
Mal for rapportering av svulster i ovarie/tube  
 

Forfattet av den norske Gyn-patologi gruppen, november 2014 

 

 

Makroskopisk beskrivelse 

 

Mottatt: … kar/bøtter/glass.  

 

Glass/bøtte merket ”…..”, inneholder formalinfiksert høyre/venstre adnex. 

Vekt: … g.  Tuben måler ...x… cm. Ovarium måler ...x…x… cm.  

Ovariets overflate: Glatt/tumor/kapselruptur/annet.  

Snittflate i høyre/venstre ovarium viser en cystisk/ solid tumor med største diameter … x … 

cm. Angi farge, konsistens og ev. papillære ekskresenser på innside/ utside av cystevegg og 

innvekst i naboorganer. 

Snittuttak: 

: Hø./Ve. ovarium 

: Hø./Ve. tube 

Kommentar: utside av ovariet tusjes i minst 2 snitt 

Kommentar: 3-4 snitt fra ovarium ved åpenbar malign tumor, flere (5-7) ved makroskopisk 

heterogen tumor; 1 snitt per cm (maks. 10) ved borderline tumor eller cystisk tumor, usikkert 

borderline vs. karsinom 

 

(og/eller) 

 

Bøtte merket "…", inneholder formalinfiksert uterus med høyre/venstre/begge adnex.   

Vekt:… g.  Høyre tube måler ...x… cm.. Høyre ovarium måler … x … x … cm. Upåfallende 

overflate og snittflate. Venstre tube måler ...x… cm.. Venstre ovarium måler … x … x … cm. 

Upåfallende overflate og snittflate. Uterus har lengde… cm, A-P diameter… cm, intertubar 

avstand… cm.  

Høyre/ Venstre ovariums overflate: Glatt/tumor/kapselruptur/annet.  

Snittflate i høyre/venstre ovarium viser en cystisk/ solid tumor med største diameter … x … 

cm. Angi farge, konsistens og ev. papillære ekskresenser på innside/ utside av cystevegg og 

innvekst i naboorganer. 

Slimhinnen på portio og cervikalkanalen er upåfallende. Myometriet måler … cm. 

Endometriet måler … cm. Upåfallende myometrium og endometrium. Glatt serosa/ Serosa 

med … mm store knuter på overflaten. 

 

Snittuttak: 

: Hø. tube og ovarium 

: Ve. tube og ovarium 

Kommentar: utside av ovariet tusjes i minst 2 snitt 

Kommentar: 3-4 snitt fra ovarium ved åpenbar malign tumor, flere (5-7) ved makroskopisk 

heterogen tumor; 1 snitt per cm (maks. 10) ved borderline tumor eller cystisk tumor, usikkert 

borderline vs. karsinom 

: …-delt lengdesnitt gjennom uterus fra cervix til fundus uteri 

Kommentar: I lengdesnittet må man også fremstille et tverrsnitt som fremstiller relasjonen 

endometrium med overgang til myometrium og videre overgang til serosa, ev. todele snittet 

om nødvendig. 

  



Lymfeknuter i følgende rekkefølge: 

Glass merket "Communis H" inneholder fettrike vevsbiter som veier ... g.  

Makroskopisk identifiseres mulig ... glandler som todeles. Den ene halvdelen av hver 

lymfeknute støpes i … Rest.  

 

Glass merket "Externa H" inneholder fettrike vevsbiter som veier ... g.  Makroskopisk 

identifiseres mulig ... glandler som todeles. Den ene halvdelen av hver lymfeknute støpes i … 

Rest.  

 

Glass merket "Obturatoria H" inneholder fettrike vevsbiter som veier ... g. Makroskopisk 

identifiseres mulig ... glandler som todeles. Den ene halvdelen av hver lymfeknute støpes i ... 

Rest.  

 

Glass merket "Communis V" inneholder fettrike vevsbiter som veier ... g. Makroskopisk 

identifiseres mulig ... glandler som todeles. Den ene halvdelen av hver lymfeknute støpes i ... 

Rest.  

 

Glass merket "Externa V" inneholder fettrike vevsbiter som veier ... g. Makroskopisk 

identifiseres mulig ... glandler som todeles. Den ene halvdelen av hver lymfeknute støpes i ... 

Rest.  

 

Glass merket "Obturatoria V" inneholder fettrike vevsbiter som veier ... g. Makroskopisk 

identifiseres mulig ... glandler som todeles. Den ene halvdelen av hver lymfeknute støpes i ... 

Rest.  

 

Glass merket ”Paraaortal” inneholder fettrike vevsbiter som veier ... g. Makroskopisk 

identifiseres mulig ... glandler som todeles. Den ene halvdelen av hver lymfeknute støpes i ... 

Rest.  

 

Glass merket ”appendix” inneholder ekstirpert appendix med vekt … g. Appendix lengde er 

… cm, diameter ... cm. Makroskopisk upåfallende / Angi ev. funn (fibrose/tumor/adheranser) 

: Snitt fra appendix 

Kommentar: 3 snitt, inkl. proksimale reseksjonsrand, lengdesnitt horisontalt, tverrsnitt med 

fett ved makroskopisk normal appendix. Flere snitt (5-6) fra appendix innstøpes ved mucinøs 

ovarialtumor og patologisk appendix. 

