Nyheter i NPCR juni 2021
Den största nyheten i registret är att ett nytt formulär har skapats, Kompletterande utredning före
behandling (KUB). Formuläret kan användas i tre olika situationer, vid avslut av aktiv monitorering,
när en ny undersökning är utförd som leder till nytt behandlingsbeslut samt vid eftergranskning av
PAD. Formuläret kan rapporteras in vid flera olika tillfällen med olika innehåll och samtliga uppgifter
sparas i registret. Uppdatering har även skett för övriga formulär Diagnostik, Utredning och
behandling (U&B), Radikal prostatektomi (RP) -och Strålbehandlingsformuläret (RT).
Kompletterande utredning före behandling
Formuläret KUB innehåller uppgifter om palpation, PSA, biopsier, bildundersökning, MDK samt
behandlingsbeslut. Motsvarande uppgifter har tagits bort från RP
och RT formulären och den klinik som får remiss för behandling behöver inte längre rapportera dessa
uppgifter om utredning före behandling.
➢ Avslut av aktiv monitorering.
Det primära syftet med formuläret är att samla in uppgifter som ligger till grund för behandlingsbeslut
vid avslut av aktiv monitorering. Inrapporteringen ska ske av utredande klinik som följt patienten
under aktiv monitorering efter att behandlingen genomförts. RCC kommer att skicka påminnelser till
klinikerna.
➢ Utredning vid nytt behandlingsbeslut eller eftergranskning PAD
När en ny undersökning är utförd som leder till nytt behandlingsbeslut samt vid eftergranskning av
PAD kan ingen påminnelse skickas från RCC utan kliniken måste initiera rapporteringen själva.
Diagnostik
• Ny tidsgräns, MR giltig 12 månader före biopsi provtagningsdatum mot tidigare 6 månader.
• PSA densitet visas nu automatiskt i INCA när PSA-värde och volym registrerats.
• Biopsiteknik, transrektal eller transperineal, ska anges för mellannålsbiospi.
Utredning och behandling
• Remiss till, är tillagd till alternativ ”Bedömning vid multidisciplinär konferens”. Alternativet
ska fånga remiss till MDK där bedömning ska ske på annan klinik än utredande klinik.
• Nytt val för planerad behandling är ”Behandling utomlands”. Ange vilken behandling som ges
om det är känt i fritextfält.
Radikal prostatektomi
• Tillagd Ja-/Nej-fråga om patient är inremitterad från annat sjukhus. Om ja ange sjukhus/klinik.
• Tillagd definition att det är enheter erytroocyter som ska rapporteras för blodtransfusion.
Strålbehandling
• Är behandlingsbeslutande sjukhus annat än behandlande sjukhus? Nej/Ja, ange sjukhus
• Obligatorisk fråga vid primär RT. Har rektal spacer givits innan strålbehandling? Nej/Ja.
• Gränsvärden har setts över för fraktionsdos (Gy) samt totaldos (Gy).
För mer information se den nya reviderade manualen som innehåller instruktioner för alla formulär
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