
UPPFÖLJNINGSBLANKETT Personnummer Sid 1 

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)          −      

Gäller fr.o.m  2016-01-01  år mån dag       

Inrapporterande sjukhus/klinik Namn 

        Insändes 12 månader efter diagnos och 3 år efter diagnos 

 
Inrapporteringsdatum        

 år mån dag  

 Anmälande läkare    

Datum för 
bedömning             

  
      1 årsuppföljning       3 årsuppföljning   

      
 

 år mån dag  
Datum för bedömning ska vara så nära som möjligt 1 år efter diagnos (1-årsuppföljning), 3 år efter diagnos (3-årsuppföljning ) 

Blodprover  (Provtagning +/- 3 månader accepteras, annars lämnas fältet tomt. Om patienten avlidit för >3 månader sedan lämnas fälten tomma)     

  
Hb      g/l    

  MCV      fL 

  LPK    ,  x 10
9
/l     

  Neutrofila granulocyter    ,  x 10
9
/l eller     %   

  Antal monocyter    ,  x 10
9
/l eller     % 

  Antal blaster i blod    ,  x 10
9
/l eller     % 

    TPK      x 10
9
/l     

    LD    ,  µkat/l      
 

S-Erytropoetin    ,  IE/L 

 S-Ferritin    ,  µg/l 

 
Prov till Biobank  (vid ett årsuppföljningen)  

Prov till nationella biobank skickat          Nej   

Prov till nationella biobank skickat         Ja 

                                                                Vet ej 

Prov skickat  till annan biobank               Ja    Vilken biobank ______________________________________                     

                                                               

Benmärgsstatus 

Är nytt benmärgsprov taget sedan diagnos  Nej  Ja 

 Om Ja besvara följande frågor för det senast tagna benmärgsprovet 

 Datum för senast tagna benmärgsprov    ______________________________ 

 
Cellhalt (biopsi eller snittpreparat)  100%  90%  80%  70%  60%  

  50%  40%  30%  20%  10%  

                                                                Cellhalt saknas      Exakt cellhalt ej angivet 

                                                                 Cellhalt enligt benmärgssvar                  Lägre callhalt än normalt 

                                                                                                                                 Normal cellhalt 

                                                                                                                                 Ökad cellhalt än normalt 

 

 Andel blaster i benmärg                            ,  %     Exakt blastandel ej angivet i benmärgssvar = ingen blastökning  

                                                                                                Andel blaster saknas/ej bedömbart  

Ringsideroblaster ≥ 15% av erytropoetiska celler  Nej   Ja  Ej bedömbart/svar saknas 

Fibros grad 2-3  Nej  Ja   Ej bedömbart/svar saknas 
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Är nytt benmärgsprov taget sedan 1 årsuppföljningen       Nej      Ja 

Om Ja besvara följande frågor för det senast tagna benmärgsprovet 

Datum för senast tagna benmärgsprov    ______________________________ 

 
Cellhalt (biopsi eller snittpreparat)  100%  90%  80%  70%  60%  

  50%  40%  30%  20%  10%  

                                                                  Cellhalt saknas      Exakt cellhalt ej angivet 

                                                                 Cellhalt enligt benmärgssvar                      Lägre callhalt än normalt 

                                                                                                                                    Normal cellhalt 

                                                                                                                                    Ökad cellhalt än normalt 

 Andel blaster i benmärg                            ,  %      Exakt blastandel ej angivet i benmärgssvar = ingen blastökning  

                                                                                                Andel blaster saknas/ej bedömbart             

Ringsideroblaster ≥ 15% av erytropoetiska celler  Nej   Ja  Ej bedömbart/svar saknas 

Fibros grad 2-3  Nej  Ja   Ej bedömbart/svar saknas 

 

CYTOGENETIK 

Har ny cytogenetik utförts sedan diagnos    Nej     Ja     Ja, men ej bedömbar 

Om ja ange datum för senast tagna Cytogenetikprov  ____________________________   

Om Ja ange kromosomavvikelsen 

Normal     

1 avvikelse  Forts.1 avvikelse                2 Avvikelser 

-Y  del (12p)                2 avvikelser inklusive del(5q)               

Inv(3),t(3q),del(3q)  i (17q)                2 avvikelser inklusive -7 eller del(7q)   

del (5q)  + 19                2 övriga avvikelser                                

del (7q)  del (20q)    

-7  1 avvikelse (ej listad ovan)        Komplex med 3 avvikelser                    

+8                   Komplex med > avvikelser                    

del (11q)      

