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Bröstcancer

I Sverige upptäcks drygt 9000 nya fall av bröstcancer 

årligen varav ca 1600 fall i VGR och 300 i NU-sjukvården. 

Femårsprevalensen är ca 5500 fall i VGR. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av 

följande fynd vid klinisk undersökning eller i samtal mellan 

patienten och läkare eller sjuksköterska med 

specialkompetens:

• suspekt knöl i bröstet (malignitetssuspekt)

• suspekt knöl i armhålan hos kvinnor

• ändrad kontur på bröstet

• nytillkommet indragen bröstvårta

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke (forts.):

• rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan 

förklaring

• blodig sekretion från enstaka mjölkgång

• ensidigt eksem på bröstvårtan

• sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till 

bröstkörtlarna

• nytillkommen apelsinliknande hud

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke (forts.):

• återkallade för klinisk undersökning efter screening (som 

utfallit med kod 3, 4 eller 5)

• fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER



Information till patienten

Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 

ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller 

någon annan allvarlig sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som 

händer i den inledande fasen; hos oss sker all utredning 

samma dag

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER



Remissförfarande

Bröstcentrum i Uddevalla har en enda remissmottagning 

där mammografienhetens sekreterare fördelar de inkomna 

remisserna.

Elektronisk remiss (EDI) skickas till:

UDD BRÖSTCENTRUM/MAMMOGRAFIAVDELNING

Faxnummer:

010-435 71 72

ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT



Remissuppgifter

Remissen ska innehålla:

• anamnes, ange särskilt

• symtom som föranleder remissen och eventuella tidigare 

utredningar av dem

• allmäntillstånd och samsjuklighet

• tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt bröstcancer eller 

äggstockscancer 

• ärftlighet (t.ex. känt mutationsbärarskap eller bröstcancer eller 

äggstockscancer hos nära släktingar)

• läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)

• social situation, uppgifter om närstående, eventuella språkhinder 

eller funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER



Remissuppgifter

Remissen ska innehålla (forts.):

• lokalstatus bröst

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER



Ledtider

Från Till Tid

Beslut välgrundad 

misstanke om cancer

Välgrundad misstanke –

remiss mottagen

2 kalenderdagar

Välgrundad misstanke –

remiss mottagen

Första besök i 

specialiserad vård

5 kalenderdagar

Beslut välgrundad 

misstanke 

Start av första 

behandling

28 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.



Utredande enheter i regionen

• SÄS/Borås

• Bröstmottagningen SKAS/Lidköping, Unilabs Mammograf

• Kirurgmottagningen SKAS/Skövde, Unilabs Mammografi 

SKAS

• Bröstcentrum SU/Sahlgrenska 

• NU-sjukvården/Uddevalla

• Varberg

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Roger Olofsson Bagge

Zakaria Einbeigi

Regionala processägare Bröstcancer

roger.k.olofsson@vgregion.se

zakaria.einbeigi@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

BRÖSTCANCER

mailto:roger.k.olofsson@vgregion.se
mailto:zakaria.einbeigi@vgregion.se


Standardiserat vårdförlopp
Lungcancer



Lungcancer

I Sverige upptäcks ca 3500 nya fall av lungcancer/år. 

Inom VGR ca 600 nya fall av lungcancer/år.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER



Tid (dagar) från 

remissregistrering på 

utredande enhet till 

behandlingsbeslut.



Misstanke

Följande ska föranleda misstanke:

• nytillkomna luftvägssymtom (t.ex. hosta eller andnöd) 

med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före 

detta rökare över 40 år

• bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring 

• blodig hosta

Vid misstanke ska patienten remitteras till DT eller 

lungröntgen (filterfunktion).

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER



Filterfunktion

Remiss vid misstanke om lungcancer ska skickas till 

bilddiagnostik, DT eller lungröntgen (filterfunktion). 

• Remittera i första hand till DT men vid långa köer hellre till 

lungröntgen.

Bilddiagnostik utgör filterfunktion för det standardiserade 

vårdförloppet för lungcancer.

Svaret ska skyndsamt tas om hand och patienten ska 

omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat 

vårdförlopp om ett kriterium för välgrundad misstanke är 

uppfyllt. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER



Remiss

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska 

innehålla:

• anamnes

• frågeställning: välgrundad misstanke lungcancer?

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande 

(direktnummer)

• Remiss ska vara markerad med: 

”Standardiserat vårdförlopp (SVF) lungcancer”

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av 

följande:

• fynd vid bilddiagnostik* som ger misstanke om 

lungcancer 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER



Regional medicinsk riktlinje. 

Bilddiagnostik*

Nytillkommet fynd på röntgen eller datortomografi av lungor 

som inger primär malignitetsmisstanke tex:

• Perifer, ej förkalkad ”rundhärd” >1 cm.

• Ensidig hilusförstoring.

• Oskarpt lunginfiltrat som inte i första hand bedöms ha 

benign genes.

• Större atelektas (lunga eller lunglob).

• Stor ensidig pleurautgjutning.

ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av 

följande:

• fynd vid bilddiagnostik* som ger misstanke om 

lungcancer 

• metastasfynd som ger misstanke om lungcancer

• upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även 

vid normal röntgen 

• obstruktion av vena cava superior

• recurrenspares

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER



Information till patienten

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), 

informera om: 

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 

ta reda på om patienten har eller inte har cancer 

• att det första steget i utredningen är en expertgranskning 

där man fattar beslut om fortsatt utredning

• att cancermisstanken eventuellt kan komma att avskrivas 

utan att patienten blir kallad till utredning

• vem som informerar patienten vid avskriven misstanke 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER



Information till patienten forts.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), 

informera om (forts.): 

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som 

händer i den inledande fasen

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer   

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER



Remissuppgifter

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla:

• anamnes, ange särskilt

• vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och resultat av 

tidigare utredningar  

• aktuella symtom

• allmäntillstånd 

• övriga sjukdomar och behandlingar

• rökanamnes

• läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)

• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER



Remissuppgifter forts.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla (forts.):

• tillgång till röntgenbilder

• att patienten är informerad om varför remissen är skickad

• kontaktuppgifter för patienten inklusive 

mobiltelefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande 

(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER



Ledtider

Från Till Tid

Remissbeslut vid misstanke Remissankomst 

(filterfunktion)
1 kalenderdag

Remissankomst 

(filterfunktion)

Lungröntgen/DT 

(filterfunktion)
5 kalenderdagar

Lungröntgen/DT 

(filterfunktion)
Svar till remittenten 1 kalenderdag

Svar till remittenten
Beslut om välgrundad 

misstanke eller inte
3 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke 
Välgrundad misstanke –
remiss mottagen 1 kalenderdag

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.



Ledtider

Patientgrupp Från Till Tid

Läkemedel Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 

behandling
40 kalenderdag

Kirurgi och 

strålbehandling

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 

behandling
44 kalenderdagar

Best supportive care
Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 

behandling 

(sammanfaller med 

behandlingsbeslut)

30 kalenderdag

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.



Utredande enheter i regionen

• Lungutredningsmottagningen Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Göteborg

• Lungmottagningen NÄL, Trollhättan

• Lungmottagningen, Skaraborgs sjukhus, Skövde

• Lungmottagningen, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

Kontaktuppgifter SVF NU sjukvården

• Sök på SVF

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LUNGCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/
http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Vardgivare/Kontaktuppgifter-SVF-i-NU-sjukvarden/


SVF Lungcancer
Processansvarig – Bo Pedersen Överläkare

Koordinator – Ewa Gustafsson Kontaktsjuksköterska

Verksamhetschef – Gunilla Cederbom Specialistmedicinkliniken



Standardiserat vårdförlopp
Myelom



Myelom

I Sverige upptäcks ca 500-600 nya fall av myelom per år 

varav ca 100 fall i Västra Götalandsregionen.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



Misstanke

Följande fynd ska föranleda misstanke om myelom, 

förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:

• skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben)

• patologiska frakturer, t.ex. kotkompressionsfrakturer, 

hotande tvärsnittslesion

• anemi 

• hyperkalcemi

• polyneuropati eller rizopati

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



Misstanke

Följande fynd ska föranleda misstanke om myelom, 

förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring 

(forts.):

• njursvikt 

• hög SR

• osteoporos hos män och premenopausala kvinnor

• återkommande bakteriella luftvägsinfektioner

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



Misstanke

Vid misstanke ska följande prover tas:

• Blodstatus (Hb, LPK, TPK).

• Elektrolytstatus inklusive P-albumin, P-kalcium (eller 

joniserat Ca) och P-kreatinin. 

