
Fødselsnr Navn

Sykehus Avdeling

Dato for innleggelse/konsultasjon

Mb. Waldenstrøm (A)

Leukemi (B)

Myelomatose eller lignende plasmacelletumor (C)

Malign histiocytose eller lignende (D)

Myelodysplastisk/Myeloproliferativ sykdom (E)

Myelodysplastisk syndrom (MDS 1-5) (F)

Non - solid tumor av annen eller uklar type (G)

Hovedgruppe

Pasient/behandlingsinstitusjon

Sykdomskategori

MELDING TIL KREFTREGISTERET Non-solide svulster

Kreftregisteret
postboks 5313 Majorstuen
0304 Oslo

Sykehus spesifiser Avdeling spesifiser

Spesifiser hvis hovedgruppe (A) Mb. Waldenstrøm

Waldenstrøms makroglobulinem med lymfoplasmacyttisk lymfom

Waldenstrøms makroglobulinem med splenisk marginalsonelymfo

Waldenstrøms makroglobulinem med B-KLL

Waldenstrøms makroglobulinem med Ekstranodalt marginalsonelymfom

Waldenstrøms makroglobulinem

Annet spesifiser

Spesifiser hvis hovedgruppe (C)
myelomatose

MGUS

Myelomatos

Solitær plasmacytom i skjelett

Solitær plasmacytom utenom skjelett

Plasmacelleleukemi (<2x10x9/l plc i blod)

Annet

Spesifiser lokalisasjon i skjelett

Spesifiser  organ

Kategoriser myelomatose Asymptomatisk myelomatose Symptomatisk myelomatose Ukjent

Spesifiser hvis hovedgruppe (E)
elodysplastisk/Myeloproliferativ sykdom

Primær myelofibrose, kronisk idiopatisk myelofibrose

Kronisk myeloproliferativ sykdom uklassifiserbart

Essensiell trombocytemi

Polycytemia vera

Refraktær enemi med ringsideroblaster
assosiert med markert trombocytose

Myeloproliferativ sykdom uklassifiserbar

Ekstrakutant mastocytom

Kutan mastocytose

systemisk mastocytose

Mastcellesarkom
Annet

Spesifiser hvis (F) myelodysplastisk
syndrom

Refraktær anemi MDS 1

Refraktær anemi med ringsideroblaster (RARS),
MDS 2

Refraktær anemi med økning av blaster (RAEB
(syn. MDS 3)"

Refraktær cytopeni med flerlinje-dysplasi
(multilineage dysplasia) (RCMD)

Myelodysplastisk syndrom assosiert med isolert
del(5q) kromosomabnormalitet (Syn. 5q-syndrom)

Myelodysplastisk syndrom, uklassifiserbart.
Myelodysplastisk syndrom MDS5

Myelodysplastisk syndrom UNS, myelodysplasi UNS

Annet

Spesifiser hvis hovedgruppe (B) (D) (G) morfologisk
undergruppe

Ukjent
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Benmargsutstryk

Blodutstryk

Blodprøve

Spinalvæskeundersøkelse

Biopsi UNS

Cytologi UNS

Hvis annet Cytokjemi

Immunfenotyping/immunhistokjemi

Cytogenetisk undersøkelse

Karyotyping

Ikke utført

Bildediagnostikk

Ja Nei

Dato sykdommen ble bekreftet

Patologilaboratorium

Primærbehandling

Kirurgisk behandling

Ja Nei Ukjent

Strålebehandling

Ja Nei Ukjent

Cytostaticabehandling

Ja UkjentNei

Annen behandling

Ja Nei Ukjent

Spesifiser kirurgi

Spesifiser annen behandling

Kommentar

Meldedato Melders navn Melder ID

Kommentar

Serum -og/eller urinelektroforese

Annet

Ingen

Molekylærgenetisk undersøkelse

Annet

Spesifiser annen prøve

Basis for kreftdiagnosen

Hvem som skal melde: Meldepliktig til kreftregisteret er alle tilfeller av kreftsykdom, alle forstadier til kreft, alle histologisk benigne
svulster i sentralnervesystemet , alle benigne endokrine svulster, alle svulster i urinblære og alle krefttilfeller tilfeldig oppdaget ved
obduksjon. Multiple primære krefttilfeller (synnkrone og metakrone) meldes på separate skjemaer. Det er som hovedregel bare
nødvendig å rapportere nye sykdomstilfeller. Alle innleggelser for gjennomføring av førstelinjebehandling skal likevel meldes. Ny
melding må også sendes ved revisjon av tidligere meldt kreftsykdom (endret eller avkreftet diagnose).
Hvem som skal melde:
Klinikere og patologilaboratorier skal melde alle nye diagnostiserte tilfeller av de ovenfor nevnte sykdomstilstander. Klinkikere skal i
tillegg melde alle tilfeller hvor det foreligger begrunnet mistanke om kreft. Når flere sykehusavdelinger er involvert i
sykdomsutredning og/eller behandling, skal krefttilfellet meldes av alle de aktuelle avdelingene. Ved tvil om meldeplikt bør melding
sendes.
Utfylling av skjemaet:
Det finnes forskjellige skjemaer for ulike kreftsykdommer. I tillegg til dette skjemaet for non-solid svulst finnes skjema for solid svulst
og spesialskjemaer for brystkreft, ovariekreft og malignt lymfom/kronisk lymfatisk leukemi. Riktig skjema må benyttes.
Operasjonsbeskrivelse må vedlegges hvis det er utført kirurgisk behandling.
Dato for innleggelse/konsultasjon:
Dato for når denne primære utredning/behandling er utført
Dato sykdommen ble bekreftet:
Prøvetakingsdato for første positive histologi/cytologi. Dersom vevsprøve ikke er tatt, benyttes den dato man ved hjelp av andre
undersøkelser(billeddiagnostikk, blodprøve etc) stiller kreftdiagnosen.
Sykdomskategori og morfologisk undergruppe:
Hovedkategori av non-solide svulster som sykdomstilfellet tilhører angis ved avkrysning (leukemi, myelomatose, etc.). I tillegg angis
morfologisk undergruppe med den grad av nøyaktighet som de tilgjengelige diagnostiske hjelpemidler har git anledning til.
Sykdommens lokalisasjon/debutorgan: For non-solide svulster med begrenset utbredelse på diagnosetidspunktet, kan det være
mulig å angi i hvilket organ eller hvilken region sykdommen hadde sitt utspring, f.eks. non-Hodgkin lymfom  i magesekk eller
hodgkin lymfom med affeksjon bare av lymfeknuter på halsen
Basis for kreftdiagnosen:
De diagnostiske prosedyrer som danner grunnlaget for diagnosen, avkrysses. For undersøkelser utført i patologi-laboratorium
anføres remissenummer og år samt laboratorium ansvarlig for undersøkelsen.

Veiledning til utfylling av skjemaet

Hovedgruppe

Benmargsbiopsi

Fødselsnummer
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