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Inledning 

Registrets övergripande syfte är att förbättra uppföljning och omhändertagande av individer med 

ärftligt betingad förhöjd cancerrisk. Kvalitetsregister ligger till grund för förbättringsarbete och 

kvalitetsuppföljning.  

Alla cancergenetiska mottagningar som genomför genetiska analyser i Sverige ska ha behörighet att 

registrera i registret. Grunddata registreras av en inrapportör på respektive klinik. Målsättningen är 

att samtliga mutationsbärare eller de som ska göra två eller flera kontroller ska rapporteras in till 

registret.   

För att bevaka kontroller som ska rapporteras in måste bevakningsmallar kontinuerligt köras i varje 

region med ett intervall var 6:e månad och distribueras till ansvariga inrapportörer. Varje klinik som 

deltar i registret har tillgång till och rätt att hämta ut sina egna inrapporterade data. Detta inkluderar 

uppgifter kring enskilda undersökningar eller patienter. Data hämtas ut direkt via funktioner på INCA 

eller med skriftlig ansökan till RCC Norr. 

Inklusionskriteria 

Inklusion  

• Patienten med egen påvisat mutation   

• Patienten som behöver minst 2 kontroller pga familjär utökad 
cancerrisk 

 

Diagnosgrund  Genetisk analys eller cancerriskbedömning 
 

Kön  Kvinnor och män    

Ålder    Alla åldrar 

Skriven i Sverige  Patienten ska vara folkbokförd i Sverige vid diagnos eller uppföljning 
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Förklaring till åtgärdslista 

När ett formulär är färdigifyllt kan följande val göras:  

Avbryt och radera, avbryter inrapporteringen och formuläret raderas. Inrapportören kan endast 

avbryta och radera ett formulär som är skapat på den egna kliniken. Formulär som är skickade från 

RCC kan inte raderas av kliniken utan måste sändas åter.  

  

Ej klar kvar i inkorgen, formuläret sparas och finns kvar i inkorgen med status Ej klar, kvar i inkorgen.  

  

Klar för godkännande, formuläret är ifyllt men ska godkännas av ansvarig läkare och kan därefter 

skickas till RCC. Formuläret finns kvar i enhetens inkorg till den blir godkänd.  

 

Spara i register, åtgärden finns endast för formulär som kan sparas ner direkt i registret utan att 

hanteras av monitor.  
För övriga instruktioner gällande rapportering i INCA, se Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/anvandarhandbok_inrapportor.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/anvandarhandbok_inrapportor.pdf
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Generella inrapporteringsuppgifter  

Uppgifterna nedan gäller för samtliga NOGA formulären.  

 

 

Ärendeuppgifter  

 

Nuvarande status Här visas i vilket status ärendet befinner sig i 

Kommentar Här visas om det finns någon kommentar om ärendet som man vill 
uppmärksamma. Kan även användas som kommunikationsfält 

Bevakningsdatum för 
inrapportering 

 

Här kan man skapa bevakningsdatum för inrapportering. Det kan t. ex. 
användas som påminnelse i en inkorgsmall (kompletterande information 
väntas) 

Ansvarig inrapportör Hämtas automatiskt från INCA:s inloggningsuppgifter 

Åtgärd Här kan du välja vilket status du vill ärandet ska sparas under (Avbryt och 

radera, Ej klar kvar i inkorgen, Klar för godkännande, Spara i register) 
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Personuppgifter 

Patientens personnummer  Personnummer anges inklusive sekelsiffra 

Ex 19ååmmddxxx 

 

Hämtas automatiskt från inkorg eller sök/registrera 

Patientens namn  Hämtas automatiskt från befolkningsregister 

Adress  Hämtas automatiskt från befolkningsregister 

Kön  K = Kvinna  

M = Man  

Hämtas automatiskt från befolkningsregister 

Dödsdatum  Befintliga poster i registret uppdateras kontinuerligt per automatik 

 

Hämtas automatiskt från befolkningsregister (Johanna) 

LK  Kod för län och kommun (LK) 

Hämtas automatiskt från befolkningsregister.  

Distriktkod Kod för distrikt. 

Hämtas automatiskt från befolkningsregister  

Inrapporteringsuppgifter 

Initierat av Namn på den som startat formuläret 

Hämtas automatiskt från INCA´s inloggningsuppgifter. 

