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Ett samarbete i 
Västra sjukvårdsregionen

Satsningen på SVF
• Regeringen och SKL har kommit överens om att under 

2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta 
väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i 
cancervården.

• I Västra Götalandsregionen omfattar satsningen 
knappt 70 miljoner kronor per år.

• Modellen är inspirerad av de danska "pakkeforløben" som 
tydligt kortat väntetiderna i dansk cancervård.

• Standardiserade vårdförlopp bygger på processfokus och 
samarbete över organisationsgränser.
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Införande av SVF
• Införandet av SVF är förvaltningarnas ansvar.

• RCC Väst samordnar införandet på uppdrag av 
Koncernledningsgruppen för Hälso- och sjukvård.

• RCC Väst ingår i regionens kunskapsorganisation med 
uppdrag att stödja lärande och utveckling av cancervården. 
Mer info om RCC Väst finns på www.cancercentrum.se/vast.

http://www.cancercentrum.se/vast
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Standardiserade vårdförlopp

• Korta utredningstiden 

• Fördefinierade utredningssteg

• Ledtidsmätning i kalenderdagar
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1 september 2015 gick starten för 5 standardiserade vårdförlopp 
i Västra Götalandsregionen. 
• Akut myeloisk leukemi
• Cancer i urinbåsa och urinvägar
• Huvud- och halscancer
• Magsäck- och matstrupscancer
• Prostatacancer

SVF 2015
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Nya förlopp våren 2016
Under våren införs ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp 
för följande cancerdiagnoser:

4 april 2016:
• Bröstcancer
• Bukspottkörtelcancer
• Cancer i galla och gallvägar
• Levercancer
• Lymfom
• Myelom
• Äggstockscancer

2 maj 2016:
• Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa 

symtom
• Cancer utan känd primärtumör (CUP)
• Lungcancer
• Maligna hjärntumörer
• Tjock- och ändtarmscancer
• Malignt hudmelanom
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Primärvårdens roll i SVF

Primärvården spelar en nyckelroll i de standardiserade 
vårdförloppen:

• Det är i primärvården de flesta patienter som senare visar 
sig ha cancer söker för sina besvär.

• Många av de standardiserade vårdförloppen startas upp 
av primärvården.

• Primärvården blir ofta först med att informera patienten 
om vad standardiserat vårdförlopp innebär. 
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Välgrundad misstanke

• Välgrundad misstanke om cancer är startpunkten för det 
standardiserade vårdförloppet och för ledtidsmätningen. 
Vad som föranleder välgrundad misstanke är definierat för 
varje SVF.

• I standardiserade vårdförlopp är det skillnad på välgrundad 
misstanke och misstanke. Misstanke är inte lika starkt och 
används framförallt i förlopp där en utredande undersökning 
av annan part, t.ex. gynekolog eller bilddiagnostik, krävs för 
att avgöra välgrundad misstanke.

• Vid välgrundad misstanke ska patienten remitteras till 
specialistklinik samma dag.
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Välgrundad misstanke i PV
FÖRLOPP KAN STARTAS UPP I PV

Akut myeloisk leukemi (AML) Ja
Allvarliga ospecifika symptom Ja
Bröstcancer Ja
Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Ja
Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Ja
Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Ja
Cancer utan känd primärtumör (CUP) Ja
Huvud- och halscancer Nej
Lungcancer Ja
Maligna lymfom Ja
Malignt melanom Nej
Matstrups- och magsäckscancer Nej
Myelom Ja
Primär levercancer Ja
Primära maligna hjärntumörer Ja
Prostatacancer Ja
Tjock- och ändtarmscancer Ja
Äggstockscancer Ja
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Filterfunktion

• I vissa standardiserade vårdförlopp ingår så kallad 
filterfunktion.

• I filterfunktionen bedöms remissen av en specialistläkare 
och/eller görs ytterligare undersökningar. Filterfunktion kan till 
exempel utgöras av bilddiagnostik eller ÖNH-klinik.

• Om utredningen hos filterfunktionen visar att välgrundad 
misstanke föreligger ska patienten remitteras vidare till 
specialistklinik. 
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SVF-Koordinator
• För varje standardiserat vårdförlopp finns minst en utsedd 

koordinator per sjukhus. 

