
Preopr.histologi dato

Histologi operasjonspreparat:                         Patologi avd (navn)

Cytologi funn som grunnlag for behandling

ukjent

uegnet
ikke tatt

HPV test av operasjonspreparat tatt:

blødning, tamponade

Sykehus

ja antall nei ukjent

Hvis ja: hvor siste gang (sykehus/privat praksis):

Når

normal
ASC-US
LSIL

ASC-H
HSIL

plateepitelcarcinom

AGUS
ACIS
adenocarcinom

HPV test tatt:
ja nei ukjent

HPV_vaksine tatt:

Preoperativt grunnlag for behandling

Biopsi og abrasio ikke tatt:

Kolposkopi utført: ja nei ukjent

Premaligene forandringer sett: ja nei ukjent

Patologi avd (navn)

Preparatnr:(9 siffer)

Portio-biopsi
normal

CIN-I
CIN-II
CIN-III

plateepitelcarcinom

Irr.syl.epitel
ACIS

adenocarcinom
uegnet

benigne forandringer

ukjent

Annet grunnlag for behandling:

Prepnummer: format yy/xxxxx

Cervical-abrasio

Behandling

Dato

Indikasjon: Diagnostisk kon
Terapeutisk kon

Kolposkopi utført Ja Nei Ukjent

Premaligne forandringer sett Ja Nei Ukjent

Type behandling
slynge(LEEP/LOOP/LLETZ/Tringulær)diatermikniv/-nållaserkonisering

elektrokoagulisering eller laser-vaporiseringutskrap fra cervixknivkonisering

hysterektomi annet

perforasjon
ingenblødning, sutur

annet

Preparatnr:(9siffer)

Resultat av histologiPostoperative komplikasjoner
Ingen

Blødning, tamponade

Blødning, sutur

anestesikomplikasjoner

Infeksjon
Annet

Meldeskjema ved utredning og eller behandling av premaligne tilstander i cervix uteri -CIN-SKJEMA

Navn

Fødselsnr

Adresse

Postnr Sted

suspekt malign, ikke
nærmere spesifisert

Beh. ikke nødvendig

Resultat HPV test:
pos neg uegnet

HPV genotype

ukjent

ja nei ukjent

Resultat HPV test:
pos neg uegnet

HPV genotype

ukjent

Komplikasjoner

Diagnosekode

normal

CIN-I

CIN-II
CIN-III

plateepitelcarcinom

Irr.syl.epitel
ACIS

adenocarcinom
uegnet

benigne forandringer

ukjentsuspekt malign, ikke
nærmere spesifisert

normal

CIN-I
CIN-II
CIN-III

plateepitelcarcinom

Irr.syl.epitel
ACIS

adenocarcinom
uegnet

benigne forandringer

Ikke tatt
suspekt malign, ikke
nærmere spesifisert

Tidligere behandlet for premaligne eller
maligne tilstander i cervix uteri?

d d m m å å å å

å å å å

d d m m å å å å

år ukjent

ukjent

Ikke tatt

Ikke tatt

ukjent
ikke typet

ukjentikke typet

DatoMelder, Lege

Reseksjonskanter
frie
øvre, ikke fri
nedre, ikke fri
begge, ikke fri
kan ikke evalueres
ukjent
ikke aktuelt

Diagnosekode

Prosedyrekode 1(biopsi)

Prosedyrekode 2(abrasio)

ukjent

Behandlingskode 1 Behandlingskode 2
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