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Bakgrund  
Uppgifter till cancerregistret ska lämnas från samtliga vårdenheter inom regioner och kommuner 
inklusive privata vårdgivare. Cancerregistret och rapporteringsskyldigheten regleras i lagen om 
Hälsodataregistret (1998:543) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister; HSLF–FS 2016:7; 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-
och-allmanna-rad/2016-3-7.pdf.  
 

För att kunna rapportera in elektronisk klinikanmälan (A-anmälan) i cancerregistret behövs 
behörighet till registerplattformen INCA och registret “Cancerregistret, A-anmälan”. 
Canceranmälan från klinik kan även göras elektroniskt via kvalitetsregister eller genom att fylla i 
Socialstyrelsens blankett för canceranmälan.  

Inloggning i INCA  
För att logga in i INCA krävs ett användarkonto samt SITHS-kort. Utförlig information finns 
här: https://cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/stod-for-kvalitetsregister/om-inloggning/  

INCA fungerar bäst i webbläsare Google Chrome. Tänk på att föra in SITHS-kortet före 
öppning av webbläsare.  

Vid inloggning i INCA ska rollen ”Inrapportör (Canceranmälan)” väljas. Om man endast har den 
rollen så är detta förvalt. 

Stöd för inrapportering   
På www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerregistret/ finns 
mer information om cancerregistret. Där finns även Socialstyrelsens blankett för utskrift och 
kontaktuppgifter för support. 

Information innanför inloggning 
Fördjupad information om registerplattformen INCA finns under Mina sidor.  
 
Mina sidor – INCA-hjälpen. 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-3-7.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-3-7.pdf
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/stod-for-kvalitetsregister/om-inloggning/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/stod-for-kvalitetsregister/om-inloggning/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerregistret/
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INCA-hjälpen innehåller beskrivning över INCA-funktionalitet, till exempel hantering av inkorg 
och hantering av patienter med sekretessmarkering. 
 
Mina sidor – INCA-hjälpen – Administration – Patientuppgifter – Sekretess. 

 

Patientens rättigheter  
Fördjupad information om patientens rättigheter finns under rubrik ”Patientens rättigheter” när 
du loggat in i INCA. Där finns information om patienten tackar nej till deltagande i 
kvalitetsregister, s k OPT-OUT. Man kan dock inte tacka nej till deltagande i 
cancerregistret, då uppgiftsskyldigheten regleras i lag och förordning.  
 
Patientens rättigheter. 

 

 

Inklusionskriterier  
Cancerregistret omfattar alla nyupptäckta fall av tumörer och tumörliknande tillstånd enligt 4 § i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens 
cancerregister, HSLF-FS 2016:7. Uppgiftsskyldigheten gäller alla maligna tumörer eller sjukdomar 
i blodbildande organ, pre-maligna förändringar av typen atypi eller dysplasi som är grav/stark, in 
situ-förändringar, förändringar som inger stark misstanke om malignitet samt även vissa 
godartade tillstånd. 

Cancerregistret är Sveriges äldsta hälsodataregister och startade 1958. Alla, oavsett ålder, som vid 
diagnos är folkbokförd eller bosatt i Sverige ska rapporteras till registret.  

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-3-7.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2016-3-7.pdf
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Canceranmälan via elektronisk A-anmälan 
Inrapportering av canceranmälan (elektronisk A-anmälan) görs till registret, Cancerregistret A-
anmälan. Registeradministratör på RCC (Regionalt cancercentrum) kodar och överför 
uppgifterna till det regionala registret för canceranmälningar där oftast information från flera 
källor finns och sammanvägs till en tumörpost. En gång per år skickar RCC uppgifterna till det 
nationella hälsodataregistret hos Socialstyrelsen. 

Canceranmälan ska skickas in så snart som möjligt i anslutning till att diagnos ställts. Om senare 
utredning medför diagnosändring ska ny anmälan skickas in. Skriv en kommentar om att 
formuläret rör en komplettering/rättning. Om en anmälan tidigare har gjorts och man har 
bedömt att cancerdiagnos inte längre föreligger ska RCC meddelas om detta, till exempel genom 
att skicka in ett mailformulär.  
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Översiktsbild över cancerregistrets formulär i INCA 
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Registrering  
• Välj ”Sök/registrera” under fliken ”Inrapportering” 

 

 
 

• Ange personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX) 
• Klicka på ”Enter” eller ”Sök” 

 

 
 

• Välj ”Nytt ärende” 
 

 
 

• Under ”Skapa ärende” väljs register ”Cancerregistret, A-anmälan” och formulär 
”Canceranmälan” 

 
 

• Fyll i uppgifterna i formuläret och välj sedan ”Åtgärd” längst upp i formuläret, se 
förklaring till åtgärdsalternativen på nästa sida. 

