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Variabelbeskrivningens innehåll
Variabelnamn

Namn i registret, visas vid sammanställning i webbgränssnittet

Text i formulär (etikett/label)

Namn i webbformuläret

Kortnamn

Kortnamn i registret, visas vid export till XML- eller textfil

Huvudfråga/följdfråga

Information om variabeln är en huvudfråga eller en följdfråga och i så fall till vilken variabel

Obligatorisk- villkor
Synlig - villkor

Beräkningar/kontroller

Information om en variabel är
•
Obligatorisk inkl ev villkor
•
Synlig inkl ev villkor
Information om
•
Förändring av giltighet med datumangivelse
•
Ändring av text i formulär eller variabelns värdelista
Information om

Datatyp, ev listvärden

•
En variabel beräknas och från vilken/vilka variabler
•
Kontroller/beroende av andra variabler
Datatyp i registret, t ex kryssruta, text, datum, VD-lista, lista med listvärden

Beskrivning/hjälptext

Beskrivning av variabelns innehåll/ text från manualen

Giltighet/Kommentar
Datum + förändring

Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Inrapporteringsuppgifter

Blockrubrik

Alltid synligt

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

A0_InitieratAv
Initierat av

A0_initav

Fr o m 2008-09-01

Ifylles automatiskt
inca.user.firstName
+
inca.user.lastName

Text 100

Namn på den person som startar
rapporteringen av formuläret. Även
om flera varit inblandade i inrapportering ser man bara namnet på den
som startat inrapporteringen.
Hämtas automatiskt från INCA
inloggningsuppgifter

A0_Inrapportor
Inrapportör

A0_inrapp

Fr o m 2008-09-01

Ifylles automatiskt
Text 100
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Inrapportörens namn. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter när inrapportören startar
inrapporteringen

A0_LKFvidDiagnos
LKF vid diagnostillfället

A0_LKFdia

LKF hämtas
automatiskt från
befolkningsregistret

Kod för hemort vid diagnos (inrapportering). Län, kommun och församling. Hämtas automatiskt från
befolkningsregistret

A0_SjukhusKlinik
Inrapp sjukhus klinik

A0_sjhklin

Historiska data
skall
massupdateras
in på A2_sjhklin
för att underlätta
statistik över tid

A0_OpererandeSjukhus
Opererande sjukhus
Inrapporterande sjukhuskod

A0_opsjhkod

A0_OpererandeKlinik
Opererande klinik
Inrapporterande klinikkod

A0_opklinkod

A0_Lakare
Ansvarig läkare

A0_lakare

A0_Registreringsdatum
Inrapporteringsdatum

A0_regdatum

A0_MonitorsKommentar
Monitors kommentar

A0_monkom
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Synlig för monitor

Fr o m 2009-01-01

Text 6

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.position.full
NameWithCode

Rapporterande sjukhus och klinik i
klartext. Hämtas automatiskt från
INCA:s inloggningsuppgifter när
inrapporteringen startas.

Historiska data
Synlig och
skall massupda- obligatorisk för
teras in på
monitor
A2_sjhklin för att
underlätta statistik över tid

Kod hämtas
Text
automatiskt från
Inrapp sjukhus, klinik

Kod för sjukhus som inrapporterar

Historiska data
Synlig och
skall
obligatorisk för
massupdateras monitor
in på A2_sjhklin
för att underlätta
statistik över tid

Kod hämtas
Text
automatiskt från
Inrapp sjukhus, klinik

Kod för klinik som inrapporterar

Text 50

Namn på läkare som godkänner inrapporteringen alt ansvarar för
patienten. Anges i klartext

Osynligt för
inrapportör

Datum

Datum då inrapporteringen skickas
till Regionalt cancercentrum. Dagens
datum sätts automatiskt för
inrapportör

Synlig för monitor

Text 400

Textfält för kompletterande
upplysningar.
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Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)
A0_Startdatum

Huvudfråga/
följdfråga

A0_startdatum

Primära diagnosuppgifter

Blockrubrik

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Osynlig

Administrativ
variabel som
används för att
underlätta för
statistiker att ta
beräkna år för
tumören.

Startdatum=åtgärdsd Datum
atum i första hand
(A2_opdat, op_3 rad
20). Om
åtgärdsdatum
saknas är startdatum
= diagnosdatum
(A1_Diagnosdatum,
rad 13)

Beskrivning/hjälptext

Alltid synligt

A1_uppgifter_saknas
A1_uppgifter_sakn
as
Markera om komplett
registrering ej kan utföras pga
att uppgifter saknas

Kryssruta

A1_Diagnosdatum
Diagnosdatum

A1_Diagnosdatum

Huvudfråga

A0_Alder
Ålder vid diagnostillfället

A0_alder

Följdfråga till
A1_Diagnosdatum och pnr

A1_DatumRemissbeslut
Datum för remissens
utfärdande

A1_rembeslutdat

Huvudfråga

A1_DatumAnkomstRemiss
Datum för ankomst av remiss

A1_ankdatremiss

Huvudfråga
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Datatyp
ev listvärden

Alltid obligatorisk

2016 – ändrad
definition och
infotext

Datum

Infotext: Datum för klinisk kolorektalcancerdiagnos, dvs datum för när
tumören sågs första gången. Oftast
datum för koloskopi vid koloncancer
eller datum för rektoskopi vid rektalcancer. Alternativt datum då man vid
radiologisk undersökning upptäckt
tumören om detta var första datum.
Detta oavsett om morfologisk diagnos finns före ev behandling eller ej.
Operationsdatum används enbart
om kolorektalcancer var ett överraskningsfynd vid operation. Datum
för PAD används bara om cancer
inte misstänktes innan PAD-svar
anlänt, oavsett om PAD avser px
eller operationspreparat.

Heltal

Patientens ålder vid diagnosdatum.
Ålder beräknas automatiskt.

Fr o m 2011-01
2013-01-01 - Text
ändrad till Datum
för remissens
utfärdande

Datum

Datum för remissens utfärdande

Fr o m 2010-01

Datum

Datum för ankomst av remiss för
aktuell sjukdom till kirurgklinik

Beräknas automatiskt från pnr och
diagnosdatum
(A1_Diagnosdatum,
rad 13)
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Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

A1_Datum1aLakbesKir
Datum 1:a läkarbesök vid kir
klin

A1_dat1abeskir

Huvudfråga

A1_Biopsiutf
Biopsi utförd

A1_biopsiutf

Huvudfråga

A1_Prepar
Prepår för biopsi

A1_prepar

A1_Prepnr
Prepnr för biospi

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Fr o m 2011-01

Datum

Datum för det första besöket på
kirurgklinik för den aktuella
sjukdomen

Synlig för alla.
Obligatorisk för
diagnosdatum fr o m
190101.

Fr o m 2019 01

Lista; 0=Nej, 1=Ja

Följdfråga

Synlig och
obligatorisk om
A1_biopsi = 1

Fr o m 2019 01

Heltal (4)

A1_prepnr

Följdfråga

Synlig och
obligatorisk om
A1_biopsi = 1

Fr o m 2019 01

text max 20 tecken

A1_Diagrund
Diagnosgrund

A1_diagrund

Följdfråga

Synlig och
obligatorisk om
A1_biopsi = 1

Fr o m 2019 01

Lista; 0=PAD,
1=Cyt

A1_PatologlabText
Patologlab

A1_patlab_txt

Följdfråga

Synlig och
obligatorisk om
A1_biopsi = 1

Fr o m 2019 01

VD-Lista

A1_PatLabKod
Klinikkod patolog

A1_patlabkod

Följdfråga

Sätts automatiskt
utifrån val i vd-lista

Fr o m 2019 01

Heltal (10)

A1_Preparatdatum
Svarsdatum från patolog

A1_prepdat

Följdfråga

Synlig och
obligatorisk om
A1_biopsi = 1

Fr o m 2019 01

Datum

A1_Adenocarcinom
Adenocarcinom

A1_adeno

Följdfråga

Synlig och
obligatorisk om
A1_biopsi = 1

Fr o m 2019 01

Lista; 0=Nej, 1=Ja

A1_EndastKliniskDiagnos
Endast klinisk diagnos

A1_endklindiagnos

Huvudfråga

Fr o m 2011-01

Kryssruta

Anges då patienten diagnos ej
kommer att fastställas via cyt/pad.

A1_Screeningupptackt
Screeninguptäckt

A1_screenuppt

Huvudfråga

Fr o m 2009-01-11

Lista
ColRecScreen
0=Nej
1=Ja

Anges då patienten diagnostiserats
via allmänt program för hälsokontroll

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Får sitt värde från val i VD-lista som
inte är en registervariabel.
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Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Preterapeutisk staging/
utredning

Blockrubrik

Alltid synligt

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

A1_PreterapStagingPrimTum
Preterapeutisk staging
avseende primärtumör

A1_pretera1

Följdfråga till
A1_endklindiagnos

Obligatorisk om inte
Enbart klinisk diagnos
är ikryssad

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Ange om preoperativ utredning av
primärtumörens utbredning skett och
markera om detta gjorts med datortomografi eller MR. För rektalcancer
kan också rektalt ultraljud markeras.
Om flera modaliteter använts, markera samtliga

A1_StagingPrimtumCT
CT

A1_ct1

Följdfråga till
A1_pretera1

Om Preterapeutisk
staging
primärtumör=Ja
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

Staging primärtumör, CT

A1_StagingPrimtumMR
MR

A1_mr1

Följdfråga till
A1_pretera1

Om Preterapeutisk
staging
primärtumör=Ja
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

Staging primärtumör, MR

A1_StagingPrimtumRektaltUL A1_rekt
Rektalt ultraljud

Följdfråga till
A1_pretera1

Om Preterapeutisk
staging
primärtumör=Ja
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

Staging primärtumör, rektalt ultraljud

A1_PreterapStagingLungmet
Preterapeutisk staging
avseende lungmetastaser

A1_pretera2

Följdfråga till
Obligatorisk om inte
A1_endklindiagn Enbart klinisk diagnos
os
är ikryssad

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Ange om preoperativ metastasutredning av lungorna utförts samt vilken
modalitet som använts. Om flera
modaliteter använts, markera
samtliga.

A1_StagingLungmetCT
CT

A1_ct2

Följdfråga till
A1_pretera2

Om Preterapeutisk
staging
lungmetastaser=Ja
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

Staging lungmetastaser, CT

A1_StagingLungmetMR
MR

A1_mr2

Följdfråga till
A1_pretera2

Om Preterapeutisk
staging
lungmetastaser=Ja
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

Staging lungmetastaser, MR

A1_StagingLungmetLungrtg
Lungrtg

A1_lungrtg

Följdfråga till
A1_pretera2

Om Preterapeutisk
staging lungmetastaser=Ja måste
någon vara ikryssad

Kryssruta

Staging lungmetastaser, lungrtg

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer
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Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

A1_StagingLungmetPetCt
PET/CT

A1_lungpetct

Följdfråga till
A1_pretera2

Om Preterapeutisk
staging lungmetastaser=Ja måste
någon vara ikryssad

Fr o m 2013-01-01

A1_PreterapStagingLevermet
Preterapeutisk staging
avseende levermetastaser

A1_pretera3

Följdfråga till
A1_endklindiagnos

A1_StagingLevermetCT
CT

A1_ct3

A1_StagingLevermetMR
MR

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Kryssruta

Staging lungmetastaser, PET/CT

Obligatorisk om inte
Enbart klinisk diagnos
är ikryssad

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Ange om preoperativ radiologisk
metastasutredning av levern utförts
samt vilken modalitet som använts.
Om flera modaliteter använts,
markera samtliga.

Följdfråga till
A1_pretera3

Om Preterapeutisk
staging levermetastaser=Ja måste någon
vara ikryssad

Kryssruta

Staging levermetastaser, CT

A1_mr3

Följdfråga till
A1_pretera3

Om Preterapeutisk
staging
levermetastaser=Ja
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

Staging levermetastaser, MR

A1_StagingLevermetUL
Ultraljud

A1_ultra

Följdfråga till
A1_pretera3

Om Preterapeutisk
staging
levermetastaser=Ja
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

Staging levermetastaser, ultraljud

A1_StagingLevermetPetCt
PET/CT

A1_leverpetct

Följdfråga till
A1_pretera3

Om Preterapeutisk
staging
levermetastaser=Ja
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

Staging levermetastaser, PET/CT

Följdfråga till
A1_pretera1

Obligatorisk om
Preterapeutisk
staging
primärtumör=Ja

Lista ColRec_Utfallt
1=cT1-2
3=cT3
4=cT4
5=cTX

Ange vilket tumörstadium enligt TNM
som föreligger enigt den preoperativa utredningen (= kliniskt status,
cTcNcM). Om sådan klassificering är
ofullständig eller ej är möjlig, ange
X-alternativet. För att minimera användandet av X-kategorin – ställ
gärna riktad fråga angående T- och
N-stadium på röntgenremisserna. I
avsaknad av specifikt svar, tolka
utlåtandena.

A1_UtfallPreterapStagUtredcT A1_utfallt
Utfall av preterapeutisk
staging/utredning, cT

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Fr o m 2013-01-01

Beräkningar/ kontroller
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Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A1_UtfallPreterapStagUtredcN
Utfall av preterapeutisk
staging/utredning, cN

Följdfråga till
A1_pretera2

Obligatorisk om
Preterapeutisk
staging
lungmetastaser=Ja

A1_utfalln

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Beskrivning/hjälptext

Lista
ColRec_Utfalln
0=cN0
1=cN1-2
5=cNX

Se ovan

Lista
ColRec_Utfallm
0=cM0
1=cM1
5=cMX

Se ovan. Om cM1 angetts – markera
om lever- eller lungmet påvisats

A1_UtfallPreterapStagUtredcM A1_utfallm
Utfall av preterapeutisk
staging/utredning, cM

Följdfråga till
Obligatorisk om
A1_pretera2
Preterapeutisk
och A1_pretera3 staging
levermetastaser=Ja
cM0 sätts automatiskt
om Preter staging
levermet och
lungmet= Nej
cMX ska inte kunna
väljas för nya
inrapporteringar men
kunna visas om
sparade data har
detta värde.

cMX ej valbart men
kan visas för
befintliga data.
2014- cM0
automatiskt om
Preter staging
levermet = Nej och
preter staging
lungmet = Nej

A1_MetLever
Lever

A1_metlever

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

From 2017
kryssruta - ska
massuppdateras
från A1_levermet
värde = 1 till
A1_metlever

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja Kryssruta

Metastas Lever

A1_MetLunga
Lunga

A1_metlunga

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

From 2017
kryssruta - ska
massuppdateras
från A1_lungmet
värde = 1 till
A1_metlunga

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja Kryssruta

Metastas Lunga

A1_MetPleura
Pleura

A1_metpleura

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_MetPeriton
Peritoneum

A1_metperiton

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_MetOvarium
Ovarium

A1_metovarium

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

cM0 automatiskt om
Preter staging
levermet = Nej och
lungmet = Nej

Datatyp
ev listvärden
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Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A1_MetLymfParaaort
Lymfkörtlar
paraaortalt/centralt buk

A1_metlymfparaaort

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/ utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_MetLymfLjum
Lymfkörtlar ljumske/nedre
extremitet

A1_metlymfljum

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_MetLymfSupraklav
Lymfkörtlar supraklav/övre
extremitet

A1_metlymfsupraklav

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_MetLymfIntraTh
Lymfkörtlar intrathorakalt

A1_metlymfintrath

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_MetLymfBack
Lymfkörtlar i bäckenet

A1_metlymfback

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_MetSkelett
Skelett

A1_metskelett

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_MetBinjure
Binjure

A1_metbinjure

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_MetCns
CNS

A1_metcns

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_MetAnnan
Annan

A1_metannan

Följdfråga till
A1_utfallm

Obligatorisk om Utfall From 2017
preterapeutisk
staging/utredning,
cM=M1

Kryssruta

A1_Annanmetspec
Annat specificera

A1_annanmetspec

Följdfråga till
A1_MetAnnan

Obligatorisk om
Annan met = Ja

Text

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Giltighet, förändring + datum

From 2017

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext
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Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

A2.2_HotadMRFmindr1mm
Hotad MRF/MCF

A2_2_mrf

Följdfråga till
A2_2_posmrf

2014-01 Synlig om
A2_2_posmrf INTE =
Ja

A2.2_PositivMRF
Positiv MRF/MCF

A2_2_posmrf

Följdfråga till
A2_2_mrf

2014-01 Synlig om
A2_2_mrf INTE = Ja

Tumör

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Fr o m 2011-01
Nationell fr o m
2013 2014-01 Aktiv
om inte pos MRF =
Ja Tagit bort beroende av cT och
cN (tidigare aktiv
om cT3 eller cN1-2)

Lista
ColRec1_MRF:
0=Nej
1=Ja
9=Uppgift saknas

Hotad MRF (mindre än 1 mm)

Fr o m 2011-01
Nationell fr o m
2013, 2014-01
Aktiv om inte hotad
MRF/MCF = Ja
Tagit bort beroende
av cT och cN
(tidigare aktiv om
cT3 eller cN1-2)

Lista
Positiv MRF
ColRec1_posMRF:
0=Nej
1=Ja
9=Uppgift saknas

Blockrubrik

Alltid synligt

A2_Tumorlokalisation
Tumörlokalisation

A2_tumlok

Huvudfråga

Alltid obligatorisk

Lista
ColRec_Tumlok:
1=Colon
2=Rektum
3=Ej bedömbart

A2_Tumorlage
Tumörläge (separat anmälan
ifylles för varje tumör om
multipla tumörer)

A2_tumlage

Följdfråga till
A2_tumlok

Obligatorisk om
Tumörlokalisation=
Colon

Lista
Tumörläge, coloncancer Separat
ColRec_Tumlage: anmälan ifylles för varje tumör om
multipla tumörer
1=Appendix
2=Caecum
3=Ascendens
4=Flexura hepatica
5=Transversum
6=Flexura lienalis
7=Descendens
8=Sigmoideum
9=Ej bedömbart

A2_RektoskopiNedTumNivCm
Rektoskopi, nedre tumörnivå,
cm från anus (gäller
rektalcancer)

A2_rscop

Följdfråga till
A2_tumlok

Synlig om
Tumörlokalisation =
Rektalcancer

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Nedre tumörnivå
Heltal 0-99
måste vara mellan 0
och 15 cm från anus
för att räknas som en
rektalcancer

Tumörlokalisation

Rektoskopi, nedre tumörnivå anges i
cm från anus (gäller rektalcancer)
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Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A_SynchTumor
Synkron tumör

Följdfråga till
A2_tumlok

Synlig om Tumörlokalisation = kolon eller
rektum. Ej synlig för
"ej bedömbart".

Blockrubrik

Endast synligt om
A1_endklindiagnos =
false

a_syncTumor

Preterapeutisk bedömning

A2_PreterapBed
Preterapeutisk bedömning i
multidisciplinär terapigrupp

A2_prebed

Följdfråga till
Obligatorisk om inte
A1_endklindiagn Enbart klinisk diagnos
os
är ikryssad

A2_DatumPreterapBed
1:a datum för bedömning

A2_datumprebed

Följdfråga till
A2_prebed

Synlig om
Preterapeutisk
bedömning=Ja

A2_PreterapBedKirurg
Kirurg

A2_prebedkir

Följdfråga till
A2_prebed

A2_PreterapBedOnkol
Onkolog

A2_prebedonk

A2_PreterapBedPatol
Patolog

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Om detta är ikryssat Kryssruta
skapas ett nytt ärende till inrapportörens
inkorg med kommentar "synkron tumör"

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Ange om pat är bedömd multidisciplinärt avseende vilken behandling
som planerats (innan ev neoadjuvant behandling inletts eller op utförts). Med multidisciplinär terapigrupp avses en grupp bestående av
kirurg, onkolog radiolog och patolog.

Fr o m 2010-01
MDT=kir+onk+rad+
pat 2014 – ”Datum”
ändrat till ”1:a
datum”

Datum

Preterapeutisk bedömning datum

Synlig om
Preterapeutisk
bedömning=Ja

Fr o m 2010-01

Kryssruta

Bedömd av kirurg

Följdfråga till
A2_prebed

Synlig om
Preterapeutisk
bedömning=Ja

Fr o m 2010-01

Kryssruta

Bedömd av onkolog

A2_prebedpat

Följdfråga till
A2_prebed

Synlig om
Preterapeutisk
bedömning=Ja

Fr o m 2010-01

Kryssruta

Bedömd av patolog

A2_PreterapBedRadiol
Radiolog

A2_prebedrad

Följdfråga till
A2_prebed

Synlig om
Preterapeutisk
bedömning=Ja

Fr o m 2010-01

Kryssruta

Bedömd av radiolog

A2_PreterapBedSsk
Sjuksköterska

A2_prebedssk

Följdfråga till
A2_prebed

Synlig om
Preterapeutisk
bedömning=Ja

Fr o m 2010-01

Kryssruta

Bedömd av sjuksköterska

Bilddiagnostik bedömd vid
radiologklinik

VD-Lista

Fr o m 20170101

A0_till_radiolog_klin
Bilddiagnostik bedömd vid
radiolog sjukhus/klinik

A0_till_radiolog_kli
n

Fr o m 20170101.
Används för att
skicka ärende till
radiologklinik

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer
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Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

A2_radiologsjhkod
Bilddiagnostik bedömd vid
radiologiklinik sjukhuskod

A2_radiologsjhkod

Fr o m 20170101.
Används för att
skicka ärende till
radiologklinik

A2_radiologklinkod
Bilddiagnostik bedömd vid
radiologklinikkod

A2_radiologklinkod

Fr o m 20170101.
Används för att
skicka ärende till
radiologklinik

A2_Planop
Planeras operation av
primärtumör

A2_planop

A2_YtterligarePlanOp
Neoadjuvant/konverteringsbehandling planerad inför
operation av primärtumör

A2_ytterplanop

Huvudfråga

A0_till_beh_klin
Behandling/operation av
primärtumör planeras vid
sjukhus/klinik

A0_till_beh_klinik

Fr o m 2019 01
blir denna en
följdfråga till
A2_planerasprimop

Endast synlig och ob- Fr o m 20170101.
ligatorisk om A2_pla- används för att
nerasprimop=1
skicka ärende till
behandlande klinik

A2_planopsjhkod
Behandling/operation av
primärtumör planeras vid
sjukhuskod

A2_planopsjhkod

Fr o m 2019 01
blir denna en
följdfråga till
A2_planerasprimop

Fr o m 20170101.
används för att
skicka ärende till
behandlande klinik

A2_planopklinkod
Behandling/operation av
primärtumör planeras vid
klinikkod

A2_planopklinkod

Fr o m 2019 01
blir denna en
följdfråga till
A2_planerasprimop

Fr o m 20170101.
används för att
skicka ärende till
behandlande klinik

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Synlig och
obligatorisk

Fr o m 2019 01

2010-09-08 - labeln
"Ytterligare behandling planerad
och förnyad bedömning med kurativ intention planerad" ändrad till:
"Ytterligare behandling planerad
inför operation av
primärtumör"
2018-01 Labeln
ändrad till "Neoadjuvant/konvertering
sbehandling plan

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Om A2_planerasprimop = 0 så visas
en infobanner enligt
text i kolumn Beskrivning/ Hjälptext i
detta dokument

Lista; 0=Nej, 1=Ja

Fliken för behandling/operation
behöver inte fyllas i förutsatt att
patienten inte opereras vid ett
senare tillfälle.

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Besvaras med ”ja” om patienten är
bedömd som inoperabel och remitteras till onkologisk behandling
men med intentionen att göra en ny
bedömning av resektabiliteten efter
en tids onkologisk behandling.

12 (130)

Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Onkologisk behandling

Blockrubrik

Alltid synligt

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Beskrivning/hjälptext

A2_YtterlBehandPlanerad
Onkologisk behandling

A2_ytter

A2_PreopStralbeh
Strålbehandling

A2_prestral

A2_till_prestral
Strålbehandlande sjukhus,
klinik

A2_till_prestral

A2_PreopStralbehSjhkod
Sjukhuskod

A2_prestralsjhkod

Följdfråga till
Synlig för monitor
A2_preop_rt_enhet

2014 Kod sätts
Kod sätts
Text 20
automatiskt från val automatiskt från val i
i VD-lista
VD-lista

Sjukhuskod preop strålbeh

A2_PreopStralbehKlinkod
Klinikkod

A2_prestralklinkod

Följdfråga till
Synlig för monitor
A2_preop_rt_enhet

2014 Kod sätts
Kod sätts
Text 20
automatiskt från val automatiskt från val i
i VD-lista
VD-lista

Klinikkod preop strålbeh

A2_PreopCytbehandl
Cytostatika

A2_precyt

Följdfråga till
A1_endklindiagnos

Synlig och obligatorisk om inte Enbart
klinisk diagnos är
ikryssad

2018-01 label
"Preop cytostatikabehandling" ändrad
till "Cytostatika"

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Preop cytostatikabehandling

Behandlande sjukhus/klinik

A2_till_precyt

A2_precytenhet
Preop cytbehandlande
sjukhus, klinik

A2_precytenhet

Följdfråga till
VD-regionlista

Synlig om A2_precyt
= Ja

Fr o m 2014 Lista
med alla kir + onk
klin. Ej aktuell i
2017 utformning

VD-lista Alla onk
och kir klin

Preop cytostatikabehandling
sjukhus, klinik

A2_PreopCytbehandlSjhKlin

A2_precytsjhklin

Följdfråga till
A2_precytenhet)

A2_PreopCytbehandlSjhkod
Sjukhuskod

A2_precytsjhkod

Följdfråga till
A2_precytenhet

Synlig för monitor

2014 Kod sätts
Kod sätts automaautomatiskt från val tiskt från val i VDi VD-lista
lista

Text 20

Sjukhuskod preop cytbeh

A2_PreopCytbehandlKlinkod
Klinikkod

A2_precytklinkod

Följdfråga till
A2_precytenhet

Synlig för monitor

2014 Kod sätts
Kod sätts automaautomatiskt från val tiskt från val i VDi VD-lista
lista

Text 20

Klinikkod preop cytbeh

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Alltid synligt

Datatyp
ev listvärden

Följdfråga till
A1_endklindiagnos

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja
2018-01 labeln
"Preop strålbehandling" ändrad till
"Strålbehandling"

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Ny fr om 2017
utformning

Text 400

T o m 2013

Textsträng från VD- Text 400
lista i A2_precytenhet sätts automatiskt

Ange om strålning mot primärtumören gjorts preoperativt

Preop cytostatikabehandling vid
sjukhus/klinik

13 (130)

Anmälan – Canceranmälan / registreringsformulär
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Följdfråga till
A1_pretera3

Obligatorisk om Utfall Fr o m 2016
preterapeutisk
staging/ utredning,
cM=M1

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Variabler som inte är aktuella i
flik Anmälan
A1_PeritonCarcinos
Peritoneal carcinos

A1_peritoncarcmet

A1_Annanmet
Annan metastas

A1_annanmet

A2_PrimInexstTum

A2_fix

Obligatorisk om
Giltig t o m 2013
Enbart klinisk diagnos
inte är ikryssad

Primärt inexstirpabel tumör

A2_DatumStralstart

A2_straldat

Obligatorisk om
A2_prestral=Ja

Giltig t o m 2012

Datum för strålstart

A2_Straldos

A2_dos

Obligatorisk om
A2_prestral=Ja

Giltig t o m 2012

Lista
1=Kort (5x5 Gy)
2=Lång (25x1,8/2
Gy)
3=Annan
fraktionering

Stråldos (ifylls om Preop
strålbehandling=ja)

A2.1_StralbehOchCyt

A2_1_stralcyt

T o m 2012-12-31

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Kombination av strålbehandling och
cytostatika. Markera med Ja om
patienten fått en
kombinationsbehandling av
strålbehandling och cytostatika.

A2_PreopStralbehSjhKlin

A2_prestralsjhklin

Text 400

Preop strålbehandling vid
sjukhus/klinik

A2_preop_rt_enhet
Preop strålbehandlande
sjukhus, klinik

A2_preop_rt_enhet Följdfråga till
VD-regionlista

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena
0-används ej samt
1-används ej.

T o m Ny
Massuppdatering till
utformning 2016 då A1_MetAnnan ???
datatypen
förändras.

Följdfråga till
A2_preop_rt_enhet

T o m 2013

Fr o m 2014. Ej
aktuell i 2017
utformning

Textsträng från VDlista i
A2_preop_rt_enhet
sätts automatiskt

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

VD-lista alla onk
kliniker från vald
region
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Inrapporteringsuppgifter

Blockrubrik

Alltid synligt

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

R_InitieratAv
Initierat av

R_initav

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Namn på den person som startar
rapporteringen av formuläret. Även
om flera varit inblandade i inrapportering ser man bara namnet på den
som startat inrapporteringen.
Hämtas automatiskt från INCAs
inloggningsuppgifter

R_Inrapportor
Inrapportör

R_inrapp

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Inrapportörens namn. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter när inrapportören startar
inrapporteringen

R_Sjukhus klinik
Sjukhus/klinik

R_sjhklin

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.position.full
NameWithCode

Rapporterande sjukhus och klinik i
klartext. Hämtas automatiskt från
INCA:s inloggningsuppgifter när
inrapporteringen startas.

R_Sjukhuskod
Sjukhuskod

R_sjhkod

Synlig och
obligatorisk för
monitor

Kod hämtas
Text 100
automatiskt från
Inrapp sjukhus, klinik

Kod för sjukhus som inrapporterar

R_Klinikkod
Klinikkod

R_klinkod

Synlig och
obligatorisk för
monitor

Kod hämtas
Text 100
automatiskt från
Inrapp sjukhus, klinik

Kod för klinik som inrapporterar

R_Ansvarig kirurgklinik
Ansvarig kirurgklinik - sjukhus

R_ansvkirklin

Följdfråga till
R_region

namnändr tidigare
R_remfrsjhklin

R_Kir_sjhkod
Sjukhuskod

R_kirsjhkod

Följdfråga till
R_ansvkirklin

namnändr hette
tidigare
R_remsjhkod

Text 100

R_Kir_klinkod
Klinikkod

R_kirklinkod

Följdfråga till
R_ansvkirklin

namnändr hette
tidigare
R_remklinkod

Text 100

R_Inrapporteringsdatum
Inrapporteringsdatum

R_inrappdatum

Huvudfråga

Synlig för monitor

Blockrubrik

Alltid synligt

Undersökningar
Markera om komplett
R_uppgifter_sakregistrering ej kan utföras pga nas
att uppgifter saknas

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Kirurgkliniker från
vald region hämtas

Dagens datum sätts
automatiskt för
inrapportör

VD-lista med kir
klin

Datum

Datum då inrapporteringen skickas
till Regionalt cancercentrum.

Kryssruta
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

1. Undersökningar

Beskrivning/hjälptext
Samtliga bilddiagnostiska undersökningsmodaliteter som utgör
underlag för TNM bedömning av
radiolog anges. Observera att det
gäller undersökningar före neoadjuvant behandling. Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används
en blankett per tumör.

R1_MRT lilla bäckenet
MRT lilla bäckenet

R1_mrtbacken

Huvudfråga

Minst en måste
kryssas i

Kryssruta

R1_MRT Lever
MRT lever

R1_mrtlever

Huvudfråga

Minst en måste
kryssas i

Kryssruta

R1_DT thorax buk
DT thorax buk

R1_dtthoraxbuk

Huvudfråga

Minst en måste
kryssas i

Kryssruta

R1_DT buk
DT buk

R1_dtbuk

Huvudfråga

Minst en måste
kryssas i

Kryssruta

R1_DT kolon
DT kolon

R1_dtkolon

Huvudfråga

Minst en måste
kryssas i

Kryssruta

R1_DT thorax
DT thorax

R1_dtthorax

Huvudfråga

Minst en måste
kryssas i

Kryssruta

R1_Lungrtg
Lungrtg

R1_lungrtg

Huvudfråga

Minst en måste
kryssas i

Kryssruta

R1_Ultraljud lever
Ultraljud lever

R1_ullever

Huvudfråga

Minst en måste
kryssas i

Kryssruta

R1_PET_DT
PET/DT

R1_petdt

Huvudfråga

Minst en måste
kryssas i

Kryssruta

R1_Annan undersökning
Annan undersökning

R1_annanus

Huvudfråga

Minst en måste
kryssas i

Kryssruta

R1_Annan_us vilken
Annan undersökning, vilken

R1_annanusvilken

Följdfråga till
R1_annanus

Synlig och
obligatorisk om
Undersökning =
Annan

Text

R2_MDT_rtgrond_datum
2. MDT-konferens/rtg-rond
datum

R2_mdtrtgronddat

Huvudfråga

Synlig och
obligatorisk

R3_Radiolog
3. Radiolog

R3_radiolog

Huvudfråga

Synlig och
obligatorisk

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Kontroller: <=
dagens datum, <
avlidendatum

Datum

Datum då röntgenrond eller multidisciplinär konferens ägt rum då
undersökningar demonstrerats.

Text 400

Specialistkompetent radiolog som
ansvarat för slutbedömning av
undersökningar på MDT-konferens/
röntgenrond.
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

R4_Tumör
4. Tumör

Huvudfråga

Synlig och
obligatorisk

Koloncancer

Blockrubrik

Endast synligt om
R4_tumor = 2
Koloncancer

5. Morfologi

Följdfråga till
R4_tumor

R4_tumor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Lista
Om ingen tumör avgränsad radiologiskt är ikryssad sker ingen ytterCRrad_Tumor:
ligare bedömning av T-stadium.
1 = Ingen tumör
avgränsas radiologiskt. Kolorektal
cancer fastställd på
annat sätt
2 = Koloncancer
3 = Rektalcancer

Tumörens huvudsakliga morfologiska växtsätt anges: Annulär –
tumören växer utmed en del eller
hela circumferensen Polypös –
tumören har en smalare bas än den
luminala delen som utfyller rektum

R5_Annulär kolon
Annulär

R5_annularkolon

Ny from 2017

Lista; 0=Nej, 1=Ja

R5_Polypös kolon
Polypös

R5_polyposkolon

Ny from 2017

Lista; 0=Nej, 1=Ja

R6_Lokalisation
6 Lokalisation

R6_lokal

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’= Koloncancer
R4_tumor =
Koloncancer

R7_Tumörlängd
7 Tumör längd , antal mm i
tarmens längsriktning

R7_tumorlangd

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’= Koloncancer

R8_Mucinöst inslag kolon
8 Mucinöst inslag

R8_mucinostkolon

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’= Koloncancer

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Beskrivning/hjälptext

min-max: 0-250

Lista CRrad_Lage:
1=Sigmoideum
2=Descendens
3=Flexura lienalis
4=Transversum
5=Flexura hepatica
6=Ascendens
7=Caecum
8=Appendix

Tumörens huvudsakliga lokalisation.
För tumörer som sträcker sig över
flera tarmavsnitt anges den lokalisation där tumören har sitt centrum
eller tecken på djupast genomväxt
enligt T-stadium.

Heltal

Annulär tumör – Den längd i tarmens
längsriktning som är engagerad av
tumör mäts i mm. Polypös tumör –
Den maximala längden av tumören.

Lista CRrad_NejJa: Den dominerande delen av tumören
har hög signal på T2-viktade MR0=Nej
bilder eller lågattenuerande vid
1=Ja
datortomografi.
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

R9_Begränsas till tarmväggen R9_begr_tarmvagg Följdfråga till
R4_tumor
9 Begränsas till tarmväggen

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’= Koloncancer

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Lista CRrad_NejJa: DT-tumören bedöms begränsad till
tarmväggen om en intakt yttre kant
0=Nej
av tarmvägg kan identifieras där
1=Ja
tumören har sin djupast växande
portion. Nodulära extensioner utanför tarmväggen mäts i mm. Det kan
även gälla serpentinformade extensioner som följer blodkärl (se extramural kärlinvasion punkt 11). MRT
Intakt yttre kant av muscularis propria där tumör bedöms växa som
djupast krävs för att tumören skall
bedömas som begränsad till tarmväggen. Extramural utbredning i mm
mäts som vid rektalcancer enligt
punkt 23.

R9_Växt perikoliska fettet
Växt i perikoliska fettetmed
extramural utlöpare, mm

R9_vaxtperikolfett

Följdfråga till
Synlig och
R9_begr_tarmva obligatorisk om fråga
gg
9 besvarats med Nej

R10_Tumxt genom tarmvägg
antimesenteriellt
10 Tumörväxt genom
tarmväggen på den
antimesenteriella sidan

R10_vaxtantimesen

Följdfråga till
Synlig och
R9_begr_tarmva obligatorisk om fråga
gg
9 besvarats med Nej

Lista CRrad_NejJa: Om tumören har sin extramurala
utbredning på del av colon som inte
0=Nej
har mer en täckning av serosa finns
1=Ja
skäl att misstänka serosagenombrott. Den antimesenteriella sidan
identifieras lättast genom att den i
transversum och sigmoideum är den
motsatta sidan mot den lilla del av
cirkumferensen där kärlsträngen går
in och försörjer tarmen. I colon
descendens och ascendens är den
antimesenteriella sidan lokaliserad
anteriort.

