SweLiv PAD (3b)
Blanketten används som underlag för elektronisk rapportering.
Ange datum då PAD tagits
(På webformulär koppling)

|

2 | 0 |___|___|___|___|___|___|

Ange preparatnummer:

Ange preparatår:
|

2 | 0 |___|___|

Ange laboratorium/enhet som besvarat patologi:

Plats för patientbricka, alternativt ange
personnummer samt namn

DIAGNOS OCH LOKAL
Ange lokal
Lever
Gallblåsa
Perihilär gallgång
Distal gallgång
Ductis cysticus
Annan lokal
Malignitetsgrad
Primär malignitet
Metastas
Ca in situ/oklar malignitetspotential
Benigna tillstånd
Primär malignitet lever
 Adenocarcinom
 Angiosarkom
 Epiteloitt haemangioendoteliom
 Hepatocellulär cancer
 Hepatocellulär cancer, fibrolamellär variant
 Hepatocellulär cancer, klarcellig
 Hepatocellulär cancer och kolangiocarcinom, blandat
 Hepatoblastom
 Intraduktalt papillär neoplasi med associerad invasist cancer
 Kolangiocarcinom, intrahepatisk
 Malignitet, osäker om primär eller sekundär
 Mucinöst cystisk neoplasi med associerad invasiv komponent
 Mesotelial cancer, primär i lever
 Odifferentierad, malignitet
 Sarkom i lever, primärt
Malign tumör gallblåsa/gallgång
 Adenocarcinom
 Adenoskvasmöst carcinom
 Intracystisk eller intraduktalt papillär neoplasi med invasivt carcinom
 Malignitet, osäkert om primär eller sekundär
 Mucinös cystisk neoplasi med associerat invasivt carcinom
 Neuroendokrin tumör
 Neuroendokrint carcinom /MANEC
 Odifferentierad malignitet
 Skivepitelcancer
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Metastas
 Adenocarcinom, metastatiskt
 Carcinom, metastatisk
 Gastrointestinal stromacellstumör, GIST
 Lymfom
 Malignitet, osäkert om primär eller sekundär
 Malignt melanom
 Neuroendokrin tumör
 Neuroendokrint carcinom och blandat adenoneuroendokrint carcinom (MANEC)
 Odifferentierad malignitet
 Sarkom, metastatisk
 Skivepitelcancer
Höggradig dysplasi/cancer in situ/oklar malignitetspotential
 Biliär intraepitelial neoplasi grad 3 (BIIN 3)
 Hepatocellulär dysplasi, höggradig
 Intraduktal papillär neoplasi (IPN) med höggradig dysplasi
 Mucinös cystisk neoplasi (MCN) med höggradig dysplasi
 Desmoid, fibromatos
 Epiteloitt haemangioendoteliom
Övriga tillstånd:
 Adenom, hepatocellulärt
 Adenom, gallgång
 Adenomyomatos, (gallblåsa)
 Angiomyolipom
 Benign neoplasi, annan
 Biliär intraepitelial neoplasi gr 1-2
 Cirros
 Cysta, enkel levercysta
 Cystisk dilatation av gallgång
 Dysplastiskt nodulus lever (låggradigt)
 Fibrocysisk förändring
 Fokal nodulär hyperplasi
 Gallsten
 Kolecystit
 Hamartom
 Hemangiom
 Inflammation
 Inflammatorisk pseudotumör
 Intraduktal eller intracystisk papillär eller mucinös neoplasi
 Kolesterolos
 Parasitcysta (inkl echonococccysta)
 Polyp
 Scleroserande inflammation
 Striktur
 Telangiektasi, fokal
 Ärr (Inkl viabel tumör)
Förekomst av ytterligare (max 2) maligna/premaligna diagnoser:
Nej
Ja, vid ja ange topografi och kod enl ovan även för denna.
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TUMÖR
Antal tumörer (med morfologi enligt huvuddiagnos) (Satellit räknas som separat tumör)
0, ingen viabel tumör makro- eller mikroskopiskt
1
2
3
4
5
6-10
11 eller fler
Ej bedömbart
Tumördiameter (SCTID:248530000) (Ange korrigerad maximal diameter i millimeter) Automatisk funktion
att det är 4 tumörer vid primär lever,
En för metastas men ingen för gallblåsa samt en för x-hepatisk)
Tumör 1………….
Tumördiameter saknas
Tumör 2………….
Tumördiameter saknas
Tumör 3………….
Tumördiameter saknas
Tumör 4………….
Tumördiameter saknas
TUMÖR
Vaskulär invasion
Nej
Ja, vaskulär invasion (makro och/eller mikro)
Ej besvarat
Invasion av intilliggande vävnad
Nej
Ja, ange vävnad:
 Lever
 Leverligament
 Extrahepatisk gallgång
 Gallblåsa
 Diafragma
 Peritoneum
 Oment
 Tarm/magsäck
 Pancreas
 Annan
Radikalitet gentemot transektionsyta
Nej
Ja
Oklart
Marginal
Minsta marginal mot transektionsyta (mm) ………….. alt
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ÖVRIG PATOLOGI LEVER
Fibros, ange grad (0-4 enl Batts-Ludwig, grad 4=fibros)
0 (ingen)
1 (portal)
2 (periportal)
3 (Septal)
4 (Cirros)
Kan ej besvara
Ej besvarat
LYMFKÖRTLAR
Totalt antal regionala lymfkörtlar_____
varav antal med metastas___________
Generella körtlar med metastas
Nej
Ja
Vid gallblåsecancer och då det angivits
lymfkörtelmetastas enligt ovan:
Metastas körtelstation 13 o/el 16
Nej
Ja

RESEKTAT UTANFÖR LEVER/GALLVÄGAR I PAD (förutom lymfkörtlar)
Finns resektat med malignitet utanför lever/gallvägar
Nej, inget resektat
Ja, resektat av primär tumör
Ja, resektat av metastas, ange vävnad som rescerats:
 Lever
 Binjure
 Lunga
 Peritoneum
 Annan lokal
Radikalitet (marginal) av exciderad malign tumör
Nej
Ja
pTNM (enbast prim maligna diagnoser första ingrepp)
Ange pT ______
Automatiskt genererad pN :
___ pN0 Regionala lymfkörtelmetastaser kan inte påvisas
__ pN1 Regionala lymfkörtelmetastaser kan påvisas
___pN2 ≥4 lymfkörtlar med metastatisk växt. Gäller enbart gallvägscancer
pM
Automatiskt genererad variabel utifrån uppgifter om generella körtlar samt excision av metastas.
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