• Koordinatorns uppgift är att planera in utredningsbesök för 
patienter som ingår i SVF. 

• SVF-remisser ska faxas till en specialistklinik/SVF-koordinator. 

• Beroende på vilket förlopp remissen gäller finns olika sjukhus 
och koordinatorer att välja bland. Kontaktuppgifter finns på 
följande länk:http://cancercentrum.se/vast/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-
information/remisshantering/

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


Ett samarbete i 
Västra sjukvårdsregionen

Lokala processledare
• På varje sjukhus där SVF-utredning sker finns en utsedd 

lokal processledare per förlopp. 

• Den lokala processledarens uppgift är att skapa 
förutsättningar för att SVF ska fungera. I det ingår bland 
annat att se till att det finns förbokade tider till mottagning, 
radiologi, röntgen och MDK samt se till att SVF fortlöper 
enligt bestämmelser från SKL och regionala processägare.  
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Remissmärkning
SVF-remisser ska märkas med:
• SVF
• Datum för välgrundad misstanke om cancer
• Vilket förlopp/diagnos remissen gäller

SVF-remissen ska även innehålla:
• den information som efterfrågas för respektive diagnos 
• kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuellt 

telefonnummer
• direktkontaktuppgifter till inremitterande läkare
• information om social situation, eventuella språkhinder, 

tolkbehov eller funktionsnedsättningar
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Remissrutiner i regionen
• Faxa remissen för förloppet till mottagande 

specialistenhet/koordinator enligt VGR-rutinerna samma 
dag som Välgrundad misstanke uppstår.

• Patient skall informeras om att de utreds enligt SVF och 
kommer kontaktas snarast samt att detta kan ske via dolt 
nummer.

• Kontaktuppgifter till specialistenhet/SVF-koordinatorer 
finns på sjukhusens hemsidor och kan även nås via 
sjukhusens växel eller via RCC Västs hemsida: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-
information/remisshantering/

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/
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Primärvårdsversioner
Utöver de texter som kallas Gällande vårdförlopp finns även 
Gällande primärvårdsversioner för alla SVF. I 
primärvårdsversionen finns en guide avseende vilka 
vårdförlopp som kan vara aktuella utifrån givna symptom 
och fynd. 

Texterna finns på: http://cancercentrum.se/vast/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/vardforlopp/
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Standardiserade vårdförlopp

• Mer information om standardiserade vårdförlopp finns på 
Cancercentrums hemsida: www.cancercentrum.se

• Information om specifika förlopp finns dels som kortfilmer 
med de regionala processägarna, dels som skrifter på 
Cancercentrum västs hemsida: www.cancercentrum.se/vast

• För frågor om införandet av SVF i Västra Götalandsregionen 
kontakta Nina Modig (nina.modig@rccvast.se) eller         
Jarl Torgerson (jarl.torgerson@vgregion.se)

http://www.cancercentrum.se/
http://www.cancercentrum.se/vast
mailto:nina.modig@rccvast.se
mailto:Jarl.torgerson@vgregion.se
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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



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



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/

• SKAS/Lidköping

• SKAS/Skövde

• Alingsås

• Kungälv

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
MYELOM

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


Cecilie Hveding Blimark
Regional processägare 
Myelom

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
MYELOM



Standardiserat vårdförlopp
Akut Myeloisk Leukemi, AML



Akut Myeloisk Leukemi, AML

I Sverige upptäcks ca 340 nya fall av AML/år. 

Inom VGR ca 65 nya fall av AML/år.

År 2014 var prevalensen på knappt 1000 patienter med 
AML i Sverige varav 166 i VGR.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
AML



Misstanke

Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda misstanke 
enskilt eller tillsammans:

• nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla 
(tillsammans med  avvikande Hb, LPK och/eller TPK) 

• blåmärken eller blödningstendens  

• infektioner, med eller utan feber, återkommande eller 
under lång tid (mer än 2 veckor)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
AML



Misstanke

Misstanke ska föranleda snar kontroll av: 

• blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med 
differentialräkning, trombocyter)

• fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation

Om patienten har blödningssymtom: 

• koagulationsprover (PK-INR, APTT)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
AML



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke om leukemi föreligger vid ett 
eller flera av följande:
• 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

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
AML



Välgrundad misstanke om cancer

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten 
omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat 
vårdförlopp. 