R11_Tumör infiltrerar organ
11 Tumör infiltrerar
angränsande organ

R11_infiltorgan

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’= Koloncancer
Om Ja väljs måste
minst ett organ anges
nedan

Lista CRrad_NejJa: Anges vilka angränsande organ
tumören växer i.
0=Nej
1=Ja

R11_Främre bukvägg
Främre bukvägg

R11_frambukvagg

Följdfråga till
R11_infiltorgan

Minst en kryssas i om
11= Ja

Kryssruta

R11_Retroperitoneum
Retroperitoneum

R11_retroperiton

Följdfråga till
R11_infiltorgan

Minst en kryssas i om
11= Ja

Kryssruta

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

min-max: 0-100
(oftast 0-20)

Heltal

Växt ut i perikoliska fettet med mm
extramural utlöpare
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

R11_Ureter
Ureter

R11_ureter

Följdfråga till
R11_infiltorgan

Minst en kryssas i om
11= Ja

Kryssruta

R11_Duodenum
Duodenum

R11_duodenum

Följdfråga till
R11_infiltorgan

Minst en kryssas i om
11= Ja

Kryssruta

R11_Tunntarm
Tunntarm

R11_tunntarm

Följdfråga till
R11_infiltorgan

Minst en kryssas i om
11= Ja

Kryssruta

R11_Urinblåsa
Urinblåsa

R11_urinblasa

Följdfråga till
R11_infiltorgan

Minst en kryssas i om
11= Ja

Kryssruta

R11_Annat organ
Annat

R11_annatorg

Följdfråga till
R11_infiltorgan

Minst en kryssas i om
11= Ja

Kryssruta

R11_Annat specificera
Specificera

R11_annatorgspec Följdfråga till
R11_annatorg

Synlig och
obligatorisk om
’Annat’ kryssats i

Text

R12_Extramural tumör el xt
retroperitonealt
12 Extramural tumör inom en
mm eller växer över på
retroperitoneal fascia

R12_extramurtum

Följdfråga till
R6_lokal

Synlig och
obligatorisk - om
’Lokalisation’=
Descendens eller
Ascendens

Lista CRrad_NejJa: Gäller tumörer i colon descendens
och ascendens. Vid dorsal extramu0=Nej
ral utbredning mäts denna i mm.
1=Ja
Hotad (inom en mm) och engagerad
(0 mm) resektionsmarginal som vid
rektalcancer.

R13_Tecken på extramural
kärlinv
13 Tecken på extramural
kärlinvasion

R13_extramurkarl

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’= Koloncancer

Lista CRrad_NejJa: Om extramural tumörväxt fortsätter i
ett förlopp av ett vidgat extramural
0=Nej
blodkärl innehållande tumörsignal på
1=Ja
T2-viktade bilder (MRT) I de allra
flesta fall rör det här sig om T3-T4
tumörer och det kan vara svårt att
skilja om det rör sig om enbart extramural tumör eller detta kombinerat
med kärlinvasion.

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’= Koloncancer

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

14 Lymfkörtelmetastaser
R14_Lglmet mesenteriellt
Mesenteriellt (N)

R14_mesentlglmet

R14_Antal lgll mesenteriellt
Antal, st

R14_antalmesentlg
l

Synlig och
obligatorisk om
’Mesenteriellt’ = Ja

R14_KriteriumKolon
Kriterium

R14_kriteriumkolon

Synlig och
obligatorisk om
’Mesenteriellt’ = Ja

Nya kriterium 3.
och 4. från 202005.
OBS! ska ändras till
flervalsalternativ
2022

R14_Största metastas
R_14stormetastas
Största metastas, storlek i mm

Synlig och
obligatorisk om
’Mesenteriellt’ = Ja

Ny variabel från
202005

R14b_friatumordep
14B Fria tumördepositioner

R14b_friatumordep

Synlig om 'Tumör' =
Koloncancer

Lista: 0=Nej, 1=Ja

R14_Lglmet paraaortalt
Paraaortalt (M)

R14_paraaortlglmet Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’= Koloncancer

Lista CRrad_NejJa:
0=Nej
1=Ja

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Lista CRrad_NejJa: Förekomst av lymfkörtlar längs tumörens mesenteriella dräneringsom0=Nej
råde som antingen har heterogen
1=Ja
ytterkontur eller oregelbunden intern
attenuering/ signalintensitet på kontrastförstärkt DT eller T2-viktad MRT
eller kort axeldiameter överstigande
10 mm. Retroperitoneala lymfkörtlar
mer än 10 mm i kort axeldiameter
bedöms som metastaser även om
andra faktorer i patientens övriga
sjukdomshistoria måste beaktas vad
gäller individuell förekomst av lymfkörtlar. Om andra subjektiva skäl för
bedömning av lymfkörtelmetastaser,
ange här. (Kommer sannolikt att ändras i slutet av 2015 men gäller nu)
min-max 0-20

Heltal

Lista
CRrad_Kriterium
0 = Inhomogenitet,
1 = Oregelbunden
ytterkontur, 2 =
Inhomogenitet +
Oregebunden
ytterkontur, 3 =
Storlek, 4. = Form
min-max 0-1000

Fritext med siffror
inkl max 2
decimaler
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

R15_Fjärrmetastaser
15. Fjärrmetastaser (M)

R15_fjarrmet

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’= Koloncancer

Lista CRrad_NejJa: Om uppenbart fjärrmetastaser i
retroperitoneala lymfkörtlar, lever,
0=Nej
lungor, peritoneum eller ovanligt
1=Ja
förekommande lokaler som skelett
anges det här. Om fjärrmetastasutredningen behöver kompletteras
med ytterligare radiologi innan operation ifylls denna ruta först när
utredningen är klar M1a innebär ett
organ med fjärrmetastaser och M1b
innebär att mer än ett organsystem
är engagerat av metastaser, till
exempel lever och lungor.

R15_KolLever
Lever

R15_kollever

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om Namnbyte
’Fjärrmetastaser’=Ja R15_lever blir
R15_kollever

Kryssruta

R15_KolLunga
Lunga

R15_kollunga

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om Namnbyte
’Fjärrmetastaser’=Ja R15_lunga blir
R15_kollunga

Kryssruta

R15_KolPleura
Pleura

R15_kolpleura

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_KolPeriton
Peritoneum

R15_kolperiton

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_KolOvarium
Ovarium

R15_kolovarium

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_KolLymfParaaort
Lymfkörtlar paraaortalt /
centralt buk

R15_kollymfparaao Följdfråga till
rt
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_KolLymfLjum
Lymfkörtlar ljumske / nedre
extremitet

R15_kollymfljum

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_KolLymfSupraKlav
Lymfkörtlar supraklav / övre
extremitet

R15_kollymfsuprakl Följdfråga till
av
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_KolLymfIntraTh
Lymfkörtlar intrathorakalt

R15_kollymfintrath

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_KolLymfBack
Lymfkörtlar i bäckenet

R15_kollymfback

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

Fjärrmetastas läge

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

R15_KolSkelett
Skelett

R15_kolskelett

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_KolBinjure
Binjure

R15_kolbinjure

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_KolCns
CNS

R15_kolcns

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_KolAnnat R15_Annat
Annat

R15_kolannat

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R15_Annat, specificera
Specificera

R15_annatspec

Följdfråga till
R15_annat

Synlig och
obligatorisk om
’Annat’ kryssats i

Text

Blockrubrik

Endast synligt om
R4_tumor = 3
Rektalcancer

Rektalcancer

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

16. Morfologi

Tumörens huvudsakliga morfologiska växtsätt anges: Annulär – tumören växer utmed en del eller hela
circumferensen Polypös – tumören
har en smalare bas än den luminala
delen som utfyller rektum

R16_Annulär rektum
Annulär

R16_annularrekt

Ny from 2016

Lista; 0=Nej, 1=Ja

R16_Polypös rektum
Polypös

R16_polyposrekt

Ny from 2016

Lista; 0=Nej, 1=Ja

17. Växt

R17_Anterior växt
Anterior växt

Beskrivning/hjälptext

Anges vilken riktning tumören har
sin dominanta/djupaste växt. Om
läget är mitt mellan två positioner
anges bägge dessa.
R17_antvaxt

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och minst en
Både ant och post
av R17_antvaxt,
kan vara ifyllda enl
R17_postvaxt,
LB
R17_vaxtlateralsin
och
R17_vaxtlateraldx
kryssas i om Tumör =
Rektalcancer

Kryssruta
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

R17_Posterior växt
Posterior växt

R17_postvaxt

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och minst en
Både ant och post
av R17_antvaxt,
kan vara ifyllda enl
R17_postvaxt,
LB
R17_vaxtlateralsin
och
R17_vaxtlateraldx
kryssas i om Tumör =
Rektalcancer

Kryssruta

R17_Växt lateralt vä
Lateralt vänster

R17_vaxtlateralsin

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och minst en
Både lat vä och lat
av R17_antvaxt,
hö kan vara ifyllda
R17_postvaxt,
enl LB
R17_vaxtlateralsin
och
R17_vaxtlateraldx
kryssas i om Tumör =
Rektalcancer

Kryssruta

R17_Växt lateralt hö
Lateralt höger

R17_vaxtlateraldx

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och minst en
Både lat vä och lat
av R17_antvaxt,
hö kan vara ifyllda
R17_postvaxt,
enl LB
R17_vaxtlateralsin
och
R17_vaxtlateraldx
kryssas i om Tumör =
Rektalcancer

Kryssruta

R18_Avstånd från yttre ppning R18_avstyttreanal
18. Läge, avstånd från yttre
ändtarmsöppningen, mm

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’=
Rektalcancer

min-max 0-150

Heltal

Mäts i mm från yttre ändtarmsöppningen på sagitell MR-bild. Vid polypösa tumörer notera att det är den
väggfasta delen av tumören som
detta skall relateras till.

R19_Tumörlängd
19: Tumörlängd, sträcker sig
antal mm i tarmens
längsriktning

R19_tumorlangd

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’=
Rektalcancer

min-max 0-250

Heltal

Tumörens längd i mm mäts på sagittell T2-viktad MR-bild. För polypösa
tumörer tumör – den maximala längden av tumören.

R20_Mucinöst inslag rektum
20. Mucinöst inslag

R20_mucinostrekt

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’=
Rektalcancer

21. Läge i förhållande till
peritoneal omslagsrand

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Lista CRrad_NejJa: Den dominerande delen av tumören
har hög signal på T2-viktade MR0=Nej
bilder eller lågattenuerande vid
1=Ja
datortomografi.
Läget av tumören i förhållande till
peritonal omslagsrand anges. Den
kan vara nedanför, i höjd med eller
ovanför, två av dem eller alla tre
beroende av var tumören har
vägginfiltration
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

R21_Ovan peritoneal
omslagsrand
Ovan

R21_nivamedperito Följdfråga till
n
R4_tumor

Minst en måste vara
besvarad med Ja om
’Tumör’=
Rektalcancer

Lista CRrad_NejJa:
0=Nej
1=Ja

R21_I nivå med peritoneal
omslagsrand
I nivå med

R21_nedomperiton Följdfråga till
R4_tumor

Minst en måste vara
besvarad med Ja om
’Tumör’=
Rektalcancer

Lista CRrad_NejJa:
0=Nej
1=Ja

R21_Nedom peritoneal
omslagsrand
Nedom

R21_ovanperitono
msl

Följdfråga till
R4_tumor

Minst en måste vara
besvarad med Ja om
’Tumör’=
Rektalcancer

Lista CRrad_NejJa:
0=Nej
1=Ja

R22_Begränsas till tarmvägg R22_begrtarmv
rektum
22. Begränsas till tarmväggen

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’=
Rektalcancer

Lista CRrad_NejJa: DT-tumören bedöms begränsad till
tarmväggen om en intakt yttre kant
0=Nej
av tarmvägg kan identifieras där
1=Ja
tumören har sin djupast växande
portion. Nodulära extensioner utanför tarmväggen mäts i mm. Det kan
även gälla serpentinformade extensioner som följer blodkärl (se extramural kärlinvasion punkt 11). MRT
Intakt yttre kant av muscularis propria där tumör bedöms växa som djupast krävs för att tumören skall bedömas som begränsad till tarmväggen. Extramural utbredning i mm
mäts som vid rektalcancer enligt
punkt 23.

R23_Växt i mesorektala fettet
23. Växt i mesorektala fettet
med extramural utlöpare,
antal mm

Följdfråga till
R22_begrtarmv

Synlig och
obligatorisk om fråga
22 besvarats med Nej

R23_extramurvaxt

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

min-max 0-100

Heltal

Extramural tumörutbredning mäts i
mm från en tänkt yttre kant på muscularis propria till ytterkanten på
tumör. Observera att nodulära eller
serpentinformade extensioner med
tumörsignal på T2-viktade bilder
mäts (och inte lågsignalerande
spikuleringar).
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

R24_Tumör infiltrerar
angränsande organ
24 Tumör infiltrerar
angränsande organ

R24_infiltrorgan

Följdfråga till
R22_begrtarmv

Synlig och
obligatorisk om fråga
22 besvarats med Nej

Lista CRrad_NejJa: DT-tumören bedöms begränsad till
tarmväggen om en intakt yttre kant
0=Nej
av tarmvägg kan identifieras där
1=Ja
tumören har sin djupast växande
portion. Nodulära extensioner utanför tarmväggen mäts i mm. Det kan
även gälla serpentinformade extensioner som följer blodkärl (se extramural kärlinvasion punkt 11). MRT
Intakt yttre kant av muscularis propria där tumör bedöms växa som
djupast krävs för att tumören skall
bedömas som begränsad till tarmväggen. Extramural utbredning i mm
mäts som vid rektalcancer enligt
punkt 23.

R24_Lateral bäckenvägg
Lateral bäckenvägg

R24_latbackenvag
g

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

Minst en kryssas i om
’ Tumör infiltrerar
angränsande
organ’=Ja

Kryssruta

R24_Sakrum
Sakrum

R24_sakrum

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

Kryssruta

R24_Ureter
Ureter

R24_ureter

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

Kryssruta

R24_Uterus
Uterus

R24_uterus

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

Kryssruta

R24_Prostata
Prostata

R24_prostata

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

Kryssruta

R24_Vesikula seminalis
Vesikula seminalis

R24_vesiksemin

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

Kryssruta

R24_Tunntarm
Tunntarm

R24_tunntarm

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

Kryssruta

R24_Urinblåsa
Urinblåsa

R24_urinblasa

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

Kryssruta

R24_Levatormuskel
Levatormuskel

R24_levator

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

2015-11

Kryssruta

R24_Intern sfinkter
Intern sfinkter

R24_internsfinkter

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

2015-11

Kryssruta

R24_Extern sfinkter
Extern sfinkter

R24_externsfinkter

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

2015-11

Kryssruta
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Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

R24_Annat organ
Annat

R24_annatorg

Följdfråga till
R24_infiltrorgan

"

Kryssruta

R24_Annat organ specificera
Specificera

R24_annatorgspec Följdfråga till
R24_annatorg

Synlig och
obligatorisk om
’Annat’ kryssats i

Text

R25_Minsta avstånd till
mesorektal fascia
25. Minsta avstånd till
mesorektal fascia, mm

R25_avstmesorekt

25 B Växt

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

min-max 0-30

Rubrik

Datatyp
ev listvärden

Heltal

R25b_Anteriorvaxt

Kryssruta

R25b_posteriorvaxt
Posterior växt

R25b_posteriorvaxt

Kryssruta

R25b_lateraltvanst
Lateralt vänster

R25b_lateraltvanst

Kryssruta

R25b_lateralthoger
Lateralt höger

R25b_lateralthoger

Kryssruta
Minst en besvaras
med Ja nedan

R26_Ovan
Ovan

R26_ovan

Följdfråga till
Synlig och
R18_avstyttrean obligatorisk om ’18.
Läge i mm från yttre
al
ändtarmsöppningen’
<= 60

R26_I höjd med
I nivå med

R26_ihojdmed

Följdfråga till
Synlig och
R18_avstyttrean obligatorisk om ’18.
Läge i mm från yttre
al
ändtarmsöppningen’
<= 60
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Ange minsta avståndet mellan
tumörväxt utanför tarmvägg (inklusive ev. extramural kärlinvasion
samt ev. fria tumöröar) och mesorektala fascian.

Synliga om 'Tumör' =
Rektalcancer

R25b_Anteriorvaxt
Anterior växt

26. Vid låg tumör (låg tumör –
mindre än eller lika med 6 cm
från yttre ändtarmsöppningen)
växt i förhållande till m
puborektalis

Beskrivning/hjälptext

I höjd med eller nedom 6 cm från
yttre ändtarmsöppningen.

Ovan, i nivå med,
nedom, i
levatormuskel, i
intern sfinkter, i
extern sfinkter Alla kan besvaras
med nej eller ja enl
LB, i princip vilka
kombinationer som
helst

Lista CRrad_NejJa:
0=Nej
1=Ja

Lista CRrad_NejJa:
0=Nej
1=Ja
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

R26_Nedom
Nedom

R26_nedom

Följdfråga till
Synlig och
R18_avstyttrean obligatorisk om ’18.
Läge i mm från yttre
al
ändtarmsöppningen’
<= 60

R26_EngLevatorMusk
Engagerar levatormuskeln /
intern / extern sfinkter

R26_englevatormu Följdfråga till
Synlig om ’18. Läge i
R18_avstyttrean mm från yttre
sk
ändtarmsöppningen’
al
<= 60

R26_Längd i mm
Längd i mm

R26_utvlangd

R27_Extramural kärlinvasion
(rektum)
27. Extramural kärlinvasion

R27_extramurkarlin Följdfråga till
v
R4_tumor

r14_

Lista CRrad_NejJa: Om extramural tumörväxt fortsätter i
ett förlopp av ett vidgat extramural
0=Nej
blodkärl innehållande tumörsignal på
1=Ja
T2-viktade bilder (MRT) I de allra
flesta fall rör det här sig om T3-T4
tumörer och det kan vara svårt att
skilja om det rör sig om enbart extramural tumör eller detta kombinerat
med kärlinvasion.

R28_Mesorektala
lymfkörtelmetastaser
28. Mesorektala
lymfkörtelmetastaser

R28_mesorektlgllm Följdfråga till
et
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’=
Rektalcancer

Lista CRrad_NejJa: Oavsett storlek om oregelbunden
intern signalintensitet på T2-viktade
0=Nej
bilder och/eller oregelbunden ytter1=Ja
kontur (OBS hög spatiell upplösning
krävs).

R28_Antal mesorekt lgllmet
Antal, st

R28_mesoantlglme Följdfråga till
Synlig och
R28_mesorektlgl obligatorisk om
t
’Mesorektala
lmet
lymfkörtelmetastaser’
=Ja

R28_KriteriumRekt
Kriterium

R28_kriteriumrekt
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Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Lista CRrad_NejJa:
0=Nej
1=Ja
Lista; 0=Nej, 1=Ja

Följdfråga till
Synlig och
R26_utvfrlevator obligatorisk om
Utväxt från
levatormuskel i fossa
ischiorektalis = Ja

Följdfråga till
Synlig och
R28_mesorektlgl obligatorisk om
’Mesorektala
lmet
lymfkörtelmetastaser’
=Ja

Beräkningar/ kontroller

min-max 0-30

min-max 0-20

Ny kriterium från
202005 OBS! Ska
ändras till
flervalsalternativ
2022

Heltal

Heltal

Lista
CRrad_Kriterium 0
= Inhomogenitet, 1
= Oregelbunden
ytterkontur, 2 =
Inhomogenitet +
Oregebunden
ytterkontur, 3 =
Storlek, 4. = Form
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)
R28_storstametrekt
Största metastasstorlek, mm

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

R28_storstametrekt Följdfråga till
Synlig och
R28_mesorektlgl obligatorisk om
’Mesorektala
lmet
lymfkörtelmetastaser’
=Ja

Heltal

R29_Extramesorekt lgllmet
lateralt
Lateralt (N)

R29_lgllmetlateralt

Lista CRrad_NejJa: Laterala lymfkörtlar längs iliaca int.
Oavsett storlek om oregelbunden
0=Nej
intern signalintensitet på T2-viktade
1=Ja
bilder och/eller oregelbunden ytterkontur (OBS hög spatiell upplösning
krävs).

R29_friatumordep
29 B. Fria tumördepositioner

R29_friatumordep

R30_Fjärrmetastaser
30. Fjärrmetastaser (M)

R30_fjarrmet

Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’=
Rektalcancer

Lista CRrad_NejJa: Om uppenbart fjärrmetastaser i
retroperitoneala lymfkörtlar, lever,
0=Nej
lungor, peritoneum eller ovanligt
1=Ja
förekommande lokaler som skelett
anges det här. Om fjärrmetastasutredningen behöver kompletteras
med ytterligare radiologi innan operation ifylls denna ruta först när utredningen är klar M1a innebär ett
organ med fjärrmetastaser och M1b
innebär att mer än ett organsystem
är engagerat av metastaser, till
exempel lever och lungor.

R30_RekLever
Lever

R30_reklever

Följdfråga till
R30_fjarrmet

Synlig och Minst en
kryssas i om
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R30_RekLunga
Lunga

R30_reklunga

Följdfråga till
R30_fjarrmet

Synlig och Minst en
kryssas i om
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R30_RekPleura
Pleura

R30_rekpleura

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

R30_RekPeriton
Peritoneum

R30_rekperiton

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

R30_RekOvarium
Ovarium

R30_rekovarium

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

29. Extramesorektala
lymfkörtelmetastaser
Följdfråga till
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’=
Rektalcancer

Synlig om ’Tumör’=
Rektalcancer

Fjärrmetastas läge

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

R30_RekLymfParaaort
Lymfkörtlar paraaortalt /
centralt buk

R30_reklymfparaao Följdfråga till
rt
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

R30_RekLymfLjum
Lymfkörtlar ljumske / nedre
extremitet

R30_reklymfLjuml

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

R30_RekLymfSupraklav
Lymfkörtlar supraklav / övre
extremitet

R30_reklymfsuprak Följdfråga till
lav
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

R30_RekLymfIntrath
Lymfkörtlar intrathorakalt

R30_reklymfintrath

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

R30_RekLymfBack
Lymfkörtlar i bäckenet

R30_reklymfback

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

R30_RekSkelett
Skelett

R30_rekskelett

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

R30_RekBinjure
Binjure

R30_rekbinjure

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

R30_RekCns
CNS

R30_rekcns

Följdfråga till
R15_fjarrmet

Minst en kryssas i om From 2016
’Fjärrmetastaser’=Ja

R30_RekAnnat
Annat

R30_rekannat

Följdfråga till
R30_fjarrmet

Minst en kryssas i om
’Fjärrmetastaser’=Ja

Kryssruta

R30_Annat, specificera
Specificera

R30_annatspec

Följdfråga till
R30_annat

Synlig och
obligatorisk om
’Annat’ kryssats i

Text

Blockrubrik

Alltid synligt

Följdfråga till
R4_tumor

Obligatorisk om
tumör avgränsas
radiologiskt dvs om
’Tumör’= Koloncancer
eller ’Tumör’=
Rektalcancer

TNM-klassifikation (TNM8)
R31_T-stadium
T-stadium

R31_tstad

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Beskrivning/hjälptext

Lista CRrad_Tstad:
1 = T1
2 = T2
3 = T1-2
4 = T3a
5 = T3b
6 = T3c
7 = T3d
8 = T4a
9 = T4b
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Radiologi–Nationell blankett för registrering av bilddiagnostiska fynd före behandling av nydiagnosticerad kolorektal cancer (1:M till anmälan)
Vid flera (synkrona) kolorektala tumörer används en blankett per tumör
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

R31_N-stadium
N-stadium

R31_nstad

Alltid synlig (men inte
obligatorisk)

Lista CRrad_Nstad:
0 = N0
1 = N1
2 = N2

R31_M-stadium
M-stadium

R31_mstad

Alltid synlig (men inte
obligatorisk)

Lista
CRrad_Mstad:
0=M0
1=M1a
2=M1b

Beskrivning/hjälptext

Variabler som inte längre
ingår
R26_Utväxt från
levatormuskel i fossa
ischiorektalis
Utväxt från levatormuskel i
fossa ischiorektalis

R26_utvfrlevator

R29_Extramesorekt lgllmet
inguinalt
Inguinalt (M)

R29_lgllmetinguinal Följdfråga till
t
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’=
Rektalcancer

Lista CRrad_NejJa: Oavsett storlek om oregelbunden intern signalintensitet på T2-viktade
0=Nej
bilder och/eller oregelbunden ytter1=Ja
kontur (OBS hög spatiell upplösning
krävs).

R29_Extramesorekt lgllmet
paraaortalt
Paraaortalt (M)

R29_lgllmetparaaor Följdfråga till
t
R4_tumor

Synlig och
obligatorisk om
’Tumör’=
Rektalcancer

Lista CRrad_NejJa: Förekomst av lymfkörtlar längs tumörens mesenteriella dräneringsom0=Nej
råde som antingen har heterogen yt1=Ja
terkontur eller oregelbunden intern
attenuering/signalintensitet på kontrastförstärkt DT eller T2-viktad MRT
eller kort axeldiameter överstigande
10 mm. Retroperitoneala lymfkörtlar
mer än 10 mm i kort axeldiameter
bedöms som metastaser även om
andra faktorer i patientens övriga
sjukdomshistoria måste beaktas vad
gäller individuell förekomst av lymfkörtlar. Om andra subjektiva skäl för
bedömning av lymfkörtelmetastaser,
ange här.
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Följdfråga till
Synlig och
R18_avstyttrean obligatorisk om ’18.
Läge i mm från yttre
al
ändtarmsöppningen’
<= 60

Lista CRrad_NejJa:
0=Nej
1=Ja
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Inrapporteringsuppgifter

Blockrubrik

Alltid synligt
Synlig för monitor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Fr o m 2017

Text 999

Textfält för kompletterande
upplysningar.

A2_MonitorsKommentar
Monitors kommentar

A2_monkom

A2_InitieratAv
Initierat av

A2_initav

Fr o m 2017

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Namn på den person som startar
rapporteringen av formuläret. Även
om flera varit inblandade i inrapportering ser man bara namnet på den
som startat inrapporteringen.
Hämtas automatiskt från INCA
inloggningsuppgifter

A2_Inrapportor
Inrapportör

A2_inrapp

Fr o m 2017

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Inrapportörens namn. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter när inrapportören startar
inrapporteringen

A2_Sjukhus klinik
Inrapp sjukhus klinik

A2_sjhklin

Fr o m 2017

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.position.full
NameWithCode

Rapporterande sjukhus och klinik i
klartext. Hämtas automatiskt från
INCA:s inloggningsuppgifter när
inrapporteringen startas.

A2_Klinikkod
Klinikkod

A2_klinkod

Synlig och obligatorisk för monitor

Fr o m 2017

Kod hämtas
Text 10
automatiskt från
Inrapp sjukhus, klinik

Kod för klinik som inrapporterar

A2_Sjukhuskod
Sjukhuskod

A2_sjhkod

Synlig och obligatorisk för monitor

Fr o m 2017

Kod hämtas automa- Text 10
tiskt från Inrapp sjukhus, klinik

Kod för sjukhus som inrapporterar

A2_Lakare
Ansvarig läkare

A2_lakare

Fr o m 2017

A2_Inrapporteringsdatum
Inrapporteringsdatum

A2_inrappdatum

Fr o m 2017

Preoperativa åtgärder

Blockrubrik

Alltid synligt

A2_PreopPeroralTarmforbered A2_pretarm
Preop peroral
tarmförberedelse

Följdfråga till
A1_endklindiagn
os (på flik
anmälan)

Synlig och obligatorisk om Enbart klinisk
diagnos INTE är
ikryssad
A1_endklindiagnos

A2_PreopAvlastn
Avlastning före resektion /
resektionsförsök

Följdfråga till
A1_endklindiagn
os (på flik
anmälan)

Synlig och obligatorisk om Enbart klinisk
diagnos INTE är
ikryssad
A1_endklindiagnos

A2_preavl

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

2017 ändras rubrik
’Preop avlastning’
till ’Avlastning före
resektion/resektion
sförsök’

Text 400

Dagens datum sätts Datum
automatiskt för inrapportör

Namn på läkare som godkänner
inrapporteringen alt ansvarar för
patienten. Anges i klartext
Datum då inrapporteringen skickas
till Regionalt cancercentrum. Dagens
datum sätts automatiskt men går att
ändra.

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Preop peroral tarmförberedelse

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Preop avlastning
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A2_IntentionTemp
Om ja, Intentionen temporär

A2_temp

Följdfråga till
A2_preavl

A2_Stent
Stent

A2_stent

A2_Stomi
Stomi

A2_stomi

Kirurgisk åtgärd

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig och obligatorisk om Preop avlastning=Ja A2_preavl

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Preop avlastning, intention temporär

Följdfråga till
A2_preavl

Synlig och obligatorisk om Preop avlastning=Ja A2_preavl

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Preop avlastning, stent

Följdfråga till
A2_preavl

Synlig och obligatorisk om Preop avlastning=Ja A2_preavl

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Preop avlastning, stomi

Blockrubrik

Alltid synligt

A2_uppgifter_saknas
A2_uppgifter_sakn
as
Markera om komplett
registrering ej kan utföras pga
att uppgifter saknas

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Fr o m 2017

Kryssruta

A2_TerapeutiskAtg
Kirurgisk åtgärd mot
primärtumör

A2_oper

Huvudfråga

Alltid synlig och
obligatorisk

2015- Ändrad rubrik "Terapeutisk åtgärd" ändrad till
"Kirurgisk eller
endoskopisk åtgärd
syftande mot primärtumör" 2017 Ny
label --> Kirurgisk
åtgärd mot primärtumör"

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

A2_Orsak
Om nej, Orsak

A2_orsak

Följdfråga till
A2_oper

Synlig och obligatorisk om Kirurgisk
åtgärd mot primärtumören=Nej A2_oper

Fr o m 2015.

ListaColRec_Orsak Orsak om Nej
EjKir
1= Klin komplett
remission och aktiv
monitorering
(watchful waiting)
2= Ålder/
komorbiditet
3= Spridd sjukdom
4= Pat vill ej
9= Annan orsak

A2_AnnanOrsak
Annan orsak

A2_annorsakvad

Följdfråga till
A2_orsak

Synlig och obligatoFr o m 2015
risk om Orsak=Annan
A2_orsak
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Kirurgisk åtgärd mot primärtumören

Text 400
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

A2_KirurgiskAtg
Kirurgisk åtgärd

A2_atgard

Följdfråga till
A2_oper

Synlig och obligatorisk om om Kirurgisk
åtgärd mot primärtumören =Ja A2_oper

2009-01-11. 4=
Enbart stomi giltig
from 201607

A2_Atgardsdatum
Åtgärdsdatum

A2_opdat

Följdfråga till
A2_oper

Synlig och obligatorisk om Kirurgisk
åtgärd mot primärtumören=Ja A2_oper

2009-01-11

Blockrubrik

Endast synligt om
A2_atgard = 3
Operation

Placering

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

ListaColRec_Kirurg Kirurgisk åtgärd
atgard
1=Enbart stent
2=Endoskopisk
polypektomi (som
enda åtgärd)
3=Operation
4=Enbart stomi
Åtgärdsdatum för terapeutisk åtgärd.

A2_PlacProxKarlligEjangivet
Placering av proximal ligatur
EJ angivet

A2_placering

Följdfråga till
A2_atgard

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd. A2_atgard =
Operation

Kryssruta

Placering av proximal kärlligatur EJ
angivet. Kryssas i om nivån ej anges
eller ej framgår klart.

A2_PlacProxKarlligEjTillamp
Ej tillämpligt

A2_ejproxi

Följdfråga till
A2_atgard

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd. A2_atgard =
Operation

Kryssruta

Placering av proximal kärlligatur Ej
tillämpligt. Kryssas i om ingen resektion och följaktligen ingen kärlligatur
gjorts

A2_Placering1
1

A2_plac1

Följdfråga till
A2_atgard

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering eller
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

1. motsvarar ligatur av ileocolicakärlen kloss an vid avgången från
mesenterica superior kärlen

A2_Placering2
2

A2_plac2

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering och
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

2. motsvarar ligatur av ileocolicakärlen en bit ifrån avgången från
mesenterica superior kärlen

A2_Placering3
3

A2_plac3

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering och
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

3. motsvarar ligatur av colica dextrakärlen kloss an vid avgången från
mesenterica superior kärlen
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A2_Placering4
4

A2_plac4

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

A2_Placering5
5

A2_plac5

A2_Placering6
6

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering och
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

4. motsvarar ligatur av colica dextrakärlen en bit ifrån avgången från
mesenterica superior kärlen

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering och
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

5. motsvarar ligatur av colica mediakärlen kloss an vid avgången från
mesenterica superior kärlen

A2_plac6

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering och
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

6. motsvarar ligatur av högra skänkeln av colica mediakärlen men
sparande den vänstra skänkeln
6 + 7. motsvarar ligatur av colica
mediakärlen en bit från avgången
från mesenterica superior kärlen
alternativt högra + vänstra
skänklarna separat

A2_Placering7
7

A2_plac7

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering och
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

7. motsvarar ligatur av vänstra
skänkeln av colica mediakärlen men
sparande den högra skänkeln

A2_Placering9
9

A2_plac9

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering och
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

9. motsvarar ligatur av vänstra skänkeln av colica mediakärlen perifert motsvarande Riolans artär, sparande colica dextra vid en segment
resektion av vänsterflexuren

A2_Placering10
10

A2_plac10

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering och
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

10. motsvarar ligatur av art
mesenterica inferior invid avgången
från aorta

A2_Placering11
11

A2_plac11

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering och
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

11. motsvarar ligatur av colica
sinistra kloss an vid avgången från
mesenterica inferior kärlen
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Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A2_Placering12
12

A2_plac12

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

A2_Placering13
13

A2_plac13

A2_Placering14
14

A2_plac14
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Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och
A2_placering och
A2_ejproxi inte är
ikryssade

Kryssruta

12. motsvarar ligatur av mesenterica
inferiorkärlen omdelbart efter
avgången av colica sinistra kärlen

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och A2_placering och A2_ejproxi
inte är ikryssade

Kryssruta

13. motsvarar ligatur av sigmoideumkärlen sparande rectalis
superior/ mesenterica inferiorkärlen

Följdfråga till
A2_atgard ,
A2_placering
och A2_ejproxi

Synlig om operation
är vald som kirurgisk
åtgärd och A2_placering och A2_ejproxi
inte är ikryssade

Om denna kryssas i Kryssruta
visas varning: ”Proximal kärlligatur på
nivå 14 är ej vanligt
förekommande.
Kontrollera att det
stämmer.”

14. motsvarar ligatur av rektalis
superiorkärlen i nivå med eller distalt
om sigmoideumkärlens avgångar
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Typ av operation

Blockrubrik

Endast synligt om
A2_atgard = 3
Operation

Följdfråga till
A2_atgard

Synlig och obligatorisk om operation är
vald som kirurgisk
åtgärd. A2_atgard =
Operation

A2_Operationstyp
Elektiv/Akut

A2_optyp1

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

ListaColRec_Optyp
1
1=Elektiv
2=Akut

Elektiv op: Planerad operation, där
tidpunkten för operationen bestämts
av logistiska skäl (oavsett vilken
veckodag eller tidpunkt på dygnet
operationen utförts, så länge anledningen till att operationen utförts vid
just detta tillfälle inte varit påtvingat
av medicinska skäl). Exempel: pat
som inkommer akut med anemi, utreds, transfunderas och opereras senare under samma vårdtillfälle eftersom patienten inte kunde komma hem
pga bristande hemhjälp eller dylikt
(eller att en lucka uppstått i det elektiva
programmet), pat som inkommit 2 veckor tidigare med kolonileus, avlastats
med stent och inkommer nu åter för
inplanerad op.

Akut op: Operation som utförts akut/
subakut pga medicinska skäl (oavsett vilken veckodag eller tidpunkt på
dygnet operationen utförts så länge
anledningen till att operationen utförts vid just detta tillfälle var ett akut
medicinsk problem). Exempel;
exploration p g a akut buk/misstänkt
appendicit där man finner en inflammerad/ perforerad cancer, kolonobstruktion där patienten opereras dagtid 2-3
dagar efter inkomsten efter utredning
och uppvätskning. Ange också orsak
enligt kryssrutorna.

