
Canceranmälan via kvalitetsregister eller via canceranmälningsblanketten  
Nedanstående tabell listar alla cancerdiagnoser som har ett kvalitetsregister, samt vilka fall 
som ska anmälas till respektive kvalitetsregister. Vanligen sker rapporteringen direkt via INCA, 
och anmälan till kvalitetsregistret gäller då som klinisk canceranmälan. Vid användande av 
pappersblankett var noga med att använda aktuell blankett. 

Anmälan via canceranmälningsblanketten ”Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från 
klinisk verksamhet” gäller för: 

• Cancerdiagnoser som saknar kvalitetsregister 
• Fall som ej skall anmälas till kvalitetsregister beroende på exklusionskriterier– exv. histologi, 

ålder etc. 
• Metastas med okänd primärtumör 
• Alla obduktionsupptäckta fall 

 
Glöm inte bort att även fall där cancerdiagnos ställs utan någon patologisk anatomisk undersökning 
ska anmälas, antingen via kvalitetsregister eller canceranmälningsblankett.  

Diagnos Kvalitetsregister Vanlig canceranmälan 

AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall hos patienter 16 
år och äldre. 
Ej 16–19-åringar som handläggs 
vid pediatrisk klinik 

Obduktionsupptäckta fall.  
Misstanke och övriga fall. 

Analcancer ICDO C21* (anus)  
Invasiv skivepitelcancer, 
basaloid cancer, kloakogen 
cancer samt AIN III-anal 
intraepitelial neoplasi grad III, 
skivepitel ska ingå i registret. 

Obduktionsupptäckta fall.  

 

Bröstcancer Nyupptäckta bröstcancerfall, alla 
diagnostyper, såväl invasiv som 
in situ. 

Obduktionsupptäckta fall.  
Misstanke och övriga fall. 

Cervix och vagina Nyupptäckt primär PAD-verifierad 
cervix- eller vaginalcancer hos 
patienter 18 år och äldre. 

Grav dysplasi, cancer in situ,  
HSIL (CIN II- III) och VAIN III. 
Misstanke. 
Obduktionsupptäckta fall. 

Corpus Nyupptäckt primär PAD-
verifierad corpuscancer hos 
patienter 18 år och äldre. 

Cancer in situ, endometrie-
hyperplasi med grav/stark 
dysplasi. 
Misstanke. 

Obduktionsupptäckta fall. 

Hypofys Samtliga nyupptäckta primära 
hypofysadenom hos patienter 18 
år och äldre. 

Misstanke. 

Obduktionsupptäckta fall. 

Esofagus/ventrikel Alla diagnostiserade fall, 
invasiva och in-situ (höggradig 
dysplasi). 

Obduktionsupptäckta fall.  
Misstanke och övriga fall. 

Hjärntumör Primära hjärntumörer hos 
patienter 18 år och äldre, enbart 
röntgendiagnostiserade eller 
PAD-verifierade.  

Obduktionsupptäckta fall. 
Misstanke och övriga fall. 

Huvud-halscancer Nyupptäckt primär huvud- och 
halscancer. Metastas med okänd 
primärtumör, där misstanke finns 
på primärtumör i huvud-hals-
området. Patient med ny 
primärtumör registreras på nytt. 

Cancer in situ, misstanke och 
övriga fall. 
Obduktionsupptäckta fall. 

 



 
Diagnos Kvalitetsregister Vanlig canceranmälan 

KML och KLL Nyupptäckta fall hos patienter 16 
år och äldre.  
Ej 16-19-åringar som handläggs 
vid pediatrisk klinik. 

Obduktionsupptäckta fall.  
Misstanke och övriga fall. 

Kolorektalcancer Nyupptäckta PAD-verifierade 
infiltrerande adenocarcinom. 

In-situ, grava dysplasier, 
carcinoider etc.  
Obduktionsupptäckta fall. 

Misstanke och övriga fall. 

Lever, gallvägs- och 
gallblåsecancer 

Nydiagnostiserade fall av primär 
cancer i lever, gallblåsa och gall-
vägar. Metastaserande cancer 
till lever, som behandlas med 
ablativ eller kirurgisk behandling. 
Benigna tumörer som behandlas 
med ablativ eller kirurgisk 
behandling. 

Ålder: ≥ 16 år 
 
För läge C24.0 kan tumören 
inkluderas antingen i 
Pancreascancerregistret eller i 
registret för tumörer i Lever-
gallvägar beroende på vilken typ 
av kirurgi som utförts. 

Ålder: <16 år 
Obduktionsupptäckta fall. 
Misstanke.  

Lungcancer Invasiv primär lungcancer, även 
kliniskt ställda diagnoser. 

Cancer in situ,  

Pleuratumörer (mesoteliom) 
Obduktionsupptäckta fall. 
Misstanke och övriga fall. 

Lymfom Alla maligna lymfom inklusive 
Hodgkins lymfom för patienter 16 
år och äldre.  
Ej 16–19-åringar som handläggs 
vid pediatrisk klinik. 

Obduktionsupptäckta fall.  
Misstanke och övriga fall. 

Malignt melanom PAD/Cyt-verifierade fall av 
kutana primära maligna 
melanom – läge C44* ICD-O/3 

Melanom på läppröda, genital 
hud samt anal hud ingår ej.  

Obduktionsupptäckta fall.  
Dysplastiska naevi med grav 
dysplasi.  
In situ melanom 
Andra lägen t ex öga etc. 
Misstanke och övriga fall. 

Myelodysplastiskt 
syndrom (MDS) 

Nyupptäckta fall av MDS. Misstanke på tumör. 
Obduktionsupptäckta fall. 

Myelom Nyupptäckta fall av myelom för 
patienter 16 år och äldre. 

