
Dikteringsmall extensiv version - Radikal prostatektomi 
  
Personnummer:   Namn:  
  
Operationsdatum:    
  Ansvarig operatör är den seniore operatören som 
Ansvarig operatör:  ansvarar för operationen. 

  Ansvarig och assisterande operatör registreras i 
Assisterande operatör:  INCA med kod enligt intern lista på kliniken. 

 Operationstyp ☐ Robotassisterad laparoskopisk ☐ Laparoskopisk ☐ Retropubisk 
 Robot/Laparoskopisk konverterad till retropubisk ☐ Nej ☐ Ja 
    
Är lymfkörtelutrymning utförd ☐ Nej ☐ Ja, bilateral ☐ Ja, vänster ☐ Ja, höger 
 
Om lymfkörtelutrymning, ange omfattning enligt mall på baksida ☐ Vänster   ☐ Höger   
 Genomfördes nervsparande resektion? 
Vänster 

 
Höger 

☐ Nej  ☐ Nej    
☐ Ja, intrafasciellt  ☐ Ja, intrafasciellt    
☐ Ja, interfasciellt  ☐ Ja, interfasciellt 
☐ Ja, längre från prostatan  ☐ Ja, längre från prostatan 
☐ Ja, ej specificerat  ☐ Ja, ej specificerat 
☐ Uppgift saknas  ☐ Uppgift saknas   
     
Hur gjordes resektion av vesicula seminalis? 
Vänster 

 
Höger 

☐ Fullständigt ☐ Fullständigt   

☐ Partiellt  ☐ Partiellt    
☐ Uppgift saknas ☐ Uppgift saknas    
     
Gjordes blåshalsbevarande dissektion ☐ Nej  ☐ Ja ☐ Uppgift saknas  
Om nej, gjordes blåshalsplastik? ☐ Nej  ☐ Ja ☐ Uppgift saknas  
       
Hur nära prostatan delades uretra?     
☐ Med marginal från apex ☐ I nivå med apex ☐ Maximal uretralängd ☐ Kan ej anges 
       
Skar någon anastomossutur? ☐ Nej ☐ Ja ☐ Uppgift saknas 
Dränage ☐ Nej ☐ Ja ☐ Uppgift saknas 
Fanns tertius lob? ☐ Nej ☐ Ja ☐ Uppgift saknas 
 
Utfördes andra ingrepp under operationen?  ☐Nej ☐Ja, om Ja ange vad, 

 ☐Ljumskbråckplastik ☐ Rektumsutur ☐ Tunntarmssutur ☐ Kärlsutur 

 ☐ Annat, ange vad:  
  
Blödning under operation:  ml  ☐ Uppgift saknas  
       
Ange operationstid, hud till hud i minuter:  min  ☐ Uppgift saknas  
       
Påverkades operationstiden av kirurg under upplärning? ☐Nej ☐Ja ☐ Uppgift saknas 
 
Ordinerades trombosprofylax? ☐Nej ☐Ja ☐ Uppgift saknas 

Läkemedel ☐ Fragmin ☐ Innohep ☐ Klexane ☐ Annat, vad? _________________ ☐ Uppgift saknas 

Ange dos ☐ Lågdos ☐ Mellandos ☐ Högdos ☐ Uppgift saknas 

Antal dagar med trombosprofylax ☐ 0-10 dgr ☐ 11-21 dgr ☐ >21 dgr ☐ Uppgift saknas 
     
Hur många dagar ordinerades KAD efter op?     
      
 KAD-storlek* (Charrier)  Antal ml i cuffen*  * Ska ej rapporteras till registret 
Övriga kommentarer: 
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MALL FÖR LYMFKÖRTELUTRYMNING  
(Ange kod 1-4 för respektive sida. Flera koder kan anges.) 

1. Fossa obturatorius 
2. Mellan blåsa och nervus obturatorius 
3. Utvidgat längs iliacakärlen upp till uretärkorsningen 
4. Ytterligare utvidgad utrymning t.ex presacralt, längs iliaca communis, aorta och  

vena cava 

 
 

DEFINITIONER AV TROMBOSPROFYLAXDOS: 
Fragmin 2500IEx1 = Lågdos 
Fragmin 5000IEx1 = Mellandos 
Fragmin >5000IEx1 = Högdos 
 
Innohep 3500IEx1 = Lågdos 
Innohep 4500Ix1E = Mellandos 
Innohep >4500IEx1 = Högdos 
 
Klexane 20mgx1 = Lågdos 
Klexane 40mgx1= Mellandos 
Klexane >40mgx1 = Högdos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