Observera: Vid påverkat allmäntillstånd och alarmerande 
provsvar ska hematologjouren kontaktas omedelbart för 
akut bedömning. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
AML



Remissuppgifter

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 
innehålla:
• symtom och fynd som ligger till grund för misstanken, och 

provsvar från tidigare utredningar av dem

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

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
AML



Remissuppgifter forts.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 
innehålla (forts.):
• kontaktuppgifter för patienten inkl. mobiltelefonnummer.

Den mottagande enheten ska kontaktas per telefon i 
samband med att välgrundad misstanke uppstår. Vid 
påverkat allmäntillstånd och alarmerande provsvar ska 
hematologjouren kontaktas även utanför kontorstid för akut 
bedömning. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
AML



Ledtider

Från Till Tid
Remissbeslut vid 
välgrundad misstanke

Remissankomst 0 kalenderdagar

Remissankomst Patientens första kontakt 
med hematolog

3 kalenderdagar

Patientens första kontakt 
med hematolog

Start av behandling 3 kalenderdagar

Remissbeslut vid 
välgrundad misstanke

Start av behandling 6 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 
satta.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
AML



Utredande enheter i regionen
• Sahlgrenska universitetssjukhuset Sahlgrenska

• Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra

• Kungälvs sjukhus

• Uddevalla sjukhus

• Skaraborgs sjukhus Lidköping

• Skaraborgs sjukhus Skövde

• Södra Älvsborgs sjukhus  Borås

• Alingsås lasarett

• (Halland: Varberg och Halmstad)

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
AML

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


Hege Garelius
Regional processägare 
Leukemier

hege.garelius@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
AML

mailto:hege.garelius@vgregion.se
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Lungcancer

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

 Vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken globalt

och i Sverige

 85 % av patienter med lungcancer avlider inom 5 år                

i sin sjukdom

 Inom VGR ca 600 nya fall av lungcancer/år.

 SÄS Borås 100 – 120 nya fall/år

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
LUNGCANCER



Symtom
• 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. 

Filterfunktion
Lungröntgen/ DT thorax

(max 5 kalenderdagar)
Bifynd vid bilddiagnostik 

eller biopsi på annan 
indikation

Strukturerad remiss till lungmedicinsk enhet

1 kalenderdag

Svar till remittenten

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke
 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

3 kalenderdagar

1 kalenderdag

Lungcancer - Primärvårdsversion av standardiserat vårdförlopp

Flödesschema för vårdförloppet

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

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 
satta.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
LUNGCANCER



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

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 
satta.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
LUNGCANCER



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)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
LUNGCANCER



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



Fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om lungcancer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
LUNGCANCER
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Metastasfynd som ger misstanke om lungcancer
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Obstruktion av vena cava superior
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Välgrundad misstanke

• Oklart fynd vid lungröntgen och låg 
malignitetsmisstanke ska inte betraktas som välgrundad 
misstanke.

• Inremitterande bör remittera patienten till DT. Detta kan 
också ske på initiativ av röntgenavdelningen.

• Vid DT kan välgrundad misstanke uppstå eller misstanken 
avskrivas. 

• Radiologisvar ska besvara frågeställningen om välgrundad 
misstanke eller ej. 
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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 
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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
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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
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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/
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Kontaktuppgifter
• Faxnummer – 033-6162949

• Lungkonsult(vid medicinska frågor) – 033-6163471

• Lokal processägare – Tomasz Izycki-Herman

tomasz.izycki-herman@vgregion.se 

• Koordinator/Kontaktsjuksköterska
Annika Karlsson 033-6161514
Tara McMahon 033-6161517
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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.

Året 2014 avled över 500 individer av melanom i Sverige.

Obs! I detta SVF ingår endast hudmelanom och dess 
förstadier (MM in situ). Ögonmelanom och 
slemhinnemelanom ingår ej.
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Misstanke

Misstanke om MM föreligger då:

• Patienten söker för en hudförändring som kan vara 
hudmelanom.

