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Namn

Data inrapporteras i INCA, alternativt skickas blanketten till
Regionalt cancercentrum
Klinik, sjukhus
Läkare

Lokalisation av primärtumör

testikulär

extragonadal

Tumörtyp

seminom

nonseminom

Behandling En blankett för varje angiven lokal vid varje ny strålbehandlingsomgång
Orsak till strålbehandling
adjuvant CSI (testikulär seminom)
primärbehandling av metastatisk sjukdom (seminom)
strålbehandling som del av kombinationsbehandling med kemoterapi/kirurgi
biverkningar av föregående behandling
recidiv
behandling av cancer in situ
annan orsak……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
start av behandling
år

mån

avslutad behandling
dag

år

mån

fraktionsdos (Gy)

targetdos exkl boost(Gy)

dag

,

,

Boost
är boost given
nej

fraktionsdos (Gy)

targetdos boost (Gy)

,

ja

,

Strålbehandling, lokal (anges ej om orsaken till behandling är cancer in situ).Om två lokaler bestrålas samtidigt fyll i två blanketter
paraaortalt

paraaortalt + iliakalt

abdomen

thorax

CNS

skelett

annan lokal, spec…………………………………………………………………………………………………………………………….
Orsak till avslutad behandling
planerad behandling given

bristande effekt

biverkningar

annan,
annan,
spec…………………..……………………………………..
spec……………………………….…………

Toxicitet1
ja, specificera…………………………………………………………………………………………..

nej

Grad 3–4

Effekt av behandling2 anges ej om orsak till behandling = adjuvant CSI eller cancer in situ
år

mån

dag

CR

PR

SD

PD

ej bedömbart

Fortsatt behandling
ingen ytterligare behandling

kemoterapi

kirurgi

högdoskemoterapi med rescue

radioterapi

annan beh, spec………………………………………………………………………………
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1. Gradering av toxicitet (WHO 1979)
Grad 3

Grad 4

Hematologisk (vuxna)
Hemoglobin g/L
Vita x 109/L
Trombocyter x 109/L

65–79
1,0–1,9
25–49

< 65
< 1,0
< 25

Urinvägar
S-Kreatinin

5–10 x N

> l0 x N

Intolerabla parestesier
och/eller
uttalad svaghet

Förlamning

Svår infektion

Svår infektion med
blodtrycksfall

Neurotoxicitet
Perifer

Infektion
N = Övre normalgränsen

2. Effekt av behandling. Remissionsbedömning.
Komplett remission:

Fullständigt försvinnande av samtliga tumörmanifestationer på
CT/MR eller motsvarande. Normala tumörmarkörer.

Partiell remission:

Reduktion av mätbar tumör med >50 % (> 50 % reduktion av produkten av de
största perpendikulära diametrarna) utan samtidig progress på andra lokaler.
Tumörmarkörer normala eller faller enligt t½.

Stabil sjukdom:

Effekt av behandling uppfyller inte kriterier för partiell remission
och inte heller för progressiv sjukdom.

Progressiv sjukdom:

Ökning av tumörmanifestationer skall vara >25 %, eller
tillkomst av nya tumörmanifestationer, eller ökning av tumörmarkörer >10 %.
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