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Dagens datum 

 
Patientuppgifter 

Läkare: 
 

Annan:  

Sjuksköterska/undersköterska: 

 

Annan: 

PAL:  

 

Annan:    

 

SWIBREG - medicinsk bakgrund (barn) 
 

    Fullständiga data                        Komplettering av data jämfört med tidigare 

 

Förstagradssläkting med IBD:   Nej    Ja,   1   2  >2 (far, mor, bror, syster, son, dotter)  


Andragradssläkting med IBD:   Nej    Ja,  1   2  >2 (mormor, morfar, farmor, farfar, moster,             

                              morbror, faster, farbror, barnbarn)  

 

Förstagradssläkting med kolorektal cancer:   Nej    Ja (far, mor, bror, syster, son, dotter) 

 

Diagnosdatum: ________________(ange så exakt som möjligt ååmmdd, i regel första skopi med IBD-fynd) 
 

Sjukdom    UC     CD     Oklassificerbar  kolit    Kollagen kolit    Lymfocytär kolit    PSC 

ICD diagnos: 

K50.0 CD tunntarm                                  K51.0 UC - Total kolit 

K50.1 CD colon   K51.1 UC - Total kolit m backwash ileit 

K50.8 Klassisk ileocekal CD  K51.2 UC - Proktit 

K50.8 Tunntarm och colon - ej klassisk CD K51.3 UC - Proktosigmoidit 

K50.9 CD - Utbredning oklar   K51.5 UC - Vänstersidig kolit 

                                                                         K51.8 UC - Annan utbredning 

    K51.9 UC - Utbredning oklar 

K52.3 Obestämbar kolit = Indeterminate colitis (IC) efter kolektomi 

K52.8 Lymfocytär kolit 

K52.8 Kollagen kolit 

K83.0A Primär skleroserande kolangit (PSC) 

 

Utbredning makroskopiskt vid diagnos (gäller UC och CD)              

  Oklart   EGD   Jejunum   Ileum   Caekum    Ascend.   Transv.   Desc/sigm   Rektum 
 

Parisklassifikation  

 Tillväxt                         G0 = Ingen tillväxthämning vid diagnos eller senare 

                                        G1 = Tillväxthämning 

 

 Utbredning CD             L1 = dist 1/3 av ileum ± begränsad sjd i caekum 

 L2 = kolon                                                                     



 L3 = ileokolisk                                                              

 

L4a = ovan treitz ligament       L4b = nedom treitz ligament men ovan distala 1/3 av ileum  

 

L1-L3 kan vara 

kombinerad 

med L4a el. b 
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 Sjukdomsuttryck CD       B1= Icke-strikturerande, icke penetrerande sjukdom 

B2= Strikturerande sjukdom 

B3= Penetrerande sjukdom 

 B2B3= Både strikturerande och penetrerande, antingen vid samma eller olika         

      tillfällen 

p= perianal sjukdom, kan kombineras med alla ovanstående  

 Utbredning UC               E1: ulcerös proktit (distalt om sigmoideum)                                               

                                             E2: Vänstersidig UC (distalt om vänster kolonflexur) 

                                             E3ped: Extensiv UC (höger kolonflexur och distalt därom)   

                                              E4ped: Pankolit (proximalt om höger kolonflexur)                                                         

 

 Sjukdomsuttryck UC      S0= Ingen episod med allvarlig sjukdomsaktivitet                                                                                                                                                                                                                         

 S1= Minst en episod med allvarlig sjukdomsaktivitet (PUCAI ≥ 65) 

      

  

Kirurgi 

(ange kirurgi och datum (ååmmdd) nedan) 

 

Typ av kirurgi Laparotomi   Laparoskopi   Endoskopi  

Datum:_________  

 

  Ileocekal/ileokolisk anastomosresektion.   Tunntarmsresektion   Kolektomi  

  Segmentell kolonresektion  Proktektomi 

 Ileostomi   Kolostomi   Bäckenreservoar   IRA  Övrig anastomos   Kock  

 Nedläggning av stomi

 Intestinal fistel/abscesskirurgi  Perianal fistel/abscesskirurgi  

  Strikturoplastik   Endoskopisk dilatation   Övrig operation 

 

Rekonstruktion 

 Okänt      Ileostomi      Colostomi      Bäckenreservoir      IRA    

 Kontinent ileostomi ad m Kock      Ingen stomi      

    

Tarmresektion    Nej          Ja   (ange segment och datum (ååmmdd) nedan) 

Datum:_________  

 

 Okänt   Jejunum   Ileum   Caekum   Ascend.   Transv.   Desc/sigm   Rektum 

 

Kvarvarande tunntarms längd    ________ cm                 uppgift saknas 

 

 

 

 

 

Datum__________            Kroppsvikt(kg) __________       Längd(cm)___________ 
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Läkemedelsbehandling 

 

  
Startdatum 

åå-mm-dd 

Läkemedel 

 

Berednings

form 

Styrka Dosering Slutdatum 

åå-mm-dd 

Orsak 

ändring* 

Indikation 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

*Ange någon av följande orsaker: 1. Biverkning, 2. Bristande effekt, 3. Byte till synonymt prep,                  

4. Doshöjning, 5. Dossänkning, 6. Planerad avslutad behandling, 7. På patientens begäran 

 

 

 

Endoskopi (se Skopigradering nedan)               

 

Datum 

_________ EGD __  Jejunum __  Ileum __  Caekum/Asc __  Transv __  Desc/sigm __  Rektum __ 

 

 

Skopigradering (ange siffra i respektive segment ovan) 

 

Ulcerös kolit och obestämbar kolit 

 X. Ej undersökt 

0. Normal/inaktiv  

1. Mild inflammation (rodnad, minskad kärlteckning, mild kontaktblödning) 

2. Måttlig inflammation (tydligt rodnad, frånvaro av kärlteckning, kontaktblödning, erosioner) 

3. Svår inflammation (spontanblödning, sår) 

 

 Crohns sjukdom 

 X. Ej undersökt 

 0. Normal/inaktiv 

 1. Aftösa sår på i övrigt väsentligen normal slemhinna 

 2. Svullen, rodnad slemhinna, frånvaro av kärlteckning, kontaktblödning, utan sår 

 3. Svullen, rodnad slemhinna, frånvaro av kärlteckning, kontaktblödning, med sår 

 