• Fraktionerade proteiner i serum och urin (t.ex. U-

elektrofores och S-elektrofores). Fria lätta kedjor i serum 

(S-FLC) kan ersätta fraktionerade proteiner i urinen.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid något av följande, 

oavsett symtom:

• M-komponent IgG eller IgA i serum > 15 g/l 

• M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek

• monoklonala lätta kedjor i urinen > 500 mg/dygn

• S-FLC kvot > 100 (involverad lätt kedja måste vara > 100 

mg/l)

• histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för 

plasmacellsmalignitet

• fynd vid bilddiagnostik talande för plasmacellsmalignitet

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger även vid: 

• minst ett av följande provsvar:

• hypogammaglobulinemi

• M-komponent i serum eller urin (ej IgM)

• patologisk S-FLC-kvot

• tillsammans med minst ett av följande symtom förutsatt 

att primär utredning inte ger annan förklaring:

• anemi 

• njursvikt

• hyperkalcemi

• skelettengagemang enligt ovan (misstanke om myelom)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



Information till patienten

Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 

ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller 

någon annan allvarlig sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som 

händer i den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



Remissuppgifter

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla:

• anamnes, ange särskilt

• symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke

• företagen utredning

• allmäntillstånd och samsjuklighet

• tidigare sjukdomar och behandlingar

• läkemedel 

• social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



Remissuppgifter

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla (forts.):

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta i den inledande fasen.

Ledtider

Från Till Tid

Beslut välgrundad 

misstanke

Välgrundad misstanke –

remiss mottagen

1 kalenderdagar

Välgrundad misstanke –

remiss mottagen

Behandlingsbeslut 14 kalenderdagar

Behandlingsbeslut Start av första behandling 5 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



För det standardiserade vårdförloppet är följande totala 

ledtidsmål satta.

*Läkemedelsbehandling eller strålbehandling

Ledtider forts.

Patientgrupp Från Till Tid

Aktiv behandling* 

(symptomatiskt 

myelom)

Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

20 kalenderdagar

Aktiv expektans

(asymtomatiskt

myelom)

Beslut välgrundad 

misstanke

Behandlingsbeslut 

(kodas som start 

av första 

behandling)

15 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



Utredande enheter i regionen

• SU/Sahlgrenska

• SU/Östra

• SÄS/Borås

• NU-sjukvården/Uddevalla

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM

• SKAS/Lidköping

• SKAS/Skövde

• Alingsås

• Kungälv

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Myelom NU-sjukvården

Processansvarig: Dorota Knut Bojanowska dorota.knut@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Anneli F Johansson anneli.flogard@vgregion.se

Carina Hellström carina.hellstrom@vgregion.se

Remissmottagare:

Koordinator SVF Myelom

Hematologmottagningen

Specialistmedicin

Uddevalla sjukhus

Tel: 010-435 00 00 (växel) till hematologkonsult

Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom

Område: I

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM

mailto:dorota.knut@vgregion.se
mailto:anneli.flogard@vgregion.se
mailto:carina.hellstrom@vgregion.se


Cecilie Hveding Blimark

Regional processägare 

Myelom

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MYELOM



Standardiserat vårdförlopp
Maligna lymfom



Maligna lymfom

I Sverige upptäcks ca 1900 nya fall av lymfom per år.

Inom VGR ca 360 nya fall av lymfom och 100 KLL per år.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM



Misstanke

Följande kan föranleda misstanke:

• en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största 

diameter vid klinisk undersökning (lymfkörtelförstoring 

inom huvud-halsområdet ska primärt handläggas inom 

standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer)

• palpabel mjälte utan hållpunkter för myeloproliferativ

sjukdom

• feber mer än 38 grader utan annan förklaring

• oavsiktlig viktnedgång (10% av kroppsvikten på 6 mån) 

• nattsvettningar, ”sjöblöt” utan infektion

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM



Misstanke

Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom, 

t.ex. vid nämnda symtom: 

• blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med 

differentialräkning, trombocyter) 

• fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation

• vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns 

annan förklaring, t.ex. infektion, vaccination, 

genomgången operation, sår

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM



Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om lymfom föreligger vid ett 

eller flera av följande fynd:

• en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största 

diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring 

(lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska 

handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-

halscancer)

• palpabel mjälte, där blodstatus ej tyder på 

myeloproliferativ neoplasm eller annan sjukdomen

• lymfocytos i differentialräkning (> 5 x 109/L) 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM



Välgrundad misstanke forts.

Välgrundad misstanke om lymfom föreligger vid ett 

eller flera av följande fynd (forts.):

• misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med 

annan utredning

• misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan 

utredning

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM



Information till patienten

Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 

ta reda på om patienten har eller inte har lymfom eller 

någon annan allvarlig sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som 

händer i den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM



Remissuppgifter

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla:

• anamnes, ange särskilt

• vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och 

utredningsfynd

• symtomduration

• allmäntillstånd och övriga sjukdomar

• tidigare sjukdomar och behandlingar

• läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)

• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM



Remissuppgifter forts.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla (forts.):

• kontaktuppgifter för patienten inklusive 

mobiltelefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM



Ledtider – inledande fasen

Från Till Tid

Beslut välgrundad 

misstanke

Välgrundad misstanke –

remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke 

– remiss mottagen

Första besök i 

specialiserad vård

3 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM

Följande ledtidsmål är satta i den inledande fasen:



Ledtider – mål

Typ av 

behandling

Från Till Tid

Aktiv expektans Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling 

(sammanfaller med 

behandlingsbeslut)

14-20 

kalenderdagar

Läkemedel Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

16-22 

kalenderdagar

Strålbehandling Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

22-26 

kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de 

standardiserade vårdförloppen:

Strålbehandling utan föregående medicinsk tumör-reduktion ges sällan



SVF kan avslutas före behandlingsstart

• Den välgrundade misstanken avskrivs

• Vid diagnos KLL avbryts SVF lymfom och vårdprogram 

följs

• Vid annan diagnos remitteras patienten till rätt enhet 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM



Utredande enheter i regionen

Hematologienheterna inom medicin vid följande 

sjukhus:

• Sahlgrenska (SU) och Östra

• Kungälv

• Borås

• Alingsås

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM

• Skövde

• Lidköping

• Uddevalla

• Varberg

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Maligna lymfom

Processansvarig: Dorota Knut-Bojanowska dorota.knut@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Anneli F Johansson anneli.flogard@vgregion.se

Carina Hellström carina.hellstrom@vgregion.se

Remissmottagare:

Koordinator SVF Lymfom och KLL

Hematologmottagningen

Specialistmedicin

Uddevalla sjukhus

Tel: 010-435 00 00 (växel) till hematologkonsult

Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom

Område: I

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM

mailto:dorota.knut@vgregion.se
mailto:anneli.flogard@vgregion.se
mailto:carina.hellstrom@vgregion.se


Herman Nilsson-Ehle

Regional processägare 

Maligna lymfom och KLL

herman.n-ehle@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MALIGNA LYMFOM

mailto:herman.n-ehle@vgregion.se


Standardiserat vårdförlopp

Hudmelanom



Malignt melanom (MM) i huden

I Sverige upptäcks ca 3750 nya fall av MM per år och 2560 

nya fall av MM in situ per år. 

Inom Västra sjukvårdsregionen upptäcks ca 827 nya fall av 

MM per år och 800 nya fall av MM in situ per år.

Inom NU 252 MM och 182 MM in situ

Obs! I detta SVF ingår endast hudmelanom och dess 

förstadier (MM in situ). Ögonmelanom och 

slemhinnemelanom ingår ej.



Misstanke

Misstanke om MM föreligger då:

• Patienten söker för en hudförändring som kan vara 

hudmelanom.

• genom

• Anamnestisk information om förändring eller symtom från 

lesion.

• Klinisk misstanke om hudmelanom vid undersökning av 

patienten.



Misstanke

Misstanke om MM skall föranleda att: 

• fullständig anamnes tas, inklusive ärftlighet och andra 

riskfaktorer.

• hudförändringen undersöks, helst med dermatoskopi

eller teledermatoskopi. 



Filterfunktion

För MM utgör hudläkare eller patolog filterfunktion. Det är 

endast filterfunktionen som kan sätta välgrundad 

misstanke om cancer för detta standardiserade 

vårdförlopp.

Vid välgrundad misstanke om melanom startas SVF



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke om cancer föreligger vid ett eller flera 

av följande:

• dermatoskopisk undersökning och/eller anamnes inger 

stark misstanke om MM.

• teledermatoskopisk undersökning* stärker misstanke om 

MM.

