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NATIONELLA PENISCANCERREGISTRET, NPECR 
 

Anvisningar för inrapportering 
 

Nationella peniscancerregistret omfattar patienter med nydiagnostiserad peniscancer deras primärbehandling 
och uppföljning av patientens generaliserande sjukdom samt recidiv. Efter 2- och 5 år görs en uppföljning av 
patienter med invasiv skivepitelcancer som inte hade fjärrmetastaser (M1) vid diagnos.  

Formulär för rapportering 
1. Anmälan 

Ska rapporteras så snart som möjligt efter att PAD-svaret kommit till kliniken eller då kliniks diagnos 
fastställts. 

2. Utredning och planerad behandling 
Ska rapporteras så snart som möjligt efter utredning och beslut om planerad behandling vid MDK. 

3. Kirurgisk och dermatologisk primärbehandling 
Ska rapporteras så snart som möjligt efter kirurgisk eller dermatologisk behandling genomförts. 

4. Onkologisk kemoterapibehandling A och Onkologisk radioterapibehandling B 
Ska rapporteras så snart som möjligt efter genomförd radioterapibehandling eller 
kemoterapibehandling. Kan rapporteras fler gånger om ytterligare onkologisk behandling genomförs tex 
recidivbehandling. 

5. Uppföljning 2- och 5 år 
Ska rapporteras vid 2- och 5 år efter diagnos. Kirurgisk- och dermatologisk recidivbehandling 
rapporteras via uppföljningsformuläret. Endast första recidivet ska anmälas. 

 

Inklusionskriterier – diagnosselektioner 
 
Från och med 2014 registreras för läge C60 endast fall av invasiv skivepitelcancer och cancer in situ inklusive 
Mb Bowen och Erytroplasia Queyrat.  

PeIN (cancer in situ) som senare övergår till invasiv cancer ska anmälas på nytt till kvalitetsregistret för 
peniscancer. Ett rapporterat fall av invasiv skivepitelcancer som samtidigt eller senare får diagnosen PeIN 
(skivepitelcancer in situ) anmäls inte på nytt till kvalitetsregistret.  Ett rapporterarat fall av invasiv 
skivepitelcancer som senare får diagnos invasiv skivepitelcancer rapporteras som recidiv. 
Endast en A-anmälan till cancerregistret ska ske för de tumörer enligt ovan som inte rapporteras till 
kvalitetsregistret. Bownoid papulos ingår inte i kvalitetsregistret men förändringen uppfyller föreskriftens 
inklusionskriterium för rapportering till cancerregistret.  

Från och med 2018 inkluderas även distal uretracancer med morfologi skivepitelcancer. Dessa fall efterforskas 
inte och omfattas inte av täckningskontroll gentemot Cancerregistret.   
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Kliniskt läge C60 ICD-O/3 ICD-O/2 ICD10 ICD9 ICD7 
Förhud (preputium) C60.0 C60.0 C60.0 187.1 179.0 
Ollon (glans) C60.1 C60.1 C60.1 187.2 179.0 
Peniskropp C60.2 C60.2 C60.2 187.3 179.0 
Överväxt till/från angränsande sublokal inom penis 
(C60) med okänt ursprung ** 

C60.8 C60.9 C60.9 187.4 179.0 

Penis UNS inkl. hud C60.9 C60.9 C60.9 187.4 179.0 
Vid flera samtidiga tumörer med samma morfologi 
och inom samma sublokal skall varje tumör 
registreras med aktuell  ICD-O/3 kod med följande 
översättning 

 C60.8 C60.8 187.4 179.0 

Kliniskt läge C68* ICD-O/3 ICD-O/2 ICD10 ICD9 ICD7 
Urinrör (uretra) C68.0 C68.0 C68.0 189.3 181.2 

 
* För läge C68 ska tumören inkluderas endast om den är distal med morfologi skivepitelcancer. Det är klinikern 
som avgör om tumören är distal  

eller inte. 

** Registrering till cancerregistret: Vid flera samtidiga tumörer med samma morfologi och inom samma 
sublokal skall varje tumör registreras med aktuell ICD-O/3 kod, under förutsättning att det är två separata, 
primära förändringar. Vid en utbredd förändring där biopsier är tagna från separata ställen, är det bara en 
registrering som ska göras. 

 

INKLUSIONSKRITERIER NPECR 
Morfologisk typ C60 

 
ICD-O/3 

 
ICD-O/2 

 
C24/hist 

Erythroplasia Queyrat (skivepitelcancer in situ) 80802/b 80802/b 144/b 
Morbus Bowen (skivepitelcancer in situ) 80812/b 80812/b 144/b 
Skivepitelcarcinom basaloitt/ papillärt-basaloitt HPV-
relaterat 

80833 80703 146 

Skivepitelcarcinom blandat 80703 80703 146 
Skivepitelcarcinom klarcelligt 80843 80703 146 
Skivepitelcarcinom papillärt UNS 80523 80703 146 
Skivepitelcarcinom sarkomatoitt/spolcelligt 80743 80703 146 
Skivepitelcarcinom UNS 80703 80703 146 
Skivepitelcarcinom vanlig typ, ej HPV-relaterat 80703 80703 146 
Skivepitelcarcinom verruköst/cuniculatum 80513 80703 146 
Skivepitelcarcinom vårtigt/basaloitt  HPV-relaterat 80543 807 03 146 
Skivepitelcarinom pseudohypertroft/pseudoglandulärt 80753 80703 146 
penil/odifferentierad PeIN 80772/b 80702/b 144/b 
Skivepitelneoplasi intraepitelial differentierad 
penil/differentierad PeIN   

80712/b 80702/b 144/b 

Skivepitelial intraepitelial neoplasi/HSIL UNS 80772/b 80702/b 144/b 
Skivepitelial intraepitelial neoplasi basaliod 80772/b 80702/b 144/b 
Morfologisk typ C68 ICD-O/3 ICD-O/2 C24/hist 
Skivepitelcarcinom 80703 80703 146 
Skivepiteldysplasi, grav/stark/uttalad atypi 80702/b 80702/b 144/b 
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EXKLUSIONSKROTERIER NPECR 
Morfologisk typ C60 

