
Innmeldingsskjema til prioriteringsmøtet i InPreD
Versjon 2.0, sist oppdatert 05.08.22

Veiledning:

1. Fyll inn en rad for hver pasient du ønsker å henvise til prioriteringsmøtet.

3. Dersom pasienten ikke har mottatt  tilgjengelig standardbehandling bør det utdypes hvorfor pasienten likevel henvises på nåværende tidspunkt.

4. Husk at pasientfølsomme opplysninger ikke skal sendes over mail. Dersom informasjonen ikke kan anonymiseres, f.eks. ved sjelden diagnose, må innmeldingsskjemaet sendes kryptert eller tas over telefon.

5. Ferdig utfylt innmeldingsskjema sendes til inpred.rekvisisjon@ous-hf.no innen hver onsdag kl. 15:30.

Sykehus Behandlende lege Krefttype Alder Kjønn (F/M)

2. For "tidligere molekylære analyser og funn" bes det  utdypes både hvilke forandringer og varianter som tidligere er  påvist, samt hvilke hyppige og/eller relevante varianter for aktuelle krefttype som er undersøkt for, men ikke  påvist (f.eks. KRAS, NRAS, BRAF wt). Nevn også hvis 

det tidligere er utført større genpanelanalyser.













































3. Dersom pasienten ikke har mottatt  tilgjengelig standardbehandling bør det utdypes hvorfor pasienten likevel henvises på nåværende tidspunkt.

4. Husk at pasientfølsomme opplysninger ikke skal sendes over mail. Dersom informasjonen ikke kan anonymiseres, f.eks. ved sjelden diagnose, må innmeldingsskjemaet sendes kryptert eller tas over telefon.

5. Ferdig utfylt innmeldingsskjema sendes til inpred.rekvisisjon@ous-hf.no innen hver onsdag kl. 15:30.

Kort sykehistorie Tidligere molykylære analyser og funn

2. For "tidligere molekylære analyser og funn" bes det  utdypes både hvilke forandringer og varianter som tidligere er  påvist, samt hvilke hyppige og/eller relevante varianter for aktuelle krefttype som er undersøkt for, men ikke  påvist (f.eks. KRAS, NRAS, BRAF wt). Nevn også hvis 

det tidligere er utført større genpanelanalyser.













































4. Husk at pasientfølsomme opplysninger ikke skal sendes over mail. Dersom informasjonen ikke kan anonymiseres, f.eks. ved sjelden diagnose, må innmeldingsskjemaet sendes kryptert eller tas over telefon.

Tidligere behandling ECOG-status Annet

2. For "tidligere molekylære analyser og funn" bes det  utdypes både hvilke forandringer og varianter som tidligere er  påvist, samt hvilke hyppige og/eller relevante varianter for aktuelle krefttype som er undersøkt for, men ikke  påvist (f.eks. KRAS, NRAS, BRAF wt). Nevn også hvis 

det tidligere er utført større genpanelanalyser.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