• histopatologiskt fynd av primärt malignt melanom, in situ-

melanom eller lentigo maligna

• undersökningsfynd talande för melanommetastas.

*Teledermatoskopiremisser införs i hela regionen under 2016-2017.



Remissuppgifter

Remissen ska innehålla följande:

• symtom eller fynd som ligger till grund för misstanken.

• hur stark misstanken är. 

• lokalisation och storlek.

• helst klinisk och dermatoskopisk bild.

• anamnes (ange särskilt när patienten sökte för symtomen eller fynden första 

gången, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare hudcancer, ärftlighet för MM i 

familjem, läkemedel inkl. trombocythämmare eller antikoagulantia, social situation, 

eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar).

Fortsätter på nästa sida.



Remissuppgifter

• PAD-svar om sådant finns, inkl. datum för 

excisionsbiopsin.

• om relevant: hur patienten fick sitt PAD-besked.

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer.

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande läkare 

(direktnummer). 



Information till patienten

Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på 

om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig 

sjukdom.

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den 

inledande fasen. 

• att den diagnostiska excisionen också är den primära behandlingen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör 

vara tillgänglig på telefon. 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.



Ledtider

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Block A (diagnostisk excision) 7 kalenderdagar 

Block A (diagnostisk excision) Block B (diagnosbesked) 14 kalenderdagar

Block B (diagnosbesked) Block C (Besök för ställningstagande 
till utvidgad excision och 
portvaktskörteldiagnostik.)

5 kalenderdagar

Block C (Besök för ställningstagande 

till utvidgad excision och 

portvaktskörteldiagnostik.)

Block E (Utvidgad excision, ev. med 

portvaktskörteldiagnostik)

7 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.

Fortsätter på nästa sida.



Ledtider

Från Till Tid
Block E (Utvidgad excision, ev. med 
portvaktskörteldiagnostik) inkl. ev. 
MDK 1

Block G (PAD-svar till patienten) 10 kalenderdagar

Block G (PAD-svar till patienten) Block I (Lymfkörtelutrymning) 14 kalenderdagar

Beslut om behandling vid stadium IV-
sjukdom

Start av onkologisk behandling 14 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.



SVF melanom inom NU-Sjukvården



Klinisk misstanke på melanom

Remiss faxas till hudmottagningen Uddevalla Sjukhus

010-4357169

Pat får en tid inom 7 ( max 14) dagar för bedömning.

SVF-tider 4-5/vecka

Ifall välgrundad misstanke på melanom föreligger kan 

excision i all regel ske vid samma tillfälle

Återbesök på melanomrond efter max 2 veckor



Melanomrond

Tisdagar kl. 13-15.00  med hudläkare och melanomkirurg

Hudläkare: Diagnosbesked, översyn av huden, om möjligt 

mindre utvidgad excision (1 cm marginal). Ifall operation på 

hud inte möjligt bokas tid på kirurgmottagningen direkt.

Kirurg: preoperativt samtal inför utvidgad excision med 2 cm 

marginal och Sentinel Node Biopsi.  Pat får operationstid i 

handen.



PAD-bekräftad melanom

Remissen faxas till Hudmottagningen Uddevalla sjukhus

010-4357169

Remissbedömaren bedömer behov av fortsatt behandling 

(utvidgad exc med 1 cm alt. 2 cm, SNB..)och föranleder

Tid på hudmottagningen för utvidgad exc och översyn

Remiss till annan klinik för utvidag exc + tid på hud för översyn

Inbokning på melanomrond för översyn och kirurgkontakt inför SNB



MDK Melanom

Multidisciplinär videokonferens

För diskussion av patienter med lymfogen eller hematogen

spridning

Tisdagar 15.30-16.00

Deltagare från hela VGregionen + Halland ( kirurger, 

dermatologer, onkologer)



Kirsten Küssner

Överläkare Hudmottagningen 

Uddevalla Sjukhus

Processägare SVF melanom för NU-sjukvården

kirsten.kussner@vgregion.se



Standardiserat vårdförlopp

ÄGGSTOCKSCANCER

Ovarialcancer
Maria Lindblom

Överläkare, KK NU-sjukvården



Äggstockscancer/Ovarialcancer

• I Sverige upptäcks ∼ 700 nya fall av ovarial-tubar-

peritoneal cancer 

• Hög mortalitet ∼ 550st/år dör i Sverige

• Majoriteten diagnostiseras avancerat stadium

• Inom VGR ca 170-200 nya fall av ovarial-tubar-

peritoneal cancer och ovariella borderlinetumörer/år 

• SVF - Välgrundad misstanke till start behandling



SVF Äggstockscancer

Unik; Diagnos fås först efter operation 

= efter start av behandling

Omfattar;

• Ovarialcancer

• Tubarcancer

• Primär peritoneal cancer

• Borderline tumörer (delvis)

• Cancer abdominis/pelvis (delvis)



SVF-processen NÄL



Misstanke

Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska 

föranleda misstanke:

• ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken 

• ökade urinträngningar (frekvent återkommande)

• ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak

• tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar 

orsak 

• nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år

• djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan 

uppenbar orsak



Misstanke

Vid misstanke ska följande utföras:

• allmän anamnes inkl. gynekologisk anamnes och 

cancerärftlighet

• klinisk status inkl. allmäntillstånd, palpation av ytliga 

lymfkörtelstationer, bukpalpation, gynundersökning, 

rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor

• kreatinin och tumörmarkör i serum: CA 125                

(svaret ska göras tillgängligt för filterfunktionen men inte 

inväntas innan remiss skickas)



Misstanke

Vid misstanke ska följande utföras:

• allmän anamnes inkl. gynekologisk anamnes och 

cancerärftlighet

• klinisk status inkl. allmäntillstånd, palpation av ytliga 

lymfkörtelstationer, bukpalpation, gynundersökning, 

rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor



Diffusa symtom



Filterfunktion 

• Remiss vid misstanke om äggstockscancer ska 

skickas till gynekolog med tydlig frågeställning 

”ovarialcancer”?

• Gynekolog utgör filterfunktion för det 

standardiserade vårdförloppet äggstockscancer

• KK NÄL fax 010-435 70 84



Information till patienten

Inför remiss till gynekolog (filterfunktion) ska patienten 

informeras om;

• att det finns anledning att göra fler undersökningar 

för att ta reda på om patienten har eller inte har 

cancer eller någon annan allvarlig sjukdom

• att patienten kan komma att kallas till utredning 

snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer



Remissuppgifter

Remissen vid välgrundad misstanke ska ställas till 

utredande gynekologisk enhet/ kvinnoklinik (=NÄL) och ska 

innehålla: 

• anamnes, ange särskilt

• fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke 

• gynekologisk anamnes 

• tidigare sjukdomar och behandlingar

• samsjuklighet 

• läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)

• läkemedelsöverkänslighet 

• kontraindikation mot kontrastmedel



Filterfunktion

Gynekolog utför; 

• gynekologisk bimanuell undersökning

• vaginalt ultraljud

• bedömning av CA 125 samt RMI                       

(Risk of Malignancy Index)-beräkning enligt 

nationellt vårdprogram

• CT thorax/ buk ev mm…



Välgrundad misstanke om 

äggstockscancer
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande 

fynd:

• RMI ≥ 200 

• fynd vid vaginalt ultraljud talande för cancer med ursprung i 

adnex eller peritoneum

• bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad 

gynekologisk cancer (t.ex. carcinos, ascites) 

• histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för cancer med 

gynekologiskt ursprung

OBS! De sista två fynden kan fastställas i primärvården eller inom annan 

verksamhet (exv. kirurgen) och direkt utan filterfunktion omfattas av SVF



Ledtider

Behandlingstyp Från Till Tid

Kirurgi Beslut välgrundad 

misstanke

Start av 

behandling

24 kalenderdagar

Läkemedel

(neoadjuvant eller 

primärt palliativt)

Beslut välgrundad 

misstanke

Start av 

behandling

22 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.