   

Adenoskvamöst carcinom 85603 85603 196 
Bowenoid papulos 80772/b 80702/b 144/b 
Lymfoepiteliom/ lymfoepiteliomlikt 
carcinom/lymfoepitelialt carcinom 

80823 80823 166 

Melanocytär nevus med grav/stark dysplasi/atypi 
(dysplastisk nevus) (enbart läge C60.9) 

87270/b 87202/b 174/b 

Melanom, malignt 87203 87203 176 
Melanom, in situ 87202/b 87202/b 174/b 
Melanom, mucosalt lentiginöst   87463 87203 176 
Melanom, mucosalt lentiginöst in situ 87462/b 87202/b 174/b 
Pagets sjukdom/Morbus Paget 85423 85423 096 
Sarkom*    
Angiosarkom*    
Obduktionsupptäckta peniscancerfall    
PAD som endast anger misstanke    

 

*Sarkom i definierade organ registreras på respektive läge i cancerregistret. 

Registrering i INCA 

Förklaringar till åtgärdslistan 
När ett formulär är färdigifyllt kan följande val göras: 

Avbryt och radera 
Avbryter inrapporteringen och formuläret raderas. Inrapportören kan endast avbryta och radera ett formulär som 
skapats på enheten. Formulär som skickas från Regionalt cancercentrum (RCC) kan inte raderas av enheten 
/kliniken utan måste sändas åter till RCC. Meddela i översta kommentarsfältet anledningen till att formuläret ska 
raderas. 

Ej klar, kvar i inkorgen 
Formuläret sparas och finns kvar i inkorgen med status "Ej klar, kvar i inkorgen". 

Klart för godkännande 
Formuläret är ifyllt och ligger kvar i inkorgen tills det godkänts enligt respektive enhets rutiner innan det skickas 
till RCC 

Klart, sänd till RCC 
Formuläret är ifyllt och klart att skickas till RCC 

Spara i register 
Formulärets information sparas ner direkt i kvalitetsregistret och kommer inte till monitors inkorg på RCC. Kan 
användas i samtliga formulär som är komplett ifyllda förutom formulär Anmälan.  

Formulär som inte är komplett ifyllda och där checkboxen efter ”Markera endast när enstaka uppgifter och/eller 
en text i kommentarrutan skickas” är markerad, kan inte sparas direkt i kvalitetsregistret utan måste sändas till 
RCC för handläggning.  
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Förklaringar till att komplettera uppgifter i registret 
Information för inrapportörer 
A) När ett formulär är sparat i registret ska det kompletteras direkt, utan att skickas till RCC. 

1. Skapa upp ett nytt formulär. Det ska vara samma typ av formulär som du vill komplettera. T.ex. om 

tumörstorleken blev fel i Anmälan skapar du upp en ny Anmälan.  

2. Finns det något sparat sedan tidigare visas denna ruta 

 
  

3. Välj i listan vilken registrering du vill komplettera. Formuläret kommer då att läsas in med alla uppgifter 

som tidigare sparats. 

4. Utför justeringar genom att ändra i formuläret som vanligt. 

5. När du är klar väljer du Spara i register i åtgärdslistan och klickar sedan på Utför. 

 
B) Om du vill komplettera uppgifter i ett formulär men enheten du är inloggad på inte har bidragit till redan 
sparat formulär eller om formuläret som du vill komplettera inte är komplett ifyllt från början fungerar det 
annorlunda. 

1. Skapa ett nytt formulär. Återigen ska det vara samma typ av formulär som du vill komplettera. T.ex. om 

tumörstorleken blev fel i Anmälan skapar du upp en ny Anmälan. 

2. Klickar i rutan ”Markera med kryss om inrapporteringen är inkomplett och alla uppgifter ej kan 

rapporteras”. 

3. Välj de variabler som du vill justera 

4. Välj Klar, sänd till RCC i åtgärdslistan. 

5. Formuläret skickas då till RCC och sparas alltså inte ner direkt i registret. RCC hanterar ärendet och sparar 

ner det i registret (eller skickar tillbaka det om det finns frågor.) 

Anmälan måste hanteras på RCC för koppling till cancerregistret. Direktkomplettering av ett ärende som ännu 

inte är hanterat går inte. Följande meddelande visas: 
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Det går då istället att komplettera enligt B ovan. Alternativt avvakta till RCC har hanterat ärendet och sedan 

direktkomplettera enligt A ovan. 

Information för registeradministratörer 
Nya ärenden (formulär) går inte att skicka till RCC om inte kompletteringsrutan är ikryssad. Alla kompletta fall 
ska alltså sparas i register. Formulär som måste kopplas till cancerregistret (Anmälan) går som en kopia till 
RCC för kopplingen. Därefter ska ärendet göras klart och sparas som vanligt. 

Inrapportör kan göra en direktkomplettering för en komplett ifylld blankett. Ytterligare kopia går då till RCC för 

eventuell uppdatering av cancerregistret. En lista på ändrade variabelvärden visas för dessa ärenden. 

Kompletteringsrutan är helt avaktiverad för dessa kompletteringar. 

RCC måste dock göra klart och spara ner Anmälan innan direktkomplettering kan utföras för inrapportör. 

Inrapportör får då ett meddelande om att ärendet inte är sparat än hos RCC. De kan då välja att spara ärendet i 

inkorgen och vid ett senare tillfälle slutföra kompletteringen, alternativt skicka in ett ärende med 

kompletteringsrutan ikryssad som RCC får hantera. 

En stjärna (*) i formulärrubriken betyder att ärendet är delsparat redan. 

Går det att delspara ett ärende som ska skickas på remiss om det endast saknas några få uppgifter? 

Ja, och alla andra vanliga ärendegångar fungerar som vanligt för ärenden som inte är kompletta och inkommer 
till RCC. Hur göra om annan enhet än den som sparat registerposten vill komplettera en uppgift? 

