MDK I UPPSALA
(MultiDisciplinärKonferens)

OBS! Uppsala anser det mycket önskvärt med
deltagande i samtliga videokonferenser för
optimalt informationsutbyte. Ange i remissen
om deltagande.

Videouppkoppling är möjlig även i
undervisningssyfte för yngre kollegor.

MDK REKTUM – TISDAG KL 08:00
Mora deltager ej då rektalcancer utreds och behandlas i
Falun.
Vid misstanke om rektalcancer skall SVF-remiss utfärdas till
kirurgkliniken i Falun för vidare utredning där. Falun skickar
då remiss för MDK i Uppsala. Vi ska således ej starta upp
utredning av misstänkt rektal-cancer i Mora.

MDK PANKREAS - TISDAG KL 15:00
Anmälan senast fredag kl 12:00 till kirurgmottagningen,
lever-/pankreassektionen
Pankreaskonsult: 073-346 12 51
Faxnummer: 018 -611 45 37 (för remiss)
Pat med bekräftad/misstänkt pankreas-, papill-, distal
gallgång- och duodenalcancer där operation är tänkbar. Även
gränsfall och lokalt avancerad pankreascancer som kan bli
föremål för down-staging.
Spridd cancersjukdom, ej operabla fall eller om patienten
själv ej vill genomgå operation dras på vår lokala MDK.
I remissen ska anges:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frågeställning och anamnes inkl tidigare 		
allvarliga sjukdomar, ev pacemaker. Aktuellt
telefonnr till pat
Tidigare operationer
Allmäntillstånd (WHO performance status), ev
viktnedgång sista 6 månaderna
Uppgift om vilken utredning som är utförd +
PAD-svar
DT thorax/buk (fas 3 behövs) länkas
Om gallvägsavlastning – typ av stent
Aktuell labbdata inkl bilirubin, albumin, 		
CA 19-9, CEA
Patienten ska vara informerad om diagnos
Startdatum av SVF + datum för första besök

MDK ESOFAGUS, VENTRIKEL – TORSDAG KL 08:00
Anmälan senast tisdag kl 12:00
Esofagus-/ventrikelkonsult kan nås på tfn: 076-721 91 33
Ansvarig sekreterare: 018-611 45 09
Faxnummer: 018-611 45 37
I remissen ska anges:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Anamnes inkl frågeställning, tidigare allvarliga
sjukdomar och operationer
Telefonnummer till patienten
Aktuellt allmäntillstånd (WHO performance status),
liksom aktuell viktnedgång
Patologiska labbdata
Patienten informerad om diagnos?
Uppgift om PAD och endoskopisk beskrivning
av tumörläge
DT thorax, buk ska vara utförd och länkad
Vid utvärdering av behandlingseffekt ska vid
cytostatikabehandling antal kurer samt sista
behandlingsdatum anges. Vid eventuell
strålbehandling ska dos och datum för sista
behandling anges
Startdatum av SVF

MDK PRIMÄR LEVER- INKL KLATSKIN- OCH
GALLBLÅSETUMÖR – TORSDAG KL 14:00 (SLOTTIDER)
Anmälan senast tisdag kl 16:00
Leverkonsult: 073-346 12 51
Faxnummer: 018-611 45 37
I remissen ska anges:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anamnes, inklusive frågeställning, tidigare 		
sjukdomar och operationer
Aktuellt telefonnummer till patienten
Aktuellt allmäntillstånd (WHO performance status)
inkl ev viktnedgång
Uppgift om känd cirros samt Child-Pugh-score
vid cirros
Orsak till fynd av tumör
Aktuell labbdata inkl: blodstatus, PK, bilirubin,
albumin, krea, alfafetoprotein, ASAT, ALAT, CA 19-9
4-fas DT buk och thorax, alternativt MR med
leverspecifik kontrast länkas. DT utan intravenös
kontrast är ej bedömbar avseende tumörer i lever
Om cytostatika given, ange typ, antal kurer och
datum för sista dos
Uppgift om man deltar i konferensen eller ej ska
framgå
Startdatum för SVF och datum för första besök
Pat ska vara informerad om planerad MDK och
misstänkt/påvisad diagnos

MDK LEVERMETASTASER – TORSDAG KL 14:00 (SLOTTIDER)
Anmälan senast tisdag kl 16:00
Leverkonsult: 073-346 12 51
Faxnummer: 018-611 45 37
I remissen ska anges:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frågeställning
Anamnes inkl tidigare allvarliga sjukdomar 		
och operationer. Eventuell viktnedgång
Aktuellt telefonnummer till patienten
Aktuellt allmäntillstånd (WHO)
Uppgifter om primärtumör, eventuell 		
operation av primärtumör, tumörstadium
Aktuell labbdata = Stora kirurgstatus + CEA
MR med leverspecifik kontrast, länkas till 		
Uppsala
Om cytostatika given, ange typ, antal kurer 		
och datum för sista dos
Patienten ska vara informerad om misstänkt
påvisad diagnos och planerad MDK

Vid misstanke om levermetastaser på CT efter
kolorektalkirurgi bör MR vara utförd och bilder länkade
till Uppsala. Detta då MR har en bättre känslighet för att
upptäcka levermetastaser.

MDK CRS + HIPEC – FREDAG KL 09:00
Anmälan senast onsdag kl 15:00
Faxnummer: 018-611 45 37
I remissen ska anges:
•
•
•
•
•
•
•
•

Journalkopia inkl operationsberättelse
PAD
DT thorax, buk
Koloskopi
Gastroskopi (vid misstanke om överväxt på 		
ventrikeln)
Vissa PMP-patienter samt CUP
Tumörmarkörer: CEA, CA 15-3, CA 19-9, 		
CA 72-4, CA 125
För övrig info om utredning inför MDK:n, 		
ex laparoskopi, cytologi, övrig röntgen var god
se Gemensam ¨ PM Kirurgkliniken ¨ Rutiner
och PM ¨ MDK CRS HIPEC

CYSTROND – FREDAG, KL 13:00
Anmälan senast tisdag kl 16:00
Lever-/pankreaskonsult: 073-346 12 51
Samtliga fall som kontrolleras med IPMN samt oklara,
cystiska lesioner i pankreas.
I remissen ska anges:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anamnes inkl frågeställning, tidigare allvarliga
sjukdomar, ev pacemaker samt tidigare
genomgångna bukoperationer
Aktuellt telefonnummer till patienten
IPMN, kontrollfall sedan när
Allmäntillstånd (WHO performance status), ev
viktnedgång sista 6 månaderna
MR-pankreas med MRCP-sekvenser länkas
Om gallvägsavlastning – typ av stent
Aktuellt labbdata inkl bilirubin, albumin, CEA och
CA 19-9
PAD och typ av utredning som har utförts

ONKOPLASTIKROND BRÖST – TORSDAG OJÄMN VECKA
KL 08:00
Kontaktsjuksköterska, plastikkirurgmottagningen:
018-611 54 27
Diskussion med plastikkirurg och bröstkirurg.