24 dagar t op

22 dagar t  kemo



Utredande enheter i regionen

Kvinnoklinikerna vid;

• Sahlgrenska

• SÄS – Borås

• NU - Trollhättan

• SKAS – Skövde (Lidköping)

• Halland – Varberg och Halmstad



Filterfunktion



KVÅ koder för SVF Äggstockscancer

Länk till KVÅ-koder på RCC Västs hemsida.

http://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/uppfoljning/

http://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/uppfoljning/


KVÅ koder för SVF Äggstockscancer

Länk till KVÅ-koder på RCC Västs hemsida.

http://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/uppfoljning/

http://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/uppfoljning/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Lokal processägare Ovarialcancer

Maria Lindblom

maria.e.lindblom@vgregion.se

Regionala processägare Ovarialcancer

Pernilla Dahm Kähler 

Marie Svahn

pernilla.dahm-kahler@vgregion.se

marie.swahn@vgregion.se

mailto:maria.e.lindblom@vgregion.se
mailto:pernilla.dahm-kahler@vgregion.se
mailto:marie.swahn@vgregion.se


Standardiserat vårdförlopp
Primära maligna hjärntumörer























Från Till Tid

Beslut välgrundad misstanke SVF-remiss mottagen 1 kalenderdag

SVF-remiss mottagen DT hjärna 2 kalenderdagar

DT hjärna MRT hjärna 3 kalenderdagar

I den inledande fasen sker följande steg.



Misstanke om högmalign tumör grad III-IV

Patientgrupp Från Till Tid

Operation och onkologisk 
beh*

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första beh, 
onkologisk

48 kalenderdagar

Endast operation Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första behandling, 
operation

20 kalenderdagar

Vid välgrundad misstanke om högmalign hjärntumör är följande ledtidsmål 
satta. Olika ledtider gäller beroende på om behandlingen utgörs av kirurgi 
enbart eller om onkologisk behandling också planeras.

*Onkologisk behandling kan innebära strål- och/eller läkemedelsbehandling.



Misstanke om lågmalign tumör grad I-II

Patientgrupp Från Till Tid

Operation och onkologisk 
beh*

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första beh, 
onkologisk

97 kalenderdagar

Endast operation Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första beh, 
operation

55 kalenderdagar

Expektans Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första behandling Optimal ledtid kan ej 
anges

Vid lågmalign tumör är ledtiderna längre, pga att det ofta krävs mer preoperativ 
utredning för att väga behandlingsvinster mot risker. Den längre 
utredningstiden bedöms inte ha medicinska konsekvenser vid dessa 
långsamväxande tumörer. 

*Onkologisk behandling kan innebära strål- eller läkemedelsbehandling.





http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/remisshantering/

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


http://cancercentrum.se/vast/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-
information/

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/




hanna.aberg@vgregion.se

kjell-ake.hallen@vgregion.se

mailto:hanna.aberg@vgregion.se
mailto:kjell-ake.hallen@vgregion.se


Standardiserat vårdförlopp
Allvarliga ospecifika symtom 

som kan bero på cancer



Allvarliga ospecifika symtom 

som kan bero på cancer

• I Sverige diagnosticeras ca 64 000 nya fall av  

cancer/år 

• VGR ca 11 000 nya fall av cancer/år.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



Symtompresentation cancer

• Alarmsymtom t.ex. blödning, knöl

• Ospecifika symtom t.ex. trötthet, viktnedgång

• De flesta standardiserade vårdförloppen utgår från

alarmsymtomen 

• Cancersjukdom som upptäcks genom ospecifika symtom

tar längre tid att hitta –> sämre prognos

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



Misstanke

Vad som väcker misstanke om ospecifika symtom som kan 

bero på cancer är varierande.

Läkarens intryck av att patienten är allvarligt sjuk. 

Symtomen eller fynden är nytillkomna och utan rimlig 

förklaring.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



Misstanke

• allmän sjukdomskänsla

• uttalad trötthet

• aptitlöshet 

• större oavsiktlig viktnedgång 

• långvarig feber 

• smärtor

• patologiska laboratorievärden, t.ex. lågt blodvärde, förhöjt alkaliskt 

fosfatas, förhöjd sänka eller förhöjt kalcium

• markant ökning av antalet kontakter med hälso- och sjukvården 

• markant ökning av läkemedelskonsumtionen 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



Där misstanken har väckts ska 

nedanstående utföras

• Fördjupad anamnes som särskilt omfattar

• ärftlighet 

• tidigare cancersjukdom

• alkohol- och tobaksanamnes

• Status, särskilt

• inspektion av munhåla och hud

• palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröstkörtlar, testiklar, rektum

• hjärt- och lungstatus

• Temperatur, vikt, längd 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



• Provtagning:

• Eventuellt riktad undersökning, t.ex. lungröntgen eller 

gynekologisk undersökning, om det inte fördröjer 

förloppet

Där misstanken har väckts ska 

nedanstående utföras

- Hb, LPK, TPK

- B12

- folat

- ferritin

- SR

- CRP

- natrium

- kalium

- kreatinin (eGFR)

- korrigerat kalcium

/joniserat kalcium

- albumin

- glukos

- bilirubin

- ALAT

- alkaliskt fosfatas

- LD

- fraktionerade proteiner i 

serum och urin (t.ex. 

u-elektrofores och 

s-elektrofores)

- TSH

- PSA

- urinsticka

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



Syftet med undersökningarna och 

provtagningarna

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER

Identifiera bakomliggande orsak



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke om cancer föreligger om de 

nämnda undersökningarna inte pekat mot en specifik 

diagnos. 

För att patienten ska kunna remitteras enligt det 

standardiserade vårdförloppet ska samtliga nämnda 

undersökningar och provtagningar vara utförda.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



Remiss

Innan remissen skrivs överväg om patienten 

• önskar 

• har nytta av 

• klarar av utredningen 

Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och ev. 

närstående om patienten önskar det. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



Information till patienten

Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:

• att fler undersökningar behöver göras för att bekräfta eller utesluta 

cancermisstanken

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den 

inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör 

vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



Remissuppgifter

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla:

• anamnes, ange särskilt

• grund för misstanke

• svar på samtliga undersökningar enligt ovan

• eventuella övriga utredningar 

• allmäntillstånd och samsjuklighet

• tidigare sjukdomar och behandlingar

• läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)

• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



Remissuppgifter forts.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla:

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER



Ledtider

Från Till Tid

Beslut om att utföra 

undersökningar enligt 

ovan

Beslut välgrundad 

misstanke 
5 kalenderdagar

Beslut välgrundad 
misstanke

Välgrundad misstanke –
remiss mottagen

1 kalenderdag

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.



Utredning sker vid Diagnostiska centra 

på följande sjukhus i regionen

• Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra

• Frölunda specialistsjukhus

• Skaraborgs sjukhus/Skövde

• Södra Älvsborgs Sjukhus/Borås

• NU-sjukvården/Norra Älvsborgs Länssjukhus

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

Informationsfilm, dokumentation och övrig information kring 

allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, se:

http://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/allvarliga-

ospecifika-symtom/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/
http://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/allvarliga-ospecifika-symtom/


Marcela Ewing

Regional processägare 

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

marcela.ewing@rccvast.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 

SOM KAN BERO PÅ CANCER

mailto:Marcela.ewing@rccvast.se


Standardiserat vårdförlopp

CANCER UTAN KÄND 

PRIMÄRTUMÖR, CUP



Cancer utan känd primärtumör

I Sverige upptäcks ca 1500 nya fall av Cancer utan känd 

primärtumör/år(CUP). 

Inom VGR ca 300 nya fall av Cancer utan känd 

primärtumör/år.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP





Okänd primärtumör

Utredning

Syfte: Fastställa patologiska diagnosen samt 
utesluta mer behandlingsbara, ev. botbara 
former

Basal utredning med CT thorax+buk alt FDG-PET

Biopsi alt cytologi

Övrig utredning endast på specifik indikation



Okänd primärtumör

Utredning

Tumörmarkörer ex PSA, AFP, HCG av värde vid 

misstanke om primärtumör i prostata eller testis. 

Övriga tumörmarkörer ex S-100, CEA, Ca-125 för 

ospecifika för att vara användbara

Övriga labdata ex SR, LD, leverprover, Hb mm 

viktiga som indikatorer för hur allvarlig situationen 

är



Mer behandlingsbara CUP-varianter

Singel- alt oligometastasering  - Skäl att vara lokalt 

aggressiv med kirurgi alt högdos strålbehandling. 

Cytostatika har inte någon större roll

Hormonreceptorpositiva tumörer

Tumörer med enbart spridning till lymfkörtlar 



Okänd primärtumör

Planer

MDK-videokonferens som skall hållas varannan vecka med 

repr för onkologin, radiologin, patologin samt från de lokala 

CUP-teamen i regionen som har en patient att ta upp 

INCA-register



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke om CUP föreligger vid fynd av en 

eller flera metastasmisstänkta förändringar där 

primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska 

symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. 

Biopsi krävs inte för välgrundad misstanke.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP



Välgrundad misstanke om cancer

Innan remiss skrivs ska man överväga om patienten har 

nytta av vidare utredning och av en potentiell behandling. 