Nytt ärende måste skapas och kompletteringsrutan kryssas i. Sedan ska det skickas in till RCC. Monitor kopplar 

sedan ihop registerposten. 

 

 

Generella inrapporteringsuppgifter 
 
Uppgifterna nedan gäller för alla formulär 

Personnummer Personnummer anges inkl. sekelsiffra. 
T.ex. 19XXXXXXXXXX 
 

Patientens namn Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 
 

Adress Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 
 

Kön M = Man  
 

LKF LKF-kod, Kod för län, kommun och församling. 
Hämtas automatiskt från befolkningsregister. Kan 
vid behov ändras av monitor till aktuell kod vid 
diagnos. Vid skyddad identitet saknas LKF-kod. 
 

Dödsdatum Hämtas automatiskt från befolkningsregister. 
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1 Anmälan 
Insända uppgifter gäller som canceranmälan. Formuläret rapporteras  så snart som möjligt efter PAD-
svar kommit till kliniken eller då klinisk diagnos fastställts. Samtliga uppgifter är obligatoriska 

Komplettering 

Det finns tidigare inrapporteringar för patienten. Om du önskar komplettera någon av de tidigare 
inrapporteringarna, välj den i listan och tryck på komplettera. 

Observera! Värden från den tidigare inrapporteringen kommer att läsas in i formuläret och skriva över 
eventuellt innehåll som redan är inmatat 

Välj anmälan Rullista tidigare anmälda diagnosdatum 

Ärendeuppgifter 

Allmän kommentar Meddelande/kommentar till inrapporterade data från 
inrapportör till RCC 

Anmälande läkare 

 

Ange namn på läkare som är ansvarig för 
inrapportering.  

Komplettering eller rättning av enstaka  

uppgifter 

Kryssrutan markeras endast om inrapporteringen 
avser komplettering eller rättning av enstaka 
uppgifter eller om ett tomt formulär sänds till monitor 
med en kommentar.    

Primära diagnosuppgifter 

Datum för utfärdande av remiss till  

specialistvårdsklinik 

 

Avser inkommande remiss med frågeställning 
peniscancer.  
Ange det datum för remiss.  
Om patienten sökt själv gäller datum för besöket. 
Ange uppgift saknas om datum ej är känt 

Ankomstdatum Ange datum då remiss registrerats vid mottagande 
klinik eller datum för besök. 

Ange uppgift saknas om datum ej är känt 

Datum för första besök på specialistvårds 

klinik 

Med specialistvårdsklinik avses första klinik där 
diagnos ställs av urolog eller dermatolog. 

Ange uppgift saknas om datum ej är känt 

Biopsidatum/Kliniskt undersökningsdatum 

= Diagnosdatum 

Datum för första biopsi som visar cancer eller 
misstanke om cancer. Om inget prov är taget, ange 
datum för klinisk undersökning där diagnos 
fastställts. 

Datum för diagnosbesked till patienten  

 

Ange det datum då besked ges till patienten för 
diagnos eller misstanke om cancerdiagnos 
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Ålder vid diagnos  Skapas automatiskt från personnummer och 
provtagningsdatum (diagnosdatum).  

Diagnos baserad på 

Diagnos baserad på klinisk undersökning och som 
senare är verifierad med biopsi, ändras till diagnos 
baserad på PAD/biopsi för starkare verifiering 

Ange ett alternativ 

- PAD/biopsi 

- Klinisk undersökning enbart  

Preparatnummer  

Anges endast vid biopsi 

Preparatnummer från patologi/cytologi som angetts 
som diagnosgrund 

Preparat år 

Anges endast vid biopsi 

Preparatår från patologi/cytologi som angetts som 
diagnosgrund 

Patologilab 

Anges endast vid biopsi 

Välj patologi- eller cytologiavdelning som analyserat 
det preparat som anges som diagnosgrundande från 
lista i INCA 

Morfologisk diagnos 

 
• Skivepitelcancer (80703) 

• Odiffrentieerad PeIN (80772) 

• Diffrentierad Pein (80712) 

• Morbus Bowen (80812) 

• Erytoplasia Queyra (80802) 

Tumörläge 

Tumörläge 

Vid överväxt med okänt ursprung kan fler 
tumörlägen anges. 

För distala uretra är det klinikern som avgör om den 
är distal. 

• Preputiet 

• Glans 

• Peniskroppen 

• Penis UNS 

• Distala uretra 

TNM-klassifikation version 8, 2017 (från 1 januari 2018) 

T-stadium, kliniskt vid diagnostillfället 

 

 

 

 

*Denna kategori bör undvikas pga bristande stöd i 
litteraturen 

TX:  
Primärtumör kan inte bedömas eller identifieras 

T0: 
Primärtumör kan ej påvisas. 

Tis:PeIN (carcinoma in situ) 

Ta*: 
Icke invasiv papillär, polypoid, eller verrukös cancer 

T1: 
Tumör invaderar subepitelial bindväv 
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T1a: 
Tumör invaderar subepitelial bindväv utan 
lymfovaskulär invasion eller perineural växt och är 
knappt eller inte differentierad (T1 grad 1-2) 

T1b: 
Tumör invaderar subepitelial bindväv med 
lymfovaskulär invasion eller perineural växt och är 
knappt eller inte differentierad (T1 grad 3-4) 

T2: 
Tumör invaderar corpus spongiosum med eller utan 
inväxt i uretra 

T3: 
Tumör invaderar corpus cavernosum med eller utan 
inväxt i uretra  

T4: 
Tumör invaderar andra intilliggande organ 

N-stadium, kliniskt vid diagnostillfället NX: 
Regionala lymfkörtlar kan inte påvisas. 

