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Nationellt kvalitetsregister för peniscancer  
Gäller from 2020-10-20 

3. Kirurgisk och dermatologisk 
primärbehandling 

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

Sjukhus/klinik                                               År        mån       dag 

Ansvarig läkare:  Namn ________________________________________ 

Rapporteringsdatum 

År Mån Dag 
      

      
 

Insändes till regionalt cancercentrum 

För utförliga instruktioner se manualen på: 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/penis/kvalitetsregister/dokument/ 
Har patienten en namngiven kontaktsjuksköterska på behandlande klinik  Ja         Nej       

Är patienten inkluderad i klinisk studie  Ja         Nej         

Dermatologisk behandling  Nej         Ja         
Sjukhus/klinik 
___________________________________ 

Datum 

|___|___|___|___|___|___|   

      Imiquimod   5-FU   PDT Annan beh _________________________________ 

Kirurgisk primärbehandling 
Typ av operation Sjukhus/klinik Operationsdatum 

Rapportera samtliga ingrepp om flera är utförda       År         mån       dag 

Lokal excision   Nej          Ja         _______________________________________________ |___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___| 

Laserkirurgi  Nej          Ja         _______________________________________________ 

Glansektomi  Nej          Ja         _______________________________________________ 

Glansektomi + neoglans  Nej          Ja         _______________________________________________ 

Circumcision  Nej          Ja         _______________________________________________ 

Uretrektomi  Nej          Ja         _______________________________________________ 

Glans resurfacing  Nej          Ja         _______________________________________________ 

Partiell amputation  Nej          Ja         _______________________________________________ 

Total amputation      Nej          Ja         _______________________________________________ 

pT-stadium (se baksidan)   __________________ Grad (Tis rapporteras som Gx) _______________________________ 

 Morfologisk diagnos (i klartext): _______________________________________________________________________________________________ 

Radikalt opererad   Nej     Ja            Ej bedömbart       Uppgift saknas 

Lymfkörtelutredning genomförd  

 Ja    Nej  (Om nej vid ≥ pT1/G2 
ange orsak) 

 Konkomitant sjukdom  Patientens önskan 

pN- stadium  pN0  pN1  pN2  pN3  pNX 

När SN leder till lymfkörtelutrymning ska båda ingreppen rapporteras       År         mån       dag 

Sentinel node     Nej         Ja          Hö  Vä  Bil Sjukhus _____________________ |___|___|___|___|___|___|  
Lymfkörtelkirurgi/utrymning 

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

Pelvin  Nej         Ja          Hö  Vä  Bil Sjukhus _____________________ |___|___|___|___|___|___| 
Övrig   Nej         Ja         Om Ja, vad _______________________________________________________ 

pN- stadium  pN0  pN1  pN2  pN3  pNX 

Komplikationer till kirurgisk behandling inom 30 dagar från operation (Flera alternativ kan anges)  

 Nej           Ja           Uppgift saknas          

 Reoperation  Lymfocele  Hudnekros  Blödning  Trombos 

 Meatusstenos  Infektion  Lymfödem  Övrig  
 
Uppföljande sjukhus/klinik ___________________________________________________________________________                    
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INSTRUKTIONER för ifyllande av formuläret  
Kirurgisk primärbehandling 
 

Kirurgisk behandling/Typ av 
operation 

Ange samtliga kirurgiska ingrepp som ingår i primärbehandlingen. 
Om lokal excision utförs primärt och kompletterande kirurgi 
genomförts senare, ska alla ingreppen rapporteras med klinik/sjukhus 
och datum för ingreppet. Flera alternativ kan anges 

pT-stadium Ange histopatologiskt pT-stadium. Vid flera ingrepp, ange det högsta 
pT-stadium och grad som angivits på något av PAD-svaren 

pN-stadium Ange histopatologisk pN-stadium  
Radikalt opererad Vid flera operationer bedöms den sista operationen med avseende på 

radikalitet  
Radikalt opererad - Nej = tumörväxt i en eller fler resektionsränder 
vid histopatologisk undersökning 
Radikalt opererad - Ja = ingen kvarvarande tumörväxt 

Komplikationer till kirurgiska 
behandling inom 30 dagar från 
operation 

Har patienten återremitterats från opererande klinik till hemsjukhuset, 
rapporteras komplikationer av hemsjukhuset. Flera alternativ kan 
anges.  

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

TNM KLASSIFIKATION enligt EAU guidelines, version:8 (2017) 
pT - Primär tumör ― Biopsi av förändringen och histopatologisk undersökning för fastställande av 
grad och invasionsdjup 

pTX Primärtumör kan inte bedömas eller identifieras 
pT0 Primärtumör kan ej påvisas 
pTis PeIN (carcinoma in situ)  
pTa* Icke invasiv papillär, polypoid, eller verrukös cancer* 
pT1 Tumör invaderar subepitelial bindväv   

pT1a 
Tumör invaderar subepitelial bindväv utan lymfovaskulär invasion eller perineural och är 
differentierad (T1 grad 1–2) 

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

pT2 Tumör invaderar corpus spongiosum med eller utan inväxt i uretra 
pT3 Tumör invaderar corpus cavernosum med eller utan inväxt i uretra 
pT4 Tumör invaderar andra intilliggande organ 
pN - Regionala lymfkörtlar -  Histopatologisk undersökning av körtlar efter körtelutrymning 
pNX Ej möjlig att klassificera 
pN0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser 
pN1 Metastas i en eller två inguinal lymfkörtel(-ar) 
pN2 Metastaser i mer än två unilaterala lymfkörtlar eller bilaterala inguinala lymfkörtlar 
pN3 Metastas i pelvin lymfkörtel (-ar), unilateralt eller bilateralt eller extranodal spridning av regionala 

lymfkörtelmetastaser 
G - Differentieringsgrad  
G1 Hög differentieringsgrad. Om G1-G2 anges i svaret registreras G2 i registret 
G2 Medelhög differentieringsgrad. 
G3 Låg differentieringsgrad. Om G2-G3 anges i svaret registreras G3 i registret 
GX Ej möjlig att gradera. Tis klassificeras som GX i registret 

*Denna kategori bör undvikas pga. bristande stöd i litteraturen. 
 
 


