
Nationella prostatacancerregistret (NPCR) 
 Gäller fr o m 2021-06-14 

Radikal prostatektomi  
Obligatoriskt formulär, ifylls av opererande klinik  

Sjukhus, klinik  Personnummer 

Inrapporteringsdatum  Namn 
 

För instruktioner se manualen på cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/prostata/kvalitetsregister/dokument/  

Inremitterad från sjukhus/klinik  Nej   Ja  ange sjukhus/klinik _____________________________________________________________ 

Har patienten namngiven  kontaktsjuksköterska?  Nej  Ja        

RP efter fokal behandling  Nej    Ja   HIFU  Annan fokal terapi    

Behandlingsbeslut / MDK Bedömning vid multidisciplinär konferens  Nej               Ja  

 Bedömning vid multidisciplinär mottagning  Nej               Ja 

 Bedömning av urolog och onkolog vid separata tillfällen  Nej               Ja 

 Datum för operationsanmälan eller beslutsdatum att operation ej ska genomföras (ååmmdd)   

  Op ej genomförd, ange orsak _____________________________________________________ 

  Förlängd väntetid till start av behandling pga patientens val. 

   
Deltagande i klinisk behandlingsstudie  Nej               Ja Studiens namn_______________________________________________ 
 Operation Op datum (ååmmdd)______________________ Sjukhus/klin om annan än inrapp 

_______________________________
 

 Ansvarig operatör __________________ (ange kod för operatör enligt lista på kliniken) 

  Operationstyp  Robotassisterad laparoskopisk  Laparoskopisk  Retropubisk 

 Robot/Laparoskopisk konverterad till retropubisk   Nej     Ja 

Är lymfkörtelutrymning utförd  Nej  Ja, bilateralt  Ja, vänster  Ja, höger Ange pN-stadium under PAD operation 
Genomfördes nervsparande resektion   
 Vänster  Nej  Ja, intra-fasciellt  Ja, inter-fasciellt  Ja, längre från prostatan  Ja, ej specificerat  Uppgift saknas 

 Höger  Nej  Ja, intra-fasciellt  Ja, inter-fasciellt  Ja, längre från prostatan  Ja, ej specificerat  Uppgift saknas 

       Blödning under operation, ml    Uppgift saknas  

Operationstid, hud till hud, minuter    Uppgift saknas  

 Påverkades operationstiden av kirurg under upplärning  Nej               Ja  Uppgift saknas          
Ordinerades trombosprofylax   Nej                Ja  Uppgift saknas 
 Läkemedel  Fragmin  Innohep  Klexane  Annat, vad_______________________  Uppgift saknas 

 Dos, se nedan  Lågdos                Mellandos  Högdos  Uppgift saknas 
 Antal dagar enl ordination (ange totalt antal dagar)   0-10                 11-21   > 21 dagar  Uppgift saknas 

 PAD operation PAD-nr / år ______________________ Patologklinik _________________________________________ 

 pT-stadium  pT0  pT2  pT3a  pT3b  pT4  Uppgift saknas 

 Marginalstatus  Negativ  Positiv  Osäker  Uppgift saknas 

 Antal mm sammanlagd positiv och osäker marginal  (anges med 1 decimal)  ,    Uppgift saknas 

 pN-stadium   pN0  pN1  Uppgift saknas  

 Antal undersökta lymfkörtlar_____________  Uppgift saknas Antal körtlar med cancer___________  Uppgift saknas 

 Primär Gleasongrad   __________   Sekundär Gleasongrad  __________  Gleasonsumma ______________  Uppgift om Gleasongrad saknas 

 Finns tertiär Gleasongrad  Nej               Ja Om ja, ange tertiär grad  4 eller  5 

 Storlek på indextumör (största tumören) Största diameter i mm _________ Näst största diameter i mm ________  Uppgift saknas 

 Är indextumören den tumörhärd som har högst Gleasonsumma?  Nej               Ja  Uppgift saknas 
          2021-06-08/kh 

För instruktioner se manualen på cancercentrum.se/cancerdiagnoser/prostata  
  

 