N0: 
Inga palpabla eller synligt förstorade inguinala 
lymfkörtlar  

N1: 
Palpabel rörlig ensidig inguinal lymfkörtel 

N2: 
Palpabla, rörliga multipla unilaterala eller bilaterala 
inguinala lymfkörtlar 

N3: 
Fixerad inguinal lymfkörtelmassa eller pelvin 
lymfadenopati unilateralt eller bilateralt  

M-stadium, kliniskt, vid diagnostillfället 

 

M0: 
Inga fjärrmetastaser  

M1: 
Påvisade fjärrmetastaser 

Tumörstorlek 

 

Ange största diameter i cm med en decimal alt. 
uppgift saknas 

Kontaktsjuksköterska 

Har patienten en namngiven kontakt-sjuksköterska 
på anmälande  klinik 

Nej/Ja 

 
Enligt den Nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) 
ska alla cancerpatienter erbjudas en 
kontaktsjuksköterska. För att svara Ja på denna 
fråga ska namngiven kontaksjuksköterska vara 
dokumenterad i journalen. 
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Remitterad 

Remitterad till sjukhus/klinik för  

utredning/behandling 

Ange det sjukhus/klinik patienten är remitterad till för 
utredning/behandling 

 

 

2 Utredning och planerad behandling 
Formuläret skickas in så snart som möjligt efter utredning och beslut om planerad behandling vid 
Multidisciplinär konferens (MDK). Samtliga uppgifter är obligatoriska 
 
Information från registret 

Patienten har mer än en anmälan registrerad i peniscancerregistret. Välj den anmälan som behandling ska 
kopplas till i listan. 

Välj anmälan Rullista tidigare anmälda diagnosdatum 

 
 
Ärendeuppgifter 

Allmän kommentar Meddelande/kommentar till inrapporterade data från 
inrapportör till RCC 

Anmälande läkare 

 

Ange namn på läkare som är ansvarig för 
inrapportering.  

Komplettering eller rättning av enstaka  

uppgifter 

Kryssrutan markeras endast om inrapporteringen 
avser komplettering eller rättning av enstaka 
uppgifter eller om ett tomt formulär sänds till monitor 
med en kommentar.    
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Primärbehandling 

Syftet med behandlingen 

 
• Kurativ – botande behandling 

• Palliativ – symtomlindrande behandling 

Har patienten föredragits vid nationell MDK Nej/Ja 

Om Ja, ange datum då beslut om åtgärd fattats vid 
multidisciplinär konferens (MDK).   

Har patienten blivit bedömd vid ett  

nationellt centrum 

 

Nej/Ja 

Ange datum när patienten bedömdes vid nationellt 
centrum. 

Nationella centra 
Urologkliniken Skånes Universitetssjukhus Malmö   

Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro 

Datum för behandlingsbeslut i samråd med 
patienten 

Ange datum då behandlingsbeslut diskuterats i 
samråd med patienten. Kan ske vid ett fysiskt besök 
eller telefonsamtal. 

Har patienten en namngiven kontaktsjuksköterska 
på utredande klinik 

Nej/Ja.  
 
Enligt den Nationella cancerstrategin (SOU 
2009:11) ska alla cancerpatienter erbjudas en 
kontaktsjuksköterska. För att svara Ja på denna 
fråga ska namngiven kontaksjuksköterska vara 
dokumenterad i journalen. 

 ECOG /WHO Performance  

status 

 

 

Behandlande läkare gör bedömning av patientens 
förmåga. 

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 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 stol eller säng 
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Primärutredning 

Radiologisk primärutredning 

 

Nej/Ja.  
Vid Ja, ange ett eller flera alternativ 

• Ultraljud- av ljumskar  

• CT-thorax  

• CT-Buk 

• PET/CT 

• MR 

Kirurgisk behandling 

Den kirurgiska behandlingen rapporteras i 
separat formulär. 

Nej/Ja.  

Om Ja ange sjukhus/klinik för kirurgiska behandling.  

Dermatologisk behandling 
( Behandling vid hudklinik) 

Dermatologiska behandlingen rapporteras i 
separat formulär. 

Nej/Ja.  

Vid Ja ange sjukhus/klinik för dermatologiska behandling. 

Radioterapi 

 
Strålbehandling 

Radioterapi behandling rapporteras i separat 
formulär 

Nej/Ja 

Vid Ja sjukhus/klinik för strålbehandling.  
 
Behandlingsindikation för radioterapi 

• Neoadjuvant - före planerad operation 

• Adjuvant - efter planerad operation 

• Palliativt - symtomlindrande behandling 

Kemoterapi  

 
Systemisk cytostatikabehandling 

Kemoterapibehandling rapporteras i separat 
formulär. 
 

Nej/Ja.  

Ange sjukhus/klinik där cytostatikabehandlingen planeras 
utföras  

Behandlingsindikation för kemoterapi 

• Neoadjuvant - före planerad operation 

• Adjuvant - efter planerad operation 

• Palliativt - symtomlindrande behandling 

Uppföljande sjukhus/klinik 

 

 

Ange det sjukhus/klinik sam ansvarar för rapportering av 
patientens fortsatta uppföljning 

De sjukhus/enheter som anges här kommer att vara den 
inrättning till vilka saknade uppföljningsformulär skickas. 
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3 Kirurgisk och dermatologisk primärbehandling 
Formuläret skickas in så snart som möjligt efter kirurgisk behandling eller dermatologisk behandling är 
genomförd av behandlande klinik.  Samtliga uppgifter är obligatoriska. Samtliga ingrepp som innefattar 
kirurgisk primärbehandling ska rapporteras. 
 
Information från registret 

Patienten har mer än en anmälan registrerad i peniscancerregistret. Välj den anmälan som behandling ska 
kopplas till i listan. 

Välj anmälan Rullista tidigare anmälda diagnosdatum 

 
Ärendeuppgifter 

Allmän kommentar Meddelande/kommentar till inrapporterade data från 
inrapportör till RCC 

Anmälande läkare 

 

Ange namn på läkare som är ansvarig för 
inrapportering.  

Komplettering eller rättning av enstaka  

uppgifter 

Kryssrutan markeras endast om inrapporteringen 
avser komplettering eller rättning av enstaka 
uppgifter eller om ett tomt formulär sänds till monitor 
med en kommentar.    

