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Registreringsskema 
 
Navn 
 
CPR                                                                                         evt. label 
 
 
Tidligere kendt hæmatologisk sygdom > 3 mdr   ja   nej   uoplyst 

Specifikation af tidligere hæmatologisk sygdom (hvis ja ovenfor) 
 MDS (undtaget CMML),  

 CMML,  

 ess. trombocytose, 

 polycytæmia vera,  

 myelofibrose, 

 andet (specificeres på linien) 

 
Anden malign sygdom   ja   nej   uoplyst 
Hvis ja sæt kode evt. flere 
 

Tidligere kemobehandling   ja   nej   uoplyst 

Tidligere strålebehandling   ja   nej   uoplyst 

 

Dato for første kontakt til sundhedsvæsenet i AML/ALL-forløbet 

Diagnostisk prøvetagningsedato        

Bopælskommune                       eller Regionkode        

Performance status WHO           sæt kode 
 

0 Fuldt aktiv uden væsentlig træthed 

1 Træt, men oppegående og i stand til at udføre lettere arbejde 

2 Træt. Oppegående mere end 50% af de vågne timer. Selvhjulpen,  men kan ikke udføre arbejde 

3 Over 50 % af de vågne timer i seng eller stol. Ikke helt selvhjulpen 

4 Sengeliggende hele tiden. Ikke selvhjulpen 

 

Højde cm                           Vægt kg 

Er der planlagt eller iværksat kemoterapi     ja   nej   uvist 

Dato for start af kemobehandling eller beslutning om ingen behandling 

 

Ekstramedullær sygdom på diagnosetidspunktet      ja   nej   uoplyst 

 hud   milt 

 oralt   testes 

 CNS  lymfeknude 

 lever   andet 
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Diagnosekode sæt kode*  

FAB – type   

 

 

 

 angiv –1 hvis uoplyst 

Blast % i knoglemarv  

Blast % i perifert blod 

Leukocyttal perifert blod x 109 / l  en decimal                                , 

Thrombocyttal perifert blod x 109 / l  

LDH x 109 /l  

 

 

*Diagnosekoder: 

AML med recurrente genetiske abnormaliteter 
98963  AML med t(8_21)(q22_q22)(AML1/ETO) 
98713:  AML med inv(16)(p13_q22) eller t(16_16)(p13_q22) 
98663:  AML med t(15_17)(q22_q12)(PML/RARalfa) og varianter 
98973:  AML med t(11_23)(MLL) 
98953:  AML med multilinie dysplasi 
99203:  AML terapirelateret 
AML øvrige 
98723:  AML minimalt differentieret 
98733:  AML uden modning 
98743:  AML med modning 
98673:  Akut myelomonocytær leukæmi (FAB-M4) 
98913:  Akut monoblastisk/monocytær leukæmi (FAB-M5) 
98403:  Akut erytroid leukæmi (FAB-M6) 
99103:  Akut megakaryoblast leukæmi (FAB-M7) 
98703:  Akut basofil leukæmi 
99313:  Panmyeloid proliferation med myelofibrose 
99303:  Myeloidt sarkom 
98613:  AML uden specifikation 
Akut leukæmi af ubestemmelig celletype 
98013:  Udifferentieret Akut Leukæmi (stamcelleleukæmi) 
98053:  Bifænotypisk Akut leukæmi 
Akut Lymfatisk leukæmi 
98353:  Precursor B-lymfoblastisk leukæmi 
98373:  Precursor T-lymfoblastisk leukæmi 
Myelodysplasi (RAEB-II) behandlet som AML 
99833:  Myelodysplasi med Excess af blaster (10-19%) 