Nyupptäckta fall som handläggs 
vid barnhematologi eller vårdas 
på pediatrisk klinik >16 år.   
Obduktionsupptäckta fall. 
Misstanke och övriga fall. 



 
Diagnos Kvalitetsregister Vanlig canceranmälan 

Myeloproliferativa 
sjukdomar (MPD)  
 

Alla nyupptäckta fall av MPD.  

(MPD = Polycytemia vera, Essentiell 
trombocytemi och Myelofibros, 
Myeloproliferativ sjukdom UNS, Kronisk 
neutrofil leukemi och Kronisk eosinofil 
leukemi/hypereosinofilt syndrom) 

Misstanke på tumör. 
Obduktionsupptäckta fall. 

Njurcancer Nyupptäckta fall av njurcancer. 
OBS! Glöm ej 
röntgendiagnostiserade fall. 

Oncocytom.  

Sarkom 

Wilms tumör. 
Obduktionsupptäckta fall. 
Misstanke  

Ovarialcancer PAD- eller cytologi verifierad: 
Ovarialcancer C56.9 
Nyupptäckt malign ovarialcancer 
hos patienter 18 och äldre. 
Innefattar Borderlinetumör och 
Sarkom  
Tubarcancer C57.0 
Nyupptäckt malign cancer i tuba 
(äggledare) (innefattar sarkom). 

Peritonealcancer C48.1 
Peritonealcancer med 
specificerad lokalisation med 
ovarialliknande histologi men 
anses utgå från peritoneala celler. 

Peritonealcancer C48.2 
Peritonealcancer utan 
specificerad lokalisation med 
ovarialliknande histologi men 
anses utgå från peritoneala celler. 

Cancer abdominis C76.2 
Nyupptäckt tumör i Abdominis 
(buken) med ovarialliknande his-
tologi där primärtumörens utgångs-
punkt är osäker.  
Cancer pelvis C76.3 
Nyupptäckt tumör i Pelvis (bäcke-
net) med ovarialliknande histologi 
där primärtumörens utgångspunkt 
är osäker. 

Misstanke. 
Benigna tumörer. 
Obduktionsupptäckta fall. 
Andra och ospecificerade kvinnliga 
könsorgan, C57.1 – C57.9. 
 

Pancreascancer Alla invasiva tumörer och in 
situ-tumörer. Även vissa 
benigna tumörer som enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd HSLF-FS 
2016:7 är anmälningspliktiga. 

För läge C24.0 kan tumören 
inkl. antingen i 
Pancreascancerregistret eller 
i registret för tumörer i Lever-
gallvägar beroende på vilken 
typ av kirurgi som utförts. 

Misstanke på tumör 

Obduktionsupptäckta fall 



 
Diagnos Kvalitetsregister Vanlig canceranmälan 

Peniscancer Alla nydiagnostiserade fall av 
invasiv skivepitelcancer och 
cancer in situ inklusive MB 
Bowen och Erytroplasia Queyrat. 
Även kliniskt ställda diagnoser. 

Obduktionsupptäckta fall. 
Misstanke  

Prostatacancer Infiltrerande adenocarcinom och 
dess ovanliga varianter samt 
småcellig neuroendokrin cancer. 
Även kliniskt ställda diagnoser. 

Cancer in situ. 
PIN (Prostatiskt Intraepitelial 
Neoplasi) grad III. 
Obduktionsupptäckta fall. 
Misstanke och övriga fall. 

Sarkom 

Sarkom i extremiteter 
och bålvägg 

 

Alla nyupptäckta mjukdels- och 
bensarkom med  
SNOMED: 8001/1 
8001/3 – 8920/3 utom 8832/3 
och 8833/3 
9020/1 och 9020/3 
9040/3 – 9043/3 
9120/3 – 9261/3 utom 9140/3 
och 9124/3 
9370/3 
9522/3 
9540/3 – 9581/3 

Obduktionsupptäckta fall 

Misstanke 

 

Sarkom 

Viscerala och 
retroperitoneala 

Alla nyupptäckta fall med 
SNOMED:  
8800X-9262X  
954XX-958XX 

Neuroblastom  

Obduktionsfynd. 

Testikelcancer 

 

 

 

 

Män ≥ 16 år med 
nydiagnostiserade 

Seminom SNOMED/3: 90613  
 Non-seminom SNOMED/3: 
91013, 91003, 90703, 90713, 
90853, 90653, 90813, 
90803,90613/0 
Extragonadala retroperitoneala 
och mediastinala seminom = 
C48.0 och C38.3 

Obduktionsupptäckta fall 

Misstanke och övriga fall. 

 

Tyreoidea 

 

Nyupptäckt primär 
tyreoideacancer. 

Obduktionsupptäckta fall. 

Misstanke 

Urinblåsecancer 

 

Nyupptäckt primär PAD-
verifierad urinblåsecancer, alla 
diagnostyper, hos patienter 18 år 
och äldre. 

Obduktionsupptäckta fall.  
Papillom. 
Samtliga med endast cytologi 
(diagnosgrund 5). 
Misstanke  



 
Diagnos Kvalitetsregister Vanlig canceranmälan 

Uretra 

Uretär 

Njurbäcken 

 

Nyupptäckt primär PAD-
verifierad urotelialcancer hos 
patienter 18 år och äldre. 

Obduktionsupptäckta fall.  
Misstanke 
Misstanke på cancer vid röntgen, 
ultraljud eller cytologi, utan 
verifikation med PAD. 

Vulva Nyupptäckt primär PAD-
verifierad vulvacancer hos 
patienter 18 år och äldre.  

Från och med 170101 ingår 
även Morbus Paget. 

Grav dysplasi, cancer in situ,  
VIN III. 
Misstanke. 

Obduktionsupptäckta fall. 
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