 

Har patienten namngiven kontaktsjuksköterska på 
behandlande klinik 

Nej/Ja.  
Avser kontaktsjuksköterska på den klinik som 
behandlar patienten och som patienten har 
kontaktuppgifter till.  
 
Enligt den Nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) 
ska alla cancerpatienter erbjudas en 
kontaktsjuksköterska.  
För att svara Ja på denna fråga ska namngiven 
kontaksjuksköterska vara dokumenterad i journalen. 

Är patienten inkluderad i klinisk studie Nej/Ja 
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Dermatologisk behandling 

Dermatologisk behandling 
( Behandling vid hudklinik) 
 

Nej/Ja.   

Vid Ja öppnas följande nedan uppgifter 
 

Behandling Välj alternativ 

• Imiquimod 

• 5-FU 

• PDT 

• Annan behahandling – ange vilken 

Sjukhus/klinik Ange sjukhus/klinik som genomför behandlingen 

Datum Ange datum för star av behandling 

Kirurgisk primärbehandling – rapportera samtliga ingrepp om fler är utförda 

Kirurgisk behandling 
 

Nej/Ja.  

Vid Ja öppnas följande nedan uppgifter 

Lokal excision 

Lokal excision utan användande av laserteknik 

 

Nej/Ja.  

Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum 

Laserkirurgi 

Excision med laserteknik 

.Nej/Ja.  

Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum 

Glansektomi  

 

Nej/Ja.  

Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 

Glansektomi + Neoglans Nej/Ja.  

Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 

Circumcision 

(kirurgiskt avlägsnande av förhuden) 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 

Uretrektomi 

(kirurgiskt avlägsnande av urinröret) 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 

Glans resurfacing 

 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 
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Partiell amputation 

 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 

Total amputation 

 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts 
samt datum. 

Patologiskt T-stadium 

Ange det histopatologiska pT-stadiet från den 
kirurgiska primärbehandlingen. Vid flera ingrepp, 
ange det högsta. 
 

 

 

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

 

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 

Grade 

Differentieringsgrad WHO 

Vid flera ingrepp, ange den lägsta 
differentieringsgraden som angivits på något av 
PAD-svaren. 

• G1 Hög differentieringsgrad.  

• G2 Medelhög differentieringsgrad. 

• G3 Låg differentieringsgrad.  

• GX Histologisk eller cytologisk gradering ej 
möjlig 

Tis klassificeras som GX i registret  

Om G1-G2 anges i svaret registreras G2 i registret 

Om G2-G3 anges i svaret registreras G3 i registret 

Morfologisk diagnos 

 
• Skivepitelcancer (80703) 

• Odiffrentieerad PeIN (80772) 
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• Diffrentierad Pein (80712) 

• Morbus Bowen (80812) 

• Erytoplasia Queyra (80802) 

Radikalt opererad 

Icke radikalt innebär tumörväxt i en eller flera 
resektionsränder vid histopatologisk undersökning. 
Radikalt opererad innebär att ingen tumörväxt finns i 
resektionsränderna. 

• Nej 

• Ja 

• Ej bedömbart 

• Uppgift saknas 

Lymfkörtelutredning  

Lymfkörtelutredning genomförd Nej/Ja 

Vid Ja öppnas följande nedan uppgifter 

Om nej vid ≥ pT1/G2 ange orsak 

 

Om lymfkörtelkirurgi inte är utförd vid nedanstående 
stadier ska en av följande orsaker anges:  

• Konkomitant sjukdom 

• Patientens önskan 

pT1/G2 

pT1/G3 

 

pT2/G1 

pT2/G2 

pT2/G3 

pT2/GX 

pT3/G1 

pT3/G2 

pT3/G3 

pT3/GX 

pT4/G1 

pT4/G2 

pT4/G3 

pT4/GX 

Patologiskt N-stadium 

 

 

 

pN0 
Inga regionala lymfkörtelmetastaser 

pN1 
Metastas i en eller två inguinal lymfkörtel(-ar) 

pN2 
Metastas 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 

pNX 

Ej möjligt att klassificera 

Sentinel node 

När sentinel node leder till lymfkörtelutrymning 
ska båda ingreppen rapporteras. 

Sentinel node (undersökning av portvaktskörtel).  

Nej/Ja. - vid Ja ange: 

• Lokal: Höger/Vänster/Bilateral 

• Sjukhus/klinik där ingreppet utförts  

• Datum 
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Komplikationer till kirurgisk behandling inom 30 dagar från operation 

 

Lymfkörtelkirurgi/utrymning – samtliga ingrepp rapporteras 

Inguinal lymfkörtelutrymning 

Utrymning av lymfkörtlar i ljumskarna 

 

Nej/Ja. – vid Ja ange:  

• Lokal: Höger/Vänster/Bilateral 

• Sjukhus/klinik där ingreppet utförts  

• Datum 

Pelvin lymfkörtelutrymning 

Utrymning av lymfkörtlar i lilla bäckenet 
 

Nej/Ja. – vid Ja ange:  

• Lokal: Höger/Vänster/Bilateral 

• Sjukhus/klinik där ingreppet utförts  

• Datum 

Övrig 

 

Nej/Ja.  

Om Ja, ange vilket ingrepp i klartext. 

Komplikationer till kirurgisk behandling inom 30 
dagar från operation 

  

Om patienten återremitteras till hemsjukhus ska 
formuläret skickas vidare dit för ifyllande av 
komplikationer. 

Nej/Ja/Uppgift saknas 

Vid Ja öppnas följande nedan uppgifter 
Ange ett eller flera alternativ:  

- Reoperation 

- Lymfocele 

- Hudnekros 

- Blödning 

- Trombos 

- Meatusstenos 

- Infektion 

- Lymfödem 

- Övrig, ange typ av komplikation i klartext 

Uppföljande sjukhus/klinik 

 

Ange sjukhus/klinik som ansvarar för rapportering av 
patientens fortsatta uppföljning 
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Onkologisk behandling 

Rapportering av formulär 4A kemoterapi och 4B radioterapi rapporteras när onkologisk behandling 
givits samt vid generaliserad sjukdom och vid onkologisk behandling av recidiv.  