• Anamnestisk information om förändring eller symtom från 
lesion.

• Klinisk misstanke om hudmelanom vid undersökning av 
patienten.
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Misstanke
Misstanke om MM skall föranleda att: 

• fullständig anamnes tas, inklusive ärftlighet och andra 
riskfaktorer.

• hudförändringen undersöks, helst med dermatoskopi
eller teledermatoskopi. 

• fullständig hudundersökning för att inte melanom på 
andra hudområden än det patienten söker för ska missas

Om misstanken inte bedöms som stark kan man remittera 
till hudläkare för bedömning eller excidera förändringen och 
skicka till patolog för bedömning, men inte inom ramen för 
SVF
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Filterfunktion

För MM utgör hudläkare eller patolog filterfunktion. Det är 
endast filterfunktionen som kan sätta välgrundad 
misstanke om cancer för detta standardiserade 
vårdförlopp.
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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.
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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.
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(Forts.) 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). 
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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.
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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.
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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.
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Utredande enheter i regionen

• Hudklinikerna på följande sjukhus:
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Frölunda Specialistsjukhus
• NU-sjukvården
• Södra Älvsborgs Sjukhus
• Skaraborgs Sjukhus

• Privata hudläkare anslutna till offentlig sjukvården.

• Samtliga patologilaboratorier i regionen.
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Apostolos Parisopoulos
Processledare standardiserat vårdförlopp (SVF) 
hudmelanom på Södra Älvsborgs Sjukhus

033 – 616 2893

apostolos.parisopoulos@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM



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.
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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
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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
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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

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

Följande ledtidsmål är satta i den inledande fasen:
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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

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de 
standardiserade vårdförloppen:

Strålbehandling utan föregående medicinsk tumör-reduktion ges sällan
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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 
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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/

• Skövde

• Lidköping

• Uddevalla

• Varberg
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Herman Nilsson-Ehle
Regional processägare 
Maligna lymfom och KLL

herman.n-ehle@vgregion.se
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Standardiserat vårdförlopp
Bröstcancer



Bröstcancer

- I Sverige upptäcks drygt 9000 nya fall av bröstcancer 
årligen varav ca 1600 fall i VGR. 
- Vanligaste cancerformen hos kvinnor
- Var 9:e kvinna kommer att behandlas någon gång 
under sitt liv
- Femårsöverlevnaden ca 90% 2000-talet (jmf 65% 60-
talet)
- Tioårsöverlevnaden ca 85%
- SÄS opererade 274 cancerfall 2015. (2016 prognos ca 335)
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SVF startar när välgrundad misstanke 
om cancer föreligger!

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 

• suspekt knöl i armhålan hos kvinnor

• ändrad kontur på bröstet

• nytillkommet indragen bröstvårta
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Välgrundad misstanke om cancer

(forts.):
•rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan 
förklaring. Inflammatorisk bröstcancer. Påminner om rosfeber

•blodig sekretion från enstaka mjölkgång. spontan/aktiv

•ensidigt eksem på bröstvårtan

•sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till 
bröstkörtlarna

•nytillkommen apelsinliknande hud. Se ovan

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
BRÖSTCANCER



Välgrundad misstanke om cancer

(forts.):
•återkallade för klinisk undersökning efter screening (som 
utfallit med kod 3, 4 eller 5 på cytologi el grovnål) =SVF startar 
vid RTG klin

•fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer. SVF vid RTG klin

Drygt 50% av all bröstcancer vid SÄS upptäcks via hälsoscreeningen

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 

•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



Remissuppgifter
Remissen bör 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 bör innehålla (forts.):
•lokalstatus bröst

•kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 
telefonnummer

•uppgifter för direktkontakt med inremitterande 
(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
BRÖSTCANCER



Mål 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

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 
satta.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
BRÖSTCANCER



Utredande enheter i VGR

• SÄS/Borås (enda bröstcancercentrum enl definition inom vgr)