Karyotyp textsträng(kopiera alt.skriv in fullständiga cytogenetik svaret) __________________________________________  

Har ny cytogenetik utförts sedan 1 årsuppföljningen      Nej  Ja   Ja men ej bedömbar 

Datum för senast tagna Cytogenetikprov  ____________________________   
Om Ja ange kromosomavvikelsen 

Normal     

1 avvikelse  Forts.1 avvikelse                2 Avvikelser 

-Y  del (12q)                2 avvikelser inklusive del(5q)               

Inv(3),t(3q),del(3q)  i (17q)                2 avvikelser inklusive -7 eller del(7q)   

del (5q)  + 19                2 övriga avvikelser                                

del (7q)  del (20q)    

-7  1 avvikelse (ej listad ovan)        Komplex med 3 avvikelser                    

+8                   Komplex med > avvikelser                    

del (11q)      

Karyotyp textsträng(kopiera alt.skriv in fullständiga cytogenetik svaret) __________________________________________  

  
 Är patienten transfusionsberoende  (Om patienten är avliden anges om transfusionsbehov förelåg vid dödsfallet) 

Erythrocyter  Nej  Ja 

Trombocyter  Nej  Ja 
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Behandling   (Om Uppföljning gäller 1 år efter diagnos vilka behandlingar har givits under detta år. 

                       Om Uppföljning gäller 3 år efter diagnos vilka behandlingar har givits de sista två åren). 

Flera alternativ är möjliga. 

 Induktionskemoterapi Start  Stopp   Pågår  

 Azacytidine Start  Stopp   Pågår  

 Hydroxyurea Start  Stopp   Pågår  

 Erytropoetin Start  Stopp   Pågår  

 Immunsuppressiv behandling Start  Stopp   Pågår  

 Lenalidomid Start  Stopp   Pågår  

 Kelerande behandling Start  Stopp   Pågår  

 Annan behandling Start  Stopp   Pågår  

  Endast understödjande behandling 

  Transplantation 

  Ingen behandlingsindikation  

Behandling enligt   Nationella/Regionala riktlinjer   Studieprotokoll    Vilken studie?____________________________ 
 
Har MDS-sjukdomen sedan föregående rapport transformerat till akut leukemi? 

OBS! Om en patient med MDS transformerar till AML ska patienten även anmälas till AML registret! 

 Nej   Ja   Om ja, datum __________________________ 

Har benmärgsprov tagits som bekräftar transformation    Nej         ja 
 

 Aspirat  Diagnoslab/klinik ___________________ Preparatnr.____________________ Preparatår.__________________ 
 

 Biopsi   Diagnoslab/klinik___________________  Preparatnr.____________________ Preparatår.___________________ 

Allogen stamcellstransplantation    

Transplantation genomförd 

   Nej            Transplantation ej aktuellt         Planerades men utfördes ej  t.ex. pga. sjukdomsprogress     

                         Planeras    

                                        HLA-typning utförd                        Datum (ååmmdd) _________________________ 

                                        HLA-typning ej utförd                              

  Ja                       Datum _______________________ 

                                                Blastreducerande behandling innan transplantation 

                                                                          Intensiv kemoterapi 

                                                                          Azacytidin/Decitabin 

                                                                          Annan 

                                                                          Ingen 

                                               Andel blaster i benmärg vid transplantation 

                                                                          <5%     5-9%      10-15%      >15%     Vet ej 

                                               Donator 

                                                                          Släkting 

                                                                                          HLA-id syskon   Haploidentisk    Vet ej 

                                                                          Obesläktad 

                                                                          Vet ej 

                                               Stamcellskälla 

                                                                          Perifera stamceller   Benmärg   Navelsträng   Vet ej 

                                                Typ av konditionering 

                                                                          Myeloablativ     Reducerad (RICT)   Haploidentiskt protokoll      Vet ej 

                                                Given konditionering (minst ett val måste anges)  

                                                                          Busulfan    Treosulfan    Cyklofosfamid    Melfalan    Fludatrabin 

                                                                           ATG          Vet ej            Annan ______________________________ 
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Dödsfall  

 Patienten avliden    Datum__________________________ 

Var dödsorsaken relaterad till MDS-sjukdomen eller dess behandling 

  Nej       Ja 

Uppföljning (anges bara om behandling/uppföljning kommer att ske på annat sjukhus/klinik än som rapporterat in)  

Fortsatt uppföljning sker vid Sjukhus__________________ Klinik_______________________                         

       160113KO 