4A Kemoterapibehandling  
- vid primärdiagnos, generaliserad sjukdom samt vid recidiv 
Information från registret 

Patienten har mer än en anmälan registrerad i peniscancerregistret. Välj den anmälan som behandling ska 
kopplas till i listan. 

Välj anmälan Rullista tidigare anmälda diagnosdatum 

 
Ärendeuppgifter 

Allmän kommentar Meddelande/kommentar till inrapporterade data från 
inrapportör till RCC 

Anmälande läkare 

 

Ange namn på läkare som är ansvarig för 
inrapportering.  

Komplettering eller rättning av enstaka  

uppgifter 

Kryssrutan markeras endast om inrapporteringen 
avser komplettering eller rättning av enstaka 
uppgifter eller om ett tomt formulär sänds till monitor 
med en kommentar.    

 

Behandlingstyp 

Finns behandlingsrekommendation från 
nationell multidisciplinär konferens (MDK) 

Efter första besök och före fortsatt handläggning ska 
alla nya fall diskuteras vid nationell multidisciplinär 
konferens. 

Nej/Ja 

Vid Ja, ange datum för beslutande rekommendation 

 

Behandlingsindikation Ange behandlingsindikation.  

• Neoadjuvant - före operation 

• Adjuvant - efter operation 

• Palliativt – symptomlindrande behandling 

• Recidiv - återfall i sjukdom 
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Riskfaktorer vid neoadjuvant/adjuvant 
behandlingsindikation 

Riskfaktorer före/efter ILND och PLND 

ILND = Inguinal lymfkörtelutrymning 

PLND = Pelvin lymfkörtelutrymning 

 

Ange riskfaktorer vid cytostatikabehandling. 

Före ILND och PLND:  

• Pelvin lymfkörtelmetastasering  

• Periglandulär tumörväxt  

• Lymfkörtelmetastas 3 cm eller större  

• 3 eller fler lymfkörtelmetastaser   

• T4 tumörer 

Efter ILND eller PLND:  

• 2 eller fler lymfkörtelmetastaser  

• Periglandulär tumörväxt 

• Cloquets tumörkörtel engagerad 

ECOG /WHO Performance  

status 

 

Behandlande läkare gör bedömning av patientens 
förmåga. 

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 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 stol eller säng 

Bilddiagnostik 

Bilddiagnostisk undersökning genomförd Nej/Ja 

Vid Ja öppnas följande nedan uppgifter 

Bilddiagnostisk metod Ange minst en 

• Pet/CT 

• CT 

• MR 

Datum Datum för genomförd undersökning 

Kemoterapibehandling 

Datum för behandlingsstart Ange datum för första kur. 

Datum för behandlingsslut Ange slutdatum för sista kur. 
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Antal behandlingscykler Ange antalet behandlingscykler som är givna. 

Recidivbehandling Nej/Ja 

Vid Ja, ange: 

• 1: a linjens behandling  

• 2: a linjens behandling eller mer. 

Regim 

Vilken typ av cytostatika har patienten erhållit.  

 

 

 

Flera alternativ kan anges: 

• PIC = Paclitaxel, Ifosfamid, Cisplatin 

• PICarbo = Paclitaxel, Ifosfamid, 
Carboplatin 

• Annan  

Behandlingsavslut Ange: 

• Enligt protokoll 

• Bristande effekt 

• Alvarlig infektion - Svår infektion som 
kräver antibiotika eller livshotande infektion 
med blodtryckspåverkan 

• Toxicitet * – gäller vid en grad 3 eller 4 
toxicitet 

• Annan – ange i klartext 

* Toxicitet 

*UNL=övre normalgränsen 

Blodprover 

Kreatinin: 
Hb:  
Lpk:  
Tpk:    

Grad 3 

5-10 x UNL*                       
65-79g/L                      
1,01,9(109/L)                   
25-49(109/L)  

Grad 4 

>10 x UNL* 
< 65g/L 
< 1,0(109/L)   
< 25 (109/L)  

Mätbar sjukdom 

Mätbar sjukdom om det finns lesioner som är över 1 
cm 

Nej/Ja 

Vid Ja öppnas följande nedan uppgifter 
Ange bilddiagnostisk metod för utvärdering 

• PET/CT 

• CT 

• MR 

Bästa tumörrespons 

Grundar sig på den samlade kliniska bedömningen  

 

Ett alternativ anges: 

• CR = komplett respons, fullständigt 
försvinnande av samtliga 
tumörmanifestationer vid PET/CT, CT eller 
MR undersökning. 

• PR = partiell respons, reduktion av mätbar 
tumör med ≥ 50 % utan samtidig progress 
på andra lesioner (≥ 50 % reduktion av 
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4B Radioterapibehandling 
 Vid primärdiagnos, generaliserad sjukdom samt vid recidiv  
Information från registret 

Patienten har mer än en anmälan registrerad i peniscancerregistret. Välj den anmälan som behandling ska 
kopplas till i listan. 

Välj anmälan Rullista tidigare anmälda diagnosdatum 

 
Ärendeuppgifter 

Allmän kommentar Meddelande/kommentar till inrapporterade data från 
inrapportör till RCC 

Anmälande läkare 

 

Ange namn på läkare som är ansvarig för 
inrapportering.  

Komplettering eller rättning av enstaka  

uppgifter 

Kryssrutan markeras endast om inrapporteringen 
avser komplettering eller rättning av enstaka 
uppgifter eller om ett tomt formulär sänds till monitor 
med en kommentar.    

Behandlingstyp 

Finns behandlingsrekommendation från nationell 
multidisciplinär konferens (MDK) 

Nej/Ja 

Vid Ja, ange datum för beslutande rekommendation 

produkten av de största perpendikulära 
diametrarna) 

• SD = stabil sjukdom, effekt av behandling 
uppfyller inte kriterier för partiell remission 
och inte heller för progressiv sjukdom. 