• Bröstmottagningen SKAS/Lidköping 

• Kirurgmottagningen SKAS/Skövde

• Bröstcentrum SU/Sahlgrenska 

• NU-sjukvården/Uddevalla

• (Varbergs sjukhus) Norra Halland deltar i bröstsamarbetet vgr

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/


Lars Larsson/Chaido Chamalidou 
Bröstteamet Kirurg/Onkolog Kliniken SÄS
Lokala processägare

Roger Olofsson Bagge
Zakaria Einbeigi
Regionala processägare VGR 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
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

Identifiera bakomliggande orsak

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



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



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

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 
satta.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



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/


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


Cancer: 21 %
Friska: 12 %
Reumatiska sjukdomar: 11 %
Infektion: 9 %
Anemi inkl. GI-blödning: 8 %
Mag-tarmsjukdom: 8 %
Ortopediska sjukdomar: 7 %
Tidigare känd diagnos:    7 %
Psykiska sjukdomar: 6 %
Benigna förändringar: 4 %
Övrigt: 16 %

Övrigt = t. ex endokrin, njur, lung och neurologiska sjukdomar.

Diagnoser

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Maligniteter
Lungcancer 21
Lymfom 12
Cancer med okänd primärtumör, CUP 8
Coloncancer 8
Njurcancer inkl. njurbäcken 7
Hematologisk malignitet 5
Myelom 5
Urinblåsecancer 5
Pancreascancer 3
Lever och- gallvägscancer 3
Ovarialcancer 3
Oesofagus-duodenumcancer 3
Hudcancer 3
Övrigt 14
Övrigt= cervix-, malign tumör i mediastinum-, tonsill-, bröst-, prostatacancer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Symptom hos inremitterade patienter med 
cancerdiagnos

 Viktminskning 63 %
 Patologiska laboratorievärden 56 %
 Trötthet 31 %
 Metastas av oklart ursprung 31 %
 Smärta 13 %
 Feber 13 %

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Standardiserat vårdförlopp
Cancer utan känd primärtumör, 
CUP



Cancer utan känd primärtumör

I Sverige upptäcks ca 1500 nya fall av Cancer utan känd 
primärtumör/år. 

Inom VGR ca 300 nya fall av Cancer utan känd 
primärtumör/år.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
CUP



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



Balans: hitta botbara/väl behandlingsbara 

 inte överutreda vid dålig prognos

Bot: lymfom (Hodgkins lymfom, höggradiga non Hodgkin-lymfom)

extragonadal germinalcellscancer

Möjlighet till bot vid carcinom (CUP är carcinom):

# isolerad lgll-metastasering hals, axill, ljumske

# solitär/enstaka metastas(-er)

Överlevnad < 1 år för 80-85% av patienterna

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
CUP



forts.
God prognos/långtidspalliation:

# tydligt neuroendokrint differentierade tumörer

# papillär peritoneal metastasering

# skelettmetastasering + förhöjt PSA hos män

# hormonreceptorpositiv skelettmetastasering hos kvinnor

Förhållandevis god prognos:

# immunhistokemi talande för ursprung colon/rectum

”Det är överordnat att patienterna får en god vård    

även om det innebär längre ledtider.” citat ur SVF CUP

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 forts.

Remissen ska innehålla (forts.):
• vilken information patienten har fått om misstanken

• kontaktuppgifter för patienten inklusive 
mobiltelefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande
(direktnummer).

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
CUP



För det standardiserade vårdförloppet är följande 
ledtidsmål satta.

Ledtider

Från Till Tid
Beslut välgrundad 
misstanke

Välgrundad misstanke –
remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke –
remiss mottagen

Första besök i 
specialiserad vård

7 kalenderdagar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
CUP



Ledtidsmål vid basutredning.

*cytostatika samt antitumoral medicinsk behandling – hormonell behandling ingår

Ledtider forts.

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



Ledtidsmål vid utökad utredning.

*cytostatika samt antitumoral medicinsk behandling – hormonell behandling ingår

Ledtider forts.

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

• I viss uträckning vid diagnostiska centra

• Se kontaktuppgifter för mer information:
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
CUP

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
CUP

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


Gunnar Lengstrand
Regional processägare 
Cancer utan känd primärtumör

gunnar.lengstrand@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
CUP

mailto:gunnar.lengstrand@vgregion.se


Allvarliga ospecifika symptom
eller

Metastasmisstänkta fynd
Hur gör jag nu?

