
Ja

Ja

Ja

Ja

Celleprøve Nei

Andre undersøkelser (f.eks.
biokjemisk us, skopi, sternalmarg,
kirugisk eksplorasjon)

Fødselsnummer Navn

Sykehus Avdeling

Dato for innleggelse/konsultasjon

Høyre Venstre Begge Ikke relevant Ukjent

Hovedgruppe og type

Ukjent Klinisk sikker cancer? Ja Nei Usikker

Bildediagnostikk (Rtg, UL, CT, MR) Ja Nei
Ja

Ja Nei

Diagnosedato

Tumor

Ingen innvekst

Innvekst i naboorgan/-struktur

Ukjent

Lymfeknuter

Ingen lymfeknutemetastaser

Regionale lymfeknutemetastaser

Fjerne lymfeknutemetastaser
Ukjent

Organ- /fjernmetastaser

Ingen organmetastaser

Skjelettmetastaser

Levermetastaser

Lungemetastaser

Hjernemetastaser

Annet
Ukjent

ICD-10 kode Tekst

eller

Pasient/behandlingsinstitusjon

Lokalisasjon primærtumor

Morfologisk diagnose

Basis for kreftdiagnosen

Sykdomsutbredelse på diagnosetidspunktet

MELDING TIL KREFTREGISTERET

Dersom celle -/vevsprøver er tatt; angi patologilaboratorium

Spesifiser andre undersøkelser

Dersom innvekst i naboorgan/-struktur;
beskriv hvor

Dersom regionale; beskriv hvor Dersom annet; beskriv hvor

SOLIDE SVULSTER

Denne meldingen kan registreres elektronisk. Se baksiden
for veiledning

Dersom fjerne; beskriv hvor

Sideangivelse primærtumor

Kreftregisteret
postboks 5313 Majorstuen
0304 Oslo

Vevsprøve Ja Nei

Obduksjon Ja Nei

cTNM

cT cN cM

 Stadium

Primærbehandling

Ja Nei UkjentKirurgisk behandling

Hvis ja; type
behandling/operasjonsmetode

Nei UkjentAnnen behandling

Hvilken behandling

Nei Ukjent

Nei UkjentHormonbehandling

Nei UkjentCytostaticabehandling

Strålebehandling

Kommentar

Meldedato Melders Melder ID

Melder

eller

1950335657



Dato for innleggelse/konsultasjon
Dato for når denne primære utredning/behandling er utført

Hva som skal meldes
Meldepliktig til Kreftregisteret er alle tilfeller av kreftsykdom, alle svulster i sentralnervesystemet (benigne og maligne), alle endokrine
svulster (benigne og maligne), alle svulster i urinblære og alle krefttilfeller tilfeldig oppdaget ved obduksjon. Multiple primære
krefttilfeller (synkrone og metakrone) meldes på separate skjemaer. Alle innleggelser for gjennomføring av førstelinjebehandling skal
meldes. Ny melding må også sendes ved revisjon av tidligere meldt kreftsykdom (endret eller avkreftet diagnose).

Hvem som skal melde
Klinikere skal melde alle nydiagnostiserte tilfeller av de ovenevnte sykdomstilstander. Klinikere skal 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 solide svulster finnes det skjema for andre
kreftformer. Se https://kremt.kreftregisteret.no må benyttes.

Sykdomsopplysninger
Opplysningene skal være om sykdommens art og utbredelse på diagnosetidspunktet.

Dato sykdommen ble bekreftet
Prøvetakingsdato for første positive histologi/cytologi. Dersom vevsprøve ikke er tatt, benyttes den dato man ved hjelp av andre
undersøkelser (bildediagnostikk, blodprøve etc.) stiller kreftdiagnosen.

Lokalisasjon primærtumor
Organlokalisasjonen hvor sykdommen faktisk oppsto. Meldepliktig til Kreftregisteret er alle C-diagnoser, med unntak av C44
Basalcellecarcinom. I tillegg skal disse meldes inn:D050, D051, D090, D091, D32, D33, D352, D353, D354, D391, D392, D42, D43,
D443, D444, D445, D45. Multiple primære krefttilfeller (synkrone og metakrone) meldes på separate skjemaer. Kun nye kreftilfeller
skal meldes. Senere utvikling av metastaser/residiv skal ikke meldes. Alle innleggelser for gjennomføring av førstelinjebehandling skal
likevel meldes. Ny melding må også sendes ved revisjon av tidligere meldt kreftsykdom (endret eller avkreftet diagnose).

Morfologisk diagnose
Når det foreligger histologisk undersøkelse av biopsi, operasjonspreparat eller obduksjonspreprarat, ønskes detaljert angivelse av den
morfologiske diagnosen, f.eks. "adenokarsinom, edometroid type" (ikke bare "adenokarsinom") eller "malignt melanom, superfisiell
spredning" (ikke bare "malignt melanom"). Bruk gjerne allment aksepterte forkortelser.

Sykdomsutbredelse på diagnosetidspunktet
Tumors lokale vekst, regionale spredning og fjernspredning rapporteres basert på all tilgjengelig viten om sykdommen.

Kommentarer.
Dersom uttømmende informasjon om sykdommen ikke kan gis, ønskes oppgitt hvor denne kan innhentes, for eksempel dersom
pasienten er henvist til annen avdeling for utredning og/eller behandling.
 

Veiledning til utfylling av skjemaet

Elektronisk registrering
 
 Gå inn på: https://kremt.kreftregisteret.no for å registrere denne meldingen elektronisk i stedet
for på papir. Ta kontakt med kreftregisteret hvis brukernavn og passord trenges.

0806335656


