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Versionshantering  
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valitetsregister/  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual utarbetad av nationell nätverksgrupp och fastställd av ”Samordningsgrupp för 
uppföljning av cancerläkemedel” 

 
 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/


3 
 

 
Stödjande Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum syd 



4 
 

Innehåll 

INLEDNING .............................................................................................................................. 5 

Syfte och målgrupp ............................................................................................................... 5 

Bakgrund .............................................................................................................................. 5 

LÄKEMEDEL, VARIABLER OCH FUNKTIONER .................................................................... 6 

Obligatoriska läkemedel för registrering ................................................................................ 6 

Aktuella variabler .................................................................................................................. 6 

Koppling till andra kvalitetsregister och Individuell patientöversikt (IPÖ) ............................... 6 

Funktioner ............................................................................................................................ 6 

INSTRUKTIONER FÖR REGISTRERING ................................................................................ 8 

Registrera patient och behandling ........................................................................................ 8 

Makulera registrering ....................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Sätta ut läkemedel / avsluta behandling................................................................................ 9 

Inaktiva patienter ................................................................................................................ 10 

Stöd för tolkning av variabler .............................................................................................. 11 

UTDATA VIA DATAUTTAG ................................................................................................... 12 
 
 



5 
 

INLEDNING 
 
Syfte och målgrupp 
Syftet med manualen för ”Register för cancerläkemedel” är att beskriva hur registreringen av 
för registret utvalda läkemedel går till samt hur en registrerad behandling avslutas i registret. 
Tolkning av vissa av variablerna i registret beskrivs. Vidare visas hur olika sammanställningar 
av data kan göras. 
 
Register för cancerläkemedel syftar till att stödja och stärka uppföljning av utvalda 
läkemedel inom cancervården och verka för en förbättrad samordning av nationell 
uppföljning. Registret vänder sig till alla som använder cancerläkemedel. 

Målgrupp för denna manual är främst de som avser att registrera i registret och Nationell arbetsgrupp 
cancerläkemedel, NAC https://cancercentrum.se/syd/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/nac-gruppen/  

 
 
Bakgrund 
Kunskapen kring användningen av vissa nya cancerläkemedel i Sverige är begränsad. Ett behov 
finns av att följa läkemedelsanvändningen för att bättre förstå olikheter i användning över landet 
samt att se hur rekommendationer från NT-rådet följs när det gäller utvalda cancerläkemedel. 
Revidering av vilka läkemedel som ska registreras kommer att göras två gånger per år efter förslag 
från NAC. Beslut fattas av RCC i samverkan https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/ 
 
Utvecklingen av registret för cancerläkemedel på INCA startade 2017 och sattes i drift i 2018. 
Utdata har rapporterats 2 ggr per år i rapporter som publiceras på RCCs hemsida, se 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/   
NAC ansvarar för rapporterna med stöd av RCC syd. Rapporterna fastställs av RCC samverkan och 
kommer fr o m 2021 att sammanställas en gång per år. 
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LÄKEMEDEL, VARIABLER OCH FUNKTIONER 
 
Obligatoriska läkemedel för registrering:  
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/  

 
Aktuella variabler  

 
• Inrapporterande sjukhus och klinik – är kopplat till inrapportörens INCA-konto 
• Personnummer – namn hämtas automatiskt 
• Diagnos 
• Startdatum 
• Performance status – ECOG-(WHO) 
• Behandlingsintention – Kurativ med undergrupper alternativt Palliativ 

Remissionssyftande intention som komplement till kurativ- och palliativ intention vid 
hematologisk diagnos 

• Aktuellt läkemedel alternativt aktuell regim 
• Behandling sker inom ramen för en klinisk studie 
• Stoppdatum – Avslut av behandling 
• Indikation för avslut av behandling: Stopporsak – Enligt plan, Toxicitet, Progress, Patientens val, 

Död av progress, Död av toxicitet, Död av annan orsak eller Annan orsak  
 
Koppling till andra kvalitetsregister och Individuell patientöversikt (IPÖ) 
 
Register för cancerläkemedel (RCL) består av läkemedelsmodulen som finns i INCA plattformens 
Individuella Patient Översikt (IPÖ). RCL är begränsat till att enbart registrera utvalda cancerläkemedel. 
IPÖ registrerar fler läkemedel och visualiserar även tex. bilddiagnostik, strålterapi, kontaktinformation 
och läkemedelsbiverkningar. 
Då IPÖ och RCL använder samma läkemedelsmodul vid rapportering av utvalda cancerläkemedel 
innebär det att RCL tar del av och presenterar den information som registrerats via IPÖ och tvärtom. 
Information behöver därför inte registreras i både IPÖ och RCL, om det på en klinik finns användare 
för både RCL och IPÖ. Verksamheter som registrera läkemedelsanvändning i RCL kan behöva 
samordna registrering med de i verksamheten som registrerar i IPÖ.  
Mer information: https://cancercentrum.se/mellansverige/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/ 
 
 
 
Funktioner  
Information om avlidna patienter hämtas automatiskt från folkbokföringsregistret varje dygn.  
På startsidan finns klinikens inkomna meddelanden i fliken med samma namn.  
Återvänd till startsidan genom att klicka på INCA-symbolen eller hussymbolen längst upp till vänster. 
 