Södra Älvsborgs Sjukhus



Remiss till
Diagnostiskt Centrum SÄS

Faxa remissen. Fax: 033-6162946

Koordinatorer: Annica Prissberg

Thyronne Hällgren

Telefon: 033-6162942

Telefonen öppen varje vardag kl 08.00-16.00

Kom ihåg att informera patienten!

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
CUP OCH

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Remissen ska innehålla uppgift om:

# symptom eller fynd som givit välgrundad misstanke

# undersökningsresultat – faxa även svaren på us och 

lab som inte kan ses från SÄS

# allmäntillstånd och samsjuklighet

# tidigare sjukdomar inklusive ev tidigare malignitet

# rökning; hereditet

# läkemedel (obs trombocythämmare, antikoagulantia, metformin)

# social situation; ev språkhinder; ev funktionsnedsättning

# vilken information patienten fått om misstanken

# kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer

# uppgift för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
CUP OCH

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Vad händer när jag faxat 
remissen?

Remissgranskning: bl.a. ang. behov av komplettering

Remissen accepteras eller avvisas 

Vid accepterad remiss:

Dag 1: koordinator-ssk ringer patienten

Dag 2: ssk-besök + lab-prov + bilddiagnostik               

Dag 3: läkarbesök med utförlig anamnes + somatisk us

Information om fortsatt förlopp och ny åb-tid.

Remissvar med sammanfattning vid   

vårdförloppets avslut

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
CUP OCH

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
CUP OCH

ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Standardiserat vårdförlopp

PRIMÄRA
MALIGNA 

HJÄRNTUMÖRER



Bakgrund
• I Sverige upptäcks ca 1300 nya fall av primär hjärntumör 

årligen. 

• Med primär malign hjärntumör avses en malign tumör som 
uppstår primärt i hjärnan. Begreppet omfattar alltså inte 
metastaser, eller tumörer i hjärnhinnorna (meningeom). 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



Symtom vid primär malign hjärntumör

• Flera av de symtom som enligt (SVF) inger välgrundad 
misstanke om hjärntumör är vanligt förekommande och 
beror bara i en liten andel på hjärntumör. 

• Noggrann anamnes och status.

• Följa kriterierna i symtombeskrivningen.

• Risk för överutredning inom SVF som kan leda till onödiga 
undersökningar och bortträngningseffekter. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



Välgrundad misstanke om cancer

• Förstagångs epileptiskt anfall (fokalt eller generaliserat).

• Debut av fokalt neurologiskt bortfallssymtom (t.ex. 
halvsidig förlamning, balanssvårigheter). 
Bortfallssymtomen skall ha progredierat över dagar eller 
veckor.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



Välgrundad misstanke om cancer

• Nytillkommen personlighetsförändring eller kognitiv 
nedsättning, progredierande över veckor eller ett fåtal 
månader. 

• Avbildning (utförd på andra indikationer) som föranleder 
misstanke om primär malign hjärntumör 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



Välgrundad misstanke om cancer

• Nytillkommen huvudvärk eller markant förändring i 
tidigare huvudvärksmönster (särskilt vid förekomst av 
symtom/fynd talande för ökat intrakraniellt tryck). 
Huvudvärken skall ha progredierat över veckor. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



OBS!

• Vid misstänkt begynnande inklämning ska 
neurokirurgjouren kontaktas för akut bedömning. 

• Meningeom, hypofysadenom och schwannom omfattas 
inte av SVF.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



Information till patienten

• vad SVF innebär och
• att det ibland krävs mer än en bildundersökning för att kunna ge ett 

svar
• att patienten får svar av inremitterande om endast en DT med 

kontrast gjorts, men av neurolog om MR gjorts.

• Observera att om DT med kontrast är normal avslutas 
SVF.