• Efter val av ”Åtgärd”, klicka på knappen ”Utför” 
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Kommentarrutan 
Information som skrivs i kommentarsfältet längst upp i formuläret sparas inte i registret. Om det 
uppstår oklarheter i en inskickad anmälan kan kommunikation om vad som behöver 
förtydligas/korrigeras ske via kommentarrutan. Eventuella ändringar måste göras direkt i 
formuläret. 

 
 

Patientvyn 
Ett ärende kan öppnas genom att man klickar på raden. 
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 Grönt ärende 

Ärendet finns i kliniken inkorg och ska åtgärdas. Ligger i boxen ”Ärenden för åtgärd”. 
Endast ett grönt ärende går att registrera eller korrigera i. 

 Rosa ärende 

Ärende som är inskickat till RCC, men ännu inte handlagt. Ligger i boxen ”Övriga 
ärenden” 

 Blått ärende 

Ärende som är inskickat från kliniken som även har handlagts och registrerats i 
cancerregistret. Ligger i boxen ”Canceranmälningar hanterade av RCC”. Där visas vilka tumörer 
som sedan tidigare är inrapporterade elektroniskt från er klinik. För respektive anmälan visas 
rapporterat diagnosdatum, ICD10-kod samt preparatnummer och preparatår. 

Inrapportörens olika val av åtgärder 

Avbryt och radera 

Avbryter inrapporteringen och formuläret raderas. Inrapportör kan endast avbryta och radera ett 
formulär som är skapat på den egna enheten. Formulär som är skickade från RCC, exempelvis 
formulär som skickats tillbaka för komplettering, kan inte raderas av enheten/kliniken utan måste 
sändas åter till RCC. Meddela i översta kommentarsfältet anledning till att formuläret ska raderas, 
exempelvis felrapportering, kryssa i ”Markera endast när enstaka uppgifter och/eller enbart en 
text i kommentarrutan skickas” därefter ”Klar, sänd till RCC”. 

Ej klar, kvar i inkorg 

Ett ärende som är påbörjat och som inte kan färdigställas vid registreringstillfället kan sparas i 
inkorgen för senare åtgärd. Glöm inte att klicka på ”Utför”, annars går registrerad information 
förlorad. Ärendet visas i boxen ”Ärenden för åtgärd” och är grönt.  

Klar för godkännande 

Denna åtgärd (följt av ”Utför”) kan användas om någon ytterligare person ska komplettera eller 
godkänna registreringen innan ärendet skickas till RCC. Ärendet visas i boxen ”Ärenden för 
åtgärd” och är grönt. 

Klar, sänd till RCC 

Denna åtgärd (följt av ”Utför”) väljs när ett ärende är klart och ska skickas till RCC. Observera 
att endast när denna åtgärd är vald har rapporteringen skickats till RCC. Ärendet visas i boxen 
”Övriga ärenden” och är rosa. 

Mailformulär 
Det finns ett mailformulär som kan användas för skriftlig kommunikation mellan inrapportör 
och RCC. Mailformuläret kan användas för frågor om en patient där man är osäker på om 
canceranmälan ska göras eller ej. Övrig kommunikation görs med fördel via kommentarsfältet i 
formuläret för A-anmälan enligt beskrivningen ovan. 
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• Välj ”Sök/registrera” under fliken ”Inrapportering”. 
• Ange personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX). 
• Klicka på Enter eller ”Sök”. 
• Välj ”Nytt ärende”. 
• Under ”Skapa ärende” väljs ”Register – Cancerregistret”, ”A-anmälan” och ”Formulär – 

Mailformulär”. 
• Klicka på ”Skapa ärende”. 

 

 

Registrering av ytterligare canceranmälan på samma patient 
• Välj ”Nytt ärende”. 

 

  
• Fyll i formuläret och skicka till RCC. 