A2_AkutOpPgaIleus
Ileus

A2_akutil

Följdfråga till
A2_optyp1

Synlig och någon
måste vara ikryssad
om Operationstyp=
Akut A2_optyp1=
Akut

Kryssruta

Akut operation pga, Ileus

A2_AkutOpPgaPerfAbscess
Perforation/abscess

A2_akutperf

Följdfråga till
A2_optyp1

Synlig och någon
måste vara ikryssad
om Operationstyp=
Akut

Kryssruta

Akut operation pga,
Perforation/abscess
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A2_AkutOpPgaBlodn
Blödning

A2_akutblod

Följdfråga till
A2_optyp1

A2_AkutOpPgaAnnat
Annat

A2_akutann

A2_AkutOpPgaAnnatText
Annat, vad

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig och någon
måste vara ikryssad
om Operationstyp =
Akut

Kryssruta

Akut operation pga, Blödning

Följdfråga till
A2_optyp1

Synlig och någon
måste vara ikryssad
om Operationstyp =
Akut

Kryssruta

Akut operation pga, Annat,
specificera i textrutan

A2_ann_txt

Följdfråga till
A2_akutann

Synlig och obligatorisk om Akut op pga
annat är ikryssad
A2_akutann

Text 50

Akut op pga Annat, text

A2_DefinitivTumorlokalisation
Definitiv tumörlokal

A2_deftumlok

Huvudfråga

Synlig och obligatorisk om operation är
vald som kirurgisk
åtgärd. A2_atgard =
Operation

A2_DefLageKolon
Läge

A2_deflagekolon

Följdfråga

Synlig och obligatoFr o m 2019 01
risk om A2_deftumlok
= 1 Kolon

Lista; 1=Appendix Tumörläge, coloncancer Separat
anmälan ifylles för varje tumör om
2=Caecum
multipla tumörer
3=Ascendens
4=Flexura hepatica
5=Transversum
6=Flexura lienalis
7=Descendens
8=Sigmoideum
9=Ej bedömbart

A2_DefRektoskopi
Rektoskopi, nedre tumörnivå,
cm från anus

A2_defrektoskopi

Följdfråga

Synlig och obligatoFr o m 2019 01
risk om A2_deftumlok
= 2 Rektum

Heltal Ändring
Rektoskopi, nedre tumörnivå anges i
2022: Maxvärde 15 cm från anus (gäller rektalcancer)
cm
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Giltighet, förändring + datum

Fr o m 2019 01

Beräkningar/ kontroller

Lista; 1= Kolon,
2=Rektum, 3=Ej
bedömbart
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

A2_UtfordOperation
Utförd operation

A2_optyp2

Följdfråga till
A2_atgard

Synlig och obligatorisk om operation är
vald som kirurgisk åtgärd. A2_atgard =
Operation

Obl om A2_atgard
= Operation fr o m
2009-01-11
14=Appendektomi
fr o m 2011-01 Alt
13=Annan op ej
giltigt from 2017

A2_Reservoir
Reservoir (ifylls om Utförd
operation=Främre resektion)

A2_reserv

Följdfråga till
A2_optyp2

Synlig och obligatorisk om Utförd op =
Främre resektion.
A2_optyp2

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

ListaColRec_Optyp2 Markera ett alternativ. Om ingen

01=Ilocekal
resektion
02=Högersidig
hemikolektomi
03=Transversumresektion
04=Vänstersidig
hemikolektomi
05=Sigmoideumresektion
06=Kolektomi
07=Främre
resektion
08=Rektumamputation
09=Hartmann´s
operation
10=TEM
11=Lokal excision
12=Laparotomi
utan resektion
13=Annan op
14=Appendektomi

standardoperation utförts, markera
rutan annan op och specificera,
exempelvis intestinal shunt.
Samtidig operation av annan
anledning (ej riktad mot tumören)
anges ej. Om synkrona tumörer
förelåg skall separata blanketter
lämnas

ListaColRec_Reserv Reservoir (ifylls om Utförd

0 = utan reservoir
operation=Främre resektion)
1=m reservoir/sidaända
2=m reservoir regionalt listvärde
för uppsala
3=sida-ända regionalt listvärde
för uppsala

38 (130)

Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext
TME (total mesorektal resektion)

A2.1_TME
TME (total mesorektal
resektion)

A2_1_tme

Synlig om rektalcan- Nationell variabel fr
cer A2_tumlok (i flik
o m 2017
1) för registreringar
med inrapporteringsdatum före 2019-0101 och A2_deftumlok
för registreringar från
2019-01-01 och
framåt. samt "Främre
resektion" eller
"Hartmann" valts på
A2_optyp2

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

A2_PME
PME (partiell mesorektal
resektion)

A2_pme

A2_optyp2 = främre
resektion eller
"Hartmann"

Fr o m 2022

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

A2_Intersfinkterisk
Intersfinkterisk

A2_intersfinkter

Följdfråga till
A2_optyp2

Synlig och obligatorisk om A2_optyp2 =
Rektumamputation

Fr o m 2017

Lista
0=Nej
1=Ja

A2_ResektAnnatOrgan
Resektion av annat organ

A2_resekt

Följdfråga till
A2_atgard och
A2_optyp2

Synlig och obligatorisk om operation är
vald som kirurgisk
åtgärd OCH Utförd
operation INTE är
Laparotomi utan
resektion. A2_atgard
= Operation OCH
A2_optyp2 INTE =
Laparotomi utan
resektion

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Ange ja om resektion skett av helt
eller del av organ utanför primärt
operationsfält, t.ex. tunntarm,
tjocktarm, blåsa, vaginalvägg,
lymfkörtel utanför primärt
mesenteriellt segment (t.ex.
paraaortalt/iliaca), mjälte. Kryssa ja
om hudexcision av ärrmetas men nej
om enbart ärrexcision. Kryssa nej
om enbart px tagits från lever,
peritoneum eller liknande.

A2_ResektAnnOrgText
om ja, specificera

A2_resek_txt

Följdfråga till
A2_resekt

Synlig och obligatorisk om resektion av
annat organ=Ja

Text 50

Resektion av annat organ (ifylls om
resektion av annat organ=Ja)

A2_SamtidLevermetOp
Samtidig levermetastasop

A2_samt

Följdfråga till
A2_atgard och
A2_optyp2

Synlig och obligatorisk om operation är
vald som kirurgisk
åtgärd OCH Utförd
operation INTE är
Laparotomi utan
resektion. A2_atgard
= Operation OCH
A2_optyp2 INTE =
Laparotomi utan
resektion

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Ange ja om resektion eller termisk
ablation av metastas utförts. Ange
nej om endast px eller ingen operativ
åtgärd utförts. Besvara denna fråga
även om ni svarat samma sak i
frågan innan – frågan är en
kontrollpunkt för
leveroperationsregistret
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A2_Cytoreduktiv
Cytoreduktiv kirurgi + hipec

A2_cytoreduktiv

Följdfråga till
A2_atgard och
A2_optyp2

Synlig och obligatorisk om operation är
vald som kirurgisk
åtgärd OCH Utförd
operation INTE är
Laparotomi utan
resektion. A2_atgard
= Operation OCH
A2_optyp2 INTE =
Laparotomi utan
resektion

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

A2_LaparoskopiskOp
Laparoskopisk operation

A2_lapa

Följdfråga till
A2_atgard och
A2_optyp2

Synlig och
obligatorisk om
operation är vald som
kirurgisk åtgärd OCH
Utförd operation INTE
är Laparotomi utan
resektion. A2_atgard
= Operation OCH
A2_optyp2 INTE =
Laparotomi utan
resektion

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Svara ja om operationen inletts
laparoskopiskt i avsikt att göra
resektionen helt eller delvis
laparoscopiskt.Svara nej om
operationen inletts laparoskopiskt i
avsikt att endast bedöma
resektabilitet eller liknande utan
försök eller avsikt att utföra
resektionen eller delmoment till
denna laparoskopiskt.

A2_Robotass
Om ja: Robotassisterad

A2_robotass

Följdfråga till
A2_lapa

Obligatorisk om
Laparoskopisk
operation=Ja

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Robotassisterad (ifylls om
Laparoskopisk operation=Ja)

A2_Konverterad
Om ja: Konverterad

A2_konv

Följdfråga till
A2_lapa

Obligatorisk om
Laparoskopisk
operation=Ja

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Svara ja om något moment utöver
delning av tarm och anastomos
utförts öppet.

A2_SkyddandeStomi
Skyddande stomi

A2_skydd

Följdfråga till
A2_atgard och
A2_optyp2

Synlig och obligatorisk om operation är
vald som kirurgisk
åtgärd OCH Utförd
operation INTE är
Laparotomi utan
resektion. A2_atgard
= Operation OCH
A2_optyp2 INTE =
Laparotomi utan
resektion

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Svara ja om intentionen varit en
temporär skyddande stomi – även
om denna blivit permanent eller
patienten avlidit innan stomin hunnit
läggas ner
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Giltighet, förändring + datum

Fr o m 2014

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A2_PermanentStomi
Permanent stomi

A2_perm

Följdfråga till
A2_atgard och
A2_optyp2

A2_PeropSkoljnRektum
Perop sköljning av rektum

A2_skoljn

A2_PeropTarmperforation
Perforation

A2_perf

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig och obligatorisk om operation är
vald som kirurgisk åtgärd OCH Utförd
operation INTE är
Laparotomi utan
resektion ELLER
Rektumamputation.
(A2_atgard = Operation OCH A2_optyp2
inte är Laparotomi
utan resektion och
inte heller
Rektumamputation

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Svara ja om intentionen varit en
permanent stomi även om denna
blivit nedlagd senare i samband med
operation av annan anledning eller
dylikt.

Följdfråga till
A2_atgard och
A2_optyp2 och
A2_tumlok (i flik
1) för registreringar med inrapporteringsdatum före
2019-01-01 och
A2_deftumlok
för registreringar
från 2019-01-01
och framåt.

Synlig och obligatorisk om operation är
vald som kirurgisk
åtgärd OCH Utförd
operation INTE är
Laparotomi utan
resektion OCH tumörläge = Rektum.
A2_atgard =
Operation OCH
A2_optyp2 INTE =
Laparotomi utan
resektion OCH
A2_tumlok (i flik 1) för
registreringar med
inraporteringsdatum
före 2019-01-01 och
A2_deftumlok för
registreringar från
2019-01-01 och
framåt.

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Perop sköljning av rektum

Följdfråga till
A2_atgard och
A2_optyp2

Synlig och obligatorisk om operation är
vald som kirurgisk åtgärd OCH Utförd
operation INTE är Laparotomi utan resektion. A2_atgard =
Operation OCH
A2_optyp2 INTE =
Laparotomi utan
resektion

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Perop kolon-/ rektumperforation
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A2_TumornaraPerforation
Tumörnära perforation

A2_tumperf

Följdfråga till
A2_perf

Synlig och obligatorisk om Perop kolon-/
rektumperforation =
Ja. A2_perf = Ja

ListaColRec_Nej/Ja Ange om perforation skett tumörnära
/Ej angivet: 0=Nej; eller utanför tumörområdet, om detta
1=Ja; 2=Ej angivet går att utläsa. Markera i annat fall ej
angivet.

A2 Spontan/iatrogen
perforation
Preoperativ / iatrogen
perforation

A2_perftyp

Följdfråga till
A2_perf

Synlig och obligatoFr o m 2014
risk om Perop kolon-/
rektumperforation=Ja.
A2_perf = Ja

ListaColRec1_Spo
ntIatrPerf1=Sponta
n2=Iatrogen9=Ej
angivet

Spontan eller iatrogen perforation

Blockrubrik

Endast synligt om
A2_atgard=3 Operation eller 2 Endoskopisk polypektomi

Operationen bedömdes

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

A2_LokaltRadikalOpBed
Op bedömdes lokalt radikal

A2_lokal

Följdfråga till
A2_atgard och
A2_optyp2

Synlig och obligatoListvärde 2 =
risk om Kirurgisk åtTveksamt giltigt
gärd = Polypektomi
tom 2016
ELLER kir åtg =
Operation OCH Utförd operation inte är
Laparotomi utan
resektion. A2_atgard
= Polypektomi ELLER
(A2_atgard = Operation OCH A2_optyp2
INTE = Laparotomi
utan resektion)

ListaColRec_Nej/Ja
/Tveksamt/Ej
bedömbart
0=Nej
1=Ja
2=Tveksamt
3=Ej bedömbart

Utgå från operatörens bedömning
enligt operationsberättelse – ej från
PAD. Ifylles helst i anslutning till
operationen. Svara ej bedömbart
endast om det ej går att utläsa från
operationsberättelsen. Svara
tveksamt om snäv marginal till säker
tumörväxt eller om tveksamt p g a
uttalad strålfibros gör det
svårbedömt

A2_KurativOpBed
Op bedömdes kurativ

A2_kurativ

Följdfråga till
A2_atgard och
A2_optyp2

Synlig och obligatoListvärde 2 =
risk om Kirurgisk åtTveksamt giltigt
gärd = Polypektomi
tom 2016
ELLER kir åtg = Operation OCH Utförd
operation inte är Laparotomi utan resektion . A2_atgard =
Polypektomi ELLER
(A2_atgard = Operation OCH A2_optyp2
INTE = Laparotomi
utan resektion)

ListaColRec_Nej/Ja
/Tveksamt/Ej
bedömbart
0=Nej
1=Ja
2=Tveksamt
3=Ej bedömbart

Utgå från operatörens bedömning
enligt operationsberättelse – ej från
PAD. Svara ej bedömbart endast om
det ej går att utläsa från
operationsberättelsen. Svara
tveksamt om t ex oklara
leverförändringar påträffats, som inte
är beskrivna på preoperativa
undersökningar.

A0_till_patolog_klinik
Preparat skickat till
Patologavd

A0_till_patolog_klin
ik

Text (100)

A2_patologavdkod
Patologavdkod

A2_patologavdkod

Text (20)
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Kirurgi

Blockrubrik

Endast synligt om
A2_atgard = 3
Operation

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

A2_KirKompetOpSTul
ST/ul

A2_st

Följdfråga till
A2_oper

Synlig om A2_oper =
Ja

Kryssruta

Kirurgisk kompetens vid op, ST/ul

A2_KirKompetOpSpecialist
Specialist

A2_spec

Följdfråga till
A2_oper

Synlig om A2_oper =
Ja

Kryssruta

Kirurgisk kompetens vid op,
specialist

A2_KirKompetOpSpecKolrek
Spec, kolorektal inriktning

A2_specinr

Följdfråga till
A2_oper

Synlig om A2_oper =
Ja

Kryssruta

Kirurgisk kompetens vid op,
specialist, kolorektal inriktning

A2_KirKompetOpAckKolrek
Ackrediterad kolorektalkirurg

A2_ack

Följdfråga till
A2_oper

Synlig om A2_oper =
Ja

Kryssruta

Kirurgisk kompetens vid op,
ackrediterad kolorektalkirurg

A2_KnivtidStart
Knivtid start kl

A2_kstart

Följdfråga till
A2_oper

Synlig om A2_oper =
Ja

Text 4

Knivtid, start klockan, ange den
exakta tiden i tim och min som
anges i anestesijournalen på
formatet ttmm. Ex 0625 Om uppgift
saknas lämnas blankt

A2_KnivtidSlut
Knivtid slut kl

A2_kslut

Följdfråga till
A2_oper

Synlig om A2_oper =
Ja

Text 4

Knivtid, slut klockan, ange den
exakta tiden i tim och min som
anges i anestesijournalen på
formatet ttmm. Ex 2250 Om uppgift
saknas lämnas blankt

A2_OperationstidMin
Operationstid (min)

A2_optid_visa

Följdfråga till
A2_kstart och
A2_kslut

span

Beräknas med klock- Text 4
slagen i knivtid start
och knivtiid slut. Det
beräkanade värdet
visas i minuter

Opertationstid i minuter. Beräknas
med klockslagen i knivtid start och
knivtiid slut. Det beräkanade värdet
visas i ett fält på formuläret som är
DISABLED

A2_ASAklassEnlAnestJourn
ASA-klass

A2_asaklass

Följdfråga till
A2_oper

Synlig om A2_oper =
Ja

ListaColRec_Asa
1=ASA-klass 1
2=ASA-klass 2
3=ASA-klass 3
4=ASA-klass 4
5=ASA-klass 5

ASA-klass enligt narkosjournalen

A2_PeropBlodnMl
Perop blödning ml (enl
anestesijournal)

A2_blodn

Följdfråga till
A2_oper

Synlig om A2_oper =
Ja

Heltal

Ange den uppskattade
blödningsvolymen i milliliter enligt
narkosjournalen (vare sig den
uppfattas som rätt eller fel).

A2_LangdEjDokum
Längd ej dokumenterad

A2_ejlangd

Följdfråga till
A2_oper och
A2_langd

Synlig om A2_oper =
Ja och A2_langd inte
är ifylld

Kryssruta

Längd ej dokumenterad
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A2_LangdCm
Längd (cm)

A2_langd

Följdfråga till
A2_oper och
A2_ejlangd

A2_Vikt EjDokum
Vikt ej dokumenterad

A2_ejvikt

A2_ViktKg
Vikt (kg)

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig om A2_oper =
Ja och A2_ejlangd
inte är ikryssad

Heltal 0-999

Längd anges i cm (heltal). Om längd
ej framgår av journal, kryssa i ej
dokumenterat

Följdfråga till
A2_oper

Synlig om A2_oper =
Ja och A2_vikt inte är
ifylld

Kryssruta

Vikt ej dokumenterad

A2_vikt

Följdfråga till
A2_oper och
A2_ejvikt

Synlig om A2_oper =
Ja och A2_ejvikt inte
är ikryssad

Heltal0-999

Vikt anges i kg (heltal)Om vikt ej
framgår av journal, kryssa i ej
dokumenterat

A2_BMI
BMI

A2_bmi

Följdfråga till
A2_vikt och
A2_langd.

span - visas om både Fr o m 2017
längd och vikt är
ifyllda (A2_vikt,
A2_langd)

A2.1_Stadium
Stadium

A2_1_stadium2

Följdfråga till
inloggningsuppgifter.

Regional variabel,
synlig om inrapportör
inloggad i Sthlm /
Gotland regionen

Blockrubrik

Endast synligt om
A2_atgard = 3 Operation eller 2 Endoskopisk polypektomi

Följdfråga till
A2_atgard

Synlig om Kirurgisk
åtgärd = Operation
eller Endoskopisk
polypektomi

Fr o m 2018

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

30-dagars uppföljning

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Beräknas från vikt i
Decimaltal, en
kg/(längd x längd i
decimal
meter). Om BMI < 10
eller >100 visas ett
varningsmeddelande
: "Angiven längd och
vikt ger ett orimligt
BMI-värde.
Kontrollera
uppgifterna!"
ListaColRec_Stadium
1=I; 2=II; 3=III;
4=IV; 5=Okänt

A2_UppfPlanerad
30-dagars uppföljning
planeras

A2_uppfplanerad

A2_UppfSjhKlin
30 dagars uppföljning
planeras på

A2_uppklintxt

Synlig om Kirurgisk
åtgärd = Operation
eller Endoskopisk
polypektomi

Fr o m 2018

Text 100

A2_UppfSjhKod
Sjukhuskod

A2_uppsjhkod

Synlig om Kirurgisk
åtgärd = Operation
eller Endoskopisk
polypektomi

Fr o m 2018

Text 20

A2_UppfKlinKod
Klinikkod

A2_uppklinikkod

Synlig om Kirurgisk
åtgärd = Operation
eller Endoskopisk
polypektomi

Fr o m 2018

Text 20
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A2_2_dran

Följdfråga till
inloggningsuppgi
fter och
A2_atgard

Regional variabel,
synlig och obligatorisk om inrapportör
inloggad i Uppsala/
Örebroregionen och
om Kirurgisk åtgärd =
Operation

A2.2_Kirurger1
Kirurg 1

A2_2_kirkod1

A2.2_Kirurger2
Kirurg 2

A2.2_Kirurger3
Kirurg 3

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Dränage

Följdfråga till
Regional variabel,
Ta bort obligatoinloggningsuppgi synlig om inrapportör rium 2020-06
fter och A2_oper inloggad i Uppsala/
Örebroregionen och
om Kirurgisk åtgärd
mot primärtumören
(A2_oper) = Ja. Se
villkoret för blocket,
visas endast om
A2_atgard=3 eller 2

Text 5

Kirurg 1

A2_2_kirkod2

Följdfråga till
Regional variabel,
Ta bort obligatoinloggningsuppgi synlig om inrapportör rium 2020-06
fter och A2_oper inloggad i
Uppsala/Örebroregio
nen och om Kirurgisk
åtgärd mot
primärtumören (
A2_oper) = Ja. Se
villkoret för blocket,
visas endast om
A2_atgard=3 eller 2

Text 5

Kirurg 2

A2_2_kirkod3

Följdfråga till in- Regional variabel,
Ta bort obligatologgningsuppgif- synlig om inrapportör rium 2020-06
ter och A2_oper inloggad i Uppsala/
Örebroregionen och
om Kirurgisk åtgärd
mot primärtumören
(A2_oper) = Ja. Se
villkoret för blocket,
visas endast om
A2_atgard=3 eller 2

Text 5

Kirurg 3

Regionala variabler
Uppsala/Örebro
A2.2_Dranage
Dränage

Kirurg/-er (intern
operatörskod) (Avsluta den
interna operatörskoden med
kod för kompetensnivå)
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

A2.2_Kirurg1kompetensniva
Kompetensnivå

A2_2_kirkod1komp Följdfråga till in- Regional variabel,
Ta bort
loggningsuppgif- synlig om inrapportör obligatorium 2020ter och A2_oper inloggad i Uppsala/
06
Örebroregionen och
om Kirurgisk åtgärd
mot primärtumören
(A2_oper) = Ja. Se
villkoret för blocket,
visas endast om
A2_atgard=3 eller 2

Lista
Kirurg 1 kompetensnivå
ColRec_Kirurgkompetens
A=Icke specialist
B=Specialist
C=Specialist med
kolorektal inriktning
D=Ackrediterad
kolorektalkirurg

A2.2_Kirurg2kompetensniva
Kompetensnivå

A2_2_kirkod2komp Följdfråga till in- Regional variabel,
Ta bort
loggningsuppgif- synlig om inrapportör obligatorium 2020ter och A2_oper inloggad i Uppsala/
06
Örebroregionen och
om Kirurgisk åtgärd
mot primärtumören
(A2_oper) = Ja. Se
villkoret för blocket,
visas endast om
A2_atgard=3 eller 2

Lista
Kirurg 2 kompetensnivå
ColRec_Kirurgkompetens
A=Icke specialist
B=Specialist
C=Specialist med
kolorektal inriktning
D=Ackrediterad
kolorektalkirurg

A2.2_Kirurg3kompetensniva
Kompetensnivå

Ta bort
A2_2_kirkod3komp Följdfråga till in- Regional variabel,
loggningsuppgif- synlig om inrapportör obligatorium 2020ter och A2_oper inloggad i Uppsala/
06
Örebroregionen och
om Kirurgisk åtgärd
mot primärtumören
(A2_oper) = Ja. Se
villkoret för blocket,
visas endast om
A2_atgard=3 eller 2

Lista
Kirurg 3 kompetensnivå
ColRec_Kirurgkompetens
A=Icke specialist
B=Specialist
C=Specialist med
kolorektal inriktning
D=Ackrediterad
kolorektalkirurg

A2.2_AnastomosKoloncancer
Anastomos koloncancer

A2_2_anakolon

Lista AnastomosKoloncancer
1=Staplad
2=Handsydd

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Följdfråga till inloggningsuppgifter och
A2_atgard

Regional variabel,
Ta bort
synlig om inrapportör obligatorium 2020inloggad i Uppsala/
06
Örebroregionen och
om Kirurgisk åtgärd
A2_atgard=Operation

Anastomos koloncancer
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Regionala variabler region syd
A2.4_VavnadsproverTagna
Vävnadsprover tagna till
vävnadsbanken

A2_4_vavnadsprov Följdfråga till
inloggningsuppgi
fter (region) och
A2_oper

Regional variabel,
Fr o m 2011-01 Ta
synlig om inrapportör bort obligatorium
inloggad i
2020-06
Uppsala/Örebroregio
nen och om Kirurgisk
åtgärd mot
primärtumören (
A2_oper) = Ja. Se
villkoret för blocket,
visas endast om
A2_atgard=3 eller 2

Lista
Vävnadsprover tagna till
ColRec1_Vavnprov vävnadsbanken kolorektal cancer
0=Nej
1=Ja

A2.4_HandlagdAkutTillOp
Pat handlagd av
akutklin/akutteam fram till op

A2_4_handlakut

Följdfråga till
inloggningsuppgi
fter (region) och
A2_oper

Regional variabel,
Fr o m 2011-01 Ta
synlig om inrapportör bort obligatorium
inloggad i Uppsala/
2020-06
Örebroregionen och
om Kirurgisk åtgärd
mot primärtumören
(A2_oper) = Ja. Se
villkoret för blocket,
visas endast om
A2_atgard=3 eller 2

Lista
Handlagd av akutklin, akutteam fram
ColRec1_HandlAku till op
tteam
0=Nej
1=Ja
9=Ej tillämpligt

A2.4_OpUtfAkutUtanKolrekA2_4_opakutklin
Team
Op utförd av
akutklin/akutteam utan
inblandning av kolorektalteam

Följdfråga till
inloggningsuppgi
fter (region) och
A2_oper

Regional variabel,
Fr o m 2011-01 Ta
synlig om inrapportör bort obligatorium
inloggad i Uppsala/
2020-06
Örebroregionen och
om Kirurgisk åtgärd
mot primärtumören
(A2_oper) = Ja. Se
villkoret för blocket,
visas endast om
A2_atgard=3 eller 2

Lista
ColRec1_OpAkut
0=Nej; 1=Ja
9=Ej tillämpligt

Op utförd av akutklin/akutteam utan
inblandning av kolorektalteam

Variabler som inte längre
ingår i flik Op/Behandling
A2 Akut op pga Annat, text
(obsolet)

A2_anntxt

Ej giltig, ersatt av
A2_ann_txt

Text 20

Akut operation pga, Annat

A2 Annan op, vilken (obsolet)

A2_annoptxt

Ej giltig, ersatt av
A2_annop_txt

Text 20

Annan utförd operation

A2_AnnanOpVilkenTxt
Annan op, vilken

A2_annop_txt

Följdfråga till
A2_optyp2

Text 50

Annan op, vilken

A2 Resektion av annat organ
text (obsolet)

A2_resektxt

a2_oper

Text 20

Resektion av annat organ (ifylls om
resektion av annat organ=Ja)
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Synlig och
obligatorisk om Utförd
operation=Annan op.
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Behandling/operation (förhållande 1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Obsolet_ 2 Operationstid
(min) (används ej)

A2_optid

Text 4

Operationstid i minuter. Beräknas
med klockslagen för Knivtid start och
knivtid slut.

Obsolet_A2 ASA-klass
(obsolet)

A2_asa

Heltal 0-9

ASA-klass enligt anestesijournal

A2.1_FjarrmetVidOp

A2_1_fjarrop

T o m 2012-12-31

Lista JaNej: 0=Nej
1=Ja

Fjärrmetastas vid operation

A2.1_LokalisationFjarrmet

A2_1_lokali

T o m 2012-12-31

Text 100

Lokalisation av fjärrmetastas vid
operation.

T o m 2014

Lista: 1=Handsydd
2=Cirkulär stapler

Anastomos rektalcancer

A2.2_AnastomosRektalcancer A2_2_anarekt
Anastomos rektalcancer
A2.2_RektoskopiSigmskopi

A2_2_sigmo

Obligatorisk om Tera- T o m 2012-12-31
peutisk åtgärd=Ja
och Enbart klinisk
diagnos inte är
ikryssad

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Rektoskopi/ sigmoideoskopi

A2.2_KolonRtg

A2_2_rontgen

Obligatorisk om Tera- T o m 2012-12-31
peutisk åtgärd=Ja
och Enbart klinisk
diagnos inte är
ikryssad

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Kolonröntgen

A2.2_Koloskopi

A2_2_koloskop

Obligatorisk om Tera- T o m 2012-12-31
peutisk åtgärd= Ja
och Enbart klinisk
diagnos inte är
ikryssad

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Koloskopi

A2.2_AnastomKoloncaStaplad

A2_2_anastap

T o m 2012-12-31

Lista
1=Side-to-side
2=End-to-side
3=End-to-end

Anastomos Koloncancer staplad

A2.2_AnastomKoloncaHandsydd

A2_2_anahand

T o m 2012-12-31

Lista
1=Tvåradig
2=Seromuskulär

Anastomos Koloncancer Handsydd

A2.2_AnastomRektalcaCirkStapl

A2_2_anacirk

Giltig t o m 2010-01

Lista: 1=Ethicon
2=Autosutur
3=Annat

Anastomos Rektalcancer Cirkulär
stapler

A2.2_Komplexitetsscore

A2_2_score

Giltig t o m 2010-01

Heltal

Komplexitetsscore
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PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A3_uppgifter_saknas
A3_uppgifter_saknas
Markera om komplett
registrering ej kan utföras pga
att uppgifter saknas
Inrapporteringsuppgifter

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Fr o m 2017

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Kryssruta

Blockrubrik

A3_InitieratAv
Initierat av

A3_initav

Fr o m 2017

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Namn på den person som startar
rapporteringen av formuläret. Även
om flera varit inblandade i inrapportering ser man bara namnet på den
som startat inrapporteringen.
Hämtas automatiskt från INCA
inloggningsuppgifter

A3_Inrapportor
Inrapportör

A3_inrapp

Fr o m 2017

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Inrapportörens namn. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter när inrapportören startar
inrapporteringen

A3 Sjukhus klinik
Inrapp sjukhus klinik

A3_sjhklin

Fr o m 2017

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.position.full
NameWithCode

Rapporterande sjukhus och klinik i
klartext. Hämtas automatiskt från
INCA:s inloggningsuppgifter när
inrapporteringen startas.

A3_Sjukhuskod
Sjukhuskod

A3_sjhkod

Fr o m 2017

Kod hämtas
Text 10
automatiskt från
Inrapp sjukhus, klinik

Kod för sjukhus som inrapporterar

A3_PatologlabKod
Patologlab kod

A3_patlabkod

Obligatorisk för
monitor om Kirurgisk
åtgärd= Endoskopisk
polypektomi som
enda åtgärd ELLER
om Kirurgisk åtgärd=
Operation OCH utförd
operation inte är laparotomi utan resektion.
Synlig för monitor

T o m 2014 Kod
hämtas automatiskt
från val i VD-lista.
Fr o m 2017 – kod
hämtas från
inloggning

T o m 2014 Kod
hämtas automatiskt
från val i VD-lista. Fr
o m 2015

Text 3

Patologlab registrerad som en
treställig kod

A3_MonitorsKommentar
Monitors kommentar

A3_monkom

Synlig för monitor

Fr o m 2017

Text 999

Textfält för kompletterande upplysningar.

A3_Patolog
Patolog

A3_patol

Fr o m 2017, ändra
namn till patol.
Avser ansvarig
läkare

Text 100

Namn på läkare som godkänner inrapporteringen alt ansvarar för
patienten. Anges i klartext

A3_Inrapporteringsdatum
Inrapporteringsdatum

A3_inrappdatum

Fr o m 2017

Datum

Datum då inrapporteringen skickas
till registret.
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Huvudfråga

Osynlig

49 (130)

PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Primära diagnosuppgifter

Blockrubrik
Huvudfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Alltid synlig, aldrig
obligatorisk

Fr o m 2019 01

Kryssruta

Fr o m 2017

VD-lista
kirurgkliniker från
vald region

A3_EjResektion
Resektion ej utförd

A3_ejresektion

A3_Opsjukhus klinik
Opererande sjukhus klinik

A3_opsjhklin

A3_OpSjukhuskod
Op sjukhuskod

A3_opsjhkod

Följdfråga till
A3_opsjhklin

Fr o m 2017

Sätts automatiskt
från val i VD-lista
A3_opsjhklin

Text 10

A3_OpKlinikkod
Op klinikkod

A3_opklinkod

Följdfråga till
A3_opsjhklin

Ändra namn

Sätts automatiskt
från val i VD-lista
A3_opsjhklin

Text 10

A3_Adenocarcinom
Adenocarcinom

A3_adeno

Över-huvudfråga Alltid obligatorisk.

Beskrivning/hjälptext

Om den besvaras
Lista JaNej
med Nej visas med- 0=Nej
delande: "Enbart
1=Ja
adenocarcinom ska
ingå i registret.
Inget ytterligare ska
fyllas i. V g spara
formuläret för att
förhindra att delformulär efterforskas
från andra inrapporterande kliniker" dvs,
om uppgifter om tumören finns inrapporterad från kir, onk
eller radiolog behöver RCC få information om det så att det
kan makuleras.

Ange om tumören är ett adenocarcinom eller ej. Enbart adenocarcinom
skall rapporteras till registret.
I gruppen adenocarcinom inkluderas
subtyperna mucinöst adenocarcinom, signetringcellscancer, medullär
cancer, cancer av kribriform comedo-typ, mikropapillär cancer, sågtandat adenocarcinom, adenoskvamös
cancer och odifferentierad cancer.
Däremot inkluderas inte spolcellscancer eller ren skivepitelcancer

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

Besvaras med ”ja” om patologens
bedömning är gjord på storsnitt. Med
storsnitt menas snitt större än
standardsnitt.

Nedanstående variabler visas
endast om A3_adeno = Ja
Storsnitt, svarsmall

A3_storsnitt
Bedömning gjord på storsnitt

Blockrubrik

A3_storsnitt
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Endast synligt om
A3_adenocarcinom =
1 && A3_ejresektion
= false
Fr o m 2014
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PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)
A3_svarsmall
Standardiserad svarsmall
använd

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A3_svarsmall

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Fr o m 2017

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

Med standardiserad svarsmall avses
mall innehållande de uppgifter som
skall ingå i svaret enligt senaste
KVAST-dokument för kolorektal
cancer.

A3_Quirke
A3_philquirke
Gradering av den mesorektala
fascian - OBS! ifylls endast för
TME rektalpreparat

Följdfråga till
A2_tumlok eller
A2_definitivtuml
ok = Rektum i
flik Anmälan
alternativt
Behandling/Op

Synlig om
rektalcancer,
A2_tumlok = Rektum
eller
A2_definitivtumlok =
Rektum. Ej
obligatorisk

Fr o m 2014
Fr o m 2015 text
ändrad i rubrik ”Phil
Quirke’s klassificering” ändrad till
”Gradering av den
mesorektala fascian på TME-preparat enligt Quirke”
ändring i listan:
1 = Intakt mesorektal fascia,
2= Skadad mesorektal fascia,
3 = Muscularis
propria synlig
ändrad till;
1 = A- Komplett/
mesorektal,
2 = B- Nästan
komplett/ intramesorektal,
3= C- Inkomplett/ i
muskelplanet,
9= D- Ej bedömbar

Lista
ColRec1_PhilQuirke
1 = A - Komplett/
mesorektal
2 = B - Nästan
komplett/
intramesorektal
3 = C - Inkomplett/ i
muskelplanet
9 = D - Ej bedömbar

Kvalitetsbedömning av den mesorektala fascian på TME-preparat enligt Quirke, där A (komplett) = intakt
mesorektum med endast mindre
oregelbundenheter i den glatta mesorektala ytan. Ingen defekt djupare
än 5 mm. Ingen konform/ avsmalning mot distala kanten av preparatet då mesot är delat. Vid transversell snittning ses en jämn cirkumferentiell resektionsyta.
B (nästan komplett) = måttlig bulk till
mesorektum men oregelbundenheter i den mesorektala ytan. Måttlig
konform/ avsmalning distalt är tilllåten. Tarmens muskelvägg är inte
synlig undantaget precis vid delningsstället respektive vid levatormusklernas infästning vid amputationspreparat.
C (inkomplett) = liten bulk till
mesorektum med defekter nående
ner till lamina muscularis propria
och/ eller mycket oregelbunden
cirkumferentiell resektionsyta.
Bedömningen görs av patolog och
bör helst göras på färskt preparat

A3_Quirkebedomn
Bedömningen utförd på

Följdfråga till
A3_philquirke

Synlig om
rektalcancer och
A3_PhilQuirke är
ifylld. Ej obligatorisk

Fr o m 2017

Lista ColRec_Preparat_quirke
1=Färskt preparat
2=Fixerat preparat

Ange om bedömningen utförts på
färskt preparat eller fixerat preparat.

A3_quirkebedomn
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PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Tumörstadium, Op fynd

Blockrubrik

Endast synligt om
A3_adenocarcinom =
1 && A3_ejresektion
= false

A3_Tstadium
T-stadium

A3_t

A3_T1klass
T1-klass

A3_t1

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Giltighet, förändring + datum

T0 visas/kan väljas
endast om A2_precyt
= Ja ELLER
A2_prestral = Ja.

Följdfråga till
A3_t

Obligatorisk om T1

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

A2_precyt = Ja
Lista ColRec_T
ELLER A2_prestral = 0=T0
Ja
1=T1
2=T2
3=T3
4=T4
5=TX

2017 ’Framgår ej’
tas bort

Lista ColRec_T1
1=T1sm1; 2=T1sm2
3=T1sm3; 5=smklass framgår ej .

Beskrivning/hjälptext

T-primärtumör TX Primärtumören
ej bedömbar T0 Ingen påvisad
primärtumör T1 Tumörinvasion i
submucosan - underklassifikation:
sm1 – Invasion av den ytligaste 1/3
av submucosan sm2 – Invasion ner i
2/3 av submucosan. sm3 – Invasion
ner i djupaste delen, 3/3 av submucosan. T2 Tumörinvasion i muscularis propria. T3 Tumören växer
igenom muscularis propria in i subserosan eller in i icke peritonealiserad perikolisk/ perirektal vävnad.
- underklassifikation:
T3a – minimal invasion utanför
muscularis propria, <1 mm
T3b – lätt invasion utanför
muscularis propria, 1-5 mm
T3c – måttlig invasion utanför
muscularis propria, 5-15 mm
T3d – extensiv invasion utan för
muscularis propria, >15 mm
T4 Invasion i angränsande organ
eller perforation genom visceralt
peritoneum.- underklassifikation:
Serosagenomväxt Överväxt till
annat organ. . Tis finns inte med i
denna uppställning då dessa fall rör
sig om grav dysplasi, inte invasiv
cancer. Tis ska canceranmälas men
registreras inte i kolorektalcancerregistret.
T1-klass - underklassifikation:
sm1 – Invasion av den ytligaste 1/3
av submucosan. sm2 – Invasion ner
i 2/3 av submucosan. sm3 – Invasion ner i djupaste delen, 3/3 av
submucosan
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PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

A3_T3_klass
T3-klass

A3_t3klass

Följdfråga till
A3_t

Obligatorisk om T3

A3_Serosagenomvaxt
Serosagenomväxt

A3_serosavxt

Följdfråga till
A3_t

A3_AvstandFriSerosayta
Avstånd till fri serosayta

A3_avstserosa

A3_OvervaxtAnnatOrgan
Överväxt till annat organ

A3_overvxt

A3_TD
TD (diskreta fria tumörhärdar
utan lymfkörtel el kärlrest)

A3_td

A3_TDantal
Antal TD

A3_tdantal

A3_AntalUndersokKortlar
Antal undersökta körtlar

A3_antalu
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Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

2017 ny variabel

Lista 1=T3a 2=T3b
3=T3c 4=T3d

T3-klass - underklassifikation:
T3a – minimal invasion utanför
muscularis propria, <1 mm
T3b – lätt invasion utanför
muscularis propria, 1-5 mm
T3c – måttlig invasion utanför
muscularis propria, 5-15 mm
T3d – extensiv invasion utanför
muscularis propria, >15 mm

Obligatorisk om T4

Fr o m 2011-01

Lista
ColRec1_Serosa
0=Nej
1=Ja

Serosagenomväxt

Följdfråga till
A3_t

Synlig om T-stadium
= T3

Fr o m 2017. Ny
variabel eftersom
ändrad datatyp

Decimaltal 1
decimal

Ange avståndet från tumör till närmast fria serosayta i mm eller delar
av mm. Gäller således peritoneum
viscerale, ej resektionsyta. Gäller
direkt tumöröverväxt, TD eller
metastatisk växt.

