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Undersökande läkare:   Personnummer: 

 
Sjukhus:  Klinik:   Namn: 
  
BILDDIAGNOSTIK 
Datum för undersökning   

Modalitet/Metod ⃞CT   ⃞MR 

Sammanvägd radiologisk bedömning 

⃞Komplett respons  ⃞Partiell respons  ⃞Stabil sjukdom  ⃞Progressiv sjukdom  ⃞Avvakta bedömning 

Nyupptäckt metastaslokal 
⃞Binjure   ⃞Hjärna   ⃞Kontralaterala njuren   ⃞Lever   ⃞Lunga   ⃞Lungsäck  

⃞Lymfkörtlar   ⃞Mediastinum   ⃞Njurloge   ⃞Skelett   ⃞Övrig lokal: ______________________ 

Primärtumör: ⃞Komplett respons  ⃞Partiell respons  ⃞Stabil sjukdom  ⃞Progressiv sjukdom  ⃞Oklart fynd  ⃞Avvakta bedömning 

LABPROV (I samband med start av systemisk behandling i ny linje, men är inte obligatoriskt)  
Datum Calcium  Albumin  Korrigerat 

calcium ALP CRP LD Hb LPK Neutrofila 
Granulo TPK 

           

KONTAKT (ECOG alternativt Karnofsky ska fyllas i vid besök) 
Kontaktdatum   

Namn på vårdgivare   

Typ av vårdkontakt ⃞Besök   ⃞Telefon   ⃞Övrigt 

Yrkesroll ⃞Läkare   ⃞Sjuksköterska   ⃞Administratör / övrigt 

ECOG Performance Status  ⃞0   ⃞1   ⃞2   ⃞3   ⃞4  

Karnofsky  ⃞100   ⃞90   ⃞80   ⃞70   ⃞60   ⃞50   ⃞40   ⃞30   ⃞20   ⃞10  
Klinisk bedömning av tumör/metastas (ifylls endast när utvärdering görs utan bilddiagnostisk undersökning) 
Lokalisation   
Klinisk bedömning 
⃞Ny metastaslokal   ⃞Komplett respons   ⃞Partiell respons   ⃞Stabil sjukdom   ⃞Progressiv sjukdom   ⃞Avvakta bedömning 

Sammantagen bedömning (den totala bedömningen som baseras på den radiologiska och kliniska bedömningen) 
⃞Progressiv sjukdom   ⃞Stabil sjukdom   ⃞Partiell respons   ⃞Komplett respons   ⃞Avvakta bedömning  

Patienten har kontaktsjuksköterska ⃞Nej   ⃞Ja  

STUDIE 
Startdatum ___________________________ 

Namn på studie ___________________________ 
  
BIOBANK 
Biobanksprov, datum   
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LÄKEMEDEL (om oförändrad läkemedelsbehandling sedan föregående registrering behöver nedan inte fyllas i) 
   Full dos är standarddos, eskalerad och reducerad dos är mer respektive mindre än standarddos. 
Startdatum _______________________ 

Startdos ⃞Doseskalering   ⃞Full Dos   ⃞Reducerad dos 

Behandlingsintention ⃞Kurativ   ⃞Palliativ  
Hengs kriterier (ska fyllas i vid start av ny linje av läkemedelsbehandling) 
⃞ Tid från diagnos till start av första läkemedelsbehandling < 1 år 

⃞ Karnofsky < 80  

⃞ HB < undre normal värde  

⃞ Korrigerat Calcium > övre normal värde  

⃞ Neutrofila > övre normalvärde  

⃞ TPK > övre normalvärde  

Ange regim ___________________________________   ⃞Ges inom ramen för studie 

Ange läkemedel ___________________________________   ⃞Ges inom ramen för studie 

Ange studieläkemedel/placebo ___________________________________ 

Dosjustering (full dos är standarddos, eskalerad och reducerad dos är mer respektive mindre än standarddos) 
Datum   

Justering  ⃞Doseskalering   ⃞Full dos   ⃞Reducerad dos 
Orsak ⃞Enligt plan  ⃞Toxicitet  ⃞Progress  ⃞Patientens val  ⃞Annan orsak 
Utsättning 
Stoppdatum  (För avslutad regim är det sista dagen på kuren som gäller) 

Stopporsak ⃞Enligt plan  ⃞Toxicitet  ⃞Progress  ⃞Patientens val  ⃞Annan orsak:__________________ 
KIRURGI  
Operationsdatum   

Indikation ⃞Operation av primärtumör efter onkologisk behandling   ⃞Metastaskirurgi (specificera raden nedan) 

Typ ⃞Operation   ⃞RF   ⃞Kryo   ⃞Annan metastasbehandling: ____________________________ 
Lokaler: 
⃞Binjure   ⃞Hjärna   ⃞Kontralaterala njuren   ⃞Lever   ⃞Lunga   ⃞Lungsäck  

⃞Lymfkörtlar   ⃞Mediastinum   ⃞Muskel   ⃞Njurloge   ⃞ Skelett   ⃞Övrig lokal: ______________________ 

STRÅLBEHANDLING  
Slutdatum:   
Lokaler: 
⃞Binjure   ⃞Hjärna   ⃞Kontralaterala njuren   ⃞Lever   ⃞ Lunga   ⃞Lungsäck  

⃞Lymfkörtlar   ⃞Mediastinum   ⃞Muskel   ⃞Njurloge   ⃞Skelett: _______________   ⃞Övrig lokal 

Behandlingstyp: ⃞Konventionell strålbehandling   ⃞Stereotaktisk strålbehandling  

Dos per fraktion (Gy):   

Slutdos (Gy):   
   
RAPPORTERA RECIDIV (görs endast en gång) 

Datum för lokoregionalt recidiv: _______________ 

Sida:  ⃞Höger  ⃞Vänster 

RAPPORTERA FÖRSTA METASTAS (görs endast en gång) 

Datum för första metastas:        _______________ 
Lokal: 
⃞Binjure   ⃞Hjärna   ⃞Kontralaterala njuren   ⃞Lever   ⃞Lunga   ⃞Lungsäck  

⃞Lymfkörtlar   ⃞Mediastinum   ⃞Muskel   ⃞Njurloge   ⃞ Skelett   ⃞Övrig lokal: ______________________ 
 
 


