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Efternamn och förnamn

Personbeteckning

Modersmål

Adress
Kallelseår

Kallelsekommun

Sållnings-ID

Provtagningsdatum

FÖRHANDSINFORMATION PÅ SEPARAT BLANKETT
TESTENS ANALYS OCH RESULTAT
Provets bedömbarhet

tillräckligt

osäkert

Aspekter som försvårar provets bedömbarhet:
provet har förstörts

ej bedömbart
för lite prov i provröret

bristfälliga identifieringsuppgifter

Testvärde

(µg/g) överskrider gränsvärdet

provet har torkat

utgångsdatum för analysen har passerat
ja

Testresultat

positivt

provtagningsdatum saknas

teknisk orsak

negativt

Analytiker

Plats

Datum

för mycket prov i provröret

Tilläggsuppgifter och kommentarer

KOLOSKOPI EJ UTFÖRD, eftersom

patienten inte nåddes

vägrade

koloskopi nyligen utförd år

eller är i uppföljning av tarmsjukdom

annan orsak, vilken
Datum

Plats

Uppgiftslämnare

KOLOSKOPI
Intravenös premedicinering har getts
nej

Aspekter som begränsade koloskopin

ja

tumör orsakar tilltäppning

Den största polypens/förändringens diameter
<5mm

5-10 mm

10–20 mm

Tidpunkt för utdragning av koloskopet

smärta

(min)

otillräcklig tömning

polypektomi

patientens dåliga tillstånd

tagning av provbit

annat, vad?

koagulation av blödning

Intern vändning utförd

nej

ja

Tarmtömningen lyckades

Åtgärder

Fynd

väl

utbredning

tillräckligt

normalt fynd

tatuering

ofullständigt

tumor

annan åtgärd

otillräckligt

polyp

Hur långt nådde koloskopin?

inga åtgärder
Komplikationer

förträngning

ileum terminale

kolit

smärta

caecum

divertiklar

blödning

fleksura hepatica

hemorrojder

perforation

colon transversum

annat fynd, vad?

kardiovaskulära

Polypernas antal

fleksura lienalis
sigma

1–3

4–10

inga komplikationer
över 10

rectum
Datum

Plats

Skopist

UPPGIFTER OM PATOLOGISKA PROV TAGNA VID KOLOSKOPI (fält kan upprepas vid behov)
Förändringens lokalisation
Förändringens diameter

Förändringens morfologi
<5 mm

5–10 mm

10–20 mm

>20 mm

Förändringens histologiska diagnos (verbal)
Diagnosdatum

Plats

Patolog

I STÄLLET FÖR KOLOSKOPI OCH/ELLER DESSUTOM UTFÖRD DT-KOLOGRAFI PÅ BLANKETTENS ANDRA SIDA.

BESLUT OM FORTSATTA ÅTGÄRDER
Ej vidare utredning

Förnyad undersökning: Gäller ej årskontroller

Remiss till specialsjukvård ________ (vårdställe)
Beslutsdatum

Plats

Annan uppföljning eller fortsatt vård (t.ex. årskontroller)

Annan primärhälsovårdsundersökning som fyndet förutsätter
Beslutsfattare

>20 mm

UPPGIFTER OM KIRURGISK ÅTGÄRD
Tarmkirurgisk åtgärd utförd

nej

ja

neoadjuvant som primär vårdform Åtgärdskod (THL:s åtgärdsklassificering)

Tilläggsuppgifter om kirurgin
Operationsdatum

Vårdställe

Kirurg

UPPGIFTER OM PATOLOGISKA PROV TAGNA VID KIRURGI (fält kan upprepas vid behov)
Förändringens lokalisation
Förändringens diameter

Förändringens morfologi
<5 mm

5–10 mm

10–20 mm

Cancerns utbredning enligt klassificeringen pTNM T

>20 mm

N

M

Gradus

I

II

III

IV

Förändringens histologiska diagnos (verbal)
Diagnosdatum

Plats

Patolog

I STÄLLET FÖR KOLOSKOPI OCH/ELLER DESSUTOM UTFÖRD DT-KOLOGRAFI
Fynd

Förändringens lokalisation

Polypernas antal

normalt fynd

ileum terminale

1–3

4–10

över 10

tumor

caecum

polyp

colon ascendens

<10 mm

förträngning

fleksura hepatica

Komplikationer

kolit

colon transversum

smärta

divertiklar

fleksura lienalis

perforation

annat fynd, vad?

colon descendens

kardiovaskulära

sigma

inga komplikationer

Den största polypens/förändringens diameter
10–20 mm

>20 mm

rectum
Tilläggsuppgifter:

SAMMANDRAG (C-RADS):
Klassificering av fynd i tjocktarmen:

Klassificering av fynd som lokaliserats utanför tjocktarmen:

C0: otillräcklig undersökning

E0: bristfällig undersökning

C1: normalt fynd/godartad förändring

E1: ej patologi

(ej misstanke om malignitet eller polyper > 5 mm)

E2: kliniskt betydelselös godartad förändring

C2: 6–9 mm polyp(er), antal < 3

E3: troligen godartat, ospecificerat fynd,

C3: 6–9 mm polyp(er), antal ≥ 3 eller ≥ 10 mm polyp(er)

som eventuellt kräver vidare utredning

C4: misstanke om malignitet, förändring som förtränger

E4: kliniskt betydande fynd, som kräver vidare utredning

lumen eller tecken på förtjockad vägg
Datum

Plats

Läkare

Radiologens utlåtande
Datum

Plats

Radiolog