Följdfråga till
A3_t

Obligatorisk om T4

Fr o m 2011-01

Lista
ColRec1_Overvxt
0=Nej
1=Ja

Överväxt till annat organ

Fr o m 201102
N blir ändrad till N1
Alternativet ’Ej
om N=N0 och TD=Ja
angivet’ giltigt t o m
2015-12

Lista
ColRec_Nej/Ja/Ej
angivet
0=Nej
1=Ja
2=Ej angivet

Som tumor deposits (TD, satelliter)
räknas diskreta tumörhärdar i den
perikoliska eller perirektala fettväven
utanför tumörens invasionsfront men
i tumörens lymfatiska dränageområde. Sådana härdar kan representera diskontinuerlig tumörspridning,
venös invasion med extravasal växt
eller en av tumör helt destruerad
lymfkörtel. Om en tumörhärd av
patologen bedöms som en helt
tumörersatt lymfkörtel skall denna
kodas som en lymfkörtel och inte
som TD. TD/N1c enligt TNM 7
används endast i frånvaro av säkra
lymfkörtelmetastaser.

Heltal

Om TD besvarats med Ja anges
även antal

Heltal 0-99

Antal undersökta körtlar.

Obligatorisk om
TD=Ja

Beräkningar/ kontroller
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PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Heltal 0-99

Antal positiva körtlar

A3_AntalPosKortlar
Antal positiva körtlar

A3_antalp

Måste vara lika med
eller färre än
A3_antalu

A3_Nstadium
N-stadium

A3_n

N blir ändrad till N1
Lista ColRec_N
om N=N0 och TD=Ja 0=N0
1=N1
2=N2
5=NX

A3_change_Nstadium

A3_changenstad

A3_Mstadium
M-stadium

A3_m

Listvärde 5=MX
giltig tom 2010

Lista 0=M0, 1=M1,
2=Går ej att bedöma, inget preparat
från metastaslokal

A3_MucinosCancer
Mucinös cancer

A3_mucinos

Alternativet ’Ej
angivet’ giltigt t o m
2015-12

Lista
ColRec_Nej/Ja/Ej
angivet
0=Nej
1=Ja
2=Ej angivet

Mucinös cancer definieras som en
tumör där >50% av lesionen utgörs
av extracellulära mucinsjöar vilka
innehåller malignt epitel i form av
acinära strukturer, flerlagrade celler
eller enskilt liggande tumörceller.
Signetringcellscancer inkluderas i
mucinös cancer.

A3_PerineuralVaxtPavisad
Perineural växt påvisad

A3_vaxt

Alternativet ’Ej
angivet’ giltigt t o m
2016-12

Lista ColRec_Nej/Ja/Ej angivet
0=Nej; 1=Ja
2=Ej angivet

Med perineural växt avses tumörväxt
i något av nervskidans tre lager (epiperi- eller endoneurium) eller tumörfokus utanför nerven som är i kontakt med mer än en tredjedel av nervens omkrets.

A3_KarlinvaxtPavisad
Kärlinväxt påvisad

A3_karl

Alternativet ’Ej
angivet’ giltigt t o m
2016-12

Lista ColRec_Nej/Ja/Ej angivet
0=Nej; 1=Ja
2=Ej angivet

Med kärlinväxt menas påvisad
tumörväxt i lymfkärl och/eller venösa
kärl, små eller stora, intramuralt eller
extramuralt.

A3_VaskInvaxt
Vaskulär inväxt

A3_vaskinvaxt

Synlig och obligatorisk om A3_karl = Ja

From 2017

Lista 0 = Nej, 1 = Ja

A3_LymfovaskInvaxt
Lymfovaskulär inväxt

A3_lymfovaskinvax
t

Synlig och obligatorisk om A3_karl = Ja

From 2017

Lista 0 = Nej, 1 = Ja
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Alltid osynlig

Administrativ
variabel för att
hantera relation
mellan N-stadium
och TD

Hjälpruta för att
beräkna, om N=N0
och TD=Ja ska N bli
N1

N – Regionala körtlar.
NX Regionala lymfkörtlar kan ej
bedömas N0 Inga regionala
lymfkörtelmetastaser N1 Metastaser
i 1-3 mesenteriella lymfkörtlar
N2 Metastaser i fler än 3
mesenteriella lymfkörtlar

Kryssruta
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PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Synlig, obligatorisk
Om Kärlinväxt
påvisad= Ja

A3_ExtramuralVeninvaxt
Extramural veninväxt

A3_veninvaxt

A3_Diffgrad
Differentieringsgrad

A3_diffgr

A3_MinstaCirkumferResMarg
Minsta cirkumferentiell
resektionsmarginal (mm)

A3_margX

Synlig om A2_atgard
= Operation OCH
A3_t INTE är T0

A3_MinstaLongitudResMarg
Minsta longitudinella
resektionsmarginal (mm)

A3_distalX

Synlig om A2_atgard
= Operation OCH
A3_t INTE är T0.
Behöver ej anges om
A2_optyp2 är =
Rektumamputation

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Fr o m 2017

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

Besvaras om ”Kärlinväxt påvisad”
besvarats med Ja. Med extramural
veninväxt (EMVI) avses tumörförband i stora extramurala endotelklädda hålrum som antingen omges
av glatt muskulatur eller innehåller
röda blodkroppar. Stark misstanke
på EMVI föreligger om rundade eller
avlånga tumörförband utan direktkontakt med tumörens invasionsfront
påvisas intill en artär, speciellt om
ingen medföljande ven kan identifieras (s k orphan arteriole).

Giltig fr o m 2013.
Alternativet ’Ej
angivet’ giltigt t o m
2016-12

Lista ColRec_Diff
1=Högt/medelhögt=
Low grade
2= Lågt/odiff=High
grade
9=Ej angivet

Ange tumörens differentieringsgrad
Gradering sker efter andelen körtelstrukturer i högt/medelhögt = low
grade (>=50% körtelbildning) eller
lågt/odiff = high grade (0-49% körtelbildning). Tumörens invasionsfront
bör undantas från bedömningen.
Mucinös graderas efter epitelets
mognadsgrad.

Decimal1

Ange minsta avstånd i mm eller del
av mm från tumören till cirkumferentiell resektionsyta i mesenterium
eller i omgivande organ vid överväxt.
Gäller resektionsyta, således ej
peritoneum viscerale. Gäller direkt
tumöröverväxt, TD eller metastatisk
växt. Synonymer till cirkumferentiell
resektionsyta i detta avseende är
lateral/ mesokolisk/ mesenteriell/
mesorektal resektionsyta

Decimal1

För kolon ange avstånd i mm eller
del av mm från tumör till närmaste
resektionsrand i tarmens längsriktning. För rektum ange avstånd till
distala resektionsranden.

*Text ändrad 200901-11: ”distal”
utbytt mot ”longitudinella” resp
”närmsta” Minsta
distal longitudinella
resektionsmarginal
i mm (decimaltal
med en decimal,
avstånd i mm till
den distala närmsta
resektionsranden)

Beräkningar/ kontroller
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PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)
A3_MikroskopRadikal
Mikroskopiskt tumörfri
resektionsrand

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A3_mikro

A3_Tumorregression
A3_tumorregression
Tumörregression enl AJCC
(anges endast för neoadjuvant
behandlade tumörer)

Immunohistokemi

Blockrubrik

A3_mmr_mlh1
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Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Ändring av text
Endast synlig om
2009-01-11 tillagt
a3_t INTE är NULL
”(= ingen växt i
eller 5 (TX)
resektionsrand)”. fr
o m 2014 är svarsalternativet Tveksamt borttaget från
listan. 2015 –
Rubrik ändrad till
”Mikroskopiskt
tumörfri resektionsrand”

Lista ColRec_Nej/Ja/Tveksamt/Ej
bedömbart
0=Nej
1=Ja
2=Tveksamt
3=Ej bedömbart

Med mikroskopiskt tumörfri
resektionsrand avses att inga
tumörceller ses vid resektionsranden, oavsett storleken på
marginalen. Om det på grund av
orienteringssvårigheter eller artefakter i snitten ej går att värdera
resektionsranden bör alternativet ”Ej
bedömbart” användas.

Fr o m 2017

Lista ColRec_Regressionsgrad enligt AJCC.
Anges endast för neoadjuvant
TumRegr
behandlade tumörer.
0=Inga viabla
cancerceller
1=Enstaka små
grupper av cancerceller
2= Kvarvarande
cancer överskuggas
av fibros
3= Minimal eller
ingen påverkan på
tumören

Fr o m 2017

Lista ColRec_Utford_Ejutf
0=Ej utförd
1=Utförd

Ange om immunhistokemiska färgningar för MMR-proteiner har utförts
(endast då kliniker begärt detta)

Fr o m 2017

Lista ColRec_ImmunoFarg
1= (+) Bevarad
2= (–) Förlust
3= Svag/ heterogen
4= Ej bedömbar

Ange utfallet av immunhistokemiska
färgningar för MMR-proteiner. Infärgning bedöms i tumörcellskärnor och
jämförs med internkontroll i preparatet enligt referens i KVAST- dokument.

Endast synligt om
A3_adenocarcinom =
1 && A3_ejresektion
= false

A3_MMR_fargning
A3_mmr_fargning
Immunhistokemiska färgningar för MMR-proteiner (endast då kliniker begärt detta)
A3_MMR_MLH1
MLH1

Giltighet, förändring + datum

Obligatorisk om
MMR-fargning =
Utförd
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PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

A3_MMR_PMS2
PMS2

A3_mmr_pms2

Obligatorisk om
MMR-fargning =
Utförd

Fr o m 2017

Lista ColRec_ImmunoFarg
1= (+) Bevarad
2= (–) Förlust
3= Svag/ heterogen
4= Ej bedömbar

Ange utfallet av immunhistokemiska
färgningar för MMR-proteiner. Infärgning bedöms i tumörcellskärnor och
jämförs med internkontroll i preparatet enligt referens i KVASTdokument.

A3_MMR_MSH2
MSH2

A3_mmr_msh2

Obligatorisk om
MMR-fargning =
Utförd

Fr o m 2017

Lista ColRec_ImmunoFarg
1= (+) Bevarad
2= (–) Förlust
3= Svag/ heterogen
4= Ej bedömbar

Ange utfallet av immunhistokemiska
färgningar för MMR-proteiner. Infärgning bedöms i tumörcellskärnor och
jämförs med internkontroll i preparatet enligt referens i KVASTdokument.

A3_MMR_MSH6
MSH6

A3_mmr_msh6

Obligatorisk om
MMR-fargning =
Utförd

Fr o m 2017

Lista ColRec_ImmunoFarg
1= (+) Bevarad
2= (–) Förlust
3= Svag/ heterogen
4= Ej bedömbar

Ange utfallet av immunhistokemiska
färgningar för MMR-proteiner. Infärgning bedöms i tumörcellskärnor och
jämförs med internkontroll i preparatet enligt referens i KVASTdokument.

A3_MMR_funktion
Sammanfattande bedömning
av MMR-funktion

A3_mmrfunktion

Obligatorisk om
MMR-fargning =
Utförd

Fr o m 2017

Lista ColRec_mmr- Ange sammanfattande bedömning
av MMR-funktion enligt instruktion
funktion
1=Normal; 2=Defekt och referens i KVAST-dokument.
3=Oklar/obestämbar

Fr o m 2019 01

Kryssruta

Preparatuppgifter

Blockrubrik

Endast synligt om
A3_adenocarcinom =
1 && A3_ejresektion
= false

A3_IngetPreparat
Inget preparat taget

A3_ingetpreparat

Alltid synlig, aldrig
obligatorisk

A3_Prepnr
Prepnr

A3_prepnr

Fr o m 2019 01
endast synlig och
obligatorisk om
A3_ingetpreparat =
false

Text 15

Ange PAD-svarets preparatnummer

A3_Prepar
Prepår

A3_prepar

Fr o m 2019 01
endast synlig och
obligatorisk om
A3_ingetpreparat =
false

Text 4

Prepår
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PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)
A3_Preparatdatum
Svarsdatum

A3_prepdat

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Fr o m 2019 01
endast synlig och
obligatorisk om
A3_ingetpreparat =
false

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

2013: Text ändrad
”Svarsdatum” i
stället för
”Preparatdatum”

Datum

Ange det datum PAD-svaret är
daterat

Fr o m 2017 tas ev
bort (tills vidare)
Om inrapportering
sker från patologlab
behövs inte denna
variabel. (Om
inrapportering sker
från kir klin eller
RCC behövs den)

VD-lista alla
patologlab

Variabler som inte längre
ingår i flik PAD
A3_patologlab
Patologlab

A3_patologlab

A3_PatologlabText
Annat patologlab

A3_patlab_txt

Text 50

Patologlab registrerad som fri text

Giltig t o m 2016-12

Lista ColRec_T3
1=T3A/B 2=T3C/D
5=T3A/B/C/D
framgår ej.

T3-klass - underklassifikation:
T3a – minimal invasion utanför
muscularis propria, <1 mm
T3b – lätt invasion utanför
muscularis propria, 1-5 mm
T3c – måttlig invasion utanför
muscularis propria, 5-15 mm
T3d – extensiv invasion utanför
muscularis propria, >15 mm

Alt 3=T4A+B giltigt
fr o m 2010-01.
Variabeln giltig t o
m 2010-12-31

Lista ColRec_T4
1=T4A 2=T4B
3=T4A+B 5=T4A/B
framgår ej

T4-klass

A3_AntalUndersKortlEjAngivet A3_ejunder
Ej angivet

Giltig t o m 2016-12

Kryssruta

Antal undersökta körtlar ej angivet

A3_AntalPosKortlarEjAngivet
Ej angivet

Giltig t o m 2016-12

Kryssruta

Antal positiva körtlar ej angivet

A0_changeN

Obligatorisk för inrap- T o m 2016
portör om Kirurgisk
åtgärd= Endoskopisk
polypektomi som
enda åtgärd ELLER
om Kirurgisk åtgärd=
Operation OCH utförd
operation inte är laparotomi utan resektion
Alltid osynlig

A3_T3klass
T3-klass

A3_t3

A3_T4klass

A3_t4

A3_ejpos
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Obligatorisk om T3
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PAD (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)
A3_Differentieringsgrad
obsolet

A3_diffgrad

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Giltig t o m 2012

Lista
Differentieringsgrad
ColRec_Diffgrad
1=Högt
2=Medelhögt
3=Lågt 5=Ej angivet

A3_MarginalEjAngivenCirkum A3_ejmarg
Ej angivet

Giltig t o m 2016-12

Kryssruta

Marginal ej angiven (ifylls om
marginal ej ifylld)

A3_MarginalEjAngivenLongit
Ej angivet

Giltig t o m 2016-12

Kryssruta

Marginal ej angiven (ifylls om
longitud resektionsmarginal ej ifylld)

A3_ejmarg2
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Inrapporteringsuppgifter

Blockrubrik

Alltid synligt

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Fr o m 2017

Text 999

Textfält för kompletterande
upplysningar.

A4_MonitorsKommentar
Monitors kommentar

A4_monkom

A4_InitieratAv
Initierat av

A4_initav

Fr o m 2017

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Namn på den person som startar
rapporteringen av formuläret. Även
om flera varit inblandade i inrapportering ser man bara namnet på den
som startat inrapporteringen.
Hämtas automatiskt från INCA
inloggningsuppgifter

A4_Inrapportor
Inrapportör

A4_inrapp

Fr o m 2017

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Inrapportörens namn. Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter när inrapportören startar inrapporteringen

A4_Sjukhus klinik
Inrapp sjukhus klinik

A4_sjhklin

Fr o m 2017

Ifylles automatiskt,
Text 400
inca.user.position.full
NameWithCode

Rapporterande sjukhus och klinik i
klartext. Hämtas automatiskt från
INCA:s inloggningsuppgifter när
inrapporteringen startas.

A4_Klinikkod
Klinikkod

A4_klinkod

Synlig och obligatorisk för monitor

Fr o m 2017

Kod hämtas automa- Text 10
tiskt från Inrapp sjukhus, klinik

Kod för klinik som inrapporterar

A4_Sjukhuskod
Sjukhuskod

A4_sjhkod

Synlig och
obligatorisk för
monitor

Fr o m 2017

Kod hämtas automa- Text 10
tiskt från Inrapp sjukhus, klinik

Kod för sjukhus som inrapporterar

A4_Lakare
Ansvarig läkare

A4_lakare

Fr o m 2017

Text 400

Namn på läkare som godkänner
inrapporteringen alt ansvarar för
patienten. Anges i klartext

A4_Inrapporteringsdatum
Inrapporteringsdatum

A4_inrappdatum

Fr o m 2017

Datum

Datum då inrapporteringen skickas
till Regionalt cancercentrum. Dagens
datum sätts automatiskt men går att
ändra.

Fr o m 2017

Kryssruta

Primära uppgifter
A4_uppgifter_saknas
A4_uppgifter_saknas
Markera om komplett
registrering ej kan utföras pga
att uppgifter saknas
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Synlig för monitor

Giltighet, förändring + datum

Blockrubrik

Alltid synligt
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Obligatorisk om
A2_oper=Ja OCH
A1_endklindiagnos
inte är ikryssad.

2011-01 Text ändrad från ”Postop
komplikationer” till
”Behandlingskrävande postop
komplikationer”

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Lista JaNej,
0=Nej
1=Ja

Ange förekomst av postoperativ
komplikation som inträffat under
vårdtillfället eller inom 30 dagar postoperativt (även om patienten skrivits
ut till hemmet eller annan vårdinrättning). Alla komplikationer skall anges, även om de inte har direkt samband med operationen. Om ”Nej”
väljs ska/kan övriga parametrar
under denna rubrik ej ifyllas. Om
”Ja” måste nedanstående komplikationer graderas enligt Clavien.

A4_PostopKomplBehkrav
Behandlingskrävande postop
komplikation

A4_kompl

A4_InfektiosaKompl
Infektiösa

A4_inf

Följdfråga till
A4_kompl

Om Postop komplikationer=Ja måste någon av Infektiösa,
Kardiovaskulära,
Neurologiska, Kirurgiska eller Övriga
komplikationer vara
ikryssad

Kryssruta

Infektiösa komplikationer

A4_Pneumoni
Pneumoni

A4_pneumoni

Följdfråga till
A4_inf

Om Infektiösa kompl
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

Pneumoni

A4_PneumoniClaviengrad
Clavien

A4_pneum_clav

Följdfråga till
A4_pneumoni

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)

Förklaring till Clavien gradering,
Grad 2, Farmakologisk behandling
krävdes inkl blodtransfusion eller
parenteral nutrition. Undantaget:
antiemetika, febernedsättande,
smärtstillande, diuretica, elektrolytersättning.Grad 3a, Komplikation som
krävt kirurgisk, endoskopisk eller
radiologisk behandling i narkos.
Grad 4a, Livshotande komplikation
(inkl CNS) som krävt intensivvård
med svikt av ett organ (inkl dialys)
Grad 4b, Livshotande komplikation
(inkl CNS) som krävt intensivvård
med multiorgansvikt.Grad 5, Död

A4_Sepsis
Sepsis

A4_sepsis

Följdfråga till
A4_inf

Kryssruta

Sepsis
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Fr o m 2011-01

Om Infektiösa kompl
måste någon vara
ikryssad
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

A4_SepsisClaviengrad
Clavien

A4_sepsis_clav

Följdfråga till
A4_sepsis

Fr o m 2011-01

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)

A4_OvrInfektKompl
Övrigt

A4_infovr

Följdfråga till
A4_inf

Fr o m 2011-01 Om
Infektiösa kompl
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

A4_OvrInfektKomplClaviengra A4_infovr_clav
d
Clavien

Följdfråga till
A4_infovr

Fr o m 2011-01

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)

A4_KardiovaskulKompl
Kardiovaskulära

A4_cv

Följdfråga till
A4_kompl

Om Postop komplikationer=Ja måste någon av Infektiösa,
Kardiovaskulära,
Neurologiska, Kirurgiska eller Övriga
komplikationer vara
ikryssad

Kryssruta

A4_Hjartinfarkt
Hjärtinfarkt

A4_cvinfarkt

Följdfråga till
A4_cv

Om Kardiovaskulära Giltig Fr o m 2011komplikationer är
01
ikryssad måste någon
vara ikryssad

Kryssruta

A4_HjartinfarktClaviengrad
Clavien

A4_cvinfarkt_clav

Följdfråga till
A4_cvinfarkt

A4_Hjartsvikt
Hjärtsvikt

A4_cvsvikt

Följdfråga till
A4_cv

A4_HjartsviktClaviengrad
Clavien

A4_cvsvikt_clav

Följdfråga till
A4_cvsvikt
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Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Fr o m 2011-01

Om Kardiovaskulära Fr o m 2011-01 .
komplikationer är
ikryssad måste någon
vara ikryssad
Fr o m 2011-01

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Övrig infektiös kompl

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)
Kryssruta

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

A4_Arytmi
Arytmi

A4_cvarytmi

Följdfråga till
A4_cv

Om Kardiovaskulära Fr o m 2011-01
komplikationer är
ikryssad måste någon
vara ikryssad

A4_ArytmiClaviengrad
Clavien

A4_cvarytmi_clav

Följdfråga till
A4_cvarytmi

Fr o m 2011-01

A4_DjupVentrombos
Djup ventrombos

A4_cvventromb

Följdfråga till
A4_cv

Om Kardiovaskulära Fr o m 2011-01.
komplikationer är
ikryssad måste någon
vara ikryssad

Datatyp
ev listvärden

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)
Kryssruta

Följdfråga till
A4_cvventromb

A4_OvrKardiovaskKompl
Övrigt

Följdfråga till
A4_cv

Om Kardiovaskulära Fr o m 2011-01.
komplikationer är
ikryssad måste någon
vara ikryssad

A4_OvrKardiovKomplClavien- A4_cvovr_clav
grad
Clavien

Följdfråga till
A4_cvovr

Fr o m 2011-01

A4_NeurologiskaKompl
Neurologiskt

A4_neurol

Följdfråga till
A4_kompl

Om Postop komplikationer=Ja måste någon av Infektiösa,
Kardiovaskulära,
Neurologiska, Kirurgiska eller Övriga
komplikationer vara
ikryssad

Kryssruta

A4_CVI
CVI

A4_neurolcvi

Följdfråga till
A4_neurol

Om Neurologiska
Fr o m 2011-01.
komplikationer är
ikryssad måste någon
vara ikryssad

Kryssruta
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Beskrivning/hjälptext

Kryssruta

A4_DjupVentrombClaviengrad A4_cvventromb_clav
Clavien

A4_cvovr

Fr o m 2011-01

Beräkningar/ kontroller

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)
Kryssruta

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)

63 (130)

30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

A4_CVIClaviengrad
Clavien

A4_neurolcvi_clav

Följdfråga till
A4_neurolcvi

Fr o m 2011-01

A4_OvrNeurolKompl
Övrigt

A4_neurolovr

Följdfråga till
A4_neurol

Om Neurologiska
Fr o m 2011-01.
komplikationer är
ikryssad måste någon
vara ikryssad

A4_OvrNeurolKomplClaviengrad
Clavien

A4_neurolovr_clav

Följdfråga till
A4_neurolovr

Fr o m 2011-01

A4_KirurgiskaKompl
Kirurgiska

A4_kirkomp

Följdfråga till
A4_kompl

Om Postop komplikationer=Ja måste
någon av Infektiösa,
Kardiovaskulära,
Neurologiska, Kirurgiska eller Övriga
komplikationer vara
ikryssad

Kryssruta

Kirurgiska komplikationer

A4_Sarinfektion
Sårinfektion

A4_sarkomp

Följdfråga till
A4_kirkomp

Om Kirurgiska kompl
måste någon vara
ikryssad

Kryssruta

Sårinfektion

A4_SarinfektionClaviengrad
Clavien

A4_sarkomp_clav

Följdfråga till
A4_sarkomp

A4_IntraabdInfektion
Intraabdominell inf

A4_intkomp

Följdfråga till
A4_kirkomp

A4_IntraabdInfektClaviengrad A4_intkomp_clav
Clavien

Följdfråga till
A4_intkomp

A4_Sarruptur
Sårruptur

Följdfråga till
A4_kirkomp

A4_rupkomp
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Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Fr o m 2011-01

Om Kirurgiska kompl
måste någon vara
ikryssad

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)
Kryssruta

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)

Lista,
ColRec1_Clavien,
1=2, 2=3a, 3=3b,
4=4a, 5=4b, 6 =5
(död)
Kryssruta

Fr o m 2011-01

Om Kirurgiska kompl
måste någon vara
ikryssad

Beräkningar/ kontroller

Intraabdominell infektion

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)
Kryssruta

Sårruptur
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

A4_SarrupturClaviengrad
Clavien

A4_rupkomp_clav

Följdfråga till
A4_rupkomp

A4_Blodning
Blödning

A4_blodkomp

Följdfråga till
A4_kirkomp

A4_BlodningClaviengrad
Clavien

A4_blodkomp_clav Följdfråga till
A4_blodkomp

A4_Anastomosinsufficiens
Anastomosinsuff

A4_anakomp

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum
Fr o m 2011-01

Om Kirurgiska kompl
måste någon vara
ikryssad

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden
Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)
Kryssruta

Fr o m 2011-01

Om Kirurgiska kompl
måste någon vara
ikryssad

A4_AnastominsuffClaviengrad A4_anakomp_clav
Clavien

Följdfråga till
A4_anakomp

Synlig när
A4_anakomp är
ikryssad

A4_Stomikomplikation
Stomikomplikation

A4_stokomp

Följdfråga till
A4_kirkomp

Om Kirurgiska kompl
måste någon vara
ikryssad

A4_StomikomplClaviengrad
Clavien

A4_stokomp_clav

Följdfråga till
A4_stokomp

Synlig när
A4_stokomp_clav är
ikryssad

Fr o m 2011-01

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)

A4_OvrKirKompl
Övrigt

A4_kirovr

Följdfråga till
A4_kirkomp

Om Kirurgiska kompl
måste någon vara
ikryssad

Fr o m 2011-01

Kryssruta

A4_OvrKirKomplClaviengrad
Clavien

A4_kirovr_clav

Följdfråga till
A4_kirovr

Synlig när
A4_kirovr_clav är
ikryssad

Fr o m 2011-01

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)
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Blödning

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)

Följdfråga till
A4_kirkomp

Kryssruta

Fr o m 2011-01

Beskrivning/hjälptext

Anastomosinsufficiens

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)
Kryssruta

Stomikomplikation

Övrig kir kompl
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A4_OvrigaKompl
Övriga kompl

A4_ovr

Följdfråga till
A4_kompl

A4_OvrigaKomplSpecificera
Specificera

A4_ovr_txt

A4_OvrigaKomplClaviengrad
Clavien

A4_ovr_clav

A4_KADvidUtskrivn
KAD vid utskrivning

A4_kad

Vårduppgifter

Giltighet, förändring + datum

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Om Postop komplikationer=Ja måste
någon av Infektiösa,
Kardiovaskulära,
Neurologiska, Kirurgiska eller Övriga
komplikationer vara
ikryssad

Kryssruta

Övriga kompl

Följdfråga till
A4_ovr

Obligatorisk om
Övriga komplikationer
är ikryssad

Text 50

Övriga komplikationer, specificera

Följdfråga till
A4_ovr

Synlig när A4_ovr är
ikryssad

Fr o m 2011-01

Om Kirurgiska kompl
måste någon vara
ikryssad
Blockrubrik

Beräkningar/ kontroller

Lista,
ColRec1_Clavien
1= 2, 2= 3a, 3= 3b
4= 4a, 5= 4b, 6= 5
(död)
Kryssruta

KAD vid utskrivning

Obligatorisk om Terapeutisk åtgärd=Ja
OCH Enbart klinisk
diagnos inte är
ikryssad

Lista JaNej,
0=Nej
1=Ja

IVA-vård. Intagning till IVA från
vårdavd, eller oplanerad behandling
på IVA längre än 1 dygn direkt efter
op.

Synlig om A4_iva =
Ja

Datum

IVA-vård, indatum

Datum

IVA-vård, utdatum

Lista JaNej,
0=Nej
1=Ja

Reoperation. Oplanerad laparotomi
kirurgisk åtgärd på operationsavd
eller på IVA, eller på röntgenavd
(perkutan punktion)

Alltid synligt

A4_IVAvard
IVA-vård

A4_iva

A4_IVAvardIndatum
In, datum

A4_ivadat1

Följdfråga till
A4_iva

A4_IVAvardUtdatum
Ut, datum

A4_ivadat2

Följdfråga till
A4_iva

A4_Reoperation
Reoperation/-er

A4_reop

Huvudfråga

Obligatorisk om Terapeutisk åtgärd=Ja
OCH Enbart klinisk
diagnos inte är
ikryssad

A4_Reoperationsdatum1
Datum reop 1

A4_reopdat1

Följdfråga till
A4_reop

Obligatorisk om
Reoperation=Ja

Datum

Reoperationsdatum 1 (första
reopdatum)

A4_Reoperationsdatum2
Datum reop 2

A4_reopdat2

Följdfråga till
A4_reop

Synlig om reop=Ja

Datum

Reoperationsdatum 2 (andra
reopdatum)

A4_SarrupturReop
Sårruptur

A4_reoprup

Följdfråga till
A4_reop

Någon måste vara
ikryssad om
Reoperation=Ja

Kryssruta

Sårruptur orsak till reop
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2013: Text ändrad
till ”Reoperation
(oplanerad
laparotomi)”
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A4_BlodningReop
Blödning

A4_reopblod

Följdfråga till
A4_reop

A4_InfektionReop
Infektion

A4_reopinf

A4_AnastomosinsuffReop
Anastomosinsufficiens

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Någon måste vara
ikryssad om
Reoperation=Ja

Kryssruta

Blödning orsak till reop

Följdfråga till
A4_reop

Någon måste vara
ikryssad om
Reoperation=Ja

Kryssruta

Infektion orsak till reop

A4_reopana

Följdfråga till
A4_reop

Någon måste vara
ikryssad om
Reoperation=Ja

Kryssruta

Anastomosinsufficiens orsak till reop

A4_AnnanOrsReop
Annan orsak

A4_reopann

Följdfråga till
A4_reop

Någon måste vara
ikryssad om
Reoperation=Ja

Kryssruta

Annan orsak till reop

A4_AnnanOrsReopTxt
Specificera

A4_reop_txt

Följdfråga till
A4_reopann

Obligatorisk om Reop
pga annat är ikryssad

Text 50

Annan orsak, specificera

A4_OplaneradAterintagning
Oplanerad återintagning

A4_ater

Obligatorisk om Terapeutisk åtgärd=Ja
OCH Enbart klinisk
diagnos inte är
ikryssad

Lista JaNej,
0=Nej
1=Ja

Oplanerad återintagning. Varje
oplanerad återintagning i sluten
vård, oberoende av klinik, inom 30
dagar från op.

A4_OrsakAterintagnTxt
Orsak/-er

A4_ater_txt

Obligatorisk om
Oplanerad
återintagning=Ja

Text 50

Orsak till återintagning, spec

Lista JaNej,
0=Nej
1=Ja

Död inom 30 dagar postop eller
under samma vårdtillfälle
(oberoende av orsak)

Text 50

Dödsorsaker, spec

Datum

Utskrivningsdatum, om poliklinisk
beh anges besöksdatum

Följdfråga till
A4_ater

Obligatorisk om Terapeutisk åtgärd=Ja
OCH Enbart klinisk
diagnos inte är
ikryssad

A4_DodInom30dagar
A4_dod30
Död inom 30 dagar postop
eller under samma vårdtillfälle

A4_Dodsorsaker
Dödsorsaker

A4_dod30_txt

Följdfråga till
A4_dod30

Obligatorisk om Död
inom 30 dagar=Ja

Blockrubrik

Alltid synligt

Giltighet, förändring + datum

2014 lagt till ”eller
under samma
vårdtillfälle
(oberoende av
orsak)”

Beräkningar/ kontroller

Regionala variabl SthlmGotland
IV. Postoperativa
komplikationer
Orsak till reoperation
Fortsatt planering/behandling
Fortsatt planering/behandling
A5_Utskrivningsdatum
Utskriven, datum

A5_utdat
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Obligatorisk (om
2016 – villkor för
poliklinisk beh anges obligatorisk och
besöksdatum). Synlig synlighet ändrad
och obligatorisk om
kirurgisk åtgärd av
primärtumören = Ja
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

A5_UtskrivenTill
Utskriven till

A5_utors

Synlig och obligatorisk om kirurgisk
åtgärd av primärtumören = Ja

4=polikinisk
behandling tillagd
under 2008.
2016 – ändrade
villkor för synlig och
obligatorisk, poliklinisk behandling
ej längre valbar för
nya ärenden men
ska kunna visas för
redan registrerade

Lista ColRec_Utors Utskriven till
1=Hemmet,
2=Annan vård,
3=Avliden,
4=Poliklinisk
behandling

A5_Fjarrmetdiagklin
Fjärrmetastasering
diagnostiserad kliniskt

A5_fjarrmetdiagklin

Obligatorisk

Fr o m 2016

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

A5_RemMetkir
Har patienten remitterats till
eller bedömts av
organspecialist avseende
metastaskirurgi?

A5_remitt

A5_fjarrmetdiagklin =
Ja ELLER A2_lokal
INTE =Ja.Synlig om
Fjärrmetastas diagnostiserad kliniskt =
Ja och Op bedömdes
lokalt radikal INTE=
Ja, Poliklinisk beh??

Text ” op för metastaser eller” tillagd
2009-01-11 .”Pat
op för metastaser
eller remitterad för
ställningstagande
till metastaskirurgi”
ändrad till ”Har patienten remitterats
till eller bedömts av
organspecialist avseende metastaskirurgi?” 2012-0101

Lista, ColRec_Har patienten remitterats till eller
Nej/Ja/Vet ej,
bedömts av organ-specialist
0=Nej, 1=Ja, 9=Vet avseende metastaskirurgi?
ej

A5_Fjarrmet_lever
Lever

A5_met_lever

Följdfråga till
A5_fjarrmetdiag
klin

Fr o m 2015 – Om
2015 namnbyte
A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
kryssas i

Kryssruta

Fjärmetastas i lever

A5_Fjarrmet_Lunga
Lunga

A5_met_lunga

Följdfråga till
Fr o m 2015 – Om
2015 namnbyte
A5_fjarrmetdiag- A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
klin
kryssas i

Kryssruta

Fjärmetastas i lunga

A5_Fjarrmet_Pleura
Pleura

A5_met_pleura

Följdfråga till
Om
Fr om 2016
A5_fjarrmetdiag- A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
klin
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas Pleura
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

A5_Fjarrmet_peritoneum
Peritoneum

A5_met_periton

Följdfråga till
Om
A5_fjarrmetdiag- A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
klin
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas peritoneum

A5_Fjarrmet_Ovarium
Ovarium

A5_met_ovarium

Följdfråga till
Om
Fr om 2016
A5_fjarrmetdiag- A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
klin
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas Ovarium

A5_Fjarrmet_paraaortlgll
Lymfkörtlar paraaortalt /
centralt buk

A5_met_paralgll

Följdfråga till
Om
A5_fjarrmetdiag- A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
klin
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas Lymfkörtlar
paraaortalt/centralt buk

A5_Fjarrmet_LymfLjum
Lymfkörtlar ljumske / nedre
extremitet

A5_met_lymfljum

Följdfråga till
Om
Fr om 2016
A5_fjarrmetdiag- A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
klin
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas Lymfkörtlar
ljumske/nedre extremitet

A5_Fjarrmet_LymfSupraklav
Lymfkörtlar supraklav / övre
extremitet

A5_met_lymfsupra- Följdfråga till
Om
Fr om 2016
A5_fjarrmetdiag- A5_fjarrmetdiagklin =
klav
Ja måste någon
klin
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas Supraklav/övre
extremitet

A5_Fjarrmet_LymfIntrath
Lymfkörtlar intrathorakalt

A5_met_lymfintrath Följdfråga till
Om
Fr om 2016
A5_fjarrmetdiag- A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
klin
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas Intrathorakalt

A5_Fjarrmet_LymfBack
Lymfkörtlar i bäckenet

A5_met_lymfback

Följdfråga till
Om
Fr om 2016
A5_fjarrmetdiag- A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
klin
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas Lymfkörtlar i bäckenet

A5_Fjarrmet_Skelett
Skelett

A5_met_skelett

Följdfråga till
A5_fjarrmetdiag
klin

Om
Fr om 2016
A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas Skelett

A5_Fjarrmet_Binjure
Binjure

A5_met_binjure

Följdfråga till
A5_fjarrmetdiag
klin

Om
Fr om 2016
A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas Binjure

A5_Fjarrmet_Cns
CNS

A5_met_cns

Följdfråga till
A5_fjarrmetdiag
klin

Om
Fr om 2016
A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas CNS

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum
Fr o m 2015 med
label "Peritoneal
carcinos" Ny label
fr o m 2016 "Peritoneum"

Fr o m 2015 med
label ”Paraaortala
lymfkörtlar”. Ny
label fr o m 2016
”Lymfkörtlar paraaortalt/ centralt buk

Beräkningar/ kontroller
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A5_Fjarrmet_annat
Annat

A5_met_annat

Följdfråga till
A5_fjarrmetdiag
klin

A5_Fjarrmetannatspec
Specificera

A5_metannspec

A5_PostopBedMultidiscTerapigr
Postop bedömning i
multidisciplinär terapigrupp

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Fr o m 2015 – Om
2015 namnbyte
A5_fjarrmetdiagklin =
Ja måste någon
kryssas i

Kryssruta

Fjärrmetastas, annat läge

Följdfråga till
A5_met_annat

Obligatorisk om
A5_met_annat är
ikryssad

Text 400

Annat läge, specificera (ifylls om
annat=Ja)

A5_postop

Huvudfråga

Obligatorisk om op
och endast klin
diagnos ej är ifylld?,
Poliklinisk beh??