Bedömningen ska göras i samråd med patienten och med 

närstående om patienten önskar det.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP



Information till patienten

Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 

ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller 

någon annan allvarlig sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som 

händer i den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP



Remissuppgifter

Remissen ska innehålla

• anamnes, ange särskilt

• fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke och tidigare 

utredningar av dem

• allmäntillstånd och samsjuklighet

• tidigare sjukdomar, särskilt malignitet 

• tidigare relevanta behandlingar

• rökning

• läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)

• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP



Remissuppgifter

Remissen ska innehålla

• vilken information patienten har fått om misstanken

• kontaktuppgifter för patienten inklusive 

mobiltelefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer).

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP



Okänd primärtumör

Standardiserat vårdförlopp

Utredning därefter enligt flödesschema

Fastställda ledtider för utredning och beslut om åtgärd

Remiss mottagen till första besök i specialiserad vård 7 

dagar

Första besök till färdig basal utredning dvs CT thorax+buk 

samt biopsi 5 dagar

Färdig basal utredning till diskussion på MDK 7 dagar



Ledtider

Basutredning

Patientgrupp Från Till Tid

Strålbehandling Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

35 kalenderdagar

Läkemedelsbehandling* Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

28 kalenderdagar

Kirurgi Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

35 kalenderdagar

Symptomlindrande 

behandling med best 

supportive care

Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

24 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.

*cytostatika samt antitumoral medicinsk behandling – hormonell behandling ingår



För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.

*cytostatika samt antitumoral medicinsk behandling – hormonell behandling ingår

Ledtider

Utökad utredning

Patientgrupp Från Till Tid

Strålbehandling Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

55 kalenderdagar

Läkemedelsbehandling* Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

48 kalenderdagar

Kirurgi Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

55 kalenderdagar

Symptomlindrande 

behandling med best 

supportive care

Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

44 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP



Utredande enheter i regionen

Beslutade och igång

• Östra sjukhuset, samorganiserat med diagnostiskt 

centrum

• Kärnsjukhuset Skövde, samorganiserat med diagnostiskt 

centrum

• Borås sjukhus

• Kungälvs sjukhus

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP



Utredande enheter i regionen

Inte färdiga

Frölunda sjukhus

NU-sjukvården, dessvärre ännu inte färdig organisation 

vare sig för Diagnostiskt centrum eller för CUP

I nuläget remiss från primärvården till oss på 

onkologmottagningen. Målet är att det även inom NU skall 

samorganiseras med Diagnostiskt centrum

ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT



Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Gunnar Lengstrand

Regional processägare Cancer utan känd primärtumör

Överläkare Onkologsektionen 

Kirurgkliniken Uddevalla sjukhus

070-0852792

gunnar.lengstrand@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CUP



Standardiserat vårdförlopp
Tjock- och ändtarmscancer



Incidens

Sverige 6100 fall / år

VGR 1300 fall / år

Ungefär 2/3 är koloncancer

Resterande 1/3 rektalcancer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



• Blod i avföringen

• Anemi

• Ändring av annars stabilt avföringsmönster i mer än        

4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år 

(ger omedelbart välgrundad misstanke och ska 

remitteras till utredning utan vidare undersökningar)

Misstanke i PV

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



Där misstanke väckts ska följande utföras inom                 

10 kalenderdagar:

• Ta anamnes inkl hereditet

• PR

• Rektoskopi

Vid anemi – labprover enligt standardanemiutredning, se          

om järnbrist!

Vid misstanke

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



• Om trolig blödningskälla (ej cancer) hittas ska detta 

behandlas med uppföljning efter 4 veckor

• Om högrisk, skicka till SVF direkt

Högrisk är: 

• Tidigare kolorektal cancer eller polyper 

• Kolit i minst 20 år

• Två förstagångssläktingar eller släkting som fått kolorektal eller                

endometriecancer före 50 års ålder

Vid misstanke forts.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av 

följande fynd:

• Ändring av annars stabilt avföringsmönster i > 4 veckor 

utan annan förklaring hos patienter över 40 år

• Röntgenfynd med misstanke kolorektalcancer

• Fynd vid PR eller rektoskopi som ger misstanke om 

cancer

• Synligt blod i avföringen hos högriskpatienter 

Välgrundad misstanke – Start av SVF

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



• Synligt blod i avföringen men inget fynd vid PR eller 

rektoskopi

• Synligt blod kvarstår trots 4 veckors behandling av annan 

blödningskälla

• Blödningsanemi (järnbrist) utan förklaring, obs beställ då 

både gastro o koloskopi!

Vid välgrundad misstanke, 

skicka remiss till koloskopi inom 1 dygn

Välgrundad misstanke forts.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



• Minskar inte sannolikheten att patient med blödning eller 

anemi har en bakomliggande cancer

• F-Hb har dåligt prediktivt värde för kolorektal cancer

• Pos F-Hb utan andra symtom ska utredas men utanför 

SVF

• Pos F-Hb + andra symtom ska in i SVF

• Pos F-Hb inom screening utreds utanför SVF 

Blodförtunnande och F-Hb

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



Remiss till utredning vid välgrundad misstanke ska innehålla:

• Symptom som ger välgrundad misstanke

• Företagen utredning

• AT och samsjuklighet (särskilt diabetes)

• Tidigare sjukdomar och behandlingar

• Läkemedel (spec. immunosuppression, kortison o antikoag)

• Läkemedelsöverkänslighet

• Social situation (språk el funktionshinder)

• Kontaktuppgifter inklusive mobiltelefonnummer till patienten

• Uppgifter för direktkontakt med inremitterande

Remissuppgifter

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



Utredande enheter i regionen

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra 

• NU-sjukvården NÄL 

• Skaraborgs Sjukhus 

• Södra Älvsborgs Sjukhus

• Kungälvs sjukhus

• Alingsås lasarett

• Capio Lundby Närsjukhus

• Carlanderska Sjukhuset

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Vid remittering till standardiserat vårdförlopp, informera patienten 
om:

• Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta 
reda på om patienten har eller inte ha cancer

• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som ska 
händer i den inledande fasen 

• Att patienten kan komma att kallas snabbt och därför bör vara 
tillgänglig på telefon

• Vilka väntetider patienten kan förvänta sig

• Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer 

Information till patienten

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



Ledtider

Från Till Tid

Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke –

remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke –

remiss mottagen

Tid till kolonutredning 10 kalenderdagar

Diagnos Behandlingsbeslut 14 kalenderdagar

Behandlingsbeslut Start av första behandling 14 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.



Ledtider forts.

Patientgrupp Från Till Tid

Basutredning Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

39 kalenderdagar

Utökad utredning Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

53 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta.



Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Stefan Skullman (kirurg) 

Susanne Ottosson (onkolog)

Regionala processägare Tjock- och ändtarmscancer

Stefan.Skullman@vgregion.se, Tel. 0500-43 17 66

Susanne.Ottosson@vgregion.se, Tel. 031-342 79 58

Anna Johansson 

Ansvarig omvårdnadsgruppen

Anna.ah.Johansson@vgregion.se, Tel. 0500- 47 83 96

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER

mailto:Stefan.Skullman@vgregion.se
mailto:Susanne.Ottosson@vgregion.se
mailto:Anna.ah.Johansson@vgregion.se


Standardiserat vårdförlopp
Cancer i gallblåsan och 

perihilär gallgång



Cancer i gallblåsan och 

perihilär gallgång 

I Sverige upptäcks ca 350 nya fall av cancer i Gallblåsan 

och Perihilär gallgång varje år varav ca 80 i VGR. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG

I vårt område ca 15 / år



Misstanke

Följande kan föranleda misstanke om cancer i gallblåsan 

och perihilär gallgång. 

• gulsot eller gallstas

• palpabel knöl i övre delen av buken 

Ovanstående ska föranleda relevanta prover och samtidig remiss till 

diagnostisk undersökning (Bilddiagnostik UL/DT = filterfunktion).

Om patienten är ikterisk ska man överväga remiss för akut 

omhändertagande – Kir akutmott.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG



Ledtider

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG

Inför det standardiserade vårdförloppet är följande 

ledtidsmål önskvärda.

Från Till Tid

Remissbeslut vid 

misstanke

Remissankomst 

bilddiagnostik 

(filterfunktion)
1 kalenderdag

Remissankomst 

bilddiagnostik 

(filterfunktion)

Svar till remittenten 10 kalenderdagar

Svar till remittenten

Information till patienten 

samt beslut välgrundad 

misstanke 
3 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke 



Ledtider

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG

De ledtider som angetts för förloppet är:

Behandling Från Till Tid

Basutredning

Portavensembolisering
Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling
29 kalenderdagar

Operation
Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling
36 kalenderdagar

Cytostatikabehandling Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling 29 kalenderdagar

Utökad utredning

Portavensembolisering
Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling
36 kalenderdagar

Operation
Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling
43 kalenderdagar

Cytostatikabehandling Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling 36 kalenderdagar



Remiss vid misstanke om CCC ska skickas till 

bilddiagnostik = ”filterfunktion”

Alla med förhöjt bilirubin skall inte remitteras som SVF/CCC.

