
VEILEDNING TIL UTFYLLING AV MELDESKJEMA FOR COLORECTALE LEVERMETASTASER

Hva som skal meldes: Alle tilfeller av colorectale levermetastaser skal meldes til Colorectalcancerregisteret på dette skjemaet. Dette gjelder alt
fra poliklinisk påvist sykdom som ikke skal ha noen videre utredning eller behandling, til de som tas opp i tverrfaglig team til vurdering. Ved 
gjentatte vurderinger, for eksempel som ledd i responsevaluering skal nytt skjema fylles ut. 

Utfylling av skjemaet: Skjemaet er delt i to hoveddeler; Utredning og Kirurgisk behandling. Informasjon om utredning skal fylles ut for alle som 
er diagnostisert med colorectale levermetastaser (både synkrone og metakrone). Kirurgisk behandling skal kun fylles ut for de pasientene som 
får utført kirurgiske inngrep, av den enheten som har utført inngrepet. 

Registrering av sykdomsopplysninger: Under følger en veiledning for utfylling av utvalgte spørsmål i skjemaet. 

Utredning

2. Primærtumor/primærtumorstatus: Vi ønsker beskrivelse av primærtumors beliggenhet, hvis kjent. Dette for å kunne koble metastasen på 
riktig sykdomstilfelle i Kreftregisteret. 

3. Kartlegging av metastase: Vi ønsker beskrivelse av hvilke modaliteter som er brukt ved utredning av metastasen(e). Flere kryss er mulig. 
Hvis det er tatt biopsi av metastasen skal kun laboratorium fylles ut, ikke preparatnummer. 

4. Antatt sykdomsutbredelse: Diagnosedato (ddmmåå) er dato for diagnose av levermetastasen(e). Hvis dag er usikker brukes 15.

Vi ønsker informasjon om pasienten har annen ekstraheptisk sykdom. 

5. Vurdering av antatt restlevers volum: Hvis volumetri er utført ønsker vi restlevers volum (fremtidig leverrest) oppgitt i cm3.

6. Tiltak: I venstre kolonne skal det krysses av for terapeutiske tiltak. 

I høyre kolonne skal det krysses av ved inoperabilitet. Ved ikke resektable metastaser/primærtumor må det krysses av for minst en årsak. 
Fjerning av inntil 70 %, og dermed 30 % fremtidig leverrest, går ofte igjen som en grense i artikler om dette tema, men i en del tilfeller ønsker 
man større restlever av ulike årsaker. Derfor må ikke dette oppfattes som en absolutt grense, men som retningsgivende. 

Det skal ikke meldes eventuell palliativ behandling på dette skjemaet. 

Kirurgisk behandling

2. Preoperativ informasjon: 2.1 Spørsmålet ”Kirurgi for tidligere levermetastase” gjelder inngrep som er rettet mot en metastase som tidligere 
er fjernet (her skal ikke 2-seanse reseksjon meldes). 

I andre spørsmål skal det meldes om dagens kirurgi er ledd i 2-seanse reseksjon. Med tidligere reduksjon av tumormasse menes reduksjon ved 
reseksjon eller ablasjon. Reduksjon av tumormasse ved neoadjuvant kjemoterapi skal ikke meldes her. 

2.2 Her markeres de segmenter i lever som oppfattes affisert. 

3. Forbehandling i forbindelse med dagens kirurgi: Her ønskes opplysninger om eventuell forbehandling før kirurgi. Dette vil være 
beslutninger tatt på tverrfaglig levermøte. Ved embolisering ønsker vi å vite ny FLR (fremtidig leverrest) i cm3.

Vi ønsker å vite om pasienten har fått neoadjuvant kjemoterapi med utgangspunktet i at tumor er resektabel eller potensielt resektabel. Med 
potensielt resektabel menes en tumor som kan bli resektabel med tilstrekkelig effekt av kjemoterapi. 

4. Kirurgi av metastase: Hvis det er gjort intraoperativ ultralyd, ønsker vi at det registreres om det er utført med eller uten kontrast. 

Merk at en kile/RF selvsagt kan affisere flere segmenter.

Vi ønsker intraoperativt blodtap fra anestesiskjema.

Vi ønsker å registrere hver enkelt fraksjon, og ikke bare summert varm ishemi tid. 

5. Planlagt etterbehandling: Det er planlagt etterbehandling som skal meldes, ikke gjennomført etterbehandling.

 Veiledningen er à jour per 15.08.2011.


