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Blanketten används som underlag för elektronisk rapportering.  

1a 
Plats för patientbricka, alternativt ange 
personnummer samt namn 

 
Preanmälan kan fyllas i av remitterande klinik redan innan definitiv 
diagnos har ställts. Diagnos som senare anges i anmälan skriver över 
diagnos som finns angiven i preanmälan. Formuläret är inte obligatoriskt. 
 
Inrapporterande sjukhus/klinik 
 
 
 
Rapporteringsdatum (20ÅÅMMDD) 

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

 
VÅRDKONTAKT 
Datum för skälig misstanke/debut    2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

DIAGNOS och ICD10-kod 
 Ange en diagnos  
  
      Levercellskarcinom (HCC)  
      Hepatoblastom       
      Kolangiokarcinom i intrahepatisk gallgång  
      Blandat hepatocellulärt karcinom och kolangiokarcinom  
      Angiosarkom  
      Andra sarkom  
      Mesotelial cancer i lever  
      Intraduktal papillär tumör med invasivt karcinom 
      Mucinös cystisk tumör med invasivt karcinom  
      Haemangioendoteliom  
     Annan specificerad malignitet i lever   
      Odifferentierat karcinom i lever och intrahepatiska gallvägar  
      Gallblåsecancer, primär  
      Gallblåsecancer, metastas        
      Cancer i perihilär gallgång 
      Cancer i ductus cysticus (gallblåsegången) 
      Cancer i gallgång med övergripande växt alt ospecificerad lokal 
      Metastas i extrahepatisk gallgång 
      Ca in situ, gallblåsa 
      Ca in situ, extrahepatiska gallgångar 
      Tumör i gallblåsa, oklart om benign eller malign 
      Abscess (leverabscess) 
      Adenomyomatos 
      Benign tumör (annan) 
      Cirros (levercirros) 
      Cysta (levercysta, enkel) 
      Echinococcos 
      Fibros i lever 
      Fokal nodulär hyperplasi (FNH) 
      Gallblåsepolyp, adenomatös 
      Cystisk dilatation av gallgång (inkl Carolis sjukdom men ej choledochuscystor) 
      Gallstenssjukdom 
      Gallgångsstriktur 
      Hamartom (leverhamartom eller biliära hamartom) 
      Hemangiom i lever 
      Hyperplastisk polyp 
      IgG4 relaterad sjukdom (sek scleroserande cholangit, retroperitoneal fibros) 
      Inflammatorisk pseudotumör i lever 
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      Intraepitelial neoplasi (BillN, lätt till måttlig dysplasi) 
      Kolangit 
      Kolecystit 
      Koledochuscysta  
      Kolesterolos (inkl kolesterolospolyp) 
      Leverdonator  
      Papillär neoplasi 
      Pelosis hepatis (telangiektasier i lever) 
      Polycystisk leversjukdom 
      Porslinsgallblåsa 
      Scleroserande kolangit 
 
Vid metastas, ange lokal för primärtumör 
  
       Kolon (C18) 
       Rektum (C20) 
       Anal (C21) 
       Bröst (C50) 
       Endokrin och neuroendokrin tumör (C254, C759)  
       Lunga (C34) 
       Lymfom (C8X/C9X) 
       Melanom, hud (C43) 
       Melanom, oculärt (C69) 
       Mesenkymal tumör (sarkom mm) (C49) 
       Okänt ursprung (C80.9) 
       Njurar (C64) 
       Gynekologisk malignitet (uterus, ovarial, cervix uteri) (C53, C54, C56 ) 
       Pancreas C25) 
       Tunntarm (C17) 
       Esofagus o magsäck (C15)  
       Annan eller ospecifik lokal för primärtumör 
 
 

 