 

Bøtte merket ”oment” inneholder et oment med vekt ... g, mål ... x ... x ... cm. Makroskopisk 

upåfallende / Ett / Flere metastasesuspekt(e) område(r) med solid/cystisk, hvit/gul, hard 

snittflate, største diameter ... cm. 

: Snitt fra oment 

Kommentar: Maks 2 snitt fra metastaser ved makroskopisk tumor, 3 snitt ved makroskopisk 

upåfallende oment 

 

Evt. andre organer med snittuttak, maks 2 snitt ved makroskopisk tumor fra hvert organ 



Mikroskopisk beskrivelse 

 

Adenokarsinom eller karsinosarkom 

 

Ekstirpert uterus, bilateral salpingo-oophorectomi, omentectomi, lymfadenectomi, 

appendectomi og biopsier/ resektater fra….:  

 

Begge ovarier/ovarium (venstre/høyre) med høygradig serøst/ lavgradig serøst/ klarcellet/ 

endometrioid (grad)/ mucinøst (grad; ekspansile/infiltrativt vekstmønster)/ annet 

adenokarsinom/ karsinosarkom (med/uten heterologe elementer), forenlig med primærtumor 

Vekst på ovariets/ovarienes overflate: påvist/ikke påvist  

Ruptur av kapsel: påvist/ikke påvist  

 

Begge tuber/tube (venstre/høyre) uten påvist patologi/med STIC og/eller lavgradig/høgradig 

serøst adenokarsinom, forenlig med primærtumor 

 

Påviste metastaser i oment, appendix og biopsier merket ……  

Største diameter på metastase i øvre abdomen: … cm 

 

Uterus med… 

Cervix med… 

Reseksjonsrand mot vagina: fri/ikke fri 

 

Totalt … lymfeknuter uten påviste metastaser (0/…)/hvorav … med metastaser (…/…), med 

følgende fordeling: 

Høyre communis: … lymfeknuter uten påviste metastaser/hvorav … med metastaser 

Høyre externa: … lymfeknuter uten påviste metastaser/hvorav … med metastaser 

Høyre obturatoria: ... lymfeknuter uten påviste metastaser/hvorav … med metastaser 

Venstre communis: … lymfeknuter uten påviste metastaser/hvorav … med metastaser 

Venstre externa: ... lymfeknuter uten påviste metastaser/hvorav … med metastaser 

Venstre obturatoria: ....lymfeknuter uten påviste metastaser/hvorav … med metastaser 

Paraaortal: ... lymfeknuter uten påviste metastaser/hvorav … med metastaser 

 

Største diameter på metastase i paraarotale (evt. andre retroperitoneale) lymfeknuter: … cm 

 

Patologisk stadium: FIGO …  

 

Kommentarer:  

 

1. Informasjon mhp adjuvant kjemoterapi bør angis av operatøren. Har pasienten fått 

kjemoterapi graderes tumor ikke og histologisk type bør rapporteres kun når denne er 

sikker.  

Ble det tatt nålebiopsier preoperativt, kan disse brukes til typing. Gradering ved 

nålebiopsier bør begrenses til å skille mellom høygradig og lavgradig serøst 

adenokarsinom. 

 

2. Prosedyren bør detaljeres som ovenfor i tillegg til separat rapportering av funnet i 

hvert preparat.  

 



3. Ved høygradig serøst karsinom eller tumor med ukjent histologi i ovariet skal hele 

fimbrieapparatet og dessuten ytterligere to tverrsnitt fra tuben støpes inn. Hvis STIC er 

funnet ved mikroskopisk undersøkelse støpes hele tuben bilateralt. Hele adnexet 

bilateralt innstøpes alltid hos pasienter med kjent genetisk predisposisjon for 

ovarialkreft (BRCA eller Lynch). 

 

4. Noen eksperter mener at ved funn av STIC i tuben sammen med høygradig serøst 

karsinom (HGSC) i ovarie eller peritoneum bør tuben velges som primært 

utgangspunkt. Per i dag mener vi at ved funn av HGSC i tuben (med eller uten STIC) 

bør denne kodes som primærtumor og evt. tumor i ovarie som metastase. Hvis 

imidlertid kun STIC er påvist i tuben etter at begge tuber er innstøpt i sin helhet og det 

er samtidig påvist infiltrerende karsinom i ovarie eller peritoneum kodes tumor som 

primær i adnex uten nærmere spesifisering. I fravær av STIC fra tuben kodes tumor 

som primær i ovarie.  

 

5. Serøse karsinomer graderes som lavgradige eller høygradige; klarcellete karsinomer 

graderes ikke; endometrioide og mucinøse karsinomer graderes 1-3 basert på andel 

solid tumor (1: opptil 5 % solid tumor; 2: 6-50 %; 3: 51-100 %). Grov atypi øker graden 

ett nivå i endometrioide og mucinøse karsinomer. Mucinøse karsinomer med infiltrativt 

vekstmønster er ofte grad 3. 