Anamnes som ger misstanke om hepatit, cirrhos eller andra 

leversjukdomar skall förstås övervägas.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG



Undersökningmetod vid misstanke

Misstanke ska föranleda diagnostisk undersökning enligt 

följande: 

• Gulsot eller gallstas: akut (inom 24 timmar) ultraljud av 

lever, gallvägar och pankreas. (snabbast om remiss till KIR 

akutmott)

• Palpabel knöl i övre delen av buken: DT med kontrast 

eller MRT. 

• Kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte 

förklarats av ultraljud: DT med kontrast eller MRT. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG



Remissuppgifter

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla:

• anamnes relevant för undersökningen, t.ex.

• symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke om cancer

• företagen utredning

• allmäntillstånd och samsjuklighet

• tidigare sjukdomar och behandlingar

• läkemedelsöverkänslighet

• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG



Remissuppgifter forts.

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla 

(forts.):

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer OBS – informera om dolt nummer!

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer)

• Patienten skall vara informerad att det finns misstanke 

om cancer, och att SVF initierats.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG



Välgrundad misstanke om cancer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av 

följande:

• bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för 

malignitet i gallblåsa eller perihilär gallgång, oavsett 

bilddiagnostisk metod 

• gallstas ej kopplad till gallstens-, pankreas- eller 

leversjukdom (UL visar ej gallsten….)

• cyto- eller histopatologiskt fynd talande för gallvägscancer 

• misstanke om gallvägscancer vid bukoperation



Remissuppgifter

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla:

• anamnes, ange särskilt

• symtom eller fynd (från filterfunktion) som ligger till grund för 

välgrundad misstanke

• resultat av utredning

• allmäntillstånd och samsjuklighet

• tidigare sjukdomar och behandlingar

• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG



Remissuppgifter forts.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla (forts.):

• uppgift om att patienten är informerad om standardiserat 

vårdförlopp 

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer (OBS – pa.t informerad om att sjukvården ringer från 

dolt nummer)

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande 

(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG



Information till patienten

Patienten skall informeras om:

• att det finns anledning att göra undersökningar för att ta 

reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon 

annan allvarlig sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som 

händer i den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG



Utredande enheter i regionen

• Kirurgkliniker på sjukhusen i regionen

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Magnus Rizell

Regional processägare 

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

magnus.rizell@surgery.gu.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG

mailto:magnus.rizell@surgery.gu.se


Filterfunktion

Remiss vid misstanke om cancer i Gallblåsan och Perihilär

gallgång ska skickas till bilddiagnostik. 

Bilddiagnostik utgör filterfunktion för det standardiserade 

vårdförloppet cancer i gallblåsan och perihilär gallgång. 

Svaret ska skyndsamt tas om hand och patienten ska 

omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat 

vårdförlopp om ett kriterium för välgrundad misstanke är 

uppfyllt. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR GALLGÅNG



Standardiserat vårdförlopp
Cancer i bukspottkörteln och 

periampullärt



Cancer i bukspottkörteln och 

periampullärt

I Sverige upptäcks ca 1500 nya fall av cancer i bukspottkörteln eller 

periampullärt varje år varav ca 300 i VGR. 

• Ca 20 procent av de som diagnostiseras med cancer i 

bukspottkörteln eller periampulärt blir föremål för kurativt syftande 

behandling (tumörresektion ± onkologisk tilläggsbehandling). 

• Prognosen vid pankreascancer är generellt dålig med en 

medelöverlevnad på ca 6-8 månader för hela gruppen. Överlevnaden 

för den opererade gruppen är 15-16 månader och 5-årsöverlevnaden 

ca 20 procent vid högspecialiserade centra.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT



Misstanke

Följande kan föranleda misstanke om cancer i bukspottkörteln och 

periampullärt. 

*DT buk med kontrast och tumörfrågeställning rekommenderas

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT

Symtom/fynd som kan ge misstanke: Remittera till:
Gulsot eller gallstas Akut (inom 24 timmar) ultraljud av lever, 

gallvägar och pankreas

Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk* 
(MRT om DT inte finns att tillgå)

Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen 
tillsammans med ofrivillig viktnedgång

Gastroskopi

Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk* 
(MRT om DT inte finns att tillgå)

Palpabel knöl i övre delen av buken DT buk* eller MRT

Kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte 
förklarats av ultraljud/gastroskopi



Misstanke

Vid misstanke, ta relevanta prover och skriv samtidig remiss 

till diagnostisk undersökning (filterfunktion). Om patienten är 

ikterisk, överväg remiss för akut omhändertagande.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT



Filterfunktion

Remiss vid misstanke om cancer i bukspottkörteln eller 

periampullärt ska skickas till bilddiagnostik. 

Bilddiagnostik utgör filterfunktion för det standardiserade 

vårdförloppet cancer i bukspottkörteln eller periampullärt. 

Svaret ska skyndsamt tas om hand och patienten ska 

omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat 

vårdförlopp om ett kriterium för välgrundad misstanke är 

uppfyllt. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT



Remissuppgifter

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla:

• anamnes relevant för undersökningen, t.ex.

• symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke om cancer

• företagen utredning

• allmäntillstånd och samsjuklighet

• tidigare sjukdomar och behandlingar

• läkemedelsöverkänslighet

• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT



Remissuppgifter forts.

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla 

(forts.):

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT



Välgrundad misstanke om cancer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av 

följande:

• gallstas ej kopplad till gallstens- eller leversjukdom 

• bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för 

malign förändring (även vidgad pankreasgång och 

premaligna förändringar i bukspottkörteln)

• cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet 

• misstanke om malignitet vid bukoperation



Remissuppgifter

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla:

• anamnes, ange särskilt

• symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke

• resultat av utredning

• allmäntillstånd och samsjuklighet

• tidigare sjukdomar och behandlingar

• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT



Remissuppgifter forts.

• uppgift om att patienten är informerad om standardiserat 

vårdförlopp

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande 

(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT



Information till patienten

Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 

ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller 

någon annan allvarlig sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som 

händer i den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT



Ledtider

Från Till Tid

Remissbeslut vid 

misstanke

Remissankomst 

bilddiagnostik 

(filterfunktion)
1 kalenderdag

Remissankomst 

bilddiagnostik 

(filterfunktion)

Svar till remittenten 10 kalenderdagar

Svar till remittenten

Information till patienten 

samt beslut välgrundad 

misstanke 
3 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT

Inför det standardiserade vårdförloppet är följande 

ledtidsmål önskvärda.



Ledtider

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT

De ledtider som angetts för förloppet är:

Behandling Från Till Tid

Basutredning

Kirurgi Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

36 

kalenderdagar

Cytostatikabehandling Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

29 

kalenderdagar

Symptomlindrande 

behandling

Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

22 

kalenderdagar

Utökad utredning

Kirurgi Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

43 

kalenderdagar

Cytostatikabehandling Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling

36 

kalenderdagar



Utredande enheter i regionen

• Alla länsjukhus i regionen

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/regional-information/remisshantering/

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Svein Olav Bratlie

Regional processägare 

Cancer i bukspottkörteln och periampullärt

svein.olav.bratlie@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN OCH PERIAMPULLÄRT

mailto:svein.olav.bratlie@vgregion.se


Standardiserat vårdförlopp
Primär levercancer



Primär Levercancer

Varje år diagnostiseras omkring 550 fall av primär 

levercancer i Sverige, varav ca 100 i Västra 

Götalandsregionen.

Utgör oftast för leverceller (HCC) eller gallgångarna inuti 

lever (CCC).

Den huvudsakliga riskfaktoren för HCC är levercirros.

Relativ femårsöverlevnad är ca 20%.

Femårsöverlevnad efter kurativ behandling i tidigt skede är 

40-75%. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Misstanke

Följande kan föranleda misstanke: 

• palpabel knöl i övre delen av buken 

• fynd vid utredning av leversjukdom eller hastig 

försämring av kronisk leversjukdom 

• bilddiagnostiskt fynd där cancermisstanke finns, t.ex. 

överraskningsfynd vid annan utredning. 

Ovanstående ska föranleda relevanta prover och samtidig 

remiss till bilddiagnostik (filterfunktion).

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Filterfunktion

Remiss vid misstanke om primär levercancer ska skickas till 

bilddiagnostik. 