Lista JaNej, 0=Nej
1=Ja

Postop bedömning i multidisciplinär
terapigrupp

A5_DatumPostopBed
Datum för bedömning

A5_datumpostopbed

Följdfråga till
A5_postop

Obligatorisk om
Postop MDT=Ja

Datum

Datum för postop bedömning i
multidisciplinär terapigrupp

A5_PostopBedKirurg
Kirurg

A5_postopbedkir

Följdfråga till
A5_postop

Aktiv om Postop
bedömning=Ja

Fr o m 2010-01,

Kryssruta

Bedömd av kirurg

A5_PostopBedOnkolog
Onkolog

A5_postopbedonk

Följdfråga till
A5_postop

Aktiv om Postop
bedömning=Ja

Fr o m 2010-01,

Kryssruta

Bedömd av onkolog

A5_PostopBedPatolog
Patolog

A5_postopbedpat

Följdfråga till
A5_postop

Aktiv om Postop
bedömning=Ja

Fr o m 2010-01,

Kryssruta

Bedömd av patolog

A5_PostopBedRadiolog
Radiolog

A5_postopbedrad

Följdfråga till
A5_postop

Aktiv om Postop
bedömning=Ja

Fr o m 2010-01,

Kryssruta

Bedömd av radiolog

A5_PostopBedSsk
Sjuksköterska

A5_postopbedssk

Följdfråga till
A5_postop

Aktiv om Postop
bedömning=Ja

Fr o m 2010-01,

Kryssruta

Bedömd av sjuksköterska

A5_onkremitt
Remitterad till onkologklinik

A5_onkremitt

Synlig och
obligatorisk

From 2017-06-11.
Ersätter Palliativ
och Adjuvant behandling planerad i
och med fliksystem
då både adjuvant
och palliativ behandling finns i
samma formulär.

Lista; 0=Nej, 1=Ja

A5_onkremittsjhkod
Remitterad till onkolog
sjukhuskod

A5_onkremittsjhkod Följdfråga till
A5_onkremitt

Sätts automatiskt

From 2017-06-11

A5_onkremittklinkod
Remitterad till onkolog
klinikkod

A5_onkremittklinkod

Sätts automatiskt

From 2017-06-11
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Följdfråga till
A5_onkremitt

Giltighet, förändring + datum

2015 namnbyte

Beräkningar/ kontroller
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

A5_YtterlBehandlPlanerad
Ytterligare behandling och
förnyad bedömning med
kurativ intention planerad

A5_ytter2

A5_UppfPlanerad
Uppföljning planerad utöver
postop återbesök

A5_planerad

A5_UppfSjhKlin

A5_uppklintxt

Följdfråga till
A5_uppfenhet

A5_uppfenhet
Uppföljande sjukhus, klinik

A5_uppfenhet

Följdfråga till
A5_planerad

Fr o m 2014

A5_UppfSjhKod
Sjukhuskod

A5_uppsjhkod

Följdfråga till
A5_uppfenhet

Fr o m 2014 – kod
sätts automatiskt

A5_UppfKlinKod
Klinikkod

A5_uppklinikkod

Följdfråga till
A5_uppfenhet

Fr o m 2014 – kod
sätts automatiskt

A5_PatInklStudie
Patienten inkluderad i studie

A5_studie

Huvudfråga

A5_Adept
ADEPT

A5_adept

Följdfråga till
A5_studie

A5_screenad_ALASCCA
Screenad i ALASCCA

A5_screenalascca

Följdfråga till
A5_studie

A5_randomiseradALASCCA
Randomiserad i ALASCCA

A5_randomalascca Följdfråga till
A5_studie

Sätts automatiskt från From 2017
ALASCCA-registret
om pat går till V3 och
randomiseras

A5_foxtrot
FOxTROT

A5_foxtrot

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie= Ja
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Beräkningar/ kontroller

Om pat ej är åtgärdad
i kurativt syfte men
remitteras till onk behandling med intention att göra ny bedömning av resektabilitet efter onk beh.
Poliklinisk beh??

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Lista JaNej,
0=Nej
1=Ja

Om pat ej är åtgärdad i kurativt syfte
men remitteras till onk behandling
med intention att göra ny bedömning
av resektabilitet efter onk beh.

Lista, JaNej, 0=Nej, Uppföljning planerad utöver postop
1=Ja
besök

Följdfråga till
A5_studie

Värde hämtas från
VD-listan
A5_uppfenhet

Text100

Uppföljande sjukhus/klinik i fri text

VD-lista, alla onk
och kir klin

Uppföljande enhet

Kod sätts automatiskt från val i VDlista

Text

Uppföljande sjukhus kodad

Kod sätts automatiskt från val i VDlista

Text

Uppföljande klinikkod

Lista JaNej,
0=Nej
1=Ja

Patienten inkluderad i studie

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie=Ja

Kryssruta

studie Adept

Sätts automatiskt från Fr o m 2017
ALASCCA-registret
om pat går till EoS
från V2 om pat ej
inkluderas i läkemedelsdelen

Kryssruta

Screenad i ALASCCA men ej
inkluderad

Kryssruta

Foxtrot

Fr o m 2014
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

A5_Hapirect
HAPIrect

A5_hapirect

Följdfråga till
A5_studie

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie=Ja

Fr o m 2014

A5_Neape
NEAPE

A5_neape

Följdfråga till
A5_studie

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie=Ja

A5_QoLiCOL
QoLiCOL

A5_qolicol

Följdfråga till
A5_studie

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie=Ja

A5_AnnanStudie
Annan

A5_annanstudie

Följdfråga till
A5_studie

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie=Ja

A5_StudieTxt
Vilken

A5_studie_txt

Följdfråga till
Obligatorisk om
A5_annanstudie Annan studie är
ikryssad

A5_Stadium

A5_stadium

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Kryssruta

Hapirect

Kryssruta

studie Neape

Kryssruta

studie QoLiCOL

Kryssruta

Annan studie

Text

Annan, lokal studie

Beräknas
automatiskt

Lista
ColRec_Stadium
1=I; 2=II; 3=III;
4=IV; 5=Okänt

Stadium

Text 20

Kardiovaskulära
text (ifylls om Kardiovaskulära=Ja)

Text 50

Kardiovaskulära
text (ifylls om Kardiovaskulära=Ja)

Fr o m 2017

Fr o m 2017

Variabler som inte längre
ingår i flik 30 dagars
uppföljning
A4 Kardiovaskulära text
(obsolet)
A4_cvtxt

Ej giltig, ersatt av
A4_cv_txt

A4_KardiovaskulText
A4_cv_txt

Giltig t o m 201012-31.

Obligatorisk om
Kardiovaskulära
komplikationer är
ikryssad

Obsolet_A4 Övriga,
specificera (obsolet)

A4_ovrtxt

Ej giltig, ersatt av
A4_ovr_txt

Text 20

Övriga komplikationer, specificera

A4 Annan orsak, specificera
(obsolet)

A4_reoptxt

Ej giltig, ersatt av
A4_reop_txt

Text 20

Annan orsak, specificera

A4 Orsak till återintagning
(obsolet)

A4_atertxt

Ej giltig, ersatt av
A4_ater_txt

Text 20

Orsak till återintagning, spec

A4 Dödsorsaker (obsolet)

A4_dod30txt

Ej giltig, ersatt av
A4_dod30_txt

Text 20

Dödsorsaker, spec

A2.1_DjupSarinfektionReop

A2_1_djupinf

T o m 2012-12-31

Giltig t.o.m 2012-1231

Lista, 0=Nej, 1=Ja

Djup sårinfektion

A2.1_DjupBlodningReop

A2_1_djupblod

T o m 2012-12-31

Giltig t.o.m 2012-1231

Lista, 0=Nej, 1=Ja

Djup blödning
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

A2.1_YtligSarinfektionReop

A2_1_ytinf

T o m 2012-12-31

Giltig t.o.m 2012-1231

Lista, 0=Nej, 1=Ja

Ytlig sårinfektion

A2.1_YtligBlodnReop

A2_1_ytblod

T o m 2012-12-31

Giltig t.o.m 2012-1231

Lista, 0=Nej, 1=Ja

Ytlig blödning,

Obsolet_A3 Annat läge,
specificera (obsolet)

A3_annattxt

Ej giltig, ersatt av
A3_annat_txt

Text 20

Annat läge, specificera (ifylls om
annat=Ja)

A5_Studie

A5_studievilken

Giltig t o m 2012

Lista, 1=ADEPT.
Vilken studie
2=COLOFOL.
3=NEAPE.4=PGC.
5=RAPIDO.
6= SCRIPT.
7 = Stockholm III.
8=STOMAMESH.
9=UCAN. 99=Lokal
studie

A5_Colofol

A5_colofol

Giltig t o m 2012

Kryssruta

studie Colofol

A5_PGC

A5_pgc

Giltig t o m 2012

Kryssruta

studie PGC

A5_QoLiRECT
QoLiRECT

A5_qolirect

Giltig fr o m 2013
Giltig tom 2016

Kryssruta

studie QoLiRECTt

A5_StockholmIII

A5_stockholmIII

Giltig t o m 2013

Kryssruta

studie StockholmIII

A5_UCAN

A5_ucan

Giltig t o m 2013

Kryssruta

studie UCAN

Obsolet_A5 Studie, vilken
(obsolet)

A5_studietxt

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie=Ja

Text

A0_GodkantOperationsdatum A0_godkantopdat

Alltid osynlig

Bör kunna tas
bort/ej användas
när formuläret
delas upp i flikar

A3_dukes

A3_dukes

Osynlig

Används ej
A5_stadium
används i stället

A3_Mstadium
M-stadium (klinisk uppgift)

A3_m

Obligatorisk om op

MX struken fr o m
2011-01. T o m
2015,
A5_fjarrmetdiagklin
används i stället i
2017 utformning
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Kryssruta

Markering som visar om det förflutit
30 dagar sedan operationsdatum.
Markeringen används för att avgöra
om inrapporteringen kan avslutas.

Lista, ColRec_M,
M – Fjärrmetastaser.M0 Inga
0=M0, 1=M1, 5=MX fjärrmetastaser., M1
Fjärrmetastaser., M-stadium är en
klinisk uppgift, baserad på röntgen,
ultraljud, MR PET-fynd osv.
Förekomst av metastasering (M1)
behöver följaktligen inte vara
cytologiskt/ PAD-verifierat.
Observera att för M finns inget Xalternativ
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

A3_FjarmetLever
Lever

A3_lever

Följdfråga till
A3_m

A3_FjarmetLunga
Lunga

A3_lunga

A3_FjarmetAnnatLage
Annat
A3_AnnatLageSpecificera
Specificera

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

T o m 2014 Om Mstadium=M1 måste
någon vara ikryssad.

Kryssruta

Fjärmetastas i lever

Följdfråga till
A3_m

T o m 2014 – ” –

Kryssruta

Fjärmetastas i lunga

A3_annat

Följdfråga till
A3_m

T o m 2014 Om Mstadium=M1 måste
någon vara ikryssad.

2015 namnbyte

Kryssruta

Fjärrmetastas, annat läge

A3_annat_txt

Följdfråga till
A3_annat

2015 namnbyte

Text 400

Annat läge, specificera (ifylls om
annat=Ja)

Lista JaNej,
0=Nej
1=Ja

Adjuvant behandling planerad
(kemo/antikroppar/ strålning)

A5_AdjBehandlPlanerad
A5_adjuv
Adjuvant behandling planerad

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Obligatorisk om
Giltig t.om 2017Kirurgisk åtgärd =
06-11
Operation OCH utförd
operation inte är laparotomi utan resektion
Poliklinisk beh??

A5_AdjBehSjukhusKlinik

A5_adjbehsjhklin

A5_adjbeh_enhet
Sjukhus, klinik adjuvant
behandl

A5_adjbeh_enhet

A5_AdjBehSjukhuskod
Sjukhuskod

A5_adjbehsjhkod

Fr o m 2009-01-11. Kod sätts
Text
Fr o m 2014 – kod automatiskt från val i
sätts automatiskt.
VD-lista
Giltig t.om 201706-11

A5_AdjBehKlinikkod
Klinikkod

A5_adjbehklinkod

Fr o m 2009-01-11. Kod sätts
Text
Fr o m 2014 – kod automatiskt från val i
sätts automatiskt.
VD-lista
Giltig t.om 201706-11

A5_PallBehandlPlanerad
Palliativ behandling planerad

A5_pall
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Fr o m 2009-01-11. Värde hämtas från
Giltig t.om 2017VD-listan
06-11
A5_adjbeh_enhet
Aktiv om Adjuvant
Fr o m 2014. Giltig
behandlng planerad = t.om 2017-06-11
Ja

Synlig om
Fjärrmetastas
diagnostiserad
kliniskt = Ja ELLER
Op bedömdes lokalt
radikal INTE =
Ja.A5_fjarrmetdiagkli
n = Nej ELLER
A2_lokal INTE = Ja

Giltig t.om 201706-11

Text 400

VD-lista, alla onk
och kir klin

Lista JaNej,
0=Nej
1=Ja

Palliativ behandling planerad
(kemo/antikroppar/ strålning)
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30-dagarsuppföljning (1:1 till anmälan)
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

A5_PallBehSjukhusKlinik

A5_pallbehsjhklin

A5_pallbeh_enhet
Sjukhus, klinik palliativ
behandl

A5_pallbeh_enhet

A5_PallBehSjukhuskod
Sjukhuskod

A5_pallbehsjhkod

Fr o m 2009-01-11. Kod sätts
Text
Fr o m 2014; kod
automatiskt från val i
sätts automatiskt.
VD-lista
Giltig t.om 2017-0611

A5_PallBehKlinikkod
Klinikkod

A5_pallbehklinkod

Fr o m 2009-01-11. Kod sätts
Text
Fr o m 2014; kod
automatiskt från val i
sätts automatiskt.
VD-lista
Giltig t.om 2017-0611

A5_Rapido
RAPIDO

A5_rapido

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie=Ja

Giltig t o m 201612

Kryssruta

studie Rapido

A5_Stomamesh
STOMAMESH

A5_stomamesh

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie=Ja

Giltig t o m 201612

Kryssruta

studie Stomamesh

A5_Script
SCRIPT

A5_script

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie=Ja

Giltig t o m 2015

Kryssruta

studie Script

A5_EASY
EASY

A5_easy

Någon måste
besvaras om Pat inkl
i studie=Ja

Fr o m 2013, T o m
2015

Kryssruta

studie EASY
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Synlig och obl om
Palliativ behandlng
planerad = Ja

Fr o m 2009-01-11. Värde hämtas från
Giltig t.om 2017VD-listan
06-11
A5_pallbeh_enhet

Text 400

Fr o m 2014. Giltig
t.om 2017-06-11

VD-lista, alla onk
och kir klin

Beskrivning/hjälptext
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Inrapporteringsuppgifter

Blockrubrik

Alltid synligt

Beräkningar/ kontroller

Beskrivning/hjälptext

Text 400

Monitors kommentar i fri text

o_monkom

O Initierat av
Initierat av

o_initav

i 2017 utformning:
ob0_initav - >
o_initav

Ifylles automatiskt
inca.user.firstName
+
inca.user.lastName

Text 250

Initierat av

O Inrapportör
Inrapportör

o_inrapp

i 2017 utformning:
ob0_inrapp - >
o_inrapp

Ifylles automatiskt
inca.user.firstName
+
inca.user.lastName

Text 250

Inrapportör

O Sjukhus klinik
Sjukhus klinik

o_sjhklin

i 2017 utformning:
ob0_sjhklin - >
o_sjhklin

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.position.ful
lNameWithCode

O Sjukhuskod
Sjukhuskod

o_sjhkod

Synlig och obl för
monitor

i 2017 utformning:
ob0_sjhkod - >
o_sjhkod

Ifylles automatiskt

Text

Anmälande sjukhus

O Klinikkod
Klinikkod

o_klinkod

Synlig och obl för
monitor

i 2017 utformning:
ob0_klinkod - >
o_klinkod

Ifylles automatiskt

Text

Anmälande klinik/avdelning

O Läkare
Läkare

o_lakare

i 2017 utformning:
ob0_lakare - >
o_lakare

Text 250

Namn på läkare som godkänner
inrapportering alt ansvarar för
patienten.

O Inrapporteringsdatum
Inrapporteringsdatum

o_inrappdat

i 2017 utformning:
ob0_inrappdat - >
o_inrappdat

Blockrubrik

o_onkbeh
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Datum sätts
Datum
automatiskt i
inrapportörens
formulär. Ej framtida
datum
Kryssruta

ÖverHuvudfråga

Datum för inrapportering

Alltid synligt

o_uppgifter_saknas
o_uppgifter_saknas
Markera om komplett
registrering ej kan utföras pga
att uppgifter saknas
O Onk behandling given
Onkologisk behandling given

i 2017 utformning:
ob0_monkom - >
o_monkom

Datatyp
ev listvärden

O Monitors kommentar
Monitors kommentar

Primära behandlingsuppgifter

Synlig endast för
monitor

Giltighet, förändring + datum

Om denna är besvarad
med Nej kan inget mer
fyllas i. Ingen validering
sker

Markeras endast när enstaka
uppgifter och/eller enbart en text i
kommentarrutan skickas

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Orsak

Följdfråga

Synlig och obligatorisk
om o_onkbeh = Nej

Nya variabler from
202001 kryssrutor
som följer presenteras som en flervalslista

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

o_orsak_alder
Hög ålder

o_orsak_alder

Ny variabel from
202001

Kryssruta

o_orsak_performance
Dåligt performance

o_orsak_performance

Ny variabel from
202001

Kryssruta

o_orsak_comorb
Co-morbiditet

o_orsak_comorb

Ny variabel from
202001

Kryssruta

o_orsak_ablation
Enbart kirurgi/ablation

o_orsak_ablation

Ny variabel from
202001

Kryssruta

o_orsak_patvillinte
Pat vill inte

o_orsak_patvillinte

Ny variabel from
202001

Kryssruta

o_orsak_exspektans
Exspektans (behov saknas
just nu)

o_orsak_exspektans

Ny variabel from
202001

Kryssruta

o_orsak_annan
Annan

o_orsak_annan

Ny variabel from
202001

Kryssruta

o_orsak_annantxt
Vilken

o_orsak_annantxt

Ny variabel from
202001

Text(200)

O_Onk formulär
Onkologisk behandling
formulär

o_formular

Fr o m 2017
2018-01 beskrivning
i listan ändrad - från;
1= Onkologisk
tilläggsbehandling
vid primärdiagnos,
neoadj/adj
2 = Onkologisk
behandling vid
generaliserad
sjukdom, primärt el
senare - till:
1–Onkologisk behandling neoadjuvant/ adjuvant- icke
spridd sjukdom(M0)
2–Onkologisk behandling vid spridd
sjukdom/palliation

Lista ColRec4_be- Ange vilket formulär
handl
inrapporteringen avser
1 – Onkologisk behandling neoadjuvant/ adjuvant – icke
spridd sjukdom (M0)
2 – Onkologisk behandling vid spridd
sjukdom/ palliation.
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Huvudfråga

Synlig och obligatorisk
om o_onkbeh = Ja

Filtrera bort värdena
1-används ej samt
2-används ej.
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

O Koloncancer
Koloncancer

o_koloncancer

Huvudfråga

Någon måste väljas om
o_onkbeh = Ja

O Rektalcancer
Rektalcancer

o_rektalcancer

Huvudfråga

Någon måste väljas om
o_onkbeh = Ja

Onkologisk tilläggsbehandling Om 1 valts Onk
vid primärdiagnos,
tilläggsbehandling
neoadj/ adj kan oaneoadjuvant/ adjuvant
variablerna fyllas i
enl definition av
synlig/ obligatorisk
Om 2 valts kan inte
oa-variablerna
fyllas i
Preoperativ tilläggsbehandling
(neoadjuvant)

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

i 2017 utformning:
ob1_koloncancer > o_koloncancer

Kryssruta

Ange primärtumörens lokalisation

i 2017 utformning:
ob1_rektalcancer > o_rektalcancer

Kryssruta

Ange primärtumörens lokalisation

Fr o m 2017

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

Preoperativ tilläggsbehandling,
ange Nej eller Ja. Om den besvaras med Nej döljs samtliga uppgifter som rör preoperativ tilläggsbehandling

Fr o m 2017

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

Preoperativ radioterapi, ange Nej
eller Ja. Om ja angetts skall startdatum, dos och antal fraktioner
även anges.

Om 1 valts Onk
tilläggsbehandling
neoadj/ adj kan oavariablerna fyllas i enl
definition av synlig/
obligatorisk Om 2 valts
kan INTE oa-variablerna
fyllas i
Blockrubrik

OA1 Preop tilläggsbehandl
oa1_preoptillaggsb Följdfråga till
o_formular
Preoperativ tilläggsbehandling eh

Synligt om o_formular=1
Synlig och obligatorisk
om o_formular = 1

OA1 Preop radioterapi
Preoperativ radioterapi

oa1_preoprt

oa1_behsjhklin_preradio
Preoperativt behandlande
sjukhus/klinik

oa1_behsjhklin_pre Följdfråga till
radio
oa1_preoprt

Om inrapportör svarar
Ja på oa1_preoprt sätts
värdet till inloggad klinik

oa1_behsjhkod_preradio
Sjukhuskod

oa1_behsjhkod_pre Följdfråga till
radio
oa1_preoprt

Endast synlig för monitor Ny variabel from
202001

oa1_behklinkod_preradio
Klinikkod

oa1_behklinkod_preradio

Följdfråga till
oa1_preoprt

Endast synlig för monitor Ny variabel from
202001

OA1 Preop radioterapi
startdatum
Startdatum radioterapi

oa1_preoprtstdat

Följdfråga till
oa1_preoprt

Synlig och obl om
oa1_preoprt= Ja

Fr o m 2017

Datum

Startdatum för preoperativ radioterapi. Ange datum för första behandlingsdagen

OA1 Preop radioterapi dos
Dos (Gy/fraktion)

oa1_preoprtdos

Följdfråga till
oa1_preoprt

Synlig och obl om
oa1_preoprt= Ja

Fr o m 2017

Decimaltal 1
decimal

Ange fraktionsdos (dos per given
behandling), vanligen 5 Gy, eller
1,8 – 2,0 Gy
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Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
oa1_preoptillagg om
oa1_preoptillaggsbeh =
sbeh
Ja

Ny variabel from
202001
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

OA1 Preop radioterapi antal
fraktioner
Antal fraktioner

oa1_preoprtfrak

Följdfråga till
oa1_preoprt

Synlig och obl om
oa1_preoprt= Ja

OA1 Preop radiokemoterapi
Preoperativ radiokemoterapi

oa1_preopradkt

Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
oa1_preoptillagg om
oa1_preoptillaggsbeh =
sbeh
Ja

oa1_behsjhklin_prerktradio
Radioterapeutiskt
behandlande sjukhus/klinik

oa1_behsjhklin_pre
rktradio

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

oa1_behsjhkod_prerktradio
Sjukhuskod

oa1_behsjhkod_pre
rktradio

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

oa1_behklinkod_prerktradio
Klinikkod

oa1_behklinkod_prerktradio

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

OA1 Preop radiokemoterapi
startdatum radioterapi
Startdatum radioterapi

oa1_preoprktstdatrad

Följdfråga till
oa1_preopradkt

Synlig och obl om
oa1_preopradkt = Ja

OA1 Preop radiokemoterapi
dos
Dos (Gy/fraktion)

oa1_preoprktdos

Följdfråga till
oa1_preopradkt

OA1 Preop radiokemo antal
fraktioner
Antal fraktioner

oa1_preoprktfrak

Följdfråga till
oa1_preopradkt

oa1_behsjhklin_prerktkemo
Radioterapeutiskt
behandlande sjukhus/klinik

oa1_behsjhklin_pre
rktkemo

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

oa1_behsjhkod_prerktkemo
Sjukhuskod

oa1_behsjhkod_pre
rktkemo

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

oa1_behklinkod_prerktkemo
Klinikkod

oa1_behklinkod_prerktkemo

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

OA1 Preop radiokemoterapi
startdatum kemoterapi
Startdatum kemoterapi

oa1_preoprktstdatkem
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Följdfråga till
oa1_preopradkt

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Fr o m 2017

Heltal 0-100

Ange antal behandlingstillfällen

Fr o m 2017

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

Preoperativ radiokemoterapi,
ange Nej eller Ja. Om ja angetts
skall radioterapi startdatum, dos
och antal fraktioner och kemoterapi datum samt preparat även
anges.

Fr o m 2017

Datum

Startdatum för preoperativ radioterapi vid radiokemoterapi. Ange
datum för första behandlingsdagen

Synlig och obl om
oa1_preopradkt = Ja

Fr o m 2017

Decimaltal 1
decimal

Ange fraktionsdos (dos per given
behandling), vanligen 1,8 – 2,0
Gy

Synlig och obl om
oa1_preopradkt = Ja

Fr o m 2017

Heltal 0-100

Ange antal behandlingstillfällen

Datum

Startdatum för preoperativ kemoterapi vid radiokemoterapi. Ange
datum för första behandlingsdagen

Synlig och obl om
oa1_preopradkt = Ja

Fr o m 2017

Beräkningar/ kontroller
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

OA1 Preop radiokemoterapi
Fluorouracil bolus
Fluorouracil bolus

oa1_preoprktfluorbol

Följdfråga till
oa1_preopradkt

OA1 Preop radiokemoterapi
Fluorouracil infusion
Fluorouracil infusion

oa1_preoprktfluorinf

OA1 Preop radiokemoterapi
Capecitabine (Xeloda)
Capecitabine

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopradkt = Ja

Kryssruta

Ange om Fluorouracil bolus använts vid preop radiokemoterapi.

Följdfråga till
oa1_preopradkt

Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopradkt = Ja

Kryssruta

Ange om Fluorouracil infusion
använts vid preop radiokemoterapi.

oa1_preoprktcape

Följdfråga till
oa1_preopradkt

Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopradkt = Ja

Kryssruta

Ange om Capecitabine använts
vid preop radiokemoterapi.

OA1 Preop radiokemoterapi
övriga läkemedel
Övriga antitumorala
läkemedel

oa1_preoprktovr

Följdfråga till
oa1_preopradkt

Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopradkt = Ja

Kryssruta

Ange om övriga antitumorala
läkemedel använts vid preop
radiokemoterapi.

OA1 Preop radiokemo övr
läkemedel text
Övriga antitumorala
läkemedel, vad

oa1_preoprktovrtxt

Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
oa1_preoprktovr om oa1_preoprktovr är
ikryssad

Fr o m 2017

Text 400

Ange vilket övrigt läkemedel som
använts vid preop radiokemoterapi.

OA1 Preop kemoterapi
Preoperativ kemoterapi

oa1_preopkemo

Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
oa1_preoptillagg om
oa1_preoptillaggsbeh =
sbeh
Ja

Fr o m 2017

Lista
Preoperativ kemoterapi
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

oa1_behsjhklin_prekemo
Preoperativt behandlande
sjukhus/klinik

oa1_behsjhklin_pre Följdfråga till
Om inrapportör svarar
kemo
oa1_preopkemo Ja på oa1_preopkemo
sätts värdet till inloggad
klinik

oa1_behsjkod_prekemo
Sjukhuskod

oa1_behsjkod_pre- Följdfråga till
Endast synlig för monitor Ny variabel from
kemo
oa1_preopkemo
202001

oa1_behklinkod_prekemo
Klinikkod

oa1_behklinkod_prekemo

Följdfråga till
Endast synlig för monitor Ny variabel from
oa1_preopkemo
202001

OA1 Preop kemoterapi
startdatum
Startdatum kemoterapi

oa1_preopkemostdat

Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
oa1_preopkemo om oa1_preopkemo =
Ja

OA1 Preop kemoterapi
Fluorouracil bolus
Fluorouracil bolus
OA1 Preop kemoterapi
Fluorouracil infusion
Fluorouracil infusion

Ny variabel from
202001

Datum

Startdatum för preoperativ kemoterapi. Ange datum för första behandlingsdagen

oa1_preopkemfluor Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
bol
oa1_preopkemo oa1_preopkemo = Ja

Kryssruta

Ange om Fluorouracil bolus använts vid preop kemoterapi.

oa1_preopkemfluor Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
inf
oa1_preopkemo oa1_preopkemo = Ja

Kryssruta

Ange om Fluorouracil infusion
använts vid preop kemoterapi.
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

OA1 Preop kemoterapi
Capecitabine (Xeloda)
Capecitabine

oa1_preopkemcape

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopkemo oa1_preopkemo = Ja

Kryssruta

Ange om Capecitabine använts
vid preop kemoterapi.

OA1 Preop kemoterapi
Irinotecan
Irinotecan

oa1_preopkemirino Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopkemo oa1_preopkemo = Ja

Kryssruta

Ange om Irinotecan använts vid
preop kemoterapi.

OA1 Preop kemoterapi
Oxaliplatin
Oxaliplatin

oa1_preopkemoxalip

Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopkemo oa1_preopkemo = Ja

Kryssruta

Ange om Oxaliplatin använts vid
preop kemoterapi.

OA1 Preop kemoterapi
Bevacizumab (Avastin)
Bevacizumab (Avastin)

oa1_preopkembevac

Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopkemo oa1_preopkemo = Ja

Kryssruta

Ange om Bevacizumab (Avastin)
använts vid preop kemoterapi.

OA1 Preop kemoterapi
Cetuximab (Erbitux)
Cetuximab (Erbitux)

oa1_preopkemcetux

Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopkemo oa1_preopkemo = Ja

Kryssruta

Ange om Cetuximab (Erbitux)
använts vid preop kemoterapi.

OA1 Preop kemoterapi
Panitumumab (Vectibix)
Panitumumab (Vectibix)

oa1_preopkempanit

Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopkemo oa1_preopkemo = Ja

Kryssruta

Ange om Panitumumab (Vectibix)
använts vid preop kemoterapi.

OA1 Preop kemoterapi övriga
läkemedel
Övriga antitumorala
läkemedel

oa1_preopkemovr

Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa1_preopkemo oa1_preopkemo = Ja

Kryssruta

Ange om övriga antitumorala
använts vid preop kemoterapi.

OA1 Preop kemoterapi övr
läkemedel text
Övriga antitumorala
läkemedel vad

oa1_preopkemovrtxt

Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
Fr o m 2017
oa1_preopkemo om oa1_preopkemovr är
vr
ikryssad

Text 400

Ange vilket övrigt läkemedel som
använts vid preop kemoterapi.

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

Postoperativ tilläggsbehandling,
ange Nej eller Ja. Om den besvaras med Nej döljs samtliga uppgifter som rör postoperativ tilläggsbehandling

Postoperativ
tilläggsbehandling (adjuvant)

Blockrubrik

OA2 Postop
tilläggsbehandling
Postoperativ
tilläggsbehandling

oa2_postoptillaggs- Följdfråga till
beh
o_formular

OA2 Postop radioterapi
Postoperativ radioterapi

oa2_postoprt
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Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Synligt om o_formular =
1
Synlig och obligatorisk
om o_formular = 1

Fr o m 2017

Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
Fr o m 2017
oa2_postoptillag om
oa2_postoptillaggsbeh =
gsbeh
Ja

Lista
Postoperativ radioterapi. Om ja
ColRec4_NejJa
angetts skall startdatum, dos och
0=Nej 1=Ja. Filtrera antal fraktioner även anges.
bort värdena 0används ej samt 1används ej.
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

oa2_behsjhklin_postradio
Postoperativt behandlande
sjukhus/klinik

oa2_behsjhklin_postradio

Följdfråga till
oa2_postoprt

Om inrapportör svarat
Ja på oa2_postoprt
sätts värdet till inloggad
klinik

Ny variabel from
202001

oa2_behsjhkod_postradio
Sjukhuskod

oa2_behsjhkod_postradio

Följdfråga till
oa2_postoprt

Endast synlig för monitor Ny variabel from
202001

oa2_behklinkod_postradio
Klinikkod

oa2_behklinkod_postradio

Följdfråga till
oa2_postoprt

Endast synlig för monitor Ny variabel from
202001

OA2 Postop radioterapi
startdatum
Startdatum radioterapi

oa2_postoprtstdat

Följdfråga till
oa2_postoprt

Synlig och obligatorisk
om oa2_postoprt = Ja

OA2 Postop radioterapi dos
Dos (Gy/fraktion)

oa2_postoprtdos

Följdfråga till
oa2_postoprt

OA2 Postop radioterapi antal
fraktioner
Antal fraktioner

oa2_postoprtfrakt

Följdfråga till
oa2_postoprt

OA2 Postop radiokemoterapi
Postoperativ radiokemoterapi

oa2_postopradkt

Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
Fr o m 2017
oa2_postoptillag om
oa2_postoptillaggsbeh =
gsbeh
Ja

oa2_behsjhklin_postrktradio
Postoperativt behandlande
sjukhus/klinik

oa2_behsjhklin_postrktradio

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

oa2_behklinkod_postrktradio
Sjukhuskod

oa2_behklinkod_postrktradio

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

oa2_behsjhkod_postrktradio
Klinikkod

oa2_behsjhkod_postrktradio

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

OA2 Postop radiokemoterapi
startdatum radioterapi
Startdatum radioterapi

oa2_postoprktstdat Följdfråga till
Synlig och obl om
rad
oa2_postopradkt oa2_postopradkt = Ja

OA2 Postop radiokemoterapi
dos Dos (Gy/fraktion)

oa2_postoprktdos

OA2 Postop radiokemo antal
fraktioner
Antal fraktioner

oa2_postoprktfrakt
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Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Fr o m 2017

Datum

Startdatum för postoperativ radioterapi. Ange datum för första behandlingsdagen

Synlig och obligatorisk
om oa2_postoprt = Ja

Fr o m 2017

Decimaltal 1
decimal

Ange fraktionsdos (dos per given
behandling), vanligen 1,8–2,0 Gy

Synlig och obligatorisk
om oa2_postoprt = Ja

Fr o m 2017

Heltal 0-100

Ange antal behandlingstillfällen

ListaColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena
0-används ej samt
1-används ej.

Postoperativ radiokemoterapi,
ange Nej eller Ja. Om ja angetts
skall radioterapi startdatum, dos,
antal fraktioner, kemoterapi startdatum samt preparat även anges.

Fr o m 2017

Datum

Startdatum för postoperativ
radioterapi vid radiokemoterapi.
Ange datum för första behandlingsdagen

Följdfråga till
Synlig och obl om
oa2_postopradkt oa2_postopradkt = Ja

Fr o m 2017

Decimaltal 1
decimal

Ange fraktionsdos (dos per given
behandling), vanligen 1,8–2,0 Gy

Följdfråga till
Synlig och obl om
oa2_postopradkt oa2_postopradkt = Ja

Fr o m 2017

Heltal

Ange antal behandlingstillfällen

82 (130)

Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Datum

Startdatum för postoperativ
kemoterapi vid radiokemoterapi.
Ange datum för första
behandlingsdagen

oa2_behklinkod_postrktkemo
Postoperativt behandlande
sjukhus/klinik

oa2_behklinkod_postrktkemo

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

oa2_behsjhkod_postrktkemo
Sjukhuskod

oa2_behsjhkod_postrktkemo

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

oa2_behsjhklin_postrktkemo
Klinikkod

oa2_behsjhklin_postrktkemo

Ny variabel from
202001. Tillagd i
specen 202001

OA2 Postop radiokemoterapi
startdatum kemoterapi
Startdatum kemoterapi

oa2_postoprktstdat Följdfråga till
Synlig och obl om
kem
oa2_postopradkt oa2_postopradkt = Ja

Fr o m 2017

OA2 Postop radiokemoterapi
Fluorouracil bolus
Fluorouracil bolus

oa2_postoprktfluor- Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
bol
oa2_postopradkt oa2_postopradkt = Ja

Kryssruta

Ange om Fluorouracil bolus använts använts vid postop radiokemoterapi.

OA2 Postop radiokemoterapi
Fluorouracil infusion
Fluorouracil infusion

oa2_postoprktfluor- Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
inf
oa2_postopradkt oa2_postopradkt = Ja

Kryssruta

Ange om Fluorouracil infusion använts vid postop radiokemoterapi.

OA2 Postop radiokemoterapi
Capecitabine (Xeloda)
Capecitabine

oa2_postoprktcape Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa2_postopradkt oa2_postopradkt = Ja

Kryssruta

Ange om Capecitabine använts
vid postop radiokemoterapi.

OA2 Postop radiokemoterapi,
övr läkemedel
Övriga antitumorala
läkemedel

oa2_postoprktovr

Följdfråga till
Någon måste fyllas i om Fr o m 2017
oa2_postopradkt oa2_postopradkt = Ja

Kryssruta

Ange om övriga läkemedel använts vid postop radiokemoterapi.

OA2 Postop radiokemoterapi,
övr läkemedel text
Övriga antitumorala
läkemedel vad

oa2_postoprktovrtxt Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
oa2_postoprktov om oa2_postoprktovr är
r
ikryssad

Fr o m 2017

Text 400

Ange vilket övrigt läkemedel som
använts vid postop
radiokemoterapi.