Inrapportör Inrapportörens namn 

Om flera personer varit inblandade i inrapportering av posten ser man här 

namnet på den senaste inrapportören. 

 

Hämtas automatiskt från INCA´s inloggningsuppgifter. 

Inrapporterande enhet RCC´s regionkod samt anmälande sjukhus och klinik. 

 

Hämtas automatiskt från INCA´s inloggningsuppgifter. 

Inrapporteringsdatum Hämtar automatiskt dagen datum 
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Variabelbeskrivning NOGA 

Module1 (Inrapportering)  
Här registreras uppgifter om individens genetiska utredning samt om patienten rekommenderas för 

kontrollprogram av något organ.  

 

 

Inklusionskriteria- 
 

Patient med egen påvisad mutation eller som ska göra två eller flera kontroller 

Initial kontakt 

 
Kryssruta för att markera om komplett registrering ej kan utföras på grund av att uppgifter saknas 

Ändra/korrigera tidigare 
registrering 

Genetisk utredning(ar) (Johanna) 

Kontaktväg Ange hur kontakt tagit 

• Remiss från allmänläkare 

• Remiss från sjukhus/annan specialitet 

• Egen remiss 

Datum för utförande av remiss Datum då remissen registrerades vid klinik som beställt genetisk 
utredningen 

Datum för första kontakt mellan 
patient och läkare/vägledare 
med ömsesidigt utbyte av 
genetisk/medicinsk information 
(ex pedigreeritning, 
mottagningsbesök) 

Datum då patient kontaktas för att initiera utredning (ex. pedigree, 
mottagningsbesök, familj anamnes) 

 

ÅÅÅÅMMDD 

Metod för ovanstående kontakt Ange hur kontakt tagits mellan patient och läkare/vägledare 

• Brev 

• Telefon 

• Mottagningsbesök 

• Video 
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Genetisk utredning (avser medfödda mutationer) 

Har genetisk analys gjorts på 
individen? 

Ange Nej/Ja 

Om Nej i frågan Har genetisk analys gjorts på individen? 

Har ytterligare laborativa 
utredningar utförts/initierats för att 
utesluta ärftlig cancer? (hos 
individen och/eller annan 
familjemedlem) 

Ange Nej/Ja 

Ange om genetisk utredning gjorts på annan familjemedlem som ligger 
till grund för patientens inklusion i utvidgade kontroller  

Om Ja, ange om det utförts på individ och/eller annan familjemedlem 

Om Ja i frågan Har genetisk analys gjorts på individen? 

Har kliniskt relevant mutation 
påvisats vid denna utredning? 

Ange Nej/Ja 

Om Nej på frågan Har kliniskt relevant mutation påvisats vid denna utredning 

Har ytterligare laborativa 
utredningar utförts/initierats för att 
utesluta ärftlig cancer? (hos 
individen och/eller annan 
familjemedlem) 

Ange Nej/Ja 

Ange om genetisk utredning gjorts på annan familjemedlem som ligger 
till grund för patientens inklusion i utvidgade kontroller  

 

Om Ja, ange om det utförts på individ eller annan familjemedlem 

Om Ja på frågan Har kliniskt relevant mutation påvisats vid denna utredning 

Vid vilken typ av utredning 
upptäcktes mutationen på 
individen? 

Ange utredningstyp 

• Screening 

• Anlagbärartest 

• Prediktivbehandlings testning 

Vilken gen har påvisats mutation i? Välj gen från rullista 

Datum då provet ankom till 
laboratoriet 

Ange ankomstdatum till laboratoriet som visas på analyssvaret 

ÅÅÅÅMMDD 



7 
 

 

 

 

 

Datum för svar på laborativ analys Ange svarsdatum av analysen som visas på analyssvaret 

ÅÅÅÅMMDD 

Datum då svaret på laborativ analys 
kommunicerades till 
individen/familjen 

Ange datumet då patienten/familjen fick analyssvaret 

ÅÅÅÅMMDD 

Har ytterligare genetisk utredning 
gjorts på individen där kliniskt 
relevant mutation påvisats? 

Ange Nej/Ja 

Ange här om någon tumöranalys gjorts (ex BRCA, IHC-MMR) innan 
germline analysen 

Om Ja 
Flera alternativ kan anges ett i taget. Respektive alternativ följs av 
samma frågeställningar som ovan. 