Bilddiagnostik utgör filterfunktion för det standardiserade 

vårdförloppet primär levercancer.

Misstanke ska föranleda bilddiagnostik med DT med kontrast 

eller MRT.

Svaret ska skyndsamt tas om hand och patienten ska omedelbart 

remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp om ett 

kriterium för välgrundad misstanke är uppfyllt. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Information till patienten

Inför remiss till bilddiagnostik (filterfunktion) ska patienten 

informeras om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 

ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller 

någon annan allvarlig sjukdom

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Remissuppgifter

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla:

• anamnes relevant för undersökningen, t.ex.

• symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke om cancer

• företagen utredning

• allmäntillstånd och samsjuklighet

• tidigare sjukdomar och behandlingar

• läkemedelsöverkänslighet

• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Remissuppgifter forts.

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla 

(forts.):

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Remissuppgifter forts.

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion)

Denna remiss kan 

• sändas elektroniskt eller

• faxas (010-4357158)

till bilddiagnostik

• Viktigt att remissen är uppmärkt med

”Remiss till filterfunktion SVF levercancer”

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Välgrundad misstanke om cancer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av 

följande: 

• bilddiagnostiskt fynd talande för malignitet i levern utan 

annan känd aktuell malign sjukdom, oavsett 

bilddiagnostisk metod 

• kronisk leversjukdom i kombination med nytillkommen 

fokal leverlesion > 1 cm, oavsett bilddiagnostisk metod 

• histopatologiskt fynd talande för primär levercancer 

• misstanke om malignitet i levern vid bukoperation



Remissuppgifter

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla:

• anamnes, ange särskilt

• symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke

• resultat av utredning

• allmäntillstånd och samsjuklighet

• tidigare sjukdomar (leversjukdomar) och behandlingar

• missbruksanamnes (alkohol)

• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Remissuppgifter forts.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 

innehålla (forts.):

• uppgift om att patienten är informerad om standardiserat 

vårdförlopp

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer).

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Information till patienten

Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 

ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller 

någon annan allvarlig sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som 

händer i den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Remissuppgifter forts.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) 

ska faxas till:

Remissmottagare:

Koordinator SVF levercancer

Medicinmottagningen NÄL

Specialistmedicinkliniken

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Fax: 010-435 71 29

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER



Ledtider

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER

Inför det standardiserade vårdförloppet är följande 

ledtidsmål önskvärda.

Från Till Tid

Remissbeslut vid 

misstanke

Remissankomst 

bilddiagnostik 

(filterfunktion)
1 kalenderdag

Remissankomst 

bilddiagnostik 

(filterfunktion)

Svar till remittenten 10 kalenderdagar

Svar till remittenten

Information till patienten 

samt beslut välgrundad 

misstanke 
3 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke 



Ledtider

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER

De ledtider som angetts för förloppet är:

Behandling Från Till Tid

Basutredning

Systemisk 
cytostatikabehandling

Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling
29 kalenderdagar

Kirurgi eller annan 

tumörspecifik 

lokalbehandling

Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling
36 kalenderdagar

Utökad utredning

Portavensembolisering
Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling
36 kalenderdagar

Operation
Beslut välgrundad 

misstanke

Start av första 

behandling
43 kalenderdagar

Transplantation Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling 55 kalenderdagar



Utredande enheter i regionen

• Alla länsjukhus i regionen 

• kirurgkliniker

• medicinkliniker

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

Lokal information om Standardiserade vårdförlopp finns:

http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-

sjukvarden/Vardgivare/Kontaktuppgifter-SVF-i-NU-

sjukvarden/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

LEVERCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/
http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Vardgivare/Kontaktuppgifter-SVF-i-NU-sjukvarden/


Akut myeloisk leukemi 

(AML) 

Uppdatering av 

standardiserat vårdförlopp



AML  - SVF

• Primär AML (C92.0, C92.0A, C92.0B, C92.5, C92.6, C92.8)

• APL (Akut promyelocytleukemi) (C 92.4)

• Myelosarkom (”lokaliserad AML”) (C 92.3) 

För alla patienter över 18 år samt patienter 16–18 år 

som vårdas vid vuxenklinik. 



Detta har hänt sedan SVF AML startade 

150901

11 st förlopp AML med start SVF och start behandling. 

Antal dagar (medel) = 2,72. 

2 st start SVF AML med avslut SVF pga misstanke 

avskrevs. 



Def: Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av 
följande fynd: 

Omogna vita blodkroppar i perifert blod 

(t.ex. blaster eller promyelocyter) 

Anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller 
trombocytopeni

Avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande 
blodstatus 



Kontakt

Remissen skall faxas till hematologmottagningen på 

fax nr: 010-4357018

Samtidigt som remiss faxas (dagtid) bör kontakt tas med 
hematologjour som är i tjänst per telefon 010/ 43 50166. 

Övrig tid söks hematologjour via växeln.



Remissen ska innehålla: 

• symtom och fynd som ligger till grund för misstanken, och 
provsvar från tidigare utredningar 

• anamnes, ange särskilt samsjuklighet, tid sjukdomar och 
behandlingar, läkemedel, social situation samt eventuella 
språkhinder eller funktionsnedsättningar 

• Kontaktuppgifter för patienten inklusive 
mobiltelefonnummer 

Önskvärt att vårdcentralsläkare informerar patienten att vi 
kommer ringa till patienten och att det är ”okänt nummer” 
som ringer.



Standardiserat vårdförlopp
Huvud- och Halscancer

Åsa Lénberg

Överläkare ÖNH

Processansvarig Huvud-och Halscancer-processen 

NU-sjukvården



Huvud- och halscancer

Huvud-halscancer är ett samlingsbegrepp för nio olika 

cancerdiagnoser; läppcancer, munhålecancer, näs-

bihålecancer, nasopharynxcancer, oropharynxcancer, 

hypopharynxcancer, larynxcancer, spottkörtelcancer samt 

malign körtel på halsen utan känd primärtumör. 

I Sverige upptäcks ca 1400 nya fall av huvud-halscancer/år. 

Inom VGR diagnosticeras ca 250 nya fall av huvud-

halscancer/år.

Inom NU-sjukvården diagnosticeras ca 50 nya fall/år.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER



Huvud-Hals-cancer – 9 tumörtyper – ca 

50 nya patienter per år i NU-sjukvården

HUVUD- HALSCANCER NU-SJUKVÅRDEN





Misstanke Huvud- och halscancer

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska 

föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger 

annan förklaring, t.ex. pågående infektion: 

• Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen 

som inte varierar i storlek 

• Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida 

• Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan

• Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg 

• Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER

Forts.



Misstanke Huvud- och halscancer forts.

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska 

föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger 

annan förklaring, t.ex. pågående infektion (forts.): 

• Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot 

öronen 

• Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 

veckor)

• Ensidig serös mediaotit (otosalpingit) 

• Knöl i spottkörtel 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER



Misstanke Huvud- och halscancer forts.

Samtliga nämnda symtom ska föranleda misstanke och 

remiss till en ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande 

av remissen redan samma dag, dvs remissen faxas.

Välgrundad misstanke kan uppstå först i samband med 

undersökning vid ÖNH-klinik.

Vid osäkerhet ska ÖNH-klinik kontaktas för konsultation

Ring gärna ÖNH-konsulten vid frågor, tillgänglig 

på telefon dagtid 8-17, alternativt primärjouren 

jourtid.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER

NU-sjukvården 

eller PTJ



200 remisser 
inkommer  till 
ÖNH-kliniken 

per vecka
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1
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annan 
malignitet
diagnosti-
ceras per 

vecka

SVF HUVUD- HALSCANCER NU-SJUKVÅRDEN

Filterfunktion 

Huvud- och 

halscancer 



Information till patienten i PV

Inför remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion) ska patienten 

informeras om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 

ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller 

någon annan allvarlig sjukdom

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER



Remissuppgifter

Remissen till ÖNH-klinik (filterfunktion) ska innehålla:

• anamnes, ange särskilt

• symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare 

utredningar av dem

• samsjuklighet

• tidigare sjukdomar och behandlingar

• Läkemedel, blodförtunnande

• rökning

• social situation samt eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

• kontaktuppgifter för patienten inklusive 

mobiltelefonnummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER



Information till patienten på ÖNH

Vid välgrundad misstanke ska patienten 

informeras om:

• att det finns anledning att göra fler 

undersökningar för att ta reda på om 

patienten har eller inte har cancer eller någon 

annan allvarlig sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och 

vad som händer i den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till 

utredning snabbt och därför bör vara 

tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER

Som regel får 

patienten 

tidbokning till 

röntgen, 

eventuell 

operationstid 

för provtagning 

i narkos och 

uppföljande 

återbesök 

redan vid 

förstabesöket 

på ÖNH-

mottagningen.