Fr o m 2017

Datum

OA2 Slutdatum adj kemoradio oa2_postoprkt_slut- Följdfråga till
Synlig och obl om
datkemo
oa2_postopradkt oa2_postopradkt = Ja
Slutdatum postoperativ
kemoterapi
OA2 Postop kemoterapi
Postoperativ kemoterapi

oa2_postopkemo
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Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
Fr o m 2017
oa2_postoptillag om
oa2_postoptillaggsbeh =
gsbeh
Ja

Lista
Postoperativ kemoterapi
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

oa2_behsjhklin_postkemo
Postoperativt behandlande
sjukhus/klinik

oa2_behsjhklin_postkemo

Följdfråga till
oa2_postopkem
o

Om inrapportör svarat
Ny variabel from
Ja på oa2_postopkemo 202001
sätts värdet till inloggad
klinik

oa2_behsjhkod_postkemo
Sjukhuskod

oa2_behsjhkod_postkemo

Följdfråga till
oa2_postopkem
o

Endast synlig för monitor Ny variabel from
202001

oa2_behklinkod_postkemo
Klinikkod

oa2_behklinkod_postkemo

Följdfråga till
oa2_postopkem
o

Endast synlig för monitor Ny variabel from
202001

OA2 Postop kemoterapi
startdatum
Startdatum kemoterapi

oa2_postopkemostdat

Följdfråga till
oa2_postopkem
o

2017: Synlig och obl om
oa2_postopkemo = Ja
2020:ej synlig, men
obligatorisk och får ett
värde utifrån
oa2_postopflorbol_start,
oa2_postopflorinf_start,
oa2_postopcape_start,
oa2_postopoxalip_start,
oa2_postopovriga_start

Fr o m 2017.
Ändring väntar:
denna variabel ska
döljas i
inrapportering, ifylls
automatiskt utifrån
startdatum på
läkemedelsvariabler
. NORR-2838

Datum

Startdatum för postoperativ
kemoterapi. Ange datum för
första behandlingsdagen

OA2 Postop kemoterapi
Fluorouracil bolus
Fluorouracil bolus

oa2_postopkemfluorbol

Följdfråga till
oa2_postopkem
o

Någon måste vara
ikryssad om
oa2_postopkemo = Ja

Fr o m 2017

Kryssruta

Ange om Fluorouracil bolus
använts vid postop kemoterapi.

OA2 Postop Flourbol
startdatum
Startdatum

oa2_postopflorbol_ Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
oa2_postopkemf om
start
oa2_postopkemfluorbol
luorbol
== TRUE

Ny variabel from
202001

Datum

OA2 Postop Flourbol
Slutdatum
Slutdatum

oa2_postopflorbol_ Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
oa2_postopkemf om
slut
oa2_postopkemfluorbol
luorbol
== TRUE

Ny variabel from
202001

Datum

OA2 Postop kemoterapi
Fluorouracil infusion
Fluorouracil infusion

oa2_postopkemfluo Följdfråga till
oa2_postopkem
rinf
o

Fr o m 2017

Kryssruta

OA2 Postop Flourinf
startdatum
Startdatum

oa2_postopflorinf_s Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
oa2_postopkemf om
tart
oa2_postopkemfluorinf
luorinf
== TRUE

Ny variabel from
2019xx

Datum

OA2 Postop Flourinf
Slutdatum
Slutdatum

oa2_postopflorinf_s Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
Ny variabel from
oa2_postopkemf om
lut
2019xx
oa2_postopkemfluorinf=
luorinf
= TRUE

Datum

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Någon måste vara
ikryssad om
oa2_postopkemo = Ja

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Ange om Fluorouracil infusion
använts vid postop kemoterapi.
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext
Ange om Capecitabine använts
vid postop kemoterapi.

OA2 Postop kemoterapi
Capecitabine (Xeloda)
Capecitabine

oa2_postopkemcap Följdfråga till
oa2_postopkem
e
o

Någon måste vara
ikryssad om
oa2_postopkemo = Ja

Fr o m 2017

Kryssruta

OA2 Postop Capecitabine
Startdatum
Startdatum

oa2_postopcape_st Följdfråga till
oa2_postopkem
art
cape

Synlig och obligatorisk
om
oa2_postopkemocape
== TRUE

Ny variabel from
202001

Datum

OA2 Postop Caoecitabine
Slutdatum
Slutdatum

oa2_postopcape_sl Följdfråga till
oa2_postopkem
ut
cape

Synlig och obligatorisk
om
oa2_postopkemocape
== TRUE

Ny variabel from
202001

Datum

OA2 Postop kemoterapi
Oxaliplatin
Oxaliplatin

oa2_postopkemoxa Följdfråga till
oa2_postopkem
lip
o

Någon måste vara
ikryssad om
oa2_postopkemo = Ja

Fr o m 2017

Kryssruta

OA2 Postop Oxalitplatin
Startdatum
Startdatum

oa2_postopoxalip_
start

Följdfråga till
oa2_postopkem
oxalip

Synlig och obligatorisk
om
oa2_postopkempoxalip
== TRUE

Ny variabel from
202001

Datum

OA2 Postop Oxaliplatin
Slutdatum
Slutdatum

oa2_postopoxalip_
slut

Följdfråga till
oa2_postopkem
oxalip

Synlig och obligatorisk
om
oa2_postopkemoxalip
== TRUE

Ny variabel from
202001

Datum

OA2 Postop kemoterapi
övriga läkemedel
Övriga antitumorala
läkemedel

oa2_postopkemovr Följdfråga till
oa2_postopkem
o

Någon måste vara
ikryssad om
oa2_postopkemo = Ja

Fr o m 2017

Kryssruta

OA2 Postop Övriga
Startdatum
Startdatum

oa2_postopovriga_ Följdfråga till
oa2_postopkem
start
ovr

Synlig och obligatorisk
Ny variabel from
om oa2_postopkempovr 202001
== TRUE

Datum

OA2 Postop Övriga Slutdatum oa2_postopovriga_ Följdfråga till
oa2_postopkem
slut
Slutdatum
ovr

Synlig och obligatorisk
om oa2_postopkemovr
== TRUE

Ny variabel from
202001

Datum

OA2 Postop kemoterapi
övriga läkemedel text
Övriga antitumorala
läkemedel vad

Synlig och obligatorisk
om oa2_postopkemovr
är ikryssad

Fr o m 2017

Text 400

oa2_postopkemovrt Följdfråga till
oa2_postopkem
xt
ovr
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Ange om Oxaliplatin använts vid
postop kemoterapi.

Ange om övriga antitumorala
läkemedel använts vid postop
kemoterapi.

Ange vilket övrigt antitumoralt
läkemedel som använts vid
postop kemoterapi.
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

OA2 Slutdatum adj kemo
Slutdatum postoperativ
kemoterapi

oa2_slutdatadjkemo Följdfråga till och 2017: Synlig och obl om
oa2_postopkemo oa2_postopkemo = Ja
2020:ej synlig, men
obligatorisk och får ett
värde utifrån
oa2_postopflorbol_slut
oa2_postopflorinf_slut
oa2_postopcape_slut
oa2_postopoxalip_slut
oa2_postopovriga_slut

Fr o m 2017. denna
variabel ska döljas i
inrapportering, ifylls
automatiskt utifrån
startdatum på läkemedelsvariabler

Onkologisk behandling vid
generaliserad sjukdom,
primärt eller senare

Om 2 valts Onkologisk behandling
vid generaliserad
sjukdom kan ob-variablerna fyllas i enl
definition av synlig/
obligatorisk Om 1
valts kan INTE obvariablerna fyllas i

Om 2 valts Onkologisk behandling
vid generaliserad
sjukdom kan ob-variablerna fyllas i enl
definition av synlig/
obligatorisk Om 1
valts kan INTE obvariablerna fyllas i

Kemoterapi
OB2 Kemoterapi
Kemoterapi

ob2_kemoterapi

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Blockrubrik

Synligt om o_formular =
2

Följdfråga till
o_formular

Synlig och obl om
o_formular = 2

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Datum

Lista
ColRec4_Kemoter
0=Nej
1=Ja
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

OB1 Behandlingslinje
Behandlingslinje

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Följdfråga till
o_formular

Synlig och obligatorisk
om o_formular = 2

Lista
ColRec4_BehLinje
1=1:a
2=2:a
3=3:e
9=Annan

En blankett ifylls för varje behandlingslinje. Uppgifterna hänför sig
till tiden från en viss behandlingslinje startar fram tills nästa linje
påbörjas. Med behandlingslinje
avses behandling med visst preparat (kombination av preparat)
fram tills dess byte av något cytostatikum/ kombination av cytostatika skett på grund av progressiv sjukdom (eller intolerans mot
oxaliplatin eller irinotekan). Byte
av fluoropyrimidin är inte ny linje.
Lägger man till EGFR-hämmare
till irinotekan efter svikt är det ny
linje. Ges underhåll skall ny blankett fyllas i med angivande av
samma linje. Återstartas induktionsbehandlingen ger detta ytterligare ny blankett med angivande
av samma linje. Ny linje om preparatbyte sker.

OB1 Behlinje annan, vilken
ob1_behlinjeanntxt
Behandlingslinje annan, vilken

Följdfråga till
ob1_behlinje

Synlig och obl om
ob1_behlinje=Annan

Text 400

OB2 Kemoterapi startdatum
Kemoterapi startdatum

ob2_kemoterstartd
at

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig om
ob2_kemoterapi = Ja

Datum

Avser datum för start av första kur
i denna behandlingslinje eller före
planerat uppehåll. Om patienten
efter ett planerat uppehåll, med
eller utan operation, återupptar
cytostatikabehandlingen ifylls
ytterligare en blankett med angivande av samma behandlingslinje
men annat datum för start och senare slut av den givna behandlingen.

OB2 Kemoterapi Fluorouracil
bolus
Fluorouracil bolus

ob2_kemofluorbol

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste Fr o m 2016
fyllas i om
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

Ange om Fluorouracil bolus
använts.

OB2 Kemoterapi Fluorouracil
infusion
Fluorouracil infusion

ob2_kemofluorinf

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste Fr o m 2016
fyllas i om
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

Ange om Fluorouracil infusion
använts.

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste 2016 (Xeloda)
fyllas i om
borttaget ur rubrik
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

Ange om Capecitabine använts.

ob1_behlinje

OB2 Kemoterapi Capecitabine ob2_kemocape
Capecitabine
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Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

OB2 Kemoterapi Irinotecan
Irinotecan

ob2_kemoirino

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

OB2 Kemoterapi Oxaliplatin
Oxaliplatin

ob2_kemoxalip

OB2 Kemoterapi
Bevacizumab (Avastin)
Bevacizumab (Avastin)

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig och någon måste
fyllas i om
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

Ange om Irinotecan använts.

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste
fyllas i om
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

Ange om Oxaliplatin använts.

ob2_kemobevac

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste
fyllas i om
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

Ange om Bevacizumab (Avastin)
använts.

OB2 Kemoterapi Aflibercept
Aflibercept

ob2_aflibercept

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste Fr o m 2016
fyllas i om
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

Ange om Aflibercept använts.

OB2 Kemoterapi Cetuximab
(Erbitux)
Cetuximab (Erbitux)

ob2_kemocetux

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste
fyllas i om
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

Ange om Cetuximab (Erbitux)
använts.

OB2 Kemoterapi
Panitumumab (Vectibix)
Panitumumab (Vectibix)

ob2_kemopanit

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste
fyllas i om
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

Ange om Panitumumab (Vectibix)
använts.

ob2_kemoregorafinib
Regorafenib

ob2_kemoregorafin Följdfråga till
ib
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste Fr o m 2014
fyllas i om
2015 Rubrik ändrad
ob2_kemoterapi = Ja
från Regorafinib till
Regorafenib

Kryssruta

ob2_tipiracil
Tipiracil/Trifluridin

ob2_tipiracil

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste Ny variabel from
fyllas i om
202001
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

ob2_gimeracil
Gimeracil/Oteracil/Tegafur

ob2_gimeracil

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste Ny variabel from
fyllas i om
202001
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

ob2_ramucirumab
Ramucirumab

ob2_ramucirumab

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste Ny variabel from
fyllas i om
202001
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

ob2_immunterapi
Immunterapi

ob2_immunterapi

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste Ny variabel from
fyllas i om
202001
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

OB2 Kemoterapi övr
antitumorala läkemedel
Övriga antitumorala
läkemedel

ob2_kemoovriga

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste Fr o m 2017
fyllas i om
ob2_kemoterapi = Ja

Kryssruta

OB2 Kemoterapi Övriga
antitumorala läkemedel
Övriga antitumorala
läkemedel, vad

ob2_kemoovr

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig och någon måste
fyllas i om
ob2_kemoterapi = Ja

Text 400
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Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Ange om Övriga läkemedel
använts.
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

OB1 Behandlingens syfte
Cytostatikabehandlingens
syfte

ob1_behsyfte

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig om
ob2_kemoterapi = Ja

OB2 Kemoterejavslutad
Kemoterapi ännu ej avslutad

ob2_kemoejavslutad

Följdfråga till
ob2_kemoterapi

Synlig om
ob2_kemoterapi = Ja

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

2016 Rubrik
”Behandlingens
syfte” ändrad till
”Cytostatikabehandli
ngens syfte” Lagt till
"4=Adjuvant efter
metastasop" i listan.
Hjälptext sista
meningen: ”Ev.
cytostatika efter
framgångsrik (R0)
metastaskirurgi fylls
i på blanketten om
onkologisk tillägg

Lista
ColRec4_BehSyfte
1=Neo-adjuvant
2=Konvertering
3=Palliativ
4=Adjuvant efter
metastasop

För majoriteten patienter är fortfarande syftet med behandlingen
rent palliativt, dvs även om patienten skulle svara ovanligt bra
på den medicinska tumörbehandlingen saknas möjligheter att patienten skall kunna bli tumörfri genom konsoliderande operationer
eller andra lokala åtgärder
Om tumörutbredningen är sådan
att det bedöms möjligt att efterföljande kirurgi eller annan lokalbehandling kan göras så att patienten blir makroskopiskt tumörfri
är syftet i stället antingen neoadjuvant eller som konvertering.
Om behandlingen är neoadjuvant
är bedömningen vid MDT-konferens att patientens tumörmanifestationer är tekniskt resektabla
men den medicinska behandlingen påbörjas före resektionen
(SBRT, RFA m m) för att sedan
eventuellt följas av adjuvant behandling.
Om patientens tumörmanifestationer bedöms tekniskt inte resektabla utan tumörregress krävs för
att uppnå detta är syftet konvertering (conversion therapy).
Om oklarhet föreligger om syftet
är neoadjuvant eller konvertering
ifylls konvertering.
Om syftet är oklart om det är rent
palliativt eller möjligen potentiellt
kurativt ifylls i första hand palliativ
indikation. Ev cytostatika efter
framgångsrik (R0)metastaskirurgi/
ablation fylls i på samma blankett
med ett kryss i rutan Adjuvant
efter metastasop.

Fr o m 2013

Kryssruta

Kemoterapi ännu ej avslutad
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

OB2 Kemoterapi slutdatum
Kemoterapi slutdatum

ob2_kemoterslutdat Följdfråga till
ob2_kemoterapi
och
ob2_kemoejavsl
utad

OB3 Viktigaste anledning
behandlingsavslut
Viktigaste anledning
behandlingsavslut

ob3_behavslutanle
dn

OB3 Behandlingsavslut,
annan anledning vilken
Annan anledning vilken

ob3_behavsl_anntx Följdfråga till
ob3_behavsluta
t
nledn

Mutationsanalys

Ny hantering av block för
mutationsanalys innehållande
nedanstående variabler
(ob6_mutationsanalys t o m
ob6_ mmrresultat

Nationellt kvalitetsregister för kolorektal cancer

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Beräkningar/ kontroller

Synlig om
ob2_kemoterapi = Ja
och
ob2_kemoejavslutad
INTE är ikryssad

Följdfråga till
Synlig och obl om
ob2_kemoterslut ob2_kemoterslutdat är
dat
ifylld

Blockrubrik

Giltighet, förändring + datum

2017 – tillägg
hjälptext

Synlig och obl om
Anledning
ob3_behavslutanledn =
Annan

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Datum

Kemoterapi slutdatum avser
datum för start av sista kur

Lista
ColRec4_Behavslut
Anled
1=PD; 2=Toxicitet
3=Planerat uppehåll
4=Planerad operation mm; 9=Annan

Om planerat uppehåll väljs, fylls
ny blankett i vid återstart. Samma
linje om samma läkemedel ges,
nästa linje om byte sker.

Text 400

Synligt om o_formular =
2 och ob2_kemoterapi
=1
Mutationsanalys kan Ok
och ska endast fyllas i en gång. Detta
innebär att för varje
ny onkologisk behandling där o_formular = 2 så ska
värde i dessa variabler kontrolleras
och förutsatt att
värde finns i
ob6_mutationsanalys så ska värde i
variablerna läsas i
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext
Innan start av behandling med
EGFR-hämmare (cetuximab,
panitumumab) krävs mutationsanalys av RAS och BRAF. Vid
metastaserad sjukdom ger analys
av BRAF prognostisk information.
Analys av PIK3CA kan ge information om effekt av lågdos ASA
(en studie planeras). Analys av
mismatch repair-generna (MMR,
med mutation eller med immunhistokemi) ger vägledning inför
start av adjuvant cytostatika framför allt vid koloncancer stadium II.

OB6 Mutationsanalys utförd
Mutationsanalys utförd

ob6_mutationsanal Följdfråga till
ys
o_formular

Synligt om o_formular =
2 och ob2_kemoterapi
=1

Fr o m 2016

Lista ColRec4_NejJa 0=Nej 1=Ja.
Filtrera bort värdena
0-används ej samt
1-används ej.

OB6 Datum Mutationsanalys
Datum mutationsanalys

ob6_mutationsanal Följdfråga till
ys_datum
o_formular

Synlig och obl om
ob6_mutationsanalys=
Ja

Ny variabel from
2020

Datum

OB6 KRAS
KRAS

ob6_kras

Följdfråga till
ob6_mutationsa
nalys

Synlig och obl om
ob6_mutationsanalys=
Ja

From 2016

Lista ColRec4_muta
0=Ej utförd
1=Utförd

OB6 KRAS resultat
KRAS resultat

ob6_krasresultat

Följdfråga till
ob6_kras

Synlig och obl om
ob6_kras = Utförd

From 2016

Lista
ColRec4_mutaresult
1=Wild typ
2=Muterad

OB6 NRAS
NRAS

ob6_nras

Följdfråga till
ob6_mutationsa
nalys

Synlig och obl om
ob6_mutationsanalys=
Ja

From 2016

Lista ColRec4_muta
0=Ej utförd
1=Utförd

OB6 NRAS resultat
NRAS resultat

ob6_nrasresultat

Följdfråga till
ob6_nras

Synlig och obl om
ob6_nras = Utförd

From 2016

Lista
ColRec4_mutaresult
1=Wild typ
2=Muterad

OB6 BRAF
BRAF

ob6_braf

Följdfråga till
ob6_mutationsa
nalys

Synlig och obl om
ob6_mutationsanalys=
Ja

From 2016

Lista ColRec4_muta
0=Ej utförd
1=Utförd

OB6 BRAF resultat
BRAF resultat

ob6_brafresultat

Följdfråga till
ob6_braf

Synlig och obl om
ob6_braf = Utförd

From 2016

Lista
ColRec4_mutaresult
1=Wild typ
2=Muterad

OB6 PIK3CA
PIK3CA

ob6_pik3ca

Följdfråga till
ob6_mutationsa
nalys

Synlig och obl om
ob6_mutationsanalys=
Ja

From 2016

Lista ColRec4_muta
0=Ej utförd
1=Utförd
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

OB6 PIK3CA resultat
PIK3CA resultat

Följdfråga till
ob6_pik3ca

Synlig och obl om
ob6_pik3ca = Utförd

From 2016

Blockrubrik

Synligt om o_formular =
2 och ob2_kemoterapi
=1

MMR-testning kan
och ska endast
fyllas i en gång.
Detta innebär att för
varje ny onkologisk
behandling där
o_formular = 2 så
ska värde i dessa
variabler
kontrolleras och
förutsatt att värde
finns i ob6_mmr så
ska värde i
variablerna läsas in.
Om ob6_mmr 1

Huvudfråga

Synlig och obl

From 2016

Lista ColRec4_muta
0=Ej utförd
1=Utförd

Synlig och obl om
ob6_mmr =Ja

Ny variabel för
formulär 2020

Datum

Följdfråga till
ob6_mmr

Synlig och obl om
ob6_mmr = Utförd

From 2016

Lista
ColRec4_MMR
1=MSI-H
2= MSI-L/MSS

Blockrubrik

Synligt om o_formular =
2

Följdfråga till
o_formular

Synlig och obl om
o_formular = 2

Lista 0=Nej 1=Ja

ob6_pik3caresultat

MMR Testning

OB6 MMR
MMR

ob6_mmr

OB6 MMR datum
Datum för MMR testning

ob6_mmr_datum

OB6 MMR resultat
MMR resultat

ob6_mmrresultat

Radioterapi

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden
Lista
ColRec4_mutaresult
1=Wild typ
2=Muterad

OB4 Radioterapi
Radioterapi

ob4_radioterapi

OB4 Radioterapi startdatum
Radioterapi startdatum

ob4_radioterstartda Följdfråga till
t
ob4_radioterapi

Synlig och obl om
ob4_radioterapi = Ja

Datum

OB4 Dos (Gy/fraktion)
Dos (Gy/fraktion)

ob4_dos_gy

Följdfråga till
ob4_radioterapi

Synlig och obl om
ob4_radioterapi = Ja

Decimal 1

OB4 Antal fraktioner
Antal fraktioner

ob4_antfraktioner

Följdfråga till
ob4_radioterapi

Synlig och obl om
ob4_radioterapi = Ja

heltal 0-99

RUBRIK
Teknik
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Beskrivning/hjälptext

Antal fraktioner

Synlig och obl om
ob4_radioterapi = Ja
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

OB 4 Protoner
Protoner

ob4_protoner

Följdfråga till
ob4_radioterapi

Synlig och obl om
ob4_radioterapi = Ja

Ny variabel from
2020-formuläret

Lista 0=Nej, 1=Ja

OB4 SBRT
SBRT

ob4_sbrt

Följdfråga till
ob4_radioterapi

Synlig och obl om
ob4_radioterapi = Ja

Ingår under rubriken
teknik

Lista
ColRec4_SBRT
0=Nej
1=Ja

RUBRIK
Vad har strålbehandlats?

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Stereotactic Body Radio Therapy

Synlig och obl om
ob4_radioterapi = Ja

OB4_PrimTum
Primärtumör

ob4_primtum

Följdfråga till
ob4_radioterapi

Ingår under rubriken
"Vad har
strålbehandlats?"

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

OB4_FjarrMet
Fjärrmetastas

ob4_fjarrmet

Följdfråga till
ob4_radioterapi

Ingår under rubriken
"Vad har
strålbehandlats?"

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

OB4_RT_LeverMet
Lever

ob4_rt_levermet

Följdfråga till
ob4_fjarrmet

OB4_RT_LungaMet
Lunga

ob4_rt_lungamet

Följdfråga till
ob4_fjarrmet

OB4_RT_PleuraMet
Pleura

ob4_rt_pleuramet

Följdfråga till
ob4_fjarrmet

OB4_RT_PeritonMet
Peritoneum

ob4_rt_peritonmet

Följdfråga till
ob4_fjarrmet

OB4_RT_OvariumMet
Ovarium

ob4_rt_ovariummet Följdfråga till
ob4_fjarrmet

OB4_RT_LymfParaaortMet
Lymfkörtlar
paraaortalt/centralt buk

ob4_rt_lymfparaaor Följdfråga till
tmet
ob4_fjarrmet

OB4_RT_LymfLjumMet
Lymfkörtlar ljumske/nedre
extremitet

ob4_rt_lymfljummet Följdfråga till
ob4_fjarrmet

OB4_RT_LymfSupraklavMet
Lymfkörtlar supraklav/övre
extremitet

ob4_rt_lymfsuprakl Följdfråga till
avmet
ob4_fjarrmet
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

OB4_RT_LymfIntrathMet
Lymfkörtlar intrathorakalt

ob4_rt_lymfintrath
met

Följdfråga till
ob4_fjarrmet

OB4_RT_LymfBackMet
Lymfkörtlar bäckenet

ob4_rt_lymfbackme Följdfråga till
t
ob4_fjarrmet

OB4 RT skelettmet
Skelett

ob4_rt_skelmet

Följdfråga till
ob4_fjarrmet

OB4_RT_BinjureMet
Binjure

ob4_rt_binjuremet

Följdfråga till
ob4_fjarrmet

OB4 RT CNS-met
CNS

ob4_rt_cnsmet

OB4 RT annan lokal
Annan
OB4 RT annan lokal vilken
Annan, specificera

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig och någon måste
kryssas i om
ob4_radioterapi = Ja

Kryssruta

Strålbehandling av
skelettmetastas

Följdfråga till
ob4_fjarrmet

Synlig och någon måste
kryssas i om
ob4_radioterapi = Ja

Kryssruta

Strålbehandling av CNS-metastas

ob4_rt_annan

Följdfråga till
ob4_fjarrmet

Synlig och någon måste
kryssas i om
ob4_radioterapi = Ja

Kryssruta

Strålbehandling av annan lokal

ob4_rt_annan_txt

Följdfråga till
ob4_rt_annan

Synlig och obl om
ob4_rt_annan är
ikryssad (139)

Text 400

Strålbehandling av annan lokal
vilken?

Blockrubrik

Synligt om o_formular =
2

Följdfråga till
o_formular

Synlig och obl om
o_formular = 2

Fr o m 2016

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

Radiokemoterapi, ange Nej eller
Ja. Om ja angetts skall
radioterapi startdatum, dos, antal
fraktioner, kemoterapi startdatum
samt preparat även anges.

Radiokemoterapi

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

OB4 Radiokemoterapi
Radiokemoterapi

ob4_radiokemo

OB4 Radiokemoterapi
startdatum radioterapi
Startdatum radioterapi

ob4_radkem_stdatr Följdfråga till
ad
ob4_radiokemo

Synlig och obl om
ob4_radiokemo = Ja

Fr o m 2016

Datum

Startdatum för radioterapi vid
radiokemoterapi. Ange datum för
första behandlingsdagen

OB4 Radiokemoterapi dos
Dos (Gy/fraktion)

ob4_radkem_dos

Följdfråga till
ob4_radiokemo

Synlig och obl om
ob4_radiokemo = Ja

Fr o m 2016

Decimaltal 1
decimal

Ange fraktionsdos (dos per given
behandling), vanligen 1,8 – 2,0
Gy

OB4 Radiokemoterapi antal
fraktioner
Antal fraktioner

ob4_radkem_frakt

Följdfråga till
ob4_radiokemo

Synlig och obl om
ob4_radiokemo = Ja

Fr o m 2016

Heltal

Ange antal behandlingstillfällen

OB4 Radiokemoterapi
startdatum kemoterapi
Startdatum kemoterapi

ob4_radkem_stdatk Följdfråga till
em
ob4_radiokemo

Synlig och obl om
ob4_radiokemo = Ja

Fr o m 2016

Datum

Startdatum för kemoterapi vid
radiokemoterapi. Ange datum för
första behandlingsdagen

OB4 Radiokemoterapi
Fluorouracil bolus
Fluorouracil bolus

ob4_radkem_fluorb Följdfråga till
ol
ob4_radiokemo

Någon måste fyllas i om Fr o m 2016
ob4_radiokemo = Ja

Kryssruta

Ange om Fluorouracil bolus
använts använts vid
radiokemoterapi.
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

OB4 Radiokemoterapi
Fluorouracil infusion
Fluorouracil infusion

ob4_radkem_fluori
nf

Följdfråga till
ob4_radiokemo

OB4 Radiokemoterapi
Capecitabine
Capecitabine

ob4_radkem_cape

OB4 Radiokemoterapi, övr
läkemedel
Övriga antitumorala
läkemedel

ob4_radkem_ovr

OB4 Radiokemoterapi, övr
läkemedel text
Övriga antitumorala
läkemedel vad

ob4_radkem_ovrtxt Följdfråga till
Synlig och obligatorisk
ob4_radkem_ovr om ob4_radkem_ovr är
ikryssad

Metastaskirurgi

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Någon måste fyllas i om Fr o m 2016
ob4_radiokemo = Ja

Kryssruta

Ange om Fluorouracil infusion
använts vid radiokemoterapi.

Följdfråga till
ob4_radiokemo

Någon måste fyllas i om Fr o m 2016
ob4_radiokemo = Ja

Kryssruta

Ange om Capecitabine använts
vid radiokemoterapi.

Följdfråga till
ob4_radiokemo

Någon måste fyllas i om Fr o m 2016
ob4_radiokemo = Ja

Kryssruta

Ange om övriga läkemedel
använts vid radiokemoterapi.

Text 400

Ange vilket övrigt läkemedel som
använts vid radiokemoterapi.

Detaljer om operation ifylls inte på
denna blankett. Om det framgår
att leveringrepp gjorts kommer
uppgifter att fyllas i på separat
blankett av leverkirurg eller motsvarande. Om patienten har genomgått annat kirurgiskt ingrepp
än leverkirurgi eller flera leveringrepp bör ny blankett fyllas i.

Blockrubrik

Synligt om o_formular=2

Giltighet, förändring + datum

Fr o m 2016

Beräkningar/ kontroller

OB5 Kirurgi
Metastaskirurgi

ob5_kirurgi

Följdfråga till
o_formular

Synlig och obl om
o_formular = 2

Lista ColRec4_Kir
0=Nej
1=Ja

OB5 Kirurgi datum
Kirurgi datum

ob5_kirdat

Följdfråga till
ob5_kirurgi

Synlig om ob5_kirurgi =
Ja

Datum

OB5 Ingrepp typ
Intention

ob5_ingrepptyp

Följdfråga till
ob5_kirurgi

Synlig om ob5_kirurgi =
Ja

Label ändrad
2019xx

Lista
ColRec4_IngrTyp
1=Kurativt
2=Palliativt

OB5 Leveringrepp
Leveringrepp (ablation, RFA,
laser, IRE)

ob5_leveringrepp

Följdfråga till
o_formular

Synlig om ob5_kirurgi =
Ja

Label ändrad
2019xx

Lista
Leveringrepp
ColRec4_Leveringre
pp
0=Nej
1=Ja

OB5 Lungingrepp
Lungingrepp (ablation, RFA,
laser, IRE)

ob5_lungingrepp

Följdfråga till
o_formular

Synlig om ob5_kirurgi =
Ja

Ny variabel from
2020-formuläret

Lista 0=Nej 1=Ja
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

OB5 Stomi
Stomiuppläggning

ob5_stomi

Följdfråga till
o_formular

Synlig om ob5_kirurgi =
Ja

Fr o m 2016 Label
ändrad 2019xx

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

OB5 Stent
Stentning av primärtumör

ob5_stent

Följdfråga till
o_formular

Synlig om ob5_kirurgi =
Ja

Fr o m 2016 Label
ändrad 2019xx

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

OB5 Annat ingrepp, vad
Annat ingrepp, vad

ob5_anningrepptxt

Tumörstatus

Beräkningar/ kontroller

Synlig om ob5_kirurgi =
Ja

Datatyp
ev listvärden

Text 400

Exempelvis lunga, lokalt, RFA

Lista
ColRec4_PlanBeh
1=Fortsatt
uppföljning
2=Ny
behandlingsperiod
påbörjad
3=Enbart
understödjande
behandling

Enbart understödjande behandling innebär att ytterligare cytostatika inte planeras och ytterligare
blanketter inte behöver fyllas i
förrän patienten avlidit. Om ny behandling påbörjas fylls en ny
blankett i med angivande av behandlingslinje. Då skall ev strålbehandling eller andra aktiva åtgärder mot tumörmanifestationerna inkl primärtumören anges.

Blockrubrik

Synligt om o_formular=2

OB6 Uppföljning/ fortsatt
behandling
Planerad behandling vid
senaste kontrollen 13)

ob6_planbeh

Följdfråga till
o_formular

Synlig och obl om
o_formular = 2

OB7 Patienten avliden
Patienten avliden

ob7_patavliden

Följdfråga till
o_formular

Synlig och obl om
o_formular = 2

OB7 Avliden datum
Avliden datum

ob7_avlidendat

Följdfråga till
ob7_patavliden

Synlig om
ob7_patavliden = Ja

Datum

OB7 Anledning avliden
Anledning avliden

ob7_avlidenanledn

Följdfråga till
ob7_patavliden

Synlig om
ob7_patavliden = Ja

Lista
ColRec4_AvlidAnled
1=Cancer
2=Behandlingsorsak
ad
9=Annan

OB7 Avliden pga annan
anledning vilken
Annan anledning vilken

ob7_avlidannantxt

Följdfråga till
Synlig och obl om
ob7_avlidenanle ob7_avlidenanledn
dn
=Annan
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2014 ”Uppföljning/
fortsatt behandling”
ändras till
”Planerad
behandling vid
senaste kontrollen”

Ändras till Ja om
värde finns i
_DATEOFDEATH

Beskrivning/hjälptext

Lista
ColRec4_Avliden
0=Nej
1=Ja

Text 400
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Studie

Blockrubrik

Alltid synligt

Huvudfråga

Studiedelen synlig för
både 1. adj/neoadj och
2. generaliserad beh

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Fr o m 2014

Lista
ColRec4_studie
0=Nej
1=Ja

Ange om patienten är inkluderad i
någon vetenskaplig studie
avseende kolorekal cancer eller
annan onkologisk frågeställning

O7_Studie
Pat ingår i studie

o7_studie

O7 MULTI
Multicenterstudie

o7_st_multi

From 202002

Kryssruta

O7 UNI
Unicenterstudie

o7_st_uni

From 202002

Kryssruta

Ny behandlingslinjek

Blockrubrik

Alltid synligt

O8_UppfPlanerad
Planeras ny behandlingslinje

O8_uppfplanerad

Lista JaNej
0=Nej
1=Ja

O8_UppfSjhKlin
Ny behandlingslinje planeras
på

O8_uppklintxt

Följdfråga till
O8_uppfplanera
d

Text 100

O8_UppfSjhKod
Sjukhuskod

O8_uppsjhkod

Följdfråga till
O8_uppklintxt

Text 20

O8_UppfKlinKod
Klinikkod

O8_uppklinikkod

Följdfråga till
O8_uppklintxt

Text 20

Variabler som inte längre
ingår i flik Onkologisk
behandling
oa1_preoprt_plan_annan
Planeras behandling på
annan klinik

oa1_preoprt_plan_
annan

Ny variabel from
202001 visas ej i
formuläret, ska
plockas bort.

oa1_preoprk_radio_plananna
n
Planeras radioterapeutisk
behandling på annan klinik

oa1_preoprk_radio
_planannan

Ny variabel from
202001 visas ej i
formuläret, ska
plockas bort.

oa1_preoprk_kemo_plananna oa1_preoprk_kemo
n
_planannan
Planeras kemoterapeutisk
behandling på annan klinik

Ny variabel from
202001 visas ej i
formuläret, ska
plockas bort.

oa_preopkemo_plan_annan
Planeras behandling på
annan klinik

Ny variabel from
202001 visas ej i
formuläret, ska
plockas bort.

oa1_preopkemo_pl
an_annan
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Onkologblankett gemensam neoadj/adj + generaliserad sjukdom (stadium IV) – undertabell 1:M till rottabellen
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

oa2_postoprt_plan_annan
Planeras behandling på
annan klinik

Följdfråga till
oa2_postoprt

Synlig och obligatorisk
om oa2_postoprt = Nej

Ny variabel from
202001 visas ej i
formuläret, ska
plockas bort.

oa2_postoprt_plan
_annan

oa2_postoprk_radio_plananna oa2_postoprk_radi
n
o_planannan
Planeras radioterapeutisk
behandling på annan klinik

Ny variabel from
202001 visas ej i
formuläret, ska
plockas bort.

oa2_postoprk_kemo_planann
an
Planeras kemoterapeutisk
behandling på annan klinik

Ny variabel from
202001 visas ej i
formuläret, ska
plockas bort.

oa2_postoprk_kem
o_planannan

oa2_postopkemo_plan_annan oa2_postopkemo_p Följdfråga till
oa2_postopkem
lan_annan
Planeras behandling på
o
annan klinik

Synlig och obligatorisk
om oa2_postopkemo =
Nej

OB1 Aktiv onk behandl given
Aktiv onkologisk behandling
given, inkl
metastaskirurgi/ablation

Följdfråga till
o_formular

Synlig och obligatorisk
om o_formular = 2

Blockrubrik

Synligt om o_formular =
2 och o_aktivonkbeh = 1
och ob2_kemoterapi = 1

o_aktivonkbeh

Karakteristika vid start av
denna behandlingslinje (inom
1 månad)

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Ny variabel from
202001 visas ej i
formuläret, ska
plockas bort.
Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.

OB1 Primärtumör
bortopererad
Primärtumör bortopererad

ob1_primtumop

Följdfråga till
o_formular

Synlig och obligatorisk
om o_formular = 2

OB1 Datum primärtumör
bortop
Datum

ob1_primtumopdat
um

Följdfråga till
ob1_primtumop

Synlig och obl om
ob1_primtumop = Ja

Fr o m 2016

OB1 Lokalt recidiv
Lokalt recidiv

ob1_lokrecidiv

Följdfråga till
ob1_primtumop

Synlig och obl om
ob1_primtumop = Ja

Fr o m 2017
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Beräkningar/ kontroller

Lista
ColRec4_Primtumo
p
0=Nej
1=Ja

Lista
ColRec4_NejJa
0=Nej 1=Ja. Filtrera
bort värdena 0används ej samt 1används ej.
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Inrapporteringsuppfiter

Rubrik

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

U0 Initierat av
Initierat av

U0_initav

Ifylles automatiskt
Text
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Initierat av

U0 Inrapportör
Inrapportör

U0_inrapp

Ifylles automatiskt
Text
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Inrapportör

U0 Sjukhus klinik
Sjukhus klinik

U0_sjhklin

Osynlig

Ifylles automatiskt
Text
inca.user.position.full
NameWithCode

U0 Sjukhuskod
Sjukhkod

U0_sjhkod

Synlig för monitor

Ifylles automatiskt

Text

U0 Klinikkod
Klinkod

U0_klinkod

Synlig för monitor

Ifylles automatiskt

Text

U0 Monitors kommentar
Monitors kommentar

U0_monkom

Synlig för monitor

U0 Läkare
Anmälande läkare

U0_lakare

U0 Inrappdatum
Datum för inrapportering

U0_rapportdatum

U0_uppgsaknas
U0_uppgsaknas
Markera om komplett
registrering ej kan utföras pga
att uppgifter saknas
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Osynlig

Fr o m 2014

Text

Monitors kommentar i fri text

Text

Ansvarig läkare

Datum

Datum för inrapportering

Om ikryssad, visa:
Kryssruta
OBS!
Du har markerat att
Uppgifter saknas
som innebär att kontroller av variabler ej
kommer att genomföras vid vald åtgärd.
I och med det här
beslutet så medverkar du till att uppgifter i formuläret är
ofullständiga och kan
medföra svårigheter
att utföra statistik på
dessa uppgifter.
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Primära diagnosuppgifter

Rubrik

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Nytt från 2017
(prod2020)

U0_patejuppfoljd
Patienten är inte uppföljd

U0_patejuppfoljd

Huvudfråga 1

Om ikryssad besvaras endast "avliden"
samt "sena postoperativa komplikationer"
om avliden "ja"

Kryssruta

Markeras om pat ej är uppföljd

U0_KanEjIfyllas
Patienten är inte uppföljd vid
vår klinik

U0_kanejifyllas

Huvudfråga

Om den är ikryssad
visas VD-lista
U0_uppf_enhet. Från
2022: Om den är
ikryssad visas VDlista U0_uppf_enhet,
resten av formuläret
ska döljas.
Åtgärdslista filtreras,
ej möjligt att spara i
register ska skickas
till RCC.