Låsta rader i flikarna  
I de fall som det finns registreringar gjorda på en patient i IPÖ från en annan klinik visas detta genom 
att dessa registreringar/rader får en ikon med ett hänglås på. Det betyder att det endast är den klinik 
som skapade registreringen på patienten i IPÖ som får göra justeringar i just den registreringen.  
Fler kliniker kan dock skapa nya registreringar på patienten och även se tidigare registreringar, om 
patienten samtyckt till sammanhållen journalföring.  

 
Användaren kan skicka ett meddelande till kliniken som skapat tidigare registreringar på en patient. 
Detta görs genom att klicka på ikonen med hänglås. Ett meddelandefönster visas då med möjlighet till 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
https://cancercentrum.se/mellansverige/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/
https://cancercentrum.se/mellansverige/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/
https://cancercentrum.se/mellansverige/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/
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att lägga in text och där information om vilken klinik som är mottagare av meddelandet framgår. Den 
klinik som får ett meddelande kan gå direkt till den patient som meddelandet gäller. När patienten 
sedan sparas kan man välja att markera meddelandet som åtgärdat.  

 
 

Filterfunktion  
För att se alla patienter behöver diagnoslistan vara inställd på ”Alla diagnoser”. Öppna 
patientöversikten för en patient genom att klicka på huvud-symbolen till vänster.  
Användaren kan sortera på stigande eller fallande sorteringsordning eller genom att ange ett specifikt 
värde/listval under kolumnens rubrik rad.  
 

 
 

 
 

Att tänka på 
Kontrollera regelbundet, minst var 3:e månad, om någon patient har 
avslutat sin behandling. Om någon patient är avliden syns detta på 
startsidan, kolumnen längst till höger. 
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INSTRUKTIONER FÖR REGISTRERING 
 
Registrera patient och behandling 
Välj diagnos 
Flik med diagnoser öppnas, välj den diagnos som är aktuell. Bekräfta genom att klicka på ”Välj diagnos”. 
I vissa fall anges diagnosområde, tex ”Gyncancer” och ”Hematologi”, efter val av dessa kommer fler alternativ 
upp inom diagnosområdet. 
 
Registrera ny patient, ange aktuellt personnummer  
För att lägga till en ny patient välj diagnos och ange patientens personnummer med tolv siffror. Intyga att du 
har en vårdrelation eller en vårdadministrativ relation till patienten. Läs mer om patientdatalagen och om hur 
IPÖ tillämpar sammanhållen journalföring i Bilaga 1.  
 
Byt patient  
För att byta till en annan patients översikt utan att gå tillbaka till startsidan klickar du på ”Byt patient” i den övre 
listen, bredvid patientens personuppgifter. Du får då ange personnummer för patienten du vill växla till. Kom 
ihåg att spara den första patientens översikt innan du byter.  
Observera att denna funktion endast hanterar byte av patient inom samma diagnos.  
 
 
 
Välj fliken ”Läkemedel”  
 
Fyll i ”Startdatum” för behandlingen  
Det går att registrera startdatum max 4 veckor fram i tiden från registreringsdatum.  
 
Fyll i ICD-10 kod  
Det finns möjlighet, men är inte obligatoriskt, att precisera diagnos genom att registrera ICD-10-kod.   
Här finns vissa begränsningar. Vid val av till exempel diagnosgrupp Gyn, sedan Äggstockscancer kan endast 
”C569 Malign tumör i äggstock” väljas. ”C570 Tumör i äggledare” är inte valbart vid registrering av olaparib. 
 
Välj aktuell ”ECOG – (WHO)” 
Alternativen är: 
0 - Klarar all normal aktivitet utan begränsning. 
1 - Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och i stånd till lättare arbete. 
2 - Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse i mer än 50 % av 
dygnets vakna timmar. 
3 - Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50 % av dygnets vakna timmar. 
4 - Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol. 
 