Från Till Tid

Remissbeslut vid 

misstanke

Remissankomst 0 kalenderdagar

Remissankomst Första besök 

(välgrundad misstanke)

5 kalenderdagar

Första besök 

(välgrundad misstanke)

MDK 18 kalenderdagarRemissankomst 23 kalenderdagar

Mål för ledtider SVF Huvud- och 

Halscancer utredning

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER
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Mål för ledtider SVF Huvud- och 

Halscancer behandling forts.

Patientgrupp Från Till Tid

Kirurgisk 

behandling

Välgrundad 

misstanke

Start av 

behandling

30 kalenderdagar

Onkologisk 

behandling

Välgrundad 

misstanke

Start av 

behandling

38 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER

35 35 35 35

49

59

44
40

78

83

58 58

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 2014 2015 2016

MÅL 1a besök till behandling

median

80e percentil



Mer information om SVF

Ytterligare regional 

information om 

Standardiserade 

vårdförlopp finns på 

regionalt cancercentrum 

västs hemsida: 

http://cancercentrum.se/

vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrnin

g/kortare-

vantetider/regional-

information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Remissmottagare: 

Koordinator SVF huvud-halscancer

Öron-näs-halsmottagningen

ÖNH-kliniken

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Fax: 010-435 71 42

Tel: 010-435 25 00 (läkarsökning – ÖNH-konsult)

Tel: 010-435 37 07 (ssk ÖNH-mott)

Åsa Lénberg

Processansvarig Huvud-halscancer-processen

NU-sjukvården

Johanna Henell

Koordinator Huvud-halscancer-processen

NU-sjukvården

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

HUVUD- OCH HALSCANCER



Standardiserat vårdförlopp
Matstrups- och magsäckscancer



Matstrups- och magsäckscancer

• Mindre vanliga cancersjukdomar i västvärlden.  

• I hela Sverige upptäcks cirka 400 nya fall av 

matstrupscancer/år och incidensen är i ökande.

• Magsäckscancer är vanlig globalt, men i Sverige minskar 

incidensen. Cirka 700 fall per år diagnosticeras.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Misstanke - matstrupscancer

Nytillkomna sväljsvårigheter ska föranleda misstanke om 

cancer i matstrupe och gastroesofageala övergången.

Vid nytillkomna sväljsvårigheter ska patienten remitteras till 

gastroskopi (filterfunktion).

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Misstanke - magsäckscancer

För magsäckscancer är symtomen ofta mer diffusa.

Följande kan föranleda utredning med gastroskopi 

(filterfunktion): 

• järnbristanemi 

• kraftig oförklarad viktnedgång

• nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 

3 veckor

• gastrointestinal blödning

• nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Filterfunktion

Remiss vid misstanke om matstrups- och magsäckscancer 

ska skickas till gastroskopi. 

Gastroskopi utgör filterfunktion för det standardiserade 

vårdförloppet för matstrups- och magsäckscancer.

Det är endast filterfunktionen som kan sätta välgrundad 

misstanke om cancer för detta standardiserade 

vårdförlopp.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Filterfunktion

Filterfunktionen inleds med remissgranskning. Om 

remissgranskningen bedömer att cancer kan föreligga ska 

patienten kallas till gastroskopi. 

Om gastroskopin visar misstanke om cancer ska biopsier 

tas.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Information till patienten

Inför remiss till gastroskopi (filterfunktion) ska patienten 

informeras om:

• att det finns flera orsaker till symtomen men att det är 

viktigt att utesluta att symtomen beror på tumörsjukdom 

eller annan allvarlig sjukdom

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke väcks:

• genom makroskopiskt undersökningsfynd vid gastroskopi 

eller 

• i samband med PAD-svar som tyder på cancer

Om undersökningsfynd vid gastroskopin ger misstanke om 

cancer ska patienten remitteras till utredning utan att PAD-

svaret inväntats. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Remissansvar vid välgrundad 

misstanke om cancer

Om makroskopiskt undersökningsfynd vid gastroskopi 

ger välgrundad misstanke om matstrups- eller 

magsäckscancer ska endoskopisten remittera patienten till 

utredning utan att PAD-svaret inväntas.

Om undersökningsfyndet inte ger misstanke om 

matstrups- eller magsäckscancer ansvarar endoskopisten 

för att bevaka PAD-svaret och remittera patienten till 

utredning om svaret ger välgrundad misstanke eller 

återremittera patienten om misstanken avskrivits. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Remissuppgifter

Remissen till utredning enligt det standardiserade 

vårdförloppet skrivs av endoskopisten. Den ska omedelbart 

skickas till utredande enhet med mottagande och kvittering 

inom ett dygn. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Remiss till utredande enhet

Remissen ska innehålla:

• gastroskopiberättelsen 

• PAD-svar, om välgrundad misstanke uppstått först vid 

PAD-svaret 

• kopia på remissen till gastroskopin kompletterad med 

uppgifter om:

• längd och vikt 

• läkemedel: diabetesmedicin och metotrexat

• pacemaker

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Information till patienten

Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 

ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller 

någon annan allvarlig sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som 

händer i den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 

och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Ledtider

Från Till Tid

Remissbeslut vid misstanke Remissankomst 

(filterfunktion)

1 kalenderdag

Remissankomst (filterfunktion) Gastroskopi 

(filterfunktion)

7 kalenderdagar

Remissbeslut vid välgrundad 

misstanke

Remissankomst 

(utredande enhet)

1 kalenderdag

Remissankomst (utredande 

enhet)

Första besök 5 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 

satta i den inledande fasen.



Ledtider forts.

Patientgrupp Från Till Tid

Kirurgisk behandling Remissbeslut vid 

välgrundad misstanke

Start av 

behandling

38 kalenderdagar

Radio-kemoterapi Remissbeslut vid 

välgrundad misstanke

Start av 

behandling

38 kalenderdagar

Kemoterapi Remissbeslut vid 

välgrundad misstanke

Start av 

behandling

31 kalenderdagar

Beslut om best 

supportive care eller 

tumörspecifik pallitiv

behandling

Remissbeslut vid 

välgrundad misstanke

Start av 

behandling

24 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER

För det standardiserade vårdförloppet är följande totala 

ledtidsmål satta.



Utredande enheter i regionen

• Sjukdomarna utreds av de kirurgiska klinikerna vid läns-, 

länsdels- och universitetssjukhusen i regionen.

• Capio Lundby Närsjukhus, Göteborg

• Carlanderska Sjukhuset, Göteborg

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-

vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 

vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 

hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-

information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Ulrika Smedh

Regional processägare 

Matstrups- och magsäckscancer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER



Standardiserat vårdförlopp
Prostatacancer



Välgrundad misstanke om cancer 

• Malignitetsmisstänkt palpationsfynd oavsett PSA-värde

Förhöjda PSA-värden:

• Om PSA<10, omkontrollera värdet en gång. Om fortsatt 

över gränsvärdet, remittera enligt SVF

• Om PSA över 10 µg/l, remittera direkt enligt SVF

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

PROSTATACANCER



STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

PROSTATACANCER

Ålder Gränsvärden för PSA 
hos män med benignt palpationsfynd 

< 70 år ≥ 3 µg/l 

70–80 år ≥ 5 µg/l

> 80 år ≥ 7 µg/l
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Standardiserat vårdförlopp
Cancer i urinblåsa och urinvägar



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av 

följande:

• makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos 

individer 

• äldre än 40 år 

• yngre än 40 år med riskfaktorer för urinblåsecancer i 

anamnesen, som rökning mer än cirka 20 år 

• misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre 

urinvägarna vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband 

med annan utredning

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP

CANCER I URINBLÅSA OCH URINVÄGAR



Cancer i urinblåsa & 
urinvägar

Senast uppdaterad
16-08-25 / LW/MN

62 pat

Från Till Kalenderdagar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Remissbeslut 
välgrundad misstanke

Remissankomst

Tidigare flöde 2

160825 2

MÅL 1

Remissankomst
Förstabesök/

Cystoskopi

Tidigare flöde 15

160825 4

MÅL 4

Förstabesök/
Cystoskopi

TURB/px

Tidigare flöde 30

160825 5,5

MÅL 3

TURB PAD till patient

Tidigare flöde 19

160825 9

MÅL 4

Remissbeslut 
välgrundad misstanke 

Start av 
behandling 

/TURB

Tidigare flöde 40

160825
11,
5

MÅL 9 till 12


