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Nyheter 2018 i Nationella prostatacancerregistret, NPCR.  
Formulären på INCA har reviderats inför 2018. Alla patienter oavsett diagnosår kan rapporteras på de 
nya formulären. Manualer och blanketter finns på cancercentrum.se 
Samtliga formulär som är komplett ifyllda kan sparas direkt i registret, vilket möjliggör snabb tillgång 
till utdata i Koll på läget och övriga rapporter på INCA.  
 
Diagnostikformuläret.  

 Nytt på diagnostikformuläret är att IPSS score ska registreras vid LUTS (lower urinary tract 
symptoms). 

 

Utredning och behandlingsformuläret. 
 Definition av kontaktsjuksköterska har fått tillägget att Kssk ska ha haft ett samtal med 

patienten för att frågan ska kunna besvaras med ja och gäller för samtliga formulär. 
 Att patienten har fått en skriftlig individuell vårdplan ska registreras. 
 Datum för MR-prostata anges när det är utfört. 
 Utvidgad bedömning/MDK. Samtliga tre frågor besvaras rörande utvidgad bedömning/MDK. 
 Aktiv monitorering ska från 2018 rapporteras efter den första biopsiomgången som ligger till 

grund för beslutet.   
 Under Icke kurativ terapi finns några antiandrogen och cytostatikapreparat specificerade. 

 

Radikal prostatektomi-formuläret 
 Tidigare annan primärbehandling har tagits bort. 
 Utvidgad bedömning/MDK. Samtliga tre frågor besvaras rörande utvidgad bedömning/MDK. 
 Huvudoperatör har ändrats till Ansvarig operatör och definitionen har förtydligats.  
 Endast en kod för Ansvarig operatör och Assisterande operatör kan registreras. 
 Blödning under operation är en obligatorisk uppgift. 

 

Strålbehandlingsformuläret 
 En nyhet är att såväl kurativt syftande som icke kurativt syftande lokal strålbehandling mot 

prostatan ska registreras. 
 Definition av kontaksjuksköterska har fått tillägget att kontaktsjuksköterskan ska ha haft ett 

samtal med patienten för att frågan ska besvaras med ja. 
 Tidigare annan primärbehandling har tagits bort. 
 När ny biopsi är utförd ska det registreras om den är MR-styrd och PAD-nr ska anges. 
 Slutdatum för extern strålbehandling och boost ska registreras. 
 Fotoner SIB har flyttats upp och besvaras under extern radioterapi. 

  
Vid frågor kontakta: 
Maria Nyberg   Karin Hellström 
Registersjuksköterska  Koordinator 
Sahlgrenska sjukhuset  Regionalt cancercentrum 
Tel: 031-342 45 89  Tel: 018-15 19 30 
Maria.Nyberg@vgregion.se  Karin.hellstrom@rccuppsalaorebro.se 
 