Om Nej på frågan Har ytterligare genetisk utredning gjorts på individen där kliniskt relevant mutation 
påvisats? 

Har ytterligare laborativa 
utredningar utförts/initierats för att 
utesluta ärftlig cancer (hos individen 
och/eller annan familjemedlem)? 

Ange Nej/Ja 

Ange här om genetisk utredning gjordes på individen och/eller annan 
familjemedlem som ligger till grund för patientens inklusion i utvidgade 
kontroller (ex CHEK2 hos faster)  

Om Ja, ange om det utförts på individ och/eller annan familjemedlem 

Canceranamnes 

Egen cancerdiagnos Ange om patienten haft egen cancerdiagnos innan genetisk utredning. Mer 
än ett svarsalternativ kan anges. 

 

Nej 

Ja, i Sverige 

Ja, utomlands 
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Kontrollprogram 

Kontrollprogram Rekommenderas kontrollprogram? 

 

Ange Nej/Ja 

Datum för ovanstående beslut Det datum då man bedömde att patienten ska inkluderas i kontrollprogram 

 

ÅÅÅÅMMDD 

Om Ja på frågan Kontrollprogram 

Ange vilken/vilka organ som ska kontrolleras. Endast ett alternativ åt gången kan anges 

Kolon 

Bröst 

Ovarier 

Livmoder 

Endokrina 

Hud 

Pankreas 

Lungor 

Njure/urinväg 

Prostata  

Ventrikel 

Hjärna 

 

Kolon 

Anledning till kontroller 

Endast ett alternativ kan anges: 

• Patienten har en mutation 

• Påvisad mutation i familjen och individen vill ej testa sig 

• Hög livstidsrisk utifrån pedigree 

• Hög livstidsrisk enligt riskberäkning 

•  

Bröst 

Anledning till kontroller 

Endast ett alternativ kan anges: 

• Patienten har en mutation 

• Påvisad mutation i familjen och individen vill ej testa sig 

• Hög livstidsrisk utifrån pedigree  

• Hög livstidsrisk enligt riskberäkning 
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Ovarier, livmoder, ventrikel, 
endokrina, hud, njure/urinväg, 
prostata 

Anledning till kontroller 

Endast ett alternativ kan anges 

• Patienten har en mutation 

• Påvisa mutation i familjen och individen vill ej testa sig 

• Hög livstidsrisk utifrån pedigree 

• Hög livstidsrisk enligt riskberäkning 

Start av kontroller sker vid 
nuvarande ålder 

Kryssruta för Ja 

Startålder Ange startåldern.  

Om patienten är äldre än den rekommenderade åldern väljer INCA 
automotask patientens nuvarande ålder 

Kolon, ovarier, livmoder, 
ventrikel, endokrina, hud, 
njure/urinväg, prostata 

 

Intervaller på kontroller 

 

Ange intervaller 

• 6 månader eller oftare 

• Varje år 

• Vartannat år 

• Var tredje år 

• Var femte år 

• Mer sällan 

• Intervaller bestäms av mottagare 

Bröst 

 

Intervaller på kontroller 

 

Ange intervaller 

• 6 månader eller oftare 

• Varje år 

• Vartannat år 

• Var tredje år 

• Var femte år 

• Mer sällan 

• Intervaller bestäms av mottagare 

• Populationsscreeningprogram 

Kontrollerande/Uppföljande 
Sjukhus/Klinik 

 Välj från organisationsenhetslistan 
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Beskrivning modul 2 Kontrollprogram   
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ÖVRIGT  

 

Länk för Ansökan om användarkonto för INCA   
https://www.cancercentrum.se/globalassets/varauppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/ansokan
-om-konto/anvandaruppgifter-for-inca-konto.pdf (efter att Ansökan till INCA-konto har fyllts i måste 

dokumentet skrivas ut och skickas till RCC).  
 

Länkar för instruktion videos från INCA   
 

• https://youtu.be/xVAebE3QMC8  (inloggning) 

• https://youtu.be/U8boAARMA8A  (inrapportering) 
• https://youtu.be/qGpIsj5HSaQ  (ärendehantering) 

 

Länk för användarhandbok från INCA 
 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/160914_anvandarhandbok_inrapportor.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården. 

Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. www.cancercentrum.se  
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