• PD = progressiv sjukdom, ökning av 
tumörmanifestationer skall vara ≥ 25 %, 
eller tillkomst av nya tumörmanifestationer 

• Kan inte bedömas 

Fortsatt behandling 

Glöm inte att fylla i ny behandlingsblankett om fortsatt 
behandling för radioterapi eller kirurgi 

• Ingen ytterligare behandling 

• Kirurgi 

• Radioterapi 

• Annan 

Fortsatt uppföljning Ange sjukhus/klinik som ansvarar för rapportering 
av patientens fortsatta uppföljning 
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Efter första besök och före fortsatt handläggning ska 
alla nya fall diskuteras vid nationell multidisciplinär 
konferens. 

 

Behandlingsindikation 

 

Neoadjuvant * - före planerad operation 

Adjuvant * - efter planerad operation  

Palliativt – symtomlindrande   

Recidiv – återfall i sjukdom 

* Riskfaktorer vid neoadjuvant/adjuvant indikation 

ILND= inguinal lymfkörtelutrymning 

PLND= pelvin lymfkörtelutrymning  

Flera alternativ kan fyllas i 

 

Ange riskfaktorer vid strålbehandling. 

Före ILND och PLND:  

• Pelvin lymfkörtelmetastasering  

• Periglandulär tumörväxt  

• Lymfkörtelmetastas 3 cm eller större  

• 3 eller fler lymfkörtelmetastaser   

• T4 tumörer 

Efter ILND eller PLND:  

• 2 eller fler lymfkörtelmetastaser  

• Periglandulär tumörväxt 

• Cloquets tumörkörtel engagerad 

ECOG/WHO performance status Behandlande läkare gör bedömning av patientens 
förmåga. 

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 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 stol eller säng 

 

Bilddiagnostik 

Bilddiagnostisk undersökning genomförd Nej/Ja 

Vid Ja öppnas följande nedan uppgifter 

Bilddiagnostisk metod Ange minst en 

• PET/CT 
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• CT 

• MR 

Datum Datum för genomförd undersökning 

 

Radioterapi  

Target 

För varje behandlingsområde, ange antal Gy som är 
givet per fraktion samt antalet givna fraktioner 
(fraktioner = antal behandlingar) 

Alla behandlingsområden ska anges. 

• Lymfkörtelstation(er) 

o inguinalt höger sida 

o inguinal vänster sida 

o pelvint höger sida 

o pelvin vänster sida 

• Primärtumör 

• Annan lokal – ange lokal 

Datum för behandlingsstart Avser datum för första strålbehandlingstillfället. 

Datum för behandlingsavslut Avser datum för sista givna strålbehandling.  

Konkomitant Cisplatin 

Kemoterapibehandling med Cisplatinbaserat 
preparat som ges under pågående strålbehandling.  

Nej/Ja 

Vid Ja, ange antal givna Cisplatinkurer.  

 

Behandlingsavslut 

 

Enligt protokoll - planerat avslut 

Bristande effekt - saknad av tumörrespons eller 
tillökning av tumören.  

Annan – ange orsak i klartext 

Bästa tumörrespons Grundar sig på den samlade kliniska bedömningen  

• CR = komplett respons: 
fullständigt försvinnande av samtliga 
tumörmanifestationer på CT-PET-CT eller 
MR. 

• PR = partiell respons: 
reduktion av mätbar tumör med ≥ 50 % utan 
samtidig progress på andra lesioner (≥ 50 % 
reduktion av produkten av de största 
perpendikulära diametrarna) 

• SD = stabil sjukdom: 
effekt av behandling uppfyller inte kriterier 
för partiell remission och inte heller för 
progressiv sjukdom. 
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• PD = progressiv sjukdom: 
ökning av tumörmanifestationer med ≥ 25 
%, eller tillkomst av nya 
tumörmanifestationer 

• Kan inte bedömas 

Fortsatt behandling 

Glöm inte att fylla i ny behandlingsblankett om 
fortsatt behandling för kemoterapi eller kirurgi 

• Ingen ytterligare behandling 

• Kemoterapi 

• Kirurgi 

• Annan 

Fortsatt uppföljning Ange sjukhus/klinik som ansvarar för rapportering 
av patientens fortsatta uppföljning 

 

5 Uppföljning 2 år och 5 år 

Patienter rapporterade till Nationella peniscancerregistret, med invasiv skivepitelcancer och utan 
fjärrmetastaser vid diagnos, följs upp vid två år samt vid fem år efter diagnos eller vid första 
recidiv/återfall. 
Information från registret 

Patienten har mer än en anmälan registrerad i peniscancerregistret. Välj den anmälan som behandling ska 
kopplas till i listan. 

Välj anmälan Rullista tidigare anmälda diagnosdatum 

 
Ärendeuppgifter 

Allmän kommentar Meddelande/kommentar till inrapporterade data från 
inrapportör till RCC 

Anmälande läkare 

 

Ange namn på läkare som är ansvarig för 
inrapportering.  

Komplettering eller rättning av enstaka  

uppgifter 

Kryssrutan markeras endast om inrapporteringen 
avser komplettering eller rättning av enstaka 
uppgifter eller om ett tomt formulär sänds till monitor 
med en kommentar.    

Uppföljning 

Uppföljningsår Ange om uppföljningen avser två år eller fem år efter 
diagnos  

Uppföljning utförd Nej/Ja 
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Vid Nej och angiven orsak släcks resterande 
variabler i formuläret ner utom bestående 
biverkningar efter primärbehandling. 

Vid Ja, ange datum för senaste kontroll/uppföljning.  

Vid Nej, ange orsak  

- Avliden 

- Kontroller avslutade 

- Annat, ange orsak i klartext 

Lokalt recidiv >3 mån efter primärbehandling 

Lokalt recidiv diagnostiserat efter en tumörfri period 
på >3 månader efter avslutad primärbehandling där 
primärbehandlingen var radikal. 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange datum för första recidivet.  

 
Endast det första recidivet ska rapporteras in.  

