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Remiss till Tarmsviktcentrum (TSC) –  

en vägledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill be dig som skriver remiss till TSC att gå igenom bifogad checklistan.  

För att TSC skall kunna göra en så bra och snabb bedömning som möjligt ber vi dig att besvara 

frågorna nedan.   

 

Om ni önskar har vi möjlighet att erbjuda er en videokonferens där vi gemensamt diskuterar 

patienten.   

 

  

Kontaktuppgifter 
Namn, telefonnummer och mailadresser till remitterande 

läkare, kontaktsjuksköterska och dietist 
Kontaktuppgifter till patient 

Frågeställning Vad är syftet med remissen? Vilken hjälp önskas från TSC? 

Patientönskemål Vilka särskilda önskemål har patienten? 

Bukkirurgi Vilka kirurgiska bukingrepp har patienten genomgått? 

Tarm 
Hur mycket tarm återstår och vilka delar återstår? 

Är kolon kvar? Är ileocekalvalvet kvar? 
 

Lever 

Finns det tecken på leversjukdom?  
-avvikande leverprover, radiologisk misstanke på 

leversjukdom eller indirekta tecken på leversjukdom (ascites, 
varicer, ikterus, elastografifynd)? 

             IBD 
Föreligger inflammatorisk tarmsjukdom? När insjuknade 

patienten? Vilka läkemedel har använts för denna diagnos? 
Finns det tecken på aktiv sjukdom? 

Stomi Typ av stomi och storlek på stomiflöden? 
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Tarmsvikt Bakomliggande orsaker till tarmsvikt?  

Nutrition 

Beskriv omfattning av parenteralt närings-/vätske behov. 
Vilken förmåga har patienten att äta? 

Aktuellt BMI och viktutveckling? 
Föreligger det benskörhet?  

Kärlaccess 
 

Finns det centrala kärl som inte är tillgängliga för infart? 

Infarter 
Finns det central infart idag, vilken typ och hur länge har 

patienten haft denna?  

Septikemi 

Antal septikemier och agens? 
Har det varit allvarliga infektioner? 

Hur många senaste året? 
Har infektionerna varit kopplade till central infart? 

Livskvalitet 
I hur stor grad påverkar sjukdomen patientens liv och sociala 

situation? Föreligger betydande smärtproblematik? 
 

Psykiatri Beskriv eventuell psykisk ohälsa, beroendeproblematik. 

Radiologi 
 

Vilka undersökningar är gjorda och vad visade de? 
Är undersökningarna länkade till Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset för import? 

Endoskopi 
Vilka endoskopiska undersökningar är gjorda, varför är de 

gjorda och vad visar de? 

PAD Relevanta mikroskopiska analyser av biopsier. 

Laboratorieanalyser Se lista nedan 

Aktuella mediciner 
 

Var vänlig bifoga läkemedelslista 

Videokonferens Önskas multidisciplinär videokonferens med TSC? 
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Laboratorieanalyser  
  

   

  

  
   

 

 

  

 Tack för din hjälp, vi ser fram emot din remiss.  

 

Remissen skickas till: 

Remissportalen 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

413 45 Göteborg 

  

/Tarmsviktcentrum (TSC) 

   

 

 

 

□  

□  

□  

□  
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□  

□  
  

S-CRP  
B-blodstatus  
S-Albumin  
S-B12 + folsyra  
S-Pk  
S-elstatus  
S-leverstatus  

 □  

□  

□  

□  

□  

□  

□ 
  

S-Mg  
S-Fosfat  
S-Fe + TIBC +Ferritin  
S-25-OH vitD   
U-Na, K, 10 ml  
F-Calprotektin om IBD 
Iohexolclearance om 
njursvikt 
    


