M-81703 

 

25370001 

 

Hepatocellulär 
cancer, fibrolamellär L, A Primär malignitet 

M-81713 15619004 

Hepatocellulär 
cancer, klarcellig L, A Primär malignitet 

M-81714 128649001 
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Hepatoblastom L, A Primär malignitet M-89703 45024009 

Intraduktal papillär 
neoplasi (IPN) med 
invasivitet L,G,E Primär malignitet 

 

816373, 85033 

 

734075007 

Kolangiocarcinom L,A Primär malignitet M-81603 70179006 

Kolangiocarcinom, 
blandat 
hepatocellulär L, A Primär malignitet 

M-81803 

 

52178006 

 

Lymfom, 
metastastatisk L,G,E, A Metastas 

 110459008 

 

Malignitet, osäkert 
om primär eller 
sekundär L,G,E, A 

Primär 
malignitet, 
Metastas 

 6219000 

 

Malignt melanom, 
metastatisk L,G,E, A Metastas 

 372158004 

 

Mesotelial cancer, 
primär lever L Primär malignitet 

saknas 62064005 

 

Mucinös cystisk 
neoplasi(MCN) 
med invasivitet L,G,E Primär malignitet 

 

M-84X03 

 

734074006 

 

Neuroendokrin 
tumör L,G,E, A Metastas 

M-82463 

 

55937004 

 

Neuroendokrint 
karcinom, grad 3, 
samt 
adenocarcinoid 
(composite. 
Carcinoid) L,G,E, A Metastas 

 

M-82443 

 

127574006,   

51465000 

 

 

Odifferentierad 
malignitet 
(carcinom) L,G,E, A Primär malignitet 

M-80203 38549000 

 

Sarkom, primärt 
lever L Primär malignitet 

89XX3, 88XX3, 91203, 
91503, 89913 

719952009 

 

Sarkom, metas L,G,E, A Metastas  372152003 

Skivepitelcancer G,E, A 

Primär 
malignitet, 
Metastas 

80703 

 

28899001 

Skivepitelcancer, 
metastas G,E, A Metastas 

 6204000 

Biliär intraepitelial 
neoplasi (höggradig 
dysplasi, ca in situ) L,G,E Ca in situ/Oklar 

85072 (micropapillary) 

85002(intraductalt ca) 

 

71570009 (generell) 

86616005 
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Höggradig 
hepatocellulär 
epitelial dysplasi L Ca in situ/Oklar 

 447084007 

 

Intraductal papillary 
neoplasm with high 
grade intraepithelial 
neoplasia L,G,E Ca in situ/Oklar 

81482 (intraepitelial ca 
in situ) 

 

86616005 

 

Mucinous cystic 
neoplasm with high-
grade intraepithelial 
neoplasia L,G,E Ca in situ/Oklar 

81482 (intraepitelial ca 
in situ) 

 

86616005 

 

Fibromatos 
aggressiv (desmoid) L,E Ca in situ/Oklar 

 19928005 | Fibromatosis  
47284001 | Aggressive  

Abscess, lever L Benign  44132006 

Adenom, 
hepatocellulärt L Benign 

81700 

 

78058005 

 

Adenom, gallblåsa 
och gallgång inkl 
mucinös cystisk 
neoplasi L,G,E Benign 

81600, 81610,  

81400 

 

39471001 

734054004 

32048006 

 

Adenomyomatos, 
(gallblåsa) G Benign 

 699661003 

 

Benign neoplasi, 
annan 

 

 

 

 L,G,E Benign 

 734054004 (mucinös 
cystisk) 

19929002 (angiomyolipom) 

388601000 (perivaskulär 
epiteloidcellstumör) 

 

3898006 (benign neoplasi) 

Biliär intraepitelial 
neoplasi gr 1-2 L,G,E Benign 

 400207007 

Cirros L Benign  125566009 

Cysta, enkel 
levercysta L Benign 

 367644007, 65832009 

 

Cystisk dilatation av 
gallgång L,E Benign 

 125269003 

367643001 

Fibros  Benign  112674009 
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Fibrocysisk 
förändring L Benign 

 367647000 

Fokal nodulär 
hyperplasi L Benign 

 22995004 

Gallsten L,G,E Benign 

 367643001 

66058000 

 

Kolangit L,E Benign  415582006 

Kolecystit G Benign  409774005 

Hamartom L Benign 

88600 

 

80656004, 27721004 

 

Hemangion L Benign 

91200 

 

2099007 

 

Inflammation L,G,E Benign  409774005 

Inflammation, 
scleroserande L,G,E Benign 

 79108005 

Inflammatorisk 
pseudotumör L Benign 

 35073002 

 

Intraduktal eller 
intracystisk papillär 
eller mucinös  
neoplasi L,G,E Benign 

85030 734091005 

734054004 

 

Kolesterolos G Benign  48319001 

Parasitcysta (inkl 
echonococccysta) L,G,E Benign 

 367647000 

Polyp L,G,E Benign 
 41329004, 46983009 

(kolesterolospolyp) 

Striktur L,G,E Benign  415582006 

Telangiektasi, fokal L,G,E Benign 

 125278009 

 

Tumör, icke viabel L,G,E Benign  396795001 

Ärr L,G,E Benign  12402003 