• Inremitterande i primärvården ansvarar för att inom 3 
dagar ge patienten besked, samt ta ställning till vidare 
utredning. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



Remiss 

• Remissen faxas till Neurologmottagningen:
• anamnes

• symtom som ligger till grund för välgrundad misstanke
• Allmäntillstånd, samsjuklighet
• tidigare sjukdomar
• allergier 
• läkemedel 
• social situation, eventuella tolkbehov 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



Remissuppgifter
• neurologiskt status

• underlag för röntgenremiss
• kreatinin 
• längd och vikt 
• ev. kontraindikationer mot MRT

• kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella 
telefonnummer 

• uppgifter för kontakt med inremitterande

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



Ledtider högmalign tumör

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

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



Ledtider lågmalign tumör

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

*Onkologisk behandling kan innebära strål- eller läkemedelsbehandling.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
MALIGNA HJÄRNTUMÖRER



Standardiserat vårdförlopp

ÄGGSTOCKSCANCER
Ovarialcancer



SVF Äggstockscancer
Omfattar:
• Ovarialcancer

• Tubarcancer

• Primär peritoneal cancer

• Borderline tumörer (delvis)

• Cancer abdominis/pelvis (delvis)

Äggstockscancer är en unik diagnos då den kan ställas 
först efter operation = efter start av behandling

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Misstanke
Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska 
föranleda misstanke:

• Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med 
gynekologiskt ursprung

• Bäcken- eller bukexpansivitet

• Ascites

• Pleuravätska utan annan uppenbar orsak

• Bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)

• ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Misstanke
Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska 
föranleda misstanke (forts.):
• 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

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Misstanke
Vid misstanke ska följande utföras:

• allmän anamnes inkl. gynekologisk anamnes och 
cancerärftlighet

• klinisk status inkl. allmäntillstånd, palpation av ytliga 
lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och 
auskultation av hjärta och lungor

• kreatinin (svaret ska göras tillgängligt för filterfunktionen 
men inte inväntas innan remiss skickas)

• om möjligt, men ej obligat, tumörmarkör i serum: CA 125

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Filterfunktion

• Remiss vid misstanke om äggstockscancer ska skickas 
till gynekolog

• Gynekolog utgör filterfunktion för det standardiserade 
vårdförloppet äggstockscancer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



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)
Kan fastställas i primärvården

• histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för cancer 
med gynekologiskt ursprung

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



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
ÄGGSTOCKSCANCER



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

Sammantaget är målet att ledtiden från Beslut om 
välgrundad misstanke till Start av första behandling ska 
vara:

• 24 kalenderdagar vid kirurgisk behandling

• 22 kalenderdagar vid läkemedelsbehandling. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Kontaktpersoner för standardiserat 
vårdförlopp (SVF) – Äggstockscancer
Fax: 033- 616 5152

SVF ansvarig läkare:

Elisabeth Lillo Telefon: 033 – 616 1707

Överläkare KK Mail: elisabeth.lillo@vgregion.se

Koordinator:
Marianne Håkansson Telefon: 033-616 5230.

Barnmorska Mail: marianne.hakansson@vgregion.se

Marjaneh Faisali Telefon: 033-616 5230

Barnmorska E-post: marjaneh.faisali@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER

mailto:elisabeth.lillo@vgregion.se
mailto:marianne.hakansson@vgregion.se
mailto:marjaneh.faisali@vgregion.se




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 periampullärt 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



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



Primär Levercancer

• Varje år diagnostiseras omkring 550 fall av primär levercancer 
i Sverige, varav ca 100 i Västra Götalandsregionen. 

Standardiserat vårdförlopp
levercancer



Misstanke

Följande kan föranleda misstanke: 

• palpabel knöl i övre delen av buken
• icterus eller gallstas
• Smärta i epigastriet och/eller rygg + ofrivillig viktnedgång 
• fynd vid utredning av leversjukdom eller hastig försämring av 

kronisk leversjukdom 
• bilddiagnostiskt fynd där cancermisstanke finns, t.ex. 

överraskningsfynd vid annan utredning. 

Standardiserat vårdförlopp
levercancer



Misstanke

• Vid misstanke, ta relevanta prover och skriv samtidig remiss 
till diagnostisk undersökning (filterfunktion). Om patienten är 
icterisk, överväg remiss för akut omhändertagande.

