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PM ANGÅENDE ANMÄLAN TILL KOLOREKTAL MULTIDISCIPLINÄR KONFERENS (MDT) FRÅN EXTERNA
ENHETER

MDT-konferensen hålls på måndagar kl. 14:00 DC-huset ingång 44, plan 3, rum 3151, SUS Malmö. Deadline
för anmälan är torsdag kl. 13.00. Ni måste ange till vilket datum konferensanmälan avser.
Anmälan måste ske i form av en formell remiss och skall innehålla följande information:


Huvuddiagnos.



Anamnes.



Röntgendemonstration: Ja eller Nej. Om Ja måste anmälande läkare skriva demonstrationsremiss till
Röntgen och ombesörja att den skickas dit. Remissen skall innehålla samma information som MDTanmälan.



Frågeställning.



Information. Hur ska patienten informeras?
Anmälande läkare ansvarar själv för att patienten får besked angående konferensens beslut. Observera
att om patienten är inneliggande när konferensen genomförs måste konferensansvarig läkare, som
dikterar konferensens rekommendation, identifiera den person som ska informera patienten.

Det är viktigt för oss att alla rubriker är ifyllda för att vi ska kunna behandla anmälan så snabbt och friktionsfritt
som möjligt.

För bästa möjliga diskussion bör remitterande/anmälande läkare delta i konferensen, antingen på plats i Malmö
eller via videolänk från videokonferensrummet på Onkologiska kliniken, SUS, Lund.
MDT-beslutet finns tillgängligt i Melior förmiddagen efter konferensen och anmälande läkare kan få en
journalkopia tillsänd sig. Har ni faxat remiss för MDT-anmälan kopierar vi texten från remissen till anmälan.

Observandum!
Anmälande läkare ansvarar för att alla undersökningar och provresultat finns tillgängliga inför MDTkonferensen. Vi bevakar inte svar på ev. undersökningar, provsvar etc. som skall vara klara inför MDTkonferensen.

Postadress: 205 02 Malmö
Besöksadress i Malmö: Kirurgiska klinikens mottagning, Jan Waldenströmsgata 44
Fax Kirurgiska klinikens mottagning: 040-33 78 77
Telefon (växel): Malmö: 040-33 10 00