 

6. Patologisk staging basert på FIGO er ikke standard ved alle avdelingene i Norge per i 

dag. Vi velger å ikke gjør dette obligatorisk og heller diskutere det med klinikerne 

lokalt. Likevel anbefales inklusjon av dette i rapporten.  

 

 

Borderline tumor 

 

Bilateral/venstresidig/høyresidig salpingo-oophorectomi:  

 

Ovarium (høyre/venstre) med serøst/mucinøst cystadenom med atypi (borderline tumor) 

Mikropapillær type: ja/nei 

Stromal infiltrasjon: påvist/ikke påvist 

Vekst på ovarienes overflate: påvist/ikke påvist 

Ruptur av kapsel: påvist/ikke påvist  

 

Tube med …. 

 

Oment/peritoneum med …. 

 

 

Totalt … lymfeknuter uten påviste metastaser (0/…)/hvorav … med metastaser (…/…), med 

følgende fordeling: 

Høyre communis: … lymfeknuter uten påviste metastaser 

Høyre externa: … lymfeknuter uten påviste metastaser 

Høyre obturatoria: ... lymfeknuter uten påviste metastaser 

Venstre communis: … lymfeknuter uten påviste metastaser 

Venstre externa: ... lymfeknuter uten påviste metastaser 

Venstre obturatoria: ... lymfeknuter uten påviste metastaser 

Paraaortal: ... lymfeknuter uten påviste metastaser 



 

Kommentarer:  

 

1. Noen skiller mellom små foci (<5 mm) med infiltrasjon av enkeltliggende tumorceller 

med eosinofilt cytoplasma eller små grupper med slike celler (mikroinvasjon) og små 

foci (<5 mm) med papillært karsinom med utseende som lavgradig serøst karsinom 

(LGSC; mikroinvasivt karsinom). Det førstenevnte er hyppigere sett etter vår erfaring 

og ved funn av infiltrerende LGSC (uansett hvilken diameter) bør funnet tydelig 

rapporteres med kommentar at man ikke kan utelukke at tumor klinisk oppføre seg 

som et karsinom.   

 

2. Ved funn av tumor utenfor ovariet hos pasienter med serøs borderline tumor i ovariet 

bør tumor klassifiseres som implantat eller karsinom. I WHO-boken fra 2002 skilte man 

implantater i ikke-invasive og invasive. De ikke-invasive ble videre inndelt i epiteliale og 

desmoplastiske. De ikke-invasive var begrenset til overflaten av vevet de var implantert 

på, mens de invasive infiltrerte det underliggende vevet. I WHO-boken fra 2014 

oppfattes de invasive implantatene nå som LGSC. I tillegg er det angitt at implantater 

som ikke infiltrerer det underliggende vevet, men som cytologisk ligner LGSC, også skal 

oppfattes som LGSC. Dette gjelder implantater med små solide cellereder omgitt av en 

spalte, mikropapiller og/eller kribriform vekst. Alle andre implantater kan nå bare 

kalles «implantater». Gyn-gruppen mener at forskjellen mellom invasjon og 

desmoplastisk reaksjon uten invasjon ofte er vanskelig å diagnostisere objektivt og av 

usikker reproduserbarhet.  

Funn av LGSC bør kodes som usikker primær/metastase siden det er umulig å 

bestemme om dette er en primær prosess i peritoneum/oment eller progresjon av 

borderline tumor i ovariet.  

 

Sex cord/stromal tumor 

 

Høyre/venstre/begge ovarier med fibrom/tekom/fibrotekom/Sertolicelle tumor/Leydigcelle 

tumor/Granulosacelletumor av adult/juvenil type/annet, diameter ... cm 

Mitosefrekvens:…/10hpf (gjelder ikke fibrom/tekom/fibrotekom) 

Vekst på ovarienes overflate: påvist/ikke påvist (gjelder ikke fibrom/tekom/fibrotekom) 

Ruptur av kapselen: påvist/ikke påvist (gjelder ikke fibrom/tekom/fibrotekom) 

 

Biopsier fra peritoneum/oment med … 

 

Patologisk stadium: FIGO … (gjelder maligne tumores) 

 

Kommentarer:  

 

1. Se kommentar ovenfor mht FIGO staging 

 

Germinalcelle tumor 

 

Høyre/venstre/begge ovarier med dermoid cyste/cystisk modent teratom/umodent 

teratom/dysgerminom/plommesekktumor/annet, diameter ... cm 

Vekst på ovarienes overflate: påvist/ikke påvist (gjelder ikke dermoid cyste/cystisk modent 

teratom) 

Ruptur av kapselen: påvist/ikke påvist (gjelder ikke fibrom/tekom/fibrotekom) 



 

Biopsier fra peritoneum/oment med … 

 

Patologisk stadium: FIGO … (gjelder maligne tumores) 

 

Kommentarer:  

 

1. Se kommentar ovenfor mht FIGO staging 

 

 

 