 

Registrering av canceranmälan på annan patient 
• För att göra en registrering på en annan patient välj ”Ny patient”. 
• Kontrollera att rätt patient är angivet 
• Välj sedan ”Nytt ärende”. 
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Inkorgen 
• Öppna inkorgen genom att välja ”Inkorg” i fliken ”Inrapportering” 

 

 
 

• Klicka på ”Allmän inkorg-inrapportör”  
 

 
 

• Inkorgen visar klinikens alla pågående ärenden. För att öppna ett ärende från inkorgen, 
klicka på ikonen längst ut till vänster på raden. 
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• För att komma tillbaka till inkorgen så väljs ”Inkorg” längst upp i patientvyn. 
 

 
 

Ikoner i inkorgen – förklaring 
 Öppnar ärendet i ”Sök/registrera”. 

 

 Information syns från kommentarsfältet i formuläret. 

 Redigera raden. Information kan läggas till eller korrigeras gällande: 

o Välj ansvarig inrapportör – ansvarig inrapportör kan ändras. 
o Kommentar – lägga till/ta bort/redigera text i kommentarsfältet utan att behöva 

öppna formuläret. 
o Bevakningsdatum för inrapportering – lägga till/ta bort/korrigera 

bevakningsdatum som egen påminnelse då inrapportering bör göras. 
o Notering för inrapportör – en notering som bara kan ses av andra inrapportörer 

 
 Anger om ett ärende är brådskande. 
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Egen utformning av inkorgen 
Det är möjligt att designa en egen utformning av inkorgen. Det görs genom att klicka ur/i önskad 
kolumn som man önskar ska döljas/visas i inkorgen. Efter ett dygn återställs inkorgens utseende 
automatiskt till det ursprungliga (alla kolumner valda). 

 
För att återställa inkorgens ursprungliga utseende som visar alla kolumner, klicka på knappen 
”Återställ alla inställningarna” 

Kolumner i inkorgen 
Förutom personuppgifter, register och formulär finns bland annat följande kolumner: 

Ankomstdatum 

Datum när formuläret påbörjas av klinik eller ett påminnelseärende är skickat från RCC. 

Ärendestatus 

• Påminnelse: Ärende på saknad canceranmälan där påminnelse skickats från RCC. 
• Kompletteras: Ärende som återsänts från RCC för komplettering och/eller korrigering. 
• Ej klar: Ärende som påbörjats på klinik men ännu inte är klart att skicka till RCC. 
• Klar för godkännande: Ärende som fyllts i på klinik, men sparats i klinikens inkorg i 

väntan på granskning/godkännande och för att därefter skickas till RCC.   

Noteringar 

Notering för inrapportör som angivits via redigerarruta enligt beskrivning ovan. 

Bevakningsdatum 

Bevakningsdatum för inrapportering. Datum som angivits via redigerarruta som egen påminnelse 
om när inrapportering bör göras. 

Prioritet 

När det finns en röd ikon till vänster i inkorgen, som signalerar att ett ärende måste prioriteras, 
står det ”Brådskande” i denna kolumn.  
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Inrapportör 

Om en annan än den inrapportör som initierat ett ärende ska handlägga det, går det att ändra 
ansvarig inrapportör. Klicka på redigera-symbolen till vänster i inkorgen, välj ny inrapportör i 
rullistan ”Ansvarig inrapportör” och därefter ”Uppdatera”. 
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Definition av cancerregistervariabler 
 

Diagnosdatum 
 

Datum för första undersökning/provtagning som ligger till grund för 
den diagnos det ska lämnas uppgifter om. 

Diagnosdatum är det tidigaste datum då malignitet misstänktes. I 
regel är det första provtagningsdatum som blir diagnosdatum, men 
om ett tidigare kliniskt eller bilddiagnostiskt datum finns väljs detta 
datum. 

Primärtumörens lokalisation 
 

Tumörens läge ska anges i klartext så specificerat som möjligt.  

Läge för metastas ska anges i de fall primärtumörens lokalisation 
är okänd. 

ICD 10-kod Diagnoskod enligt klassifikation ICD-10. 

Morfologisk diagnos (i klartext) 
 

Så specificerad morfologisk diagnos som möjligt ska anges i 
klartext. 

Det är viktigt att ange om det till exempel är skivepitelcancer, 
skivepitelcancer in situ eller misstänkt skivepitelcancer. Stark 
misstanke om malign tumör är anmälningspliktig. 

Vid misstanke om in situ förändring finns ingen anmälningsplikt 
och det ska därmed inte registreras. 

Observera att en kliniker alltid kan uppgradera en misstanke om 
malignitet till fastställd malignitet i sin sammanlagda bedömning 
om ytterligare information finns från andra undersökningar. 

Sida Vid pariga organ och kroppsdelar ska sida anges. För övriga 
lägen är det bra att använda variabeln som stöd vid registrering, 
till exempel vid multipla hudtumörer. 

FIGO Ange stadieindelning för gynekologiska tumörer. 

Allmänt om TNM. 
 
TNM anges utifrån den senaste versionen av UICC:s ”TNM Classification of Malignant Tumours”. TNM, 
tumörutbredning vid diagnos, ska anges vid behandlingsbeslut eller då primärkirurgi avslutats, dvs. det är i 
första hand kliniskt TNM som avses, se den senaste versionen av UICC:s ”TNM Classification of 
Malignant Tumours”. 

TNM ska inte anges för: • hjärna och hjärnnerver • lymfom och leukemier • metastaser • tumörer med 
misstanke på malignitet. 

Tumörutbredning för en gynekologisk diagnos kan ibland anges med TNM tillsammans med FIGO.  

Obduktions-TNM registreras endast vid obduktionsfynd och om uppgifterna finns tillgängliga i PAD-
utlåtandet. Grund för TNM sätts då till ”patologiskt”.  
Om tumören är bedömd som en in situ-tumör ska ”Tis, N0, M0” anges. 

T-kategori T = tumörstorlek 
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N-kategori N = lymfkörtelstatus 

M-kategori M = fjärrmetastaser 

Grund för TNM Ange klinisk eller patologisk grund för TNM.  

Diagnosgrund 
 

1 = klinisk undersökning  
2 = röntgen, scintigrafi, ultraljud, MR, CT eller motsvarande 
 undersökning  
3 = provexcision eller operation med histopatologisk 
 undersökning  
4 = obduktion med histopatologisk undersökning  
5 = cytologisk undersökning  
6 = operation utan histopatologisk undersökning  
7 = obduktion utan histopatologisk undersökning  
8 = annan diagnosgrund än 1-7 

Då anmälan till registret ska skickas in varje gång ytterligare 
undersökningar gjorts, föreligger oftast flera diagnosgrunder. Val 
av diagnosgrund ska göras så att den säkraste grunden 
prioriteras. 

Prioritetsordning för diagnosgrund: 

• PAD (diagnosgrund 3, 4) 
• cytologi (diagnosgrund 5) 
• tumörmarkörer (diagnosgrund 8) 
• radiologisk eller annan bilddiagnostisk undersökning eller 

motsvarande, operation eller obduktion utan PAD 
(diagnosgrund 2, 6, 7) 

• klinisk undersökning (diagnosgrund 1) 

Sjukhus/klinik som patienten 
remitterats till (klartext) 

Anges om patienten remitterats vidare från er klinik.  

Patologi-/cytologiavdelning 
 

Den patologi-/cytologiavdelning som rapporterat in det preparat 
som ligger till grund för diagnosen ska anges. 

Preparatnummer 
 

Preparatnummer utgörs av serie/remisstyp, löpnummer och år och 
står i regel först i ett PAD-utlåtande. Preparatnummer ska inte 
förväxlas med det interna remissID-nr (RID) som finns i 
laboratoriesystem. I fältet kan max 6 tecken anges och avser 
löpnumret.  

Preparatår Årtal ska anges med fyra siffror. 

Obduktionsfynd 1 = tumör som inte var känd före dödsfallet 
2 = tumören känd före dödsfallet 

Variabeln rörande obduktionsfynd är endast synlig och ska anges 
vid diagnosgrund = 4 eller 7. Om obduktionsfynd = Ja (1) ska 
diagnosdatum vara samma som dödsdatum. Om diagnosdatum 
ligger före dödsdatum, eller om det i anamnesen framgår att 
malignitet är känd alternativt misstänkt sedan tidigare, ska 



15 

tumören inte registreras som obduktionsfynd (tumören känd före 
dödsfallet = 2). 

Namn på ansvarig läkare Ange namn på den läkare som står bakom canceranmälan. 
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Support 
Vid frågor eller hjälp med anmälan till cancerregistret kontakta regional support, 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerregistret/support/.  

  

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerregistret/support/
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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