Kryssruta

Markeras om påminnelse skickas till
enhet som ej sett pat

U0_uppf_enhet
Ange enhet för uppföljning

U0_uppf_enhet

Följdfråga till
U0_kanejifyllas

VD-lista

Om uppgift finns ang var uppföljning
av pat sker väljs den enheten i VDlistan

U0_uppf_sjhklin
Uppföljd vid annan enhet
sjhklin

U0_uppf_sjhklin

Följdfråga till
U0_kanejifyllas

Osynlig

Hämtas automatiskt
från val i listan
U0_uppf_enhet

Text 100

U0_UppfSjhkod
Sjukhuskod

U0_uppfsjhkod

Följdfråga till
U0_kanejifyllas

Synlig för monitor

Hämtas automatiskt
från val i listan
U0_uppf_enhet

Text

U0_UppfKlinikkod
Klinikkod

U0_uppfklinkod

Följdfråga till
U0_kanejifyllas

Synlig för monitor

Hämtas automatiskt
från val i listan
U0_uppf_enhet

Text

U0 Uppfoljningsdat
Uppföljningsdatum

U0_besoksdat

U0_Aldrig tumfri
Patienten aldrig tumörfri

U0_aldrigtumfri

U6 Avliden
Avliden

U6_avliden
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2014 – ändring
label Uppföljningsdatum (besök/
telefon/ journalgenomgång enl riktlinjer i användarinstruktionen)

Från 2022: UppföljDatum
ningsdatum för 3 år
måste inträffa 35-46
månader efter diagnosdatum. För 5 år
måste datumet inträffa 59-70 månader
efter diagnosdatum.

Huvudfråga

Uppföljningsdatum (besök/ telefon/
journalgenomgång enl riktlinjer i
användarinstruktionen)

Kryssruta
Obligatorisk

Sätts till Ja om
avlidendatum finns

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Avliden
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)
U6 Avliden datum
Avliden datum

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

U6_avlidendatum

Stomi
U1_uppfstomi
Har patienten stomi?

Huvudfråga/
följdfråga

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Hämtas från
systemvariabel när
det finns

Datum

Beskrivning/hjälptext

Rubrik
U1_uppfstomi

Cancerrecidiv

Huvudfråga

Alltid synlig, alltid
obligatorisk

Ny variabel från
2022-01

Rubrik

Synlig om
U0_aldrigtumfri tom

Ingår i "anmälan
recidiv" från och
med 2022

Lista; 0=Nej: 1=Ja

U2 Cancerrecidiv
Cancerrecidiv hos tidigare
kurativt opererade inkl
metastaskirurgi

U2_cancerrec

Följdfråga

Obligatorisk om
U0_aldrigtumfri INTE
är ikryssad?

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Cancerrecidiv

U2 Lokalrecidiv
Lokalrecidiv (recidiv i samma
område som primärtumören)

U2_lokrec

Följdfråga till
U2_cancerrec

Synlig och
obligatorisk om
U2_cancerrec =Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Lokalrecidiv (recidiv i samma område som primärtumören). Definition
lokalrecidiv kolon: Tumörväxt i bukhålan utanför parenkymatösa organ
relaterad till ursprunglig tumörsjukdom i kolon inkluderande peritonealt
recidiv/carcinomatos, tumörväxt i incisioner/porthål samt recidiv i
mesenteriella lymfkörtlar i aktuellt
segment

U2 Histopatologiskt verifierat
lokalrecidiv
Histopatologiskt verifierat

U2_histverif_lokrec Följdfråga till
U2_lokrec

Synlig och
obligatorisk
omU2_lokrec =Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Histopatologiskt verifierat
lokalrecidiv

U2 Datum för första recidiv
Datum för första recidiv

U2_dat_lokrec

Följdfråga till
U2_lokrec

Synlig och obligatorisk om U2_lokrec=Ja

Datum

Datum för första lokalrecidiv

U3 Fjärrmetastas
Fjärrmetastas

U3_fjarrmet

Följdfråga till
U2_cancerrec

Synlig och obligatorisk om U2_cancerrec
= Ja Minst en följdfråga ska vara
ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Fjärrmetastas

U3 Fjärrmet lever
Lever

U3_fjmet_lever

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

Fjärrmetastas i lever

U3_Fjärrmet lever histopatol
verifierad
Lever Histopatologiskt
verifierad

U3_fjarr_lever_hist
verif

Följdfråga till
U3_fjmet_lever

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_lever är
ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Histopatologiskt verifierad
fjärrmetastas
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

U3_Fjärrmet lever datum
Datum Lever

U3_fjarr_lever_datum

Följdfråga till
U3_fjmet_lever

U3_Fjärrmet lunga
Lunga

U3_fjmet_lunga

U3_Fjärrmet lunga histopatol
verifierad
Lunga Histopatologiskt
verifierad

U3_fjarr_lunga_histverif

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_lever är
ikryssad

Datum

Datum för fjärrmetastas lever

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

Fjärrmetastas i lunga

Följdfråga till
U3_fjmet_lunga

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_lunga är
ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Histopatologiskt verifierad
fjärrmetastas

U3_Fjärrmet lunga datum
Datum Lunga

U3_fjarr_lunga_da- Följdfråga till
tum
U3_fjmet_lunga

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_lunga är
ikryssad

Datum

Datum för fjärrmetastas

U3_Fjärrmetastas peritoneal
carcinos
Peritoneal carcinos

U3_fjarr_periton

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

Fjärrmetastas peritoneal carcinos

U3_Fjärrmet periton histopatol U3_fjarr_periton_verifierad
histverif
Peritoneum Histopatologiskt
verifierad

Följdfråga till
U3_fjarr_periton

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_periton är
ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Histopatologiskt verifierad
fjärrmetastas

U3_Fjärrmet periton datum
Datum för Peritoneum

U3_fjarr_periton_datum

Följdfråga till
U3_fjarr_periton

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_periton är
ikryssad

Datum

Datum för fjärrmetastas

U3_Fjärrmet_Ovarium
Ovarium

U3_fjarr_ovarium

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet_Ovarium_Histpa U3_fjarr_ovarium_- Följdfråga till
U3_fjarr_ovariu
tverif
histverif
m
Ovarium Histopatologiskt
verifierad

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_ovarium är
ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

U3_Fjärrmet_Ovarium_Datum U3_fjarr_ovarium_- Följdfråga till
U3_fjarr_ovariu
datum
Datum Ovarium
m

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_ovarium är
ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Lymfkparaaortcentbuk
Lymfkörtlar paraaortalt/
centralt buk

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_fjarr_lymfkpara- Följdfråga till
aortcentbuk
U3_fjarrmet
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Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

U3_Fjärrmet_Lymfkparaaortcentbuk_Histpatverif
Lymfkörtlar paraaortalt/
centralt buk Histopatologiskt
verifierad

U3_fjarr_lymfkpara Följdfråga till
aortcentbuk_histver U3_fjarr_lymfkp
if
araaortcentbuk

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkparaao
rtcentbuk är ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

U3_Fjärrmet_Lymfkparaaortcentbuk_Datum
Datum Lymfkörtlar
paraaortalt/centralt buk

U3_fjarr_lymfkpara Följdfråga till
aortcentbuk_datum U3_fjarr_lymfkp
araaortcentbuk

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkparaao
rtcentbuk är ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Lymfkljumne
Lymfkörtlar ljumske/nedre
extremitet

U3_fjarr_lymfkljum
ne

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet_Lymfkljumne_Histpatverif
Lymfkörtlar ljumske/nedre
extremitet Histopatologiskt
verifierad

U3_fjarr_lymfkljum
ne_histverif

Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfklju obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkljumne
mne
är ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

U3_Fjärrmet_Lymfkljumne_Datum
Datum Lymfkörtlar
ljumske/nedre extremitet

U3_fjarr_lymfkljum
ne_datum

Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfklju obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkljumne
mne
är ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Lymfksuprakoe
Lymfkörtlar supraklav/övre
extremitet

U3_fjarr_lymfksupr
akoe

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Kryssruta

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

U3_Fjärrmet_Lymfksuprakoe_ U3_fjarr_lymfksupr
Histpatverif
akoe_histverif
Lymfkörtlar supraklav/övre
extremitet Histopatologiskt
verifierad

Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfksu obligatorisk om
U3_fjarr_lymfksuprak
prakoe
oe är ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

U3_Fjärrmet_Lymfksuprakoe_ U3_fjarr_lymfksupr
Datum
akoe_datum
Datum Lymfkörtlar supraklav/
övre extremitet

Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfksu obligatorisk om
U3_fjarr_lymfksuprak
prakoe
oe är ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Lymfkintrathor
Lymfkörtlar intrathorakalt

U3_fjarr_lymfkintrat Följdfråga till
hor
U3_fjarrmet

U3_Fjärrmet_Lymfkintrathor_
Histpatverif
Lymfkörtlar intrathorakalt
Histopatologiskt verifierad

U3_fjarr_lymfkintrat Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfkint obligatorisk om
hor_histverif
U3_fjarr_lymfkintrath
rathor
or är ikryssad
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Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Beskrivning/hjälptext

Kryssruta
Lista; 0=Nej: 1=Ja
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

U3_Fjärrmet_Lymfkintrathor_- U3_fjarr_lymfkintrat Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfkint obligatorisk om
Datum
hor_datum
U3_fjarr_lymfkintrath
rathor
Datum Lymfkörtlar
or är ikryssad
intrathorakalt

Datum

U3_Fjärrmet_Lymfkbackenet
Lymfkörtlar i bäckenet

U3_fjarr_lymfkback Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet_Lymfkbackenet_Histpatverif
Lymfkörtlar i bäckenet
Histopatologiskt verifierad

U3_fjarr_lymfkback Följdfråga till
U3_fjarr_lymfkb
_histverif
ack

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkback är
ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

U3_Fjärrmet_Lymfkbackenet_ U3_fjarr_lymfkback Följdfråga till
U3_fjarr_lymfkb
Datum
_datum
ack
Datum Lymfkörtlar i bäckenet

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkback är
ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Skelett
Skelett

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

Följdfråga till
U3_fjarr_skelett

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_skelett är
ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

U3_fjarr_skelett

U3_Fjärrmet_Skelett_Histpatv U3_fjarr_skelett_hi
erif
stverif
Skelett Histopatologiskt
verifierad
U3_Fjärrmet_Skelett_Datum
Datum Skelett

U3_fjarr_skelett_da Följdfråga till
tum
U3_fjarr_skelett

Synlig och
obligatorisk
omU3_fjarr_skelett är
ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Binjure
Binjure

U3_fjarr_binjure

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet_Binjure_Histpat- U3_fjarr_binjure_hi Följdfråga till
verif
stverif
U3_fjarr_binjure
Binjure Histopatologiskt
verifierad

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_binjure är
ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

U3_Fjärrmet_Binjure_Datum
Datum Binjure

U3_fjarr_binjure_da Följdfråga till
tum
U3_fjarr_binjure

Synlig och
obligatorisk
omU3_fjarr_binjure är
ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_CNS
CNS

U3_fjarr_cns

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

Följdfråga till
U3_fjarr_cns

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_cns är
ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

U3_Fjärrmet_CNS_Histpatverif U3_fjarr_cns_histv
erif
CNS Histopatologiskt
verifierad
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Följdfråga till
U3_fjarrmet

Beskrivning/hjälptext
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

U3_Fjärrmet_CNS_Datum
Datum CNS

U3_fjarr_cns_datum

Följdfråga till
U3_fjarr_cns

Synlig och obligatorisk om U3_fjarr_cns
är ikryssad

Datum

U3 Fjärrmet annat läge
Fjärrmetastas annat läge

U3_fjmet_annat

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet=Ja

Kryssruta

Fjärrmetastas annat läge

U3 Histopatologiskt verifierad
fjärrmet
Annat Histopatologiskt
verifierad

U3_histverif_fjmet

Följdfråga till
U3_fjmet_annat

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_annat är
ikryssad

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Histopatologiskt verifierad
fjärrmetastas

U3 Fjärrmet annat, datum
Datum Annat

U3_fjarr_annat_dat Följdfråga till
um
U3_fjmet_annat

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_annat är
ikryssad

Datum

Datum för fjärrmetastas

U3 Fjärrmet annat läge,
specificera
Annat, specificera

U3_fjmet_annattxt

Följdfråga till
U3_fjmet_annat

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_annat är
ikryssad

Text 400

Fjärrmetastas annat läge specificera

Bedömning

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Rubrik

U3 Bedömd på MDTkonferens
Bedömd på MDT konferens

U3_bed_mdtkonf

Följdfråga till
U2_cancerrec

Synlig och
obligatorisk om
U2_cancerrec=Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Bedömd på MDT konferens
(multidisciplinär teamkonferens)

U3 Datum för MDT-konferens
Datum för MDT-konferens

U3_dat_mdtkonf

Följdfråga till
U3_bed_mdtkonf

Synlig om
U3_bed_mdtkonf=Ja

Datum

Datum för MDT-konferens

U3 Kirurg
Kirurg

U3_kirurg

Följdfråga till
U3_bed_mdtkonf

Någon måste fyllas i
om Bedömd på MDT
konferens=Ja
U3_bed_mdtkonf=Ja

Kryssruta

Bedömd av kirurg på MDT konferens

U3 Onkolog
Onkolog

U3_onkolog

Följdfråga till
U3_bed_mdtkonf

Någon måste fyllas i
om Bedömd på MDT
konferens=Ja
U3_bed_mdtkonf=Ja

Kryssruta

Bedömd av onkolog på MDT
konferens

U3 Patolog
Patolog

U3_patolog

Följdfråga till
U3_bed_mdtkonf

Någon måste fyllas i
om Bedömd på MDT
konferens=Ja
U3_bed_mdtkonf =
Ja

Kryssruta

Bedömd av patolog på MDT
konferens

U3 Radiolog
Radiolog

U3_radiolog

Följdfråga till
Någon måste fyllas i
U3_bed_mdtkon om Bedömd på MDT
konferens=Ja
f
U3_bed_mdtkonf =
Ja

Kryssruta

Bedömd av radiolog på MDT
konferens
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

U3 Sjuksköterska
Sjuksköterska

U3_ssk

Följdfråga till
U3_bed_mdtkonf

U3 Beslut handläggning
Beslut om handläggning

U3_beslut

Följdfråga till
U2_cancerrec

Sena postoperativa
komplikationer

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Någon måste fyllas i
om Bedömd på MDT
konferens=Ja
U3_bed_mdtkonf =
Ja

Kryssruta

Bedömd av sjuksköterska på MDT
konferens

Synlig och
obligatorisk om
U2_cancerrec = Ja

Lista 1=Palliativ
2=Kurativ;
3=Ny bedömning
planeras

Beslut handläggning

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Postoperativ komplikation

Rubrik

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Block synligt även
när pat ej uppföljd,
men avliden "ja"

U5 Postoperativ komplikation
Postoperativ komplikation

U5_postopkompl

Huvudfråga

U5 Insufficiensfraktur i
bäckenet
Insufficiensfraktur i bäckenet

U5_insuffrakt

Följdfråga till
Synlig och
U5_postopkompl obligatorisk om
U5_postopkompl = Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Insufficiensfraktur i bäckenet

U5 Insuffiensfraktur reop
Reop insufficiensfraktur

U5_insuff_reop

Följdfråga till
U5_insuffrakt

Lista 0=Nej 1=Ja

Reoperation

U5 Ileus – subileus
Ileus - subileus

U5_ileus

Följdfråga till
Synlig och
U5_postopkompl obligatorisk om
U5_postopkompl = Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Ileus - subileus

U5 Ileus subileus reop
Reop Ileus - subileus

U5_ileus_reop

Följdfråga till
U5_ileus

Synlig och
obligatorisk om Ileus subileus=Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Reoperation

U5 Anastomoskomplikationer
Anastomoskomplikationer

U5_anastkompl

Följdfråga till
Synlig och
U5_postopkompl obligatorisk om
U5_postopkompl = Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Anastomoskomplikationer

U5 Anastomoskompl reop
Reop anastomoskompl

U5_anast_reop

Följdfråga till
U5_anastkompl

Synlig och
obligatorisk om
Anastomoskomplikati
oner=Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Reoperation

U5 Abscess i buk/bäcken
Abscess i buk/bäcken

U5_abscess

Följdfråga till
Synlig och
U5_postopkompl obligatorisk om
U5_postopkompl = Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Abscess i buk/bäcken

U5 Abscess reop
Reop abscess

U5_abscess_reop

Följdfråga till
U5_abscess

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Reoperation abscess
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Obligatorisk Någon
postop kompl nedan
måste besvaras med
Ja om Postoperativ
komplikation=Ja

Synlig och
obligatorisk om
insuffiensfraktur=Ja

Synlig och obligatorisk om Abscess i
buk/bäcken=Ja
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

U5 Stomikomplikationer
Stomikomplikationer

U5_stomikompl

U5 Stomikompl reop
Reop stomikompl

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Följdfråga till
Synlig och
U5_postopkompl obligatorisk om
U5_postopkompl = Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Stomikomplikationer

U5_stomikompl_re
op

Följdfråga till
U5_stomikompl

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Reoperation stomikomplikationer

U5 Ärrbråck
Ärrbråck

U5_arrbrack

Följdfråga till
Synlig och
U5_postopkompl obligatorisk om
U5_postopkompl = Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Ärrbråck

U5 Ärrbråck reop
Reop ärrbråck

U5_arrbrack_reop

Följdfråga till
U5_arrbrack

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Reoperation ärrbråck

U5 Anal inkontinens
Anal inkontinens

U5_analinkont

Följdfråga till
Synlig och
U5_postopkompl obligatorisk om
U5_postopkompl = Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Anal inkontinens

U5 Anal inkontinens reop
Reop anal inkontinens

U5_analinkont_reo
p

Följdfråga till
U5_analinkont

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Reoperation anal inkontinens

U5 Miktionsbesvär
Miktionsbesvär

U5_miktbesvar

Följdfråga till
Synlig och
U5_postopkompl obligatorisk om
U5_postopkompl = Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Miktionsbesvär

U5 Miktionsbesvär reop
Reop miktionsbesvär

U5_miktbesvar_reo Följdfråga till
p
U5_miktbesvar

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Reoperation miktionsbesvär

U5 Sexuella komplikationer
Sexuella komplikationer

U5_sexkompl

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Sexuella komplikationer

U5 Sexuella kompl reop
Reop sexuella kompl

U5_sexkompl_reop Följdfråga till
U5_sexkompl

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Reoperation sexuella komplikationer

U5 Annan komplikation
Annan komplikation

U5_annankompl

Följdfråga till
Synlig och
U5_postopkompl obligatorisk om
U5_postopkompl = Ja

Lista; 0=Nej: 1=Ja
9= Uppgift saknas

Annan komplikation

U5 Annan kompl reop
Reop annan komplikation

U5_annan_reop

Följdfråga till
U5_annankompl

Lista; 0=Nej: 1=Ja

U5 Annan komplikation,
specificera
Annan komplikation,
specificera

U5_annankompltxt

Följdfråga till
Synlig och obligatoU5_annankompl risk om Annan
komplikation=Ja
U5_annankompl = Ja

Text 400
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Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Synlig och obligatorisk om Stomikomplikationer=Ja

Synlig och
obligatorisk om
Ärrbråck=Ja

Synlig och
obligatorisk om Anal
inkontinens=Ja
U5_analinkont

Synlig och
obligatorisk om
Miktionsbesvär=Ja
U5_miktbesvar

Följdfråga till
Synlig och
U5_postopkompl obligatorisk om
U5_postopkompl = Ja
Synlig och obligatorisk om Sexuella
komplikationer=Ja
U5_sexkompl

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Annan komplikation, specificera
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Fortsatt Handläggning

Rubrik

U4 Är pat nu till synes tumörfri U4_tumorfri
Är patienten nu till synes
tumörfri?

Följdfråga till
U0_aldrigtumfri
och
U2_cancerrec

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Synlig och
obligatorisk om
U0_aldrigtumfri INTE
är ikryssad och
U2_cancerrec =Ja

2015 – endast
alternativen Nej
och Ja ska vara
tillgängliga, en
annan värdelista
ska väljas

Beräkningar/ kontroller

U6_fortskontr

U6 fortskontr_enhet
Fortsatta kontroller sjukhus,
klinik

U6_fortskontr_enhet

U6 Forts kontr sjukhus, klinik
Sjukhus, klinik

U6_fortskontrsjhklin Följdfråga till
U6_fortskontr

U6 Forts kontr sjukhuskod
Sjukhuskod

U6_fortskontrsjhkod

U6 Forts kontr klinikkod
Klinikkod

U6_fortskontrklinkod

U6 Remitterad_onkbeh
Remitterad för onkologisk
behandling

U6_remonkbeh

U6_remonkbeh_enhet

U6_remonkbeh_en
het

U6_Remitterad_onksjhklin
Remitterad för onkologisk
behandling sjukhus, klinik

U6_remonksjhklin

Följdfråga till
U6_remonkbeh

U6
Remitterad_onkbeh_sjukhusk
od
Sjukhuskod

U6_remonksjhkod

Följdfråga till
U6_remonkbeh

Hämtas automatiskt
från val i lista
U6_remonkbeh_enhet

U6
Remitterad_onkbeh_klinikkod
Klinikkod

U6_remonkklinkod

Följdfråga till
U6_remonkbeh

Hämtas automatiskt
från val i lista
U6_remonkbeh_enhet
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Synlig

Lista; 0=Nej: 1=Ja

Enheter för fortsatta
kontroller kan väljas

VD-lista

Osynlig

Beskrivning/hjälptext

Lista
Är pat nu till synes tumörfri?
0=Nej; 1=Ja
2=Oklart, utredning
pågår; 3=Oklart,
ingen utredning

U6 Fortsatta kontroller
Fortsatta kontroller

Följdfråga till
U6_fortskontr

Datatyp
ev listvärden

Fortsatta kontroller

Hämtas automatiskt
från val i listan
U6_fortskontr_enhet

Text 250

Fortsatta kontroller vid sjukhus, klinik

Följdfråga till
U6_fortskontr

Hämtas automatiskt
från val i listan
U6_fortskontr_enhet

Text

Sjukhuskod, fortsatta kontroller

Följdfråga till
U6_fortskontr

Hämtas automatiskt
från val i listan
U6_fortskontr_enhet

Text

Klinikkod, fortsatta kontroller

Synlig

Lista; 0=Nej: 1=Ja

VD-lista
Osynlig

Hämtas automatiskt
från val i lista
U6_remonkbeh_enhet

Text 100
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3-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Variabler som inte längre
ingår
U3 Datum för första
fjärrmetastas
Datum för första
fjärrmetastas?

U3_dat_fjarrmet

U1 Ev skyddande stomi
nedlagd
Ev skyddande stomi nedlagd

U1_stomi

U1 Datum för skyddande
stomi
Datum skyddande stomi
nedlagd

U1_stomidatum
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Plocka bort 2019

Datum

Följdfråga till
A2_stomi (i
opfliken)

Synlig endast om pat Utgår 2022-01
fått skyddande stomi,
uppgift hämtad från
flik3 behandling/op
A2_stomi=Ja

Lista
0=Nej
1=Ja

Följdfråga till
U1_skyddstomi

Synlig om skyddande Utgår 2022-01
stomi nedlagd=Ja

Datum
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5-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Inrapporteringsuppfiter

Rubrik

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

U50 Initierat av
Initierat av

U50_initav

Ifylles automatiskt
Text
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Initierat av

U50 Inrapportör
Inrapportör

U50_inrapp

Ifylles automatiskt
Text
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Inrapportör

U50 Sjukhus klinik
Sjukhus klinik

U50_sjhklin

Osynlig

Ifylles automatiskt
Text
inca.user.position.full
NameWithCode

U50 Sjukhuskod
Sjukhkod

U50_sjhkod

Synlig för monitor

Ifylles automatiskt

Text

U50 Klinikkod
Klinkod

U50_klinkod

Synlig för monitor

Ifylles automatiskt

Text

U50 Monitors kommentar
Monitors kommentar

U50_monkom

Synlig för monitor

U50 Läkare
Anmälande läkare

U50_lakare

U50 Inrappdatum
Datum för inrapportering

U50_rapportdatum

Osynlig

U50_uppgsaknas
U50_uppgsaknas
Markera om komplett
registrering ej kan utföras pga
att uppgifter saknas

Primära diagnosuppgifter
U50_patejuppfoljd
Patienten är inte uppföljd

Text

Monitors kommentar i fri text

Text

Ansvarig läkare

Datum

Datum för inrapportering

Om ikryssad, visa:
Kryssruta
OBS! Du har markerat att Uppgifter saknas som innebär att
kontroller av variabler ej kommer att
genomföras vid vald
åtgärd. I och med
det här beslutet så
medverkar du till att
uppgifter i formuläret
är ofullständiga och
kan medföra svårigheter att utföra statistik på dessa uppgifter.
Rubrik

U50_patejuppfoljd
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Huvudfråga 1

Om ikryssad besvaras endast "avliden"
samt "sena postoperativa komplikationer"
om avliden "ja"

Kryssruta

Markeras om pat ej är uppföljd
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5-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

U50_KanEjIfyllas
Patienten är inte uppföljd vid
vår klinik

U50_kanejifyllas

Huvudfråga

Om den är ikryssad
visas VD-lista
U50_uppf_enhet,
resten av formuläret
ska döljas. Åtgärdslista filtreras, ej möjligt att spara i register
ska skickas till RCC.

U50_uppf_enhet
Ange enhet för uppföljning

U50_uppf_enhet

Följdfråga till
Synlig och
U50_kanejifyllas obligatorisk om
U50_kanejifyllas är
true.

U50_uppf_sjhklin
Uppföljd vid annan enhet
sjhklin

U50_uppf_sjhklin

Följdfråga till
Osynlig
U50_kanejifyllas

Hämtas automatiskt
från val i listan
U50_uppf_enhet

Text 100

U50_UppfSjhkod
Sjukhuskod

U50_uppfsjhkod

Följdfråga till
Synlig för monitor
U50_kanejifyllas

Hämtas automatiskt
från val i listan
U50_uppf_enhet

Text

U50_UppfKlinikkod
Klinikkod

U50_uppfklinkod

Följdfråga till
Synlig för monitor
U50_kanejifyllas

Hämtas automatiskt
från val i listan
U50_uppf_enhet

Text

U50 Uppfoljningsdat
Uppföljningsdatum

U50_besoksdat

U50_Aldrig tumfri
Patienten aldrig tumörfri

U50_aldrigtumfri

U56 Avliden
Avliden

U56_avliden

Sätts till Ja om
avlidendatum finns

U56 Avliden datum
Avliden datum

U56_avlidendatum

Hämtas från
systemvariabel när
det finns

Stomi
U51_uppfstomi
Har patienten stomi?

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Uppföljningsdatum för
3 år måste inträffa
35-46 månader efter
diagnosdatum. För 5
år måste datumet
inträffa 59-70 månader efter diagnosdatum.

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Kryssruta

Markeras om påminnelse skickas till
enhet som ej sett pat

VD-lista

Om uppgift finns ang var uppföljning
av pat sker väljs den enheten i VDlistan

Datum

Huvudfråga

Uppföljningsdatum (besök/ telefon/
journalgenomgång enl riktlinjer i
användarinstruktionen)

Kryssruta
Lista; 0=Nej; 1=Ja
Hämtas från
systemvariabel

Avliden

Datum

Rubrik
U51_uppfstomi

Cancerrecidiv
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Huvudfråga

Alltid synlig, alltid
obligatorisk

Ny variabel från
2022-01

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Här visas variablerna från "Recidiv anmälan" -formuläret
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5-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Sena postoperativa
komplikationer

Rubrik

U55 Postoperativ komplikation U55_postopkompl
Postoperativ komplikation

Huvudfråga

U55 Insufficiensfraktur i
bäckenet
Insufficiensfraktur i bäckenet

U55_insuffrakt

U55 Insuffiensfraktur reop
Reop insufficiensfraktur

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Postoperativ komplikation

Följdfråga till
Synlig och
U55_postopkom obligatorisk om
U55_postopkompl =
pl
Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Insufficiensfraktur i bäckenet

U55_insuff_reop

Följdfråga till
U55_insuffrakt

Lista 0=Nej 1=Ja

Reoperation

U55 Ileus – subileus
Ileus - subileus

U55_ileus

Följdfråga till
Synlig och
U55_postopkom obligatorisk om
U55_postopkompl =
pl
Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Ileus - subileus

U55 Ileus subileus reop
Reop Ileus - subileus

U55_ileus_reop

Följdfråga till
U55_ileus

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Reoperation

U55
Anastomoskomplikationer
Anastomoskomplikationer

U55_anastkompl

Följdfråga till
Synlig och
U55_postopkom obligatorisk om
U55_postopkompl =
pl
Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Anastomoskomplikationer

U55 Anastomoskompl reop
Reop anastomoskompl

U55_anast_reop

Följdfråga till
Synlig och
U55_anastkompl obligatorisk om
Anastomoskomplikati
oner=Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Reoperation

U55 Abscess i buk/bäcken
Abscess i buk/bäcken

U55_abscess

Följdfråga till
Synlig och
U55_postopkom obligatorisk om
U55_postopkompl =
pl
Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Abscess i buk/bäcken

U55 Abscess reop
Reop abscess

U55_abscess_reop Följdfråga till
U55_abscess

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Reoperation abscess

U55 Stomikomplikationer
Stomikomplikationer

U55_stomikompl

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Stomikomplikationer
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Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Block synligt även
när pat ej uppföljd,
men avliden "ja"
Obligatorisk Någon
postop kompl nedan
måste besvaras med
Ja om Postoperativ
komplikation=Ja

Synlig och
obligatorisk om
insuffiensfraktur=Ja

Synlig och
obligatorisk om Ileus subileus=Ja

Synlig och
obligatorisk om
Abscess i
buk/bäcken=Ja

Följdfråga till
Synlig och
U55_postopkom obligatorisk om
U55_postopkompl =
pl
Ja
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5-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

U55 Stomikompl reop
Reop stomikompl

U55_stomikompl_r
eop

U55 Ärrbråck
Ärrbråck

U55_arrbrack

U55 Ärrbråck reop
Reop ärrbråck

U55_arrbrack_reop Följdfråga till
U55_arrbrack

U55 Anal inkontinens
Anal inkontinens

U55_analinkont

U55 Anal inkontinens reop
Reop anal inkontinens

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Följdfråga till
Synlig och obligatoU55_stomikompl risk om Stomikomplikationer=Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Reoperation stomikomplikationer

Följdfråga till
Synlig och obligatoU55_postopkom risk om U55_postoppl
kompl = Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Ärrbråck

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Reoperation ärrbråck

Följdfråga till
Synlig och obligatoU55_postopkom risk om U55_postoppl
kompl = Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Anal inkontinens

U55_analinkont_re
op

Följdfråga till
U55_analinkont

Synlig och obligatorisk om Anal inkontinens=Ja
U55_analinkont

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Reoperation anal inkontinens

U55 Miktionsbesvär
Miktionsbesvär

U55_miktbesvar

Följdfråga till
Synlig och obligatoU55_postopkom risk om U55_postoppl
kompl = Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Miktionsbesvär

U55 Miktionsbesvär reop
Reop miktionsbesvär

U55_miktbesvar_re Följdfråga till
Synlig och obligatoop
U55_miktbesvar risk om Miktionsbesvär=Ja
U55_miktbesvar

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Reoperation miktionsbesvär

U55 Sexuella komplikationer
Sexuella komplikationer

U55_sexkompl

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Sexuella komplikationer

U55 Sexuella kompl reop
Reop sexuella kompl

U55_sexkompl_reo Följdfråga till
p
U55_sexkompl

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Reoperation sexuella komplikationer

U55 Annan komplikation
Annan komplikation

U55_annankompl

Följdfråga till
Synlig och obligatoU55_postopkom risk om U55_postoppl
kompl = Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja
9= Uppgift saknas

Annan komplikation

U55 Annan kompl reop
Reop annan komplikation

U55_annan_reop

Följdfråga till
U55_annankom
pl

Synlig och obligatorisk om Annan komplikation=Ja U55_annankompl = Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja

U55 Annan komplikation,
specificera
Annan komplikation,
specificera

U55_annankompltxt Följdfråga till
U55_annankom
pl

Synlig och obligatorisk om Annan komplikation=Ja U55_annankompl = Ja

Text 400
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Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Synlig och obligatorisk om Ärrbråck=Ja

Följdfråga till
Synlig och obligatoU55_postopkom risk om U55_postoppl
kompl = Ja
Synlig och obligatorisk om Sexuella
komplikationer=Ja
U55_sexkompl

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Annan komplikation, specificera
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5-årsuppföljning
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Följdfråga till
U50_aldrigtumfri
och
U2_cancerrec

Synlig och
obligatorisk om
U50_aldrigtumfri
INTE är ikryssad och
U2_cancerrec =Ja

2015 – endast
alternativen Nej
och Ja ska vara
tillgängliga, en
annan värdelista
ska väljas

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Lista ColRec_PatTumFri: 0=Nej
1=Ja; 2=Oklart,
utredning pågår
3=Oklart, ingen
utredning

Är pat nu till synes tumörfri?

Synlig

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Fortsatta kontroller

Följdfråga till
U56_fortskontr

Enheter för fortsatta
kontroller kan väljas

VD-lista

U56 Forts kontr sjukhus, klinik U56_fortskontrsjhklin
Sjukhus, klinik

Följdfråga till
U56_fortskontr

Osynlig

U56 Forts kontr sjukhuskod
Sjukhuskod

U56_fortskontrsjhkod

U56 Forts kontr klinikkod
Klinikkod

U56_fortskontrklinkod

U56 Remitterad_onkbeh
Remitterad för onkologisk
behandling

U56_remonkbeh

U56_remonkbeh_enhet

U56_remonkbeh_enhet

U56_Remitterad_onksjhklin
Remitterad för onkologisk
behandling sjukhus, klinik

U56_remonksjhklin Följdfråga till
Osynlig
U56_remonkbeh

Hämtas automatiskt
från val i lista
U56_remonkbeh_enhet

U56
Remitterad_onkbeh_sjukhusk
od
Sjukhuskod

U56_remonksjhkod Följdfråga till
U56_remonkbeh

Hämtas automatiskt
från val i lista
U56_remonkbeh_enhet

U56
Remitterad_onkbeh_klinikkod
Klinikkod

U56_remonkklinkod

Hämtas automatiskt
från val i lista
U56_remonkbeh_enhet

Fortsatt Handläggning
U56 Är pat nu till synes
tumörfri
Är patienten nu till synes
tumörfri?

U56_tumorfri

U56 Fortsatta kontroller
Fortsatta kontroller

U56_fortskontr

U56 fortskontr_enhet
Fortsatta kontroller sjukhus,
klinik

U56_fortskontr_enhet
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Hämtas automatiskt
från val i listan
U56_fortskontr_enhet

Text 250

Fortsatta kontroller vid sjukhus, klinik

Följdfråga till
U56_fortskontr

Hämtas automatiskt
från val i listan
U56_fortskontr_enhet

Text

Sjukhuskod, fortsatta kontroller

Följdfråga till
U56_fortskontr

Hämtas automatiskt
från val i listan
U56_fortskontr_enhet

Text

Klinikkod, fortsatta kontroller

Synlig

Lista; 0=Nej; 1=Ja

VD-lista

Följdfråga till
U56_remonkbeh

Text 100
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Recidivanmälan
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Inrapporteringsuppfiter

Rubrik

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

ur Initierat av
Initierat av

ur_initav

Ifylles automatiskt
Text 100
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Initierat av

ur Inrapportör
Inrapportör

ur_inrapp

Ifylles automatiskt
Text 100
inca.user.firstName+
inca.user.lastName

Inrapportör

ur Sjukhus klinik
Sjukhus klinik

ur_sjhklin

Ifylles automatiskt
Text 400
inca.user.position.full
NameWithCode

ur Sjukhuskod
Sjukhkod

ur_sjhkod

Synlig för monitor

Ifylles automatiskt

Text 10

ur Klinikkod
Klinkod

ur_klinkod

Synlig för monitor

Ifylles automatiskt

Text 10

ur Monitors kommentar
Monitors kommentar

ur_monkom

Synlig för monitor

ur Läkare
Anmälande läkare

ur_lakare

ur Inrappdatum
Datum för inrapportering

ur_rapportdatum

Cancerrecidiv
ur uppgift saknas
ur_uppgiftsaknas
Markera om komplett
registrering ej kan utföras pga
att uppgifter saknas
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Fr o m 2014

Ifylles automatiskt

Text 400

Monitors kommentar i fri text

Text 250

Ansvarig läkare

Datum

Datum för inrapportering

Rubrik
Alltid synlig

Om ur_uppgiftsakKryssruta
nas ikryssad, visa:
OBS! Du har markerat att Uppgifter saknas som innebär att
kontroller av variabler ej kommer att
genomföras vid vald
åtgärd. I och med
det här beslutet så
medverkar du till att
uppgifter i formuläret
är ofullständiga och
kan medföra svårigheter att utföra statistik på dessa uppgifter.

116 (130)

Recidivanmälan
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Alltid synlig. Någon
av U2_lokrec eller
U3_fjarrmet måste
vara "JA" om
U2_cancerrec=JA.

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Cancerrecidiv

Synlig och
obligatorisk om
U2_cancerrec =Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Lokalrecidiv (recidiv i samma område som primärtumören). Definition
lokalrecidiv kolon: Tumörväxt i bukhålan utanför parenkymatösa organ
relaterad till ursprunglig tumörsjukdom i kolon inkluderande peritonealt
recidiv/ carcinomatos, tumörväxt i
incisioner

U2 Cancerrecidiv
Cancerrecidiv hos tidigare
kurativt opererade inkl
metastaskirurgi

U2_cancerrec

U2 Lokalrecidiv
Lokalrecidiv (recidiv i samma
område som primärtumören)

U2_lokrec

U2 Histopatologiskt verifierat
lokalrecidiv
Histopatologiskt verifierat

U2_histverif_lokrec Följdfråga till
U2_lokrec

Synlig och
obligatorisk
omU2_lokrec =Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Histopatologiskt verifierat
lokalrecidiv

U2 Datum för första recidiv
Datum för första recidiv

U2_dat_lokrec

Följdfråga till
U2_lokrec

Synlig och
obligatorisk om
U2_lokrec =Ja.
Ska ej kunna vara
före diagnosdatum
A1_Diagnosdatum

Datum

Datum för första lokalrecidiv

U3 Fjärrmetastas
Fjärrmetastas

U3_fjarrmet

Följdfråga till
U2_cancerrec

Synlig och
obligatorisk om
U2_cancerrec = Ja
Minst en följdfråga
ska vara ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Fjärrmetastas

U3 Fjärrmet lever
Lever

U3_fjmet_lever

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

Fjärrmetastas i lever

U3_Fjärrmet lever histopatol
verifierad
Lever Histopatologiskt
verifierad

U3_fjarr_lever_hist
verif

Följdfråga till
U3_fjmet_lever

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_lever är
ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Histopatologiskt verifierad
fjärrmetastas

U3_Fjärrmet lever datum
Datum Lever

U3_fjarr_lever_datu Följdfråga till
m
U3_fjmet_lever

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_lever är
ikryssad

Datum

Datum för fjärrmetastas lever

U3_Fjärrmet lunga
Lunga

U3_fjmet_lunga

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

Fjärrmetastas i lunga

U3_Fjärrmet lunga histopatol
verifierad
Lunga Histopatologiskt
verifierad

U3_fjarr_lunga_hist Följdfråga till
verif
U3_fjmet_lunga

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_lunga är
ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Histopatologiskt verifierad
fjärrmetastas
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Följdfråga till
U2_cancerrec

Följdfråga till
U3_fjarrmet
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Recidivanmälan
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig och
obligatorisk
omU3_fjmet_lunga är
ikryssad

Datum

Datum för fjärrmetastas

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

Fjärrmetastas peritoneal carcinos

U3_Fjärrmet periton histopatol U3_fjarr_periton_hi Följdfråga till
verifierad
stverif
U3_fjarr_periton
Peritoneum Histopatologiskt
verifierad

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_periton är
ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Histopatologiskt verifierad
fjärrmetastas

U3_Fjärrmet periton datum
Datum för Peritoneum

U3_fjarr_periton_d
atum

Följdfråga till
U3_fjarr_periton

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_periton är
ikryssad

Datum

Datum för fjärrmetastas

U3_Fjärrmet_Ovarium
Ovarium

U3_fjarr_ovarium

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet_Ovarium_Histpatverif
Ovarium Histopatologiskt
verifierad

U3_fjarr_ovarium_h Följdfråga till
U3_fjarr_ovariu
istverif
m

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_ovarium är
ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

U3_Fjärrmet_Ovarium_Datum U3_fjarr_ovarium_d Följdfråga till
U3_fjarr_ovariu
atum
Datum Ovarium
m

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_ovarium är
ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Lymfkparaaortcentbuk
Lymfkörtlar
paraaortalt/centralt buk

U3_fjarr_lymfkpara Följdfråga till
aortcentbuk
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet_Lymfkparaaortcentbuk_Histpatverif
Lymfkörtlar
paraaortalt/centralt buk
Histopatologiskt verifierad

U3_fjarr_lymfkpara Följdfråga till
aortcentbuk_histver U3_fjarr_lymfkp
if
araaortcentbuk

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkparaao
rtcentbuk är ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

U3_Fjärrmet_Lymfkparaaortcentbuk_Datum
Datum Lymfkörtlar
paraaortalt/centralt buk

U3_fjarr_lymfkpara Följdfråga till
aortcentbuk_datum U3_fjarr_lymfkp
araaortcentbuk

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkparaao
rtcentbuk är ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Lymfkljumne
Lymfkörtlar ljumske/nedre
extremitet

U3_fjarr_lymfkljum
ne

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet lunga datum
Datum Lunga

U3_fjarr_lunga_dat Följdfråga till
um
U3_fjmet_lunga

U3_Fjärrmetastas peritoneal
carcinos
Peritoneal carcinos

U3_fjarr_periton
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Följdfråga till
U3_fjarrmet

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller
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Recidivanmälan
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

U3_Fjärrmet_Lymfkljumne_Histpatverif
Lymfkörtlar ljumske/nedre
extremitet Histopatologiskt
verifierad

U3_fjarr_lymfkljumne_histverif

Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfklju obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkljumne
mne
är ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

U3_Fjärrmet_Lymfkljumne_Datum
Datum Lymfkörtlar
ljumske/nedre extremitet

U3_fjarr_lymfkljumne_datum

Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfklju obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkljumne
mne
är ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Lymfksuprakoe
Lymfkörtlar supraklav/övre
extremitet

U3_fjarr_lymfksupr
akoe

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Kryssruta

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

U3_Fjärrmet_Lymfksuprakoe_ U3_fjarr_lymfksupr
Histpatverif
akoe_histverif
Lymfkörtlar supraklav/övre
extremitet Histopatologiskt
verifierad

Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfksu obligatorisk om
U3_fjarr_lymfksuprak
prakoe
oe är ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

U3_Fjärrmet_Lymfksuprakoe_ U3_fjarr_lymfksupr
Datum
akoe_datum
Datum Lymfkörtlar
supraklav/övre extremitet

Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfksu obligatorisk om
U3_fjarr_lymfksuprak
prakoe
oe är ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Lymfkintrathor
Lymfkörtlar intrathorakalt

U3_fjarr_lymfkintrat Följdfråga till
hor
U3_fjarrmet

U3_Fjärrmet_Lymfkintrathor_
Histpatverif
Lymfkörtlar intrathorakalt
Histopatologiskt verifierad

U3_fjarr_lymfkintrat Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfkint obligatorisk om
hor_histverif
U3_fjarr_lymfkintrath
rathor
or är ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

U3_Fjärrmet_Lymfkintrathor_
Datum
Datum Lymfkörtlar
intrathorakalt

U3_fjarr_lymfkintrat Följdfråga till
Synlig och
U3_fjarr_lymfkint obligatorisk om
hor_datum
U3_fjarr_lymfkintrath
rathor
or är ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Lymfkbackenet
Lymfkörtlar i bäckenet

U3_fjarr_lymfkback Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet_Lymfkbackenet_ U3_fjarr_lymfkback Följdfråga till
U3_fjarr_lymfkb
Histpatverif
_histverif
ack
Lymfkörtlar i bäckenet
Histopatologiskt verifierad

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkback är
ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

U3_Fjärrmet_Lymfkbackenet_ U3_fjarr_lymfkback Följdfråga till
U3_fjarr_lymfkb
Datum
_datum
ack
Datum Lymfkörtlar i bäckenet

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_lymfkback är
ikryssad

Datum
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Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Beskrivning/hjälptext

Kryssruta
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Recidivanmälan
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

U3_Fjärrmet_Skelett
Skelett

U3_fjarr_skelett

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet_Skelett_Histpatverif
Skelett Histopatologiskt
verifierad

U3_fjarr_skelett_histverif

Följdfråga till
U3_fjarr_skelett

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_skelett är
ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

U3_Fjärrmet_Skelett_Datum
Datum Skelett

U3_fjarr_skelett_datum

Följdfråga till
U3_fjarr_skelett

Synlig och
obligatorisk
omU3_fjarr_skelett är
ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_Binjure
Binjure

U3_fjarr_binjure

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet_Binjure_Histpat- U3_fjarr_binjure_verif
histverif
Binjure Histopatologiskt
verifierad

Följdfråga till
U3_fjarr_binjure

Synlig och
obligatorisk
omU3_fjarr_binjure är
ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

U3_Fjärrmet_Binjure_Datum
Datum Binjure

U3_fjarr_binjure_datum

Följdfråga till
U3_fjarr_binjure

Synlig och
obligatorisk
omU3_fjarr_binjure är
ikryssad

Datum

U3_Fjärrmet_CNS
CNS

U3_fjarr_cns

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

U3_Fjärrmet_CNS_Histpatverif
CNS Histopatologiskt
verifierad

U3_fjarr_cns_histverif

Följdfråga till
U3_fjarr_cns

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_cns är
ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

U3_Fjärrmet_CNS_Datum
Datum CNS

U3_fjarr_cns_datum

Följdfråga till
U3_fjarr_cns

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjarr_cns är
ikryssad

Datum

U3 Fjärrmet annat läge
Fjärrmetastas annat läge

U3_fjmet_annat

Följdfråga till
U3_fjarrmet

Någon måste kryssas
i om U3_fjarrmet = Ja

Kryssruta

Fjärrmetastas annat läge

U3 Histopatologiskt verifierad
fjärrmet
Annat Histopatologiskt
verifierad

U3_histverif_fjmet

Följdfråga till
U3_fjmet_annat

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_annat är
ikryssad

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Histopatologiskt verifierad
fjärrmetastas

U3 Fjärrmet annat, datum
Datum Annat

U3_fjarr_annat_datum

Följdfråga till
U3_fjmet_annat

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_annat är
ikryssad

Datum

Datum för fjärrmetastas
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Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext
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Recidivanmälan
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

U3 Fjärrmet annat läge,
specificera
Annat, specificera

Följdfråga till
U3_fjmet_annat

U3_fjmet_annattxt

Bedömning

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Synlig och
obligatorisk om
U3_fjmet_annat är
ikryssad

Text 400

Fjärrmetastas annat läge specificera

Synlig och
obligatorisk om
U2_cancerrec = Ja

Lista; 0=Nej; 1=Ja

Bedömd på MDT konferens
(multidisciplinär teamkonferens)

Rubrik

U3 Bedömd på MDTkonferens
Bedömd på MDT konferens

U3_bed_mdtkonf

Följdfråga till
U2_cancerrec

U3 Datum för MDT-konferens
Datum för MDT-konferens

U3_dat_mdtkonf

Följdfråga till
Synlig om
U3_bed_mdtkonf U3_bed_mdtkonf=Ja

Datum

Datum för MDT-konferens

U3 Kirurg
Kirurg

U3_kirurg

Följdfråga till
Någon måste fyllas i
U3_bed_mdtkonf om Bedömd på MDT
konferens=Ja
U3_bed_mdtkonf=Ja

Kryssruta

Bedömd av kirurg på MDT konferens

U3 Onkolog
Onkolog

U3_onkolog

Följdfråga till
Någon måste fyllas i
U3_bed_mdtkonf om Bedömd på MDT
konferens=Ja
U3_bed_mdtkonf=Ja

Kryssruta

Bedömd av onkolog på MDT
konferens

U3 Patolog
Patolog

U3_patolog

Följdfråga till
Någon måste fyllas i
U3_bed_mdtkonf om Bedömd på MDT
konferens=Ja
U3_bed_mdtkonf=Ja

Kryssruta

Bedömd av patolog på MDT
konferens

U3 Radiolog
Radiolog

U3_radiolog

Följdfråga till
Någon måste fyllas i
U3_bed_mdtkonf om Bedömd på MDT
konferens=Ja
U3_bed_mdtkonf=Ja

Kryssruta

Bedömd av radiolog på MDT
konferens

U3 Sjuksköterska
Sjuksköterska

U3_ssk

Följdfråga till
Någon måste fyllas i
U3_bed_mdtkonf om Bedömd på MDT
konferens=Ja
U3_bed_mdtkonf =
Ja

Kryssruta

Bedömd av sjuksköterska på MDT
konferens

U3 Beslut handläggning
Beslut om handläggning

U3_beslut

Följdfråga till
U2_cancerrec

Lista
1=Palliativ
2=Kurativ
3=Ny bedömning
planeras

Beslut handläggning
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Synlig och
obligatorisk om
U2_cancerrec = Ja
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Recidivanmälan
Variabelnamn
Kortnamn
Text i formulär (etikett/label)

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor, Synlig - villkor

Autoifylles utifrån första datum på fjärrmetastas
U3_fjarr_lever_datum
U3_fjarr_lunga_datum
U3_fjarr_periton_datum
U3_fjarr_ovarium_datum
U3_fjarr_lymfkparaaortcentbuk
_datum
U3_fjarr_lymfkljumne_datum
U3_fjarr_lymfksuprakoe_datum
U3_fjarr_lymfkintrathor_datum
U3_fjarr_lymfkback_datum
U3_fjarr_skelett_datum
U3_fjarr_binjure_datum
U3_fjarr_cns_datum
U3_fjarr_annat_datum

Plocka bort 2019.
(önskemål om att
lägga tillbaka 2021,
ingår ej i dagsläget)

Giltighet, förändring + datum

Beräkningar/ kontroller

Datatyp
ev listvärden

Beskrivning/hjälptext

Variabler som inte längre
ingår
U3 Datum för första
U3_dat_fjarrmet
fjärrmetastas
Datum för första fjärrmetastas
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Datum
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Kolorektal PROM 2021
Variabelnamn
Text i formulär (etikett/label)
Stomi
Har du stomi påse på magen för avföring?
Stomityp
Om ja, har du
Tarm_lakemedel
Tar du några läkemedel mot besvär från tarmen?
Flera svarsalternativ är möjliga
Tarm_lakemedel_namn
Skriv gärna namnet på läkemedel
Om Stomi besvarats med Ja
Clscore_lukt
Känner du någon generande lukt från stomipåsen?
Clscore_leak
Sipprar det ut avföring under stomiplattan?
Clscore_kons
Vilken konsistens har din avföring?
Clscore_ont
Har du någonsin ont i och runt stomin?
Clscore_hud
Har du några problem med huden runt stomin?
Clscore_hernia
Har du märkt någon utbuktning runt stomin?
Clscore_management
Vem sköter din stomi?
Stomifrek
Upplever du problem med att du behöver tömma stomipåsen ofta?
Stomi_Toakontr
Tar du i förväg reda på var det finns toaletter när du lämnar hemmet?
Flera svarsalternativ är möjliga
Stomi_Toakontr_annan_anledning
nämligen
Stomi_Hopp_Mat
Händer det att du hoppar över måltider för att undvika att behöva tömma
stomipåsen?
Om Stomi besvarats med Nej
LARS_gas
Finns det tillfällen då du inte kan kontrolleras gaser?
LARS_leak
Har du någon gång oavsiktlig läckage av lös avföring?
LARS_frek
Hur ofta tömmer du tarmen?
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Huvudfråga/
följdfråga
Huvudfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor
Ej obligatorisk

Datatyp
ev listvärden
Lista; 1=Ja; 2=Nej

Följdfråga

Ej obligatorisk
Synlig om Stomi=Ja
Ej obligatorisk

Lista; 1=Tunntarmsstomi ileostomi; 2=Tjocktarmsstomi kolostomi

Huvudfråga

Följdfråga

Ej obligatorisk; Synlig om
Tarm_lakemedel = 2,3,4
Synlig om Stomi=JA
Synlig om Stomi=Ja

Multiselect, Lista; 1=Nej, jag tar ingaläkemedel; 2=Ja, jag tar läkemedel mot lös
avföring; 3=Ja, jag tar läkemedel mot förstoppning; 4=Ja, jag tar läkemedel mot
gaser; 5=Ja, jag tar lavemang irrigation
Fritext

Synlig om Stomi=Ja

Lista; 1=Nej aldrig; 2=Ja, mindre än en gång per vecka; 3=Ja, minst en gång
per vecka
Lista; 1=Nej, aldrig; 2=Ja, mindre än en gång per vecka; 3=Ja, minst en gång
per vecka
Lista; 1=Hård och klumpig; 2=Formad och mjuk; 3=Grötig; 4=Vattnig;
5=Varierande
Lista; 1=Nej, aldrig; 2=Ja

Synlig om Stomi=Ja

Lista; 1=Nej, aldrig; 2=Ja

Synlig om Stomi=Ja

Lista; 1=Nej; 2=Ja, jag har en liten utbuktning mindre än 10 cm; 3=Ja, jag har
en stor utbuktning större än 10 cm
Lista; 1=Jag gör det helt själv; 2=Jag behöver stöd och instruktion

Synlig om Stomi=Ja
Synlig om Stomi=Ja

Synlig om Stomi=Ja
Synlig om Stomi=Ja
Synlig om Stomi=Ja

Synlig om Stomi=Ja och
Stomi_Toakontr=4 annan
anledning
Synlig om Stomi=Ja

Lista; 1=Nej; 2=Ja, på dagen; 3=Ja, på natten; 4=Ja, både på dagen och på
natten
Multiselect, Lista; 1=Nej; 2=Ja, på grund av risk för urinläckage; 3=Ja, för att
tömma stomi/kontrollera stomi; 4=Ja, av annan anledning
Fritext

Lista; 1=Nej; 2=Ja

Synlig om Stomi=Nej
Lista; 1=Nej, aldrig; 2=Ja, mer sällan än en gång i veckan; 3=Ja, minst en gång
i veckan
Lista; 1=Nej, aldrig; 2=Ja, mer sällan än en gång i veckan; 3=Ja, minst en gång
i veckan
Lista; 1=Mer än 7 gånger per dag; 2=4-7 gånger per dag; 3=1-3 gånger per
dag; 4=Mer sällan än en gång per dag
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Kolorektal PROM 2021
Variabelnamn
Text i formulär (etikett/label)
LARS_fragment
Finns det tillfällen då du behöver tömma tarmen igen inom en timme
efter senaste tarmtömningen?
LARS_fragment_antal_vecka
Om Ja, ange ungefär hur många dagar 1-7 under en vecka
LARS_urge
Finns det tillfällen då du är i så stort behov av att tömma tarmen att du
måste rusa till toaletten?
LARS_urge_antal_vecka
Om Ja, ange ungefär hur många dagar 1-7 under en vecka
HallaAvf
Hur länge kan du hålla avföringen vid trängningar?
Toakontr
Tar du i förväg reda på var det finns toaletter när du lämnar hemmet?
Flera svarsalternativ är möjliga
Toakontr_annan_anledning
nämligen
Hopp_Mat
Händer det att du hoppar över måltider för att undvika att behöva gå på
toaletten?
Livet_Tarm
Om du skulle leva resten av ditt liv med din tarmfunktion som den är just
nu, hur skulle du uppleva detta?
Urin
Urin_Typ
Hur tömmer du urin?
Urinfrek_natt
Hur många gånger är du uppe och kissar/tömmer urin nattetid?
Urin_Urge
Har du uringträngningar som krävt omedelbart toalettbesök, de senaste
4 veckorna
Urin_Leak
Har du kissat på dig de senaste 4 veckorna?
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Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Datatyp
ev listvärden
Lista; 1=Nej, aldrig; 2=Ja, mer sällan än en gång i veckan; 3=Ja, minst en gång
i veckan

Synlig om LARS_fragment Lista; 1=1; 2=2; 3=3; 4=4; 5=5; 6=6; 7=7
= 2 eller 3
Lista; 1=Nej, aldrig; 2=Ja, mer sällan än en gång i veckan; 3=Ja, minst en gång
i veckan
Synlig om LARS_urge=3

Lista; 1=1; 2=2; 3=3; 4=4; 5=5; 6=6; 7=7
Lista; 1=Kortare tid än 1 minut; 2=Mellan 1 och 5 minuter; 3=Mellan 5 och 10
minuter; 4=Mellan 10 och 30 minuter; 5=30 minuter eller längre
Multiselect, Lista; 1=Nej; 2=Ja, på grund av risk för urinläckage; 3=Ja, på grund
av risk för avföringsläckage; 4=Ja, av annan anledning

Synlig om Toakontr=4

Fritext
Lista; 1=Nej; 2=Ja

Alltid Synlig
Alltid Synlig

Lista; 1=Det skulle inte besvära mig alls; 2=Det skulle besvära mig lite; 3=Det
skulle besvära mig måttligt; 4=Det skulle besvära mig mycket

Alltid Synlig

Lista; 1=Jag kissar som vanligt; 2=Jag använder permanent urinkateter; 3=Jag
tappar ut urin med så kallad intermittent kateterisering; 4=Jag urostomi
Alltid Synlig
Lista; 1=Ingen gång; 2=1 gång per natt; 3=2 gånger per natt; 4=3 gånger per
natt; 5=4 gånger per natt; 6= 5 gånger per natt
Synlig om Urin_Typ inte är Lista; 1=Nej; 2=Ja, vid enstaka tillfällen; 3=Ja, någon gång varje månad; 4=Ja,
2 och 4
åtminstone någon gång varje vecka; 5=Ja, åtminstone tre gånger varje vecka;
6=Ja, åtminstone någon gång varje dag
Urin_Typ != ’4’ &&
1 = Inte aktuellt,
Urin_Typ != ’2’
2 = Nej,
3 = Ja, vid enstaka tillfällen,
4 = Ja, åtminstone någon gång varje månad,
5 = Ja, åtminstone någon gång varje vecka,
6 = Ja, åtminstone tre gånger varje vecka,
7 = Ja, åtminstone någon gång varje dag
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Kolorektal PROM 2021
Variabelnamn
Text i formulär (etikett/label)
Urin_tomn
Har du en känsla av att urinblåsan inte tömmer sig riktigt när du kissar
eller att det tar lång tid att tömma urinblåsan?

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor
Urin_Typ != ’4’ &&
Urin_Typ != ’2’

Livet_Urin
Om du skulle leva resten av ditt liv med din urinfunktion som den är just
nu, hur skulle du uppleva detta?
Sexualitet
Sex_aktiv
Är du sexuellt aktiv?

1 = Ja,
2 = Nej, jag var inte sexuellt aktiv före min diagnos och jag har inte återupptagit
någon sexuell aktivitet efter diagnosen.
3 = Nej, jag avbröt mitt sexliv efter min diagnos och har inte återupptagit någon
sexuell aktivitet
1 = Stämmer inte alls,
2 = Stämmer delvis,
3 = Stämmer till stor del,
4 = Stämmer helt och hållet
1 = Mycket hög,
2 = Hög,
3 = Måttlig,
4 = Låg,
5 = Mycket låg eller ingen alls
1 = Nej,
2 = Ja, på grund av risk för/rädsla för urinläckage,
3 = Ja, på grund av risk för/rädsla för avföringsläckage,
4 = Ja, på grund av risk för/rädsla för både urin- och avföringsläckage
1 = Det skulle inte besvära mig alls,
2 = Det skulle besvära mig lite,
3 = Det skulle besvära mig måttligt,
4 = Det skulle besvära mig mycket
1 = Man,
2 = Kvinna,
3 = Kan/vill inte svara

Sex_nojd
Hur väl stämmer följande påstående in på dig, under de senaste 4
veckorna? Jag är nöjd med mitt sexliv
Sex_lust
Under de senaste 4 veckorna, hur skulle du bedöma din nivå grad av
sexuell lust eller sexuellt intresse?

Sex_oro_leak
Har det under de senaste 4 veckorna hänt att du känt dig besvärad
under/inför sexuell aktivitet på grund av risk för läckage av urin eller
avföring?
Livet_Sex
Om du skulle leva resten av ditt liv med din sexualfunktion som det är
just nu, hur skulle du uppleva detta?
Kon
Är du
Sexualitet kvinna
Ostrogen
Använder du något östrogenpreparat, som tabletter, kräm eller
vagitorier?
Ostrogen_lakemedel
Om ja, skriv gärna namnet på läkemedlet
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Datatyp
ev listvärden
Lista; 1 = Nej,
2 = Ja, vid enstaka tillfällen,
3 = Ja, åtminstone någon gång varje månad,
4 = Ja, åtminstone någon gång varje vecka,
5 = Ja, åtminstone tre gånger varje vecka,
6 = Ja, åtminstone någon gång varje dag
1 = Det skulle inte besvära mig alls,
2 = Det skulle besvära mig lite,
3 = Det skulle besvära mig måttligt,
4 = Det skulle besvära mig mycket

Synlig för "Kon"=2 eller 3

1 = Nej
2 = Ja

Synlig för "Kon"=2 eller 3,
samt "Ostrogen"=2

Fritext
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Variabelnamn
Text i formulär (etikett/label)
FSFI_nojd
Under de senaste 4 veckorna, hur tillfredsställd har du varit med ditt
sexliv i allmänhet? Frågan gäller även dig som inte har varit sexuellt
aktiv.

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor
Synlig för "Kon"=2 eller 3

FSFI_lust
Under de senaste 4 veckorna, hur skulle du bedöma din nivå grad av
sexuell lust eller sexuellt intresse?

Synlig för "Kon"=2 eller 3

FSFI_arousal
Under de senaste 4 veckorna, hur skulle du bedöma din nivå grad av
sexuell upphetsning vid sexuell aktivitet eller samlag?

Synlig för "Kon"=2 eller 3

FSFI_lubr
Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du blivit fuktig våt vid sexuell
aktivitet eller samlag?

Synlig för "Kon"=2 eller 3

FSFI_orgasm
Under se senaste 4 veckorna, hur ofta har du fått orgasm genom sexuell
stimulans eller samlag?

Synlig för "Kon"=2 eller 3

Vagina_smarta
Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du upplevt smärta eller
obehag vid vaginalt samlag?

Synlig för "Kon"=2 eller 3

Vagina_fibros
Hos vissa kvinnor kan slidan kännas för kort, trång eller oelastisk vid
samlag. Stämmer detta för dig?

Synlig för "Kon"=2 eller 3
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Datatyp
ev listvärden
1 = Mycket tillfredsställd,
2 = Måttligt tillfredsställd,
3 = Ungefär lika tillfredsställd som otillfredsställd,
4 = Något otillfredsställd,
5 = Mycket otillfredsställd
1 = Mycket hög,
2 = Hög,
3 = Måttlig,
4 = Låg,
5 = Mycket låg eller ingen alls
1 = Ingen sexuell aktivitet,
2 = Mycket hög,
3 = Hög,
4 = Måttlig,
5 = Låg,
6 = Låg eller ingen alls
1 = Ingen sexuell aktivitet,
2 = Nästan alltid eller alltid,
3 = Större delen av tiden mer än hälften av gångerna ,
4 = Delar av tiden ungefär hälften av gångerna ,
5 = Några gånger mindre än hälften av gångerna ,
6 = Nästan aldrig eller aldrig
1 = Ingen sexuell aktivitet,
2 = Nästan alltid eller alltid,
3 = Större delen av tiden mer än hälften av gångerna ,
4 = Delar av tiden ungefär hälften av gångerna ,
5 = Några gånger mindre än hälften av gångerna ,
6 = Nästan aldrig eller aldrig
1 = Inga försök till samlag,
2 = Nästan alltid eller alltid,
3 = Större delen av tiden mer än hälften av gångerna ,
4 = Delar av tiden ungefär hälften av gångerna ,
5 = Några gånger mindre än hälften av gångerna ,
6 = Nästan aldrig eller aldrig
1 = Inte aktuellt,
2 = Nej, inte alls,
3 = Ja, lite,
4 = Ja, måttligt,
5 = Ja, mycket
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Variabelnamn
Text i formulär (etikett/label)
Sexualitet man
Potens_Lakemedel
Använder du några potenshjälpmedel vid sexuell aktivitet?
Flera svarsalternativ är möjliga

Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Datatyp
ev listvärden

Synlig för "Kon"=1 eller 3

1 = Nej,
2 = Ja, tablett t.ex. Viagra , Cialis , Levitra , Sildenafil ,
3 = Ja, läkemedel som införs i urinröret t.ex. Bondil , Vitaros ,
4 = Ja, injektion/ sprutbehandling t.ex. Caverject , Invicorp ,
5 = Ja, annat hjälpmedel
1 = Mycket svag eller ingen alls,
2 = Svag,
3 = Måttlig,
4 = Stark,
5 = Mycket stark
1 = Ingen sexuell aktivitet har förekommit,
2 = Nästan aldrig eller aldrig,
3 = Några få gånger mycket färre än hälften av gångerna ,
4 = Ibland ungefär hälften av gångerna ,
5 = De flesta gångerna mycket mer än hälften av gångerna ,
6 = Nästan alltid eller alltid
1 = Ingen sexuell aktivitet har förekommit,
2 = Nästan aldrig eller aldrig,
3 = Några få gånger mycket färre än hälften av gångerna ,
4 = Ibland ungefär hälften av gångerna ,
5 = De flesta gångerna mycket mer än hälften av gångerna ,
6 = Nästan alltid eller alltid
1 = Ingen sexuell aktivitet har förekommit de 4 senaste veckorna,
2 = Mycket stora svårigheter,
3 = Stora svårigheter,
4 = Svårigheter,
5 = Vissa svårigheter,
6 = Inga svårigheter
1 = Ingen sexuell aktivitet har förekommit,
2 = Nästan aldrig eller aldrig,
3 = Några få gånger mycket färre än hälften av gångerna ,
4 = Ibland ungefär hälften av gångerna ,
5 = De flesta gångerna mycket mer än hälften av gångerna ,
6 = Nästan alltid eller alltid
1 = Ingen sexuell aktivitet,
2 = Nästan alltid eller alltid,
3 = Större delen av tiden mer än hälften av gångerna ,
4 = Delar av tiden ungefär hälften av gångerna ,
5 = Några gånger mindre än hälften av gångerna ,
6 = Nästan aldrig eller aldrig

IIEF-5_Q1
Hur uppskattar du att din tilltro till att kunna få och behålla en erektion
varit de senaste 4 veckorna?

Synlig för "Kon"=1 eller 3

IIEF-5_Q2
Hur ofta efter sexuell stimulering har din erektion, under de senaste 4
veckorna, blivit tillräckligt styv för sexuell aktivitet?

Synlig för "Kon"=1 eller 3

IIEF-5_Q3
Hur ofta har du, under samlag/sexuell aktivitet, kunnat behålla
erektionen de senaste 4 veckorna?

Synlig för "Kon"=1 eller 3

IIEF-5_Q4
Hur svårt hade du att behålla erektionen ända till slutet av samlaget/den
sexuella aktiviteten de senaste 4 veckorna

Synlig för "Kon"=1 eller 3

IIEF-5_Q5
När du de senaste 4 veckorna försökt ha samlag eller annan sexuell
aktivitet, hur ofta har du upplevt det som tillfredsställande?

Synlig för "Kon"=1 eller 3

Orgasm
Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du fått orgasm genom
sexuell stimulans eller samlag?

Synlig för "Kon"=1 eller 3
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Variabelnamn
Huvudfråga/
följdfråga
Text i formulär (etikett/label)
Behandlad
Behandlad
Har du påbörjat eller fullföljt behandling mot tjock- eller ändtarmscancer?
t.ex. operation, cellgifter eller strålbehandling
Lymfödem
Svullen
Är du svullen i buken/underlivet/benen?
Flera svarsalternativ möjliga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

1 = Ja,
2 = Nej,
3 = Vet ej
1 = Nej,
2 = Ja, i buken,
3 = Ja, i underlivet,
4 = Ja, i låret,
5 = Ja, i underben/fot
1 = Nej,
2 = Ja, i buken,
3 = Ja, i underlivet,
4 = Ja, i låret,
5 = Ja, i underben/fot
1 = Det skulle inte besvära mig alls,
2 = Det skulle besvära mig lite,
3 = Det skulle besvära mig måttligt,
4 = Det skulle besvära mig mycket

Tyngd
Har du en tyngdkänsla i buken/underlivet/ benen?
Flera svarsalternativ möjliga

Livet_Lymf
Om du skulle leva resten av ditt liv med ditt lymfödem som det är just nu,
hur skulle du uppleva detta?
Neuropati
Cyto
Har du fått cytostatika cellgifter mot din tarmcancer?
Cyto_sens
Besväras du av påverkad känsel i fötter och/eller händer; nedsatt
känsel, domningar, stickningar eller överkänslighet mot vissa material
eller temperaturer?

Synlig om Cyto=1

Cyto_balans
Upplever du i din vardag att du har svårigheter med påverkad balans, att
ditt gångmönster är annorlunda eller att du inte känner av var du sätter
fötterna?

Synlig om Cyto=1

Cyto_fumlig
Upplever du fumlighet, att din handstil är förändrad eller har svårighet
med finmotoriska moment som tex att knäppa knappar, använda pincett
eller hantera smycken?

Synlig om Cyto=1

Livet_neuropati
Om du har svarat ja på någon fråga om neuropati känselpåverkan efter
cytostatika Om du skulle leva resten av ditt liv med din neuropati som
det är just nu, hur skulle du uppleva detta?
Har du fått hjälp?
InfoTarm
Har du fått information och råd om behandlingens möjliga påverkan på
tarmfunktion under eller efter behandlingen mot din cancer?
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Datatyp
ev listvärden

1 = Ja,
2 = Nej
1 = Nej, inte alls,
2 = Ja, lite,
3 = Ja, måttligt,
4 = Ja, mycket
1 = Nej, inte alls,
2 = Ja, lite,
3 = Ja, måttligt,
4 = Ja, mycket
1 = Nej, inte alls,
2 = Ja, lite,
3 = Ja, måttligt,
4 = Ja, mycket
1 = Det skulle inte besvära mig alls,
2 = Det skulle besvära mig lite,
3 = Det skulle besvära mig måttligt,
4 = Det skulle besvära mig mycket
1 = Ja,
2 = Nej
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Variabelnamn
Text i formulär (etikett/label)
Infotarm_nytta
Har rådgivning och behandling du fått om tarmfunktion varit till nytta?

InfoUrin
Har du fått information och råd om behandlingens möjliga påverkan på
urinvägsfunktion under eller efter behandlingen mot din cancer?
InfoUrin_nytta
Har rådgivning och behandling du fått om urinvägsfunktion varit till
nytta?

InfoSex
Har du fått information och råd om behandlingens möjliga påverkan på
sexuell hälsa under eller efter behandlingen mot din cancer?
InfoSex_nytta
Har rådgivning och behandling du fått om sexuell hälsa varit till nytta?

Övergripande påverkan
Beh_Health
Hur mycket tycker du att din tarmcancerbehandling har försämrat din
allmänna hälsa?
Beh_QoL
Hur mycket tycker du att din tarmcancerbehandling har försämrat din
allmänna livskvalitet?
Beh_Soc
Hur mycket tycker du att din tarmcancerbehandling har försämrat ditt
sociala liv?
Beh_Sex
Hur mycket tycker du att din tarmcancerbehandling har försämrat din
sexuella hälsa?
Improve_then
Tror du att vi inom vården skulle kunnat göra något för att förbättra din
situation under och efter behandlingen?
Improve_now
Tror du att vi inom vården kan göra något för att förbättra din situation i
dagsläget?
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Huvudfråga/
följdfråga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor
Synlig om InfoTarm=1

Datatyp
ev listvärden
1 = Inte alls,
2 = Lite,
3 = Måttligt,
4 = Mycket,
5 = Jag har inte behövt rådgivning om tarmfunktion,
6 = Jag skulle ha behövt men har inte fått rådgivning om tarmfunktion
1 = Ja,
2 = Nej

Synlig om InfoUrin=1

1 = Inte alls,
2 = Lite,
3 = Måttligt,
4 = Mycket,
5 = Jag har inte behövt rådgivning om urinvägsfunktion,
6 = Jag skulle ha behövt men har inte fått rådgivning om urinvägsfunktion
1 = Ja,
2 = Nej

Synlig om InfoSex=1

1 = Inte alls,
2 = Lite,
3 = Måttligt,
4 = Mycket,
5 = Jag har inte behövt rådgivning om sexuell hälsa,
6 = Jag skulle ha behövt men har inte fått rådgivning om sexuell hälsa
Värde
Från 0 till 10
Steglängd 1
Värde
Från 0 till 10
Steglängd 1
Värde
Från 0 till 10
Steglängd 1
Värde
Från 0 till 10
Steglängd 1
Värde
Från 0 till 10
Steglängd 1
Värde
Från 0 till 10
Steglängd 1
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Variabelnamn
Huvudfråga/
följdfråga
Text i formulär (etikett/label)
Allmänt om din tarmcancer
Recurrence
Har du sedan din behandling mot tjock- eller ändtarmscancer fått återfall
av cancern?
Cancerfri
Är du cancerfri idag såvitt du vet?
Ingen sida
Q22_ska_bort
Tar du i förväg reda på var det finns toaletter när du lämnar hemmet?
Flera svarsalternativ är möjliga

Obligatorisk - villkor,
Synlig - villkor

Datatyp
ev listvärden
1 = Nej,
2 = Ja,
3 = Vet inte
1 = Nej,
2 = Ja,
3 = Vet inte
1 = Nej,
2 = Ja, på grund av risk för urinläckage,
3 = Ja, på grund av risk för avföringsläckage,
4 = Ja, för att tömma stomi/kontrollera stomi,
5 = Ja, av annan anledning

Q22b_ska_bort
nämligen
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