Fyll i aktuell ”Behandlingsintention” 
Alternativen för Kurativ är: 
1 - Neoadjuvant 
2 - Konkommittant 
3 - Adjuvant 
4 - Remissionssyftande (hematologi) 
5 - Kurativ syftande endast medicinsk behandling (onkologi) 
 
Behandlingsintention ”Palliativ” respektive ”Remissionssyftande” har inga alternativ.  
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Välj aktuellt läkemedel 
Genom att klicka i ”Visa endast nya utvalda cancerläkemedel” kommer listan med aktuella läkemedel upp.  
Alternativt kan man välja läkemedel i alfabetisk ordning. 
Om läkemedel ges inom ramen för klinisk studie, med av etisk myndighet godkänt studieprotokoll ska den rutan 
kryssas i.  
Bekräfta genom att klicka på ”Lägg till vald regim/läkemedel”. 
 
Bekräfta registreringen genom att ”Spara” (uppe till vänster under rubriken INCA översikter) 
När registreringen har gått igenom visas en tidslinje över patientens läkemedel. 
 
Radera  
En enskild registrering kan raderas genom att klicka på kryss-symbolen till höger i listan längst ner i 
läkemedelsfliken.  
Observera att radering av data inte kan ångras.  
 
Makulera  
Att makulera innebär att samtliga registreringar för den aktuella patienten tas bort.  
För att makulera en patient väljer du först aktuell patient. 
När patientens registrering kommit upp, klicka på Makulera.  
Fråga ” Är du säker på att du vill ta bort registreringen?” kommer upp, bekräfta igen med Makulera. 
Makuleringsknappen är röd och finns separat längst till höger. 
 
Observera att makulering av data inte kan ångras. 
 
 

 
 
 
Sätta ut läkemedel / avsluta behandling 
Välj aktuell patient och fliken ”Läkemedel”.  
Klicka på ”Redigera/sätt ut”.  
Fyll i Stoppdatum och Stopporsak och klicka på Spara. 
I de fall patienten har symbolen hänglås innebär det att registreringen är gjord av annan klinik. Klicka på 
hänglåset för att kunna skriva ett meddelande till ansvarig klinik, t ex beh. x gavs sista gången hos oss med 
stoppdatum xx-xx-xx.  
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Inaktiva patienter 
 
Välj ”Inaktiva patienter”. 
Till höger i listan visas datum för ”Senast ändrad” och ”Avliden”. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Att tänka på 
Kontrollera regelbundet, minst var 3:e månad, om någon patient har 
avslutat sin behandling. Om någon patient är avliden syns detta på 
startsidan, kolumnen längst till höger. 
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Stöd för tolkning av variabler 
 
Paus i behandlingen 
Kortare pauser (beroende på till exempel låga vita blodkroppar, kortare resor eller dylikt) skall inte registreras i 
registret utan betraktas som kontinuerlig behandling. 
 
Längre pauser, två eller fler kurer, kan bero på toxicitet. Patienten kan ha perioder för återhämtning mellan 
behandlingarna men behöver en längre paus. Ofta har patienten då en effekt av läkemedlet/regimen i form av 
regress av tumörbörda eller stabil sjukdom. Detta anges med Stopporsak ”Toxicitet”.  
Ett annat exempel på paus är när patienten har uppnått en komplett remission även i den palliativa situationen 
och fått ett antal behandlingar efter detta. Behandlingen avlutas med en beredskap att återinsätta regimen vid 
kliniskt återfall. Detta anges med Stopporsak ”Enligt plan”.  

 
 

Datum för avslut 
Vid infusionsbehandling används datum för senast givna dos. 
 
Vid peroral behandling används datum som är känt eller antas att sista tablett/kapsel är tagen. 

 
Ibland sätts samma läkemedel/regim in igen i samband med progress. Om ett läkemedel/regim som har ett 
registrerat avslut återinsätts ska det registreras det som en ny insättning.  
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UTDATA VIA DATAUTTAG 
 

Välj fliken Datauttag och klicka på Läkemedelsrapport. 
 

 
 
Följande visas: 
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Olika valmöjligheter till filtrering finns under fliken ”Urval”. 

 
Här har ”Datum” (2019-01-01 – 2019-12-31) och ”Välj läkemedel” (Nivolumab) valts.  

 
Aggregerade sammanställningar för din klinik 
Klicka på fliken Aggregerad statistik, välj Presentationsform och variabel. 

 
I detta exempel har presentationsformen ”Frekvens” och variabeln (månad för insättning) valts.  
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Mer information om och rapporter från Register för Cancerläkemedel finns på: 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/  
 
 
Vid frågor angående datauttag eller önskemål av andra statistiska sammanställningar som härrör 
Register för Cancerläkemedel kontakta nationellt ansvarig statistiker. Kontaktuppgifter finns på: 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/support/ 
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