Regionala lymfkörtelmetastaser >3 mån efter 
primärbehandling 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange datum för första lymfkörtelmetastas.  

Fjärrmetastaser >3 mån efter primärbehandling 

 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange datum för första fjärrmetastas. 

Behandling - ange behandling av lokala-regionala recidiv/fjärrmetastaser 

Behandling Nej/Ja 

Vid Ja öppnas nedan följande 

Syftet med behandlingen 

 
• Kurativ 

• Palliativ 

• Uppgift saknas.  

Har patienten remitterats för  

behandling av recidivet 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus och klinik som patienten blivit 
remitterad till 

Finns behandlingsrekommendation från nationell 
MDK 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange datum för diskussion vid nationell MDK 

Kirurgisk behandling av lokalrecidiv 

Kirurgisk behandling av lokalt recidiv  

 

Nej/Ja. 

 Vid Ja öppnas nedan följande 

Rapportera vilket/vilka kirurgiska ingrepp 

 

Lokal excision 

Lokal excision utan användande av laserteknik 

 

Nej/Ja.  

Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt 
datum 
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Laserkirurgi 

Excision med laserteknik 

Nej/Ja.  

Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt 
datum 

Glansektomi  

 

Nej/Ja.  

Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt 
datum. 

Glansektomi + Neoglans Nej/Ja.  

Om Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt 
datum. 

Circumcision 

(kirurgiskt avlägsnande av förhuden) 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt 
datum. 

Uretrektomi 

(kirurgiskt avlägsnande av urinröret) 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt 
datum. 

Glans resurfacing 

 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt 
datum. 

Partiell amputation 

 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt 
datum. 

Total amputation 

 

Nej/Ja.  

Vid Ja, ange sjukhus/klinik där ingreppet utförts samt 
datum. 

Patologiskt T-stadium 

Ange det histopatologiska pT-stadiet från den 
kirurgiska recidiv behandlingen. Vid flera ingrepp, 
ange det högsta. 

 

 

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

 

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) 
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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 

Grade  

Differentieringsgrad WHO 

Vid flera ingrepp, ange den lägsta 
differentieringsgraden som angivits på något av 
PAD-svaren. 

• G1 Hög differentieringsgrad.  

• G2 Medelhög differentieringsgrad. 

• G3 Låg differentieringsgrad.  

• GX Histologisk eller cytologisk gradering ej 
möjlig 

Tis klassificeras som GX i registret  

Om G1-G2 anges i svaret registreras G2 i registret 

Om G2-G3 anges i svaret registreras G3 i registret 

Radikalt opererad 

Icke radikalt innebär tumörväxt i en eller flera 
resektionsränder vid histopatologisk undersökning. 
Radikalt opererad innebär att ingen tumörväxt finns 
i resektionsränderna. 

• Nej 

• Ja 

• Ej bedömbart 

Lymfkörtelkirurgi vid regionalt recidiv 

Lymfkörtelkirurgi  Nej/Ja   

Vid Ja öppnas följande nedan uppgifter 

Om nej vid ≥ pT1/G2 ange  

orsak  
• Konkomitant sjukdom  

• Enligt vårdprogram 

• Patientens önskan 

• Annan orsak, anges i klartext 

Patologiskt N-stadium 

 

 

 

pN0 
Inga regionala lymfkörtelmetastaser 

pN1 
Metastas i en eller två inguinal lymfkörtel(-ar) 

pN2 
Metastas i mer än två unilaterala lymfkörtlar eller 
bilaterala inguinala lymfkörtlar  
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pN3 
Metastas i pelvin lymfkörtel (-ar), unilateralt eller 
bilateralt eller extranodal spridning av regionala 
lymfkörtelmetastaser 

pNX 

Ej möjligt att klassificera 

Sentinel node 

Sentinel node = undersökning av portvaktskörtel 

Nej/Ja. - vid Ja ange: 

• Lokal: Höger/Vänster/Bilateral 

• Sjukhus/klinik där ingreppet utförts  

• Datum 

Lymfkörtelkirurgi/utrymning – samtliga ingrepp 
rapporteras 

När sentinel node leder till lymfkörtelutrymning ska 
båda ingreppen rapporteras. 

• Inguinal - Nej/Ja 

- Lokal: Höger/Vänster/Bilateral 

- Sjukhus/klinik där ingreppet utförts 

- Datum 

• Pelvin - Nej/Ja 

- Lokal: Höger/Vänster/Bilateral 

- Sjukhus/klinik där ingreppet utförts 

- Datum 

• Övrig - Nej/Ja 

- Vid Nej vad? ange i klartext 

Dermatologisk behandling av lokalrecidiv 

Dermatologisk behandling 
Behandling vid hudklinik 
 

Nej/Ja   

Vid Ja öppnas följande nedan uppgifter 
 

Behandling Välj alternativ 

• Imiquimod 

• 5-FU 

• PDT 

Sjukhus/klinik Ange sjukhus/klinik som genomför behandlingen 

Datum Ange datum för start av behandling 

Radioterapi - Glöm inte att fylla i separat radioterapiblankett 

Radioterapi 

Strålbehandling rapporteras i separat formulär 

Nej/Ja  

Vid Ja - ange sjukhus/klinik för strålbehandling. 
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Kemoterapi - Glöm inte att fylla i separat kemoterapiblankett 

Kemoterpi  

Kemoterapibehandling rapporteras i separat 
formulär 

Nej/Ja 

Vid Ja - ange sjukhus/klinik för kemoterapibehandling 

Långtidsbiverkningar 

Bestående biverkningar efter primärbehandlingen 

 
• Nej 

• Ja 

• Uppgift saknas  

Vid Ja, ange typ av biverkning 

o Lymfödem i nedre extremiteterna 

o Lymfödem i penis/scrotum 

o Övrigt 

Uppföljande sjukhus/klinik 

Information om nästa kliniska kontroll 

 
• Klinisk kontroll på samma enhet 

• Kliniska kontroller avslutade 

• Kliniska kontroller på annan enhet, ange i 
klartext 
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