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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för CUP-processen inom 
regionen före införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) och bedöma vilka åtgärder 
som fordras med anledning av införandet av SVF för CUP. Nulägesbeskrivningen är 
framtagen av regionala processägare Gunnar Lengstrand med hjälp av stödteam vid RCC 
Väst. Arbetet har samordnats av Johan Ivarsson RCC Väst, vid frågor om innehållet i 
rapporten kontakta Johan1 eller regionala processägare. Målgruppen för 
nulägesbeskrivningen är processansvariga, linjechefer, beslutsfattare samt vårdgivare som 
skall arbeta med införandet av vårdförloppet i Västra Götalandsregionen (VGR), där tanken 
är att berörda ska ha en gemensam bild av nuläget och gemensam utgångspunkt inför SVF. 
Nulägesbeskrivningen beskriver därmed läget i VGR. 
 
Pga. avsaknad av ett kvalitetsregister skiljer sig kostnads- och ledtidsberäkningar från hur det 
är gjort för andra diagnosgrupper.  
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

I figur 1 presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för CUP för de senaste 
fem åren i Västra Götalandsregionen. De patienter som inkluderas är patienter med 
diagnoskod (ICD-O/3): C80.9. Data är hämtad ur cancerregistret. 

                                                 
1 johan.ivarsson@rccvast.se 
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Figur 1: Epidemiologisk översikt CUP i VGR 2010-2014 

 
Överlevnadsgrafen visar hur stor andel av patienterna 
som lever 5 år efter en CUP-diagnos. Mätningen har 
tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav begreppet 
relativ överlevnad. I VGR är den relativa 
femårsöverlevnaden 14%. Mediantid för överlevnad 
är ca 3,5 mån. 
 
Incidensen visar alla nya cancerfall per HSN-område 
(figur 2) och år. Den totala incidensen i VGR kan ses 
i tabell 1. 
 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som 
har fått en CUP-diagnos upp till 5 år bakåt och lever 
med den vid ett givet mätdatum varje år mellan  
2010-2014. Både incidens och prevalens har legat relativt oförändrat över de senaste fem 
åren.  
 
Tabell 1: Prevalens & Incidens CUP i VGR 

   
 2010 2011 2012 2013 2014 Median 

Incidens 234 249 240 202 225 234 

Prevalens 242 243 263 247 248 247 

Figur 2: HSN-områden VGR 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Patientens vårdväg är idag mycket varierande väg då patienten kan söka för många olika 
symtom. 
 
Uppskattningsvis hälften av patienterna kommer via primärvården och hälften söker primärt 
på akuten, eventuellt efter att ha sökt på primärvården innan dess för samma symtom som 
senare blivit mer akuta. 
 
I många fall har patienten sökt primärvården en längre tid för symtom relaterade till sin 
tumörsjukdom men har inte remitterats vidare för ytterligare utredning då symtomen för 
många initialt inte är typiska för en specifik åkomma. 
 
De flesta patienter som kommer via primärvården blir remitterade till sjukhuset för fortsatt 
utredning där.   
 
Bilddiagnostik är en viktig del i utredningen för att hitta primärtumören. 
För att veta ungefär vilken utredning som krävs, är det även viktigt med bra beskrivning av 
patientens medicinska historik och allmäntillstånd. 
 
På sjukhuset kan patienterna hamna på många olika kliniker inklusive medicin, ortopedi, 
reumatologi, infektion, kirurgi, neurologi och säkert ytterligare ett par enheter. Allt utifrån 
vilka symtom patienten söker för, som alltså kan vara mycket varierande. När patienten 
hamnat på sjukhus blir det i många fall en relativt lång sjukhusvistelse med en omfattande 
utredning med hjälp av flera olika specialiteter. I vissa fall blir patienten kvar på den enhet 
där de först hamnade men i vissa fall remitteras patienten över till någon annan enhet då den 
initiala enheten inte tycker att det är ”deras” patient. Eftersom ingen enhet hittills haft 
ansvaret för den här patientgruppen har det inte heller funnits någon specifik klinik att 
remittera till. 
 

4. LEDTIDER 

Som nämnt saknas kvalitetsregister för CUP. Dock har manuella ledtidsmätningar utförts. 
 
I en studie2 för patienter med CUP, gjordes en mätning av ledtiden från första vårdkontakt 
till diagnos för patienter vid onkologkliniken på SU år 2011. 
 
Mediantid från första vårdkontakt till CUP-diagnos var för dessa patienter 63 dagar (antal i 
urval: 37st). Av dessa fortsatte utredningen för att hitta den primära tumören för 18st. 
 
En anledning till den utdragna tiden tid diagnos är att patienter överutreds. I median har 9 
diagnostiska undersökningar gjorts per patient. 
  

                                                 
2 Simon Askland (2012) – A survey of the time after first healthcare visit for patients with cancer of unknown primary site 
(CUP) 
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5. UTVECKLINGSOMRÅDEN GENTEMOT SVF 

SVF för CUP beskriver välgrundad misstanke som fynd av metastasmisstänkt förändring där 
primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom som talar starkt för att 
misstänka en specifik primärtumör. 
 
Patienten skall därefter via inklusion i SVF snabbutredas med CT-thorax-buk samt biopsi för 
att säkerställa diagnosen CUP alternativt visa på annan diagnos. Ställningstagande tas vid 
diskussion på MDK om behov av eventuell ytterligare utredning. 
 
Vidare omhändertagande därefter sker, enligt skrivning i SVF via hänvisning till Nationellt 
vårdprogram för CUP, vid fastställd CUP-diagnos via specialiserad enhet på sjukhuset. Detta 
kan vara en kirurgklinik, onkologklinik eller annan enhet.  
 
Den förändring genomförandet av SVF kommer att innebära är i första hand att patienterna 
kommer att ha en tydligare och snabbare utredