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Innehåll Beskrivning av variabelns innehåll, motsvarar fältetikett på blanketten.  

Variabelbeskrivning/Kodning/
Värden/Regler 

Beskrivning av Variabler/Kodlistor/Värden/Regler  

  

  

 

 



Nationellt kvalitetsregister för njurcancer 

Bakgrund 

Uppföljningen för det nationella kvalitetsregistret för njurcancer startade 2012 och då för 
de patienter som diagnostiserades med njurcancer 2005.  

Täckningsgrad och efterforskning 

Efterforskning sker mot patienter med anmälan registrerad i kvalitetsregistret.  

Inklusionskriterier 

2020 lanserades 10 årsuppföljning.  

Fem- och tio-årsuppföljningar ska skickas in tidigast fem respektive tio år efter att 

patienten diagnostiserats för njurcancer och omfattar tiden till blanketten registreras. 

Blanketten kan dock skickas in tidigare om patienten har fått recidiv eller avlidit.  

Vid bilaterala/multifokala tumörer ska blanketten kopplas mot alla tumörer för aktuellt 

diagnostillfälle.  

Exklusionkriterer 

Fem årsuppföljningar ska inte skickas in för patienter med fjärrmetastaser registrerade 

(M1) i samband med anmälan för njurcancer. 

Tio årsuppföljningar ska inte skickas in för patienter med fjärrmetastaser registrerade 

(M1) i samband med anmälan för njurcancer och inte heller för patienter med 

recidiv/metastas registrerade på fem årsuppföljningen.  

 

Om ny primärtumör (ej recidiv) för njurcancer upptäcks ska ny anmälan ifyllas.  

Endast tumör i kontralateral njure bör räknas som ny primärtumör. Skicka in ny Anmälan och 

markera Nej för Recidiv. (Kan registreras på Uppföljningen om det med säkerhet är klassat 

som metastas.) 

Om det samtidigt som tumör i kontralateral njure finns fler metastaser ska inte ny anmälan 

skickas in, utan registreras på Uppföljningen som recidiv/metastas. 

  



Instruktioner för att komplettera uppgifter i registret  

A) När ett formulär är sparat i registret ska det kompletteras direkt, utan att skickas till RCC. 

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

T.ex om tumörstorleken blev fel i Anmälan skapar du upp en ny Anmälan.  

2. Finns det något sparat sedan tidigare visas denna ruta 

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

alla uppgifter som tidigare sparats.  

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

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

 

B) Om du vill komplettera uppgifter i ett formulär men enheten du är inloggad inte har bidragit till 

redan sparat formulär eller om formuläret som du vill komplettera inte är komplett ifyllt från början 

fungerar det annorlunda. 

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

komplettera. T.ex om tumörstorleken blev fel i Anmälan skapar du upp en ny Anmälan.  

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

kan rapporteras”. 

3. Välj de variabler som du vill justera 

4. Välj Klar, sänd till RCC i åtgärdslistan.  

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

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

 

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

som ännu inte är hanterat går inte. Följande meddelande visas: 

Den valda inrapporteringen har ett aktivt ärende hos RCC, och kan därför inte kompletteras innan det 
ärendet är avslutat. 

Det går då istället att komplettera enligt B ovan. Alternativt avvakta till RCC har hanterat ärendet och 

sedan direktkomplettera enligt A ovan.  

  



Uppföljningsformulär 

Innehåll Beskrivning/Definition, Kodning/Värden, Regler  

INRAPPORTERANDE ENHET 

Initierat av Namn på den person som skapat formuläret. 

Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter. 

Inrapportör 

Obligatorisk 

Inrapportörens namn.  

Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter. 

Inrapporterande enhet  

 

Regionalt cancercentrum, Sjukhus och Klinik. 

Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter. 

Monitors kommentar Används för monitors egna kommentarer och för att lagra inrapportörens 

eventuella kommentar. 

Synlig endast för monitor.  

Rapporteringsdatum Datum då inrapportering görs. Hämtas automatiskt från systemet 

om fältet lämnas blankt, denna uppgift går att ändra.  

ååmmdd eller ååååmmdd 

KOMPLETTERING 

Markera med kryss om 

inrapporteringen är inkomplett 

och alla uppgifter ej kan 

rapporteras. 

Se avsnitt Instruktioner för att komplettera uppgifter i registret  

UPPFÖLJNING 

Uppföljningsperiod Ange den uppföljningsperiod som har utförts. Anser upp till fem år efter 

diagnos eller upp till tio år efter diagnos.  

• 5 års uppföljning 

• 10 års uppföljning 

Uppföljning utförd Ange om uppföljning har genomförts eller ej. 

Endast ett av följande alternativ ska ifyllas. 

• Nej  

• Ja  

• Ja, men patient avskriven från vidare uppföljning  

• Ja, men patienten remitterad till… 

Specificera enhet dit patienten remitterats för vidare uppföljning.  



Innehåll Beskrivning/Definition, Kodning/Värden, Regler  

Om nej, anledning 

Obligatorisk om ”Nej” har valts vid 

”Uppföljning utförd” 

Ange varför uppföljning ej har genomförts. 

Endast ett av följande alternativ ska ifyllas. 

• Ingen kurativt syftande behandling 

• Avflyttad före planerad uppföljning och remitterad till… 

Specificera enhet dit patienten remitterats för vidare uppföljning. 

• Annan anledning. Specificera i fritext.  

RECIDIV 

Recidiv 

Obligatorisk om ”Ja” har valts vid 

”Uppföljning utförd” 

Om ny primärtumör (ej recidiv) för 

njurcancer upptäcks ska ny anmälan ifyllas 

Ange om patienten har fått ett recidiv  

Ett av följande alternativ kan ifyllas: 

• Nej  

• Ja  

Datum för första recidiv 

Obligatorisk om ”Ja” är ifyllt vid ”Recidiv” 

Ange datum för första recidiv 

ååmmdd eller ååååmmdd 

Lokalisation av första recidiv 

Obligatorisk om ”Ja” är ifyllt vid ”Recidiv” 

Ange recidivets lokalisation.  

Minst ett av följande alternativ måste väljas. Flera alternativ kan anges. 

• Opererad njure (efter nefronsparande kirurgi)  

Endast om Njurresektion eller ablativ behandling är registrerat som 

primärbehandling 

• Njurloge (opererad sida)  

• Kontralateral njure 

• Transplanterad njure 

• Lunga 

• Skelett 

• Lever 

• Binjure 

• Lymfkörtlar 

• Hjärna 

• Annan, specificeras i fritext.  



Innehåll Beskrivning/Definition, Kodning/Värden, Regler  

FÖRSTA RECIDIVBEHANDLING 

Behandling av lokalrecidiv 

Ska anges om lokalisation är opererad njure 

eller njurloge. 

Följande alternativ kan väljas:  

• Nefrektomi 

Hela njuren med tumör opereras bort. 

• Njurresektion 

Endast del av njure med hela tumören opereras bort. 

• Ablativ behandling 

Behandling genom nål/sond som införs i tumören. 

• Lokal resektion av tumörrecidiv (kirurgi) 

Resektion av recidiv som sitter utanför njuren eller vid 

platsen där njuren tidigare fanns belägen. 

• Systemisk onkologisk behandling 

• Strålbehandling 

• Ingen eller understödjande vård 

Ingen behandling eller Best Supportive Care registreras 

här. Artärocklusion eller coiling som enda behandling 

är palliativ och registreras här. 

Behandling av metastaser 

Ska anges om lokalisation är kontralateral 

njure, transplanterad njure, lunga, skelett, 

lever, binjure, lymfkörtlar, hjärna eller annan.  

Följande alternativ kan väljas:  

• Metastaskirurgi 

Metastas som opereras bort. 

• Ablativ behandling (inkl stereotaktisk strålbehandling) 

Behandling genom nål/sond som införs i metastasen. 

• Systemisk onkologisk behandling 

• Strålbehandling 

• Ingen eller understödjande vård 

Ingen behandling eller Best Supportive Care registreras 

här. Artärocklusion eller coiling som enda behandling 

är palliativ och registreras här. 

Kurativt syftande recidivbehandling 

Obligatorisk om nefrektomi, njurresektion, 

ablativ behandling, lokal resektion av 

tumörrecidiv, metastaskirurgi eller ablativ 

behandling (inkl stereotaktisk 

strålbehandling) är valt. 

Frågan avser om kurativ (botande) intention fanns, dvs. om alla 

kända metastaser är bortopererade. 

Ett av följande alternativ ska väljas:  

• Nej  

• Ja  

Har ytterligare recidiv/metastas 

uppkommit 

Obligatorisk om ”Ja” är ifyllt vid 

”Kurativt syftande recidivbehandling” 

Ett av följande alternativ ska väljas:  

• Nej  

• Ja  

Datum för senaste uppföljning 

(Besök eller röntgen) 

Obligatorisk om ”Ja” har valts vid 

”Uppföljning utförd” 

Ange datum för senaste uppföljning av njurcancersjukdomen (besök eller 

röntgen).  

ååmmdd eller ååååmmdd 



 