Standardiserat vårdförlopp
Cancer i bukspottkörteln och periampullärt



Filterfunktion

• Remiss vid misstanke om cancer i bukspottkörteln, 
periampullärt, gallblåsa, gallvägar eller lever ska skickas till 
bilddiagnostik. 

• Bilddiagnostik utgör filterfunktion för det standardiserade 
vårdförloppet cancer i dessa organ. 

• 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



Undersökning vid misstanke

• Misstanke ska föranleda diagnostisk undersökning enligt 
följande: 

• Gulsot eller gallstas: akut (inom 24 timmar) ultraljud av lever, 
gallvägar och pankreas. 

• 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

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande
(direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp
CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR 

GALLGÅNG



Välgrundad misstanke om cancer i
bukspottkörtel eller 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

Standardiserat vårdförlopp
Cancer i bukspottkörteln och periampullärt



Välgrundad misstanke om
gallblåse, gallgångscancer

• 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 
• cyto- eller histopatologiskt fynd talande för gallvägscancer 
• misstanke om gallvägscancer vid bukoperation

Standardiserat vårdförlopp
CANCER I GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR 

GALLGÅNG



Välgrundad misstanke om
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

Standardiserat vårdförlopp
levercancer



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 GALLBLÅSAN OCH PERIHILÄR 

GALLGÅNG



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 

Inför det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 
önskvärda.

Standardiserat vårdförlopp
Cancer i bukspottkörteln och periampullärt



Ledtider
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

Standardiserat vårdförlopp
Cancer i bukspottkörteln och periampullärt



Standardiserat VårdFörlopp
SVF esofagus-ventrikel

Gastroskopi visar rimlig misstanke om cancer

Mottagningsbesök 1

5 kalenderdagar

Svar CT torax-buk
Svar PAD

• Beställ CT-torax buk
• Beställ lab (Hb P4)
• PAD snabbsvar, Blått kryss
• Anteckning i journalen  

kopia till tidbok och 
koordinator SVF

d 0

d 6

KVÅ VB010

MDK 
(Multi Disciplinär Konferens)

Block B eller C klart

7 kalenderdagar

15 kalenderdagar

Behov av ytterligare utredning
•Inkonklusivt PAD – ny skopi
• Ej spridd esofguscancer:

preop: spirometri, arbets EKG
• Vid behov: punktion av misstänkt 

metastas
• Diagnostisk laparoskopi

• Ingen spridning av 
ventrikelcancer

• Klart disseminerad 
sjukdom

MDK

KVÅ VB035

Mottagningsbesök 2

d 13

d 21

3 kalenderdagar

A B eller C

3 kalenderdagar

d 16 d 24



Södra Älvsborgs Sjukhus

SVF Huvud-Hals-cancer

PV fortbildning
160429

Malin Börjesson, öl

Södra Älvsborgs Sjukhus



Södra Älvsborgs Sjukhus

Remissinnehåll

Noggrann Anamnes och status
Duration?
Storleksangivelse?
Palpatoriskt fynd?
Noggrann angivelse av lokalisation?
etc



Södra Älvsborgs Sjukhus

Varför? exempel

”Knöl vä sida hals sedan längre tid-Tacksam 
utredning enl SVF”

Var sitter den? (tyroidea sköts av kirurgen)
Hur stor? Hård? En eller flera?
Ändrat storlek?
Vad är längre tid?
Riskfaktorer?
Associerade symtom eller sjukdomar?



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



Koloncancer

Sjukhus Antal patienter Andel op (%) Andel resecerade 

Östra 258 84 75

NU 145 82 79

Varberg 95 92 80

SÄS 85 88 82

Skövde 71 84 83

Lidköping 57 93 79

Kungälv 55 96 80

Alingsås 38 97 84

Summa VGR 804 90 80

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



Rektalcancer

Sjukhus Antal patienter Andel op (%) Andel resecerade 

Östra 145 68 ?

NU 80 64 ?

Skövde 71 84 83

SÄS 61 95 ?

Varberg 36 81 ?

Summa VGR 393 78 ?

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 mobilnr samt e-mailadress till patienten.
• Uppgifter för direktkontakt med inremitterande

Remissuppgifter

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



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

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 
satta.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



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

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 
satta.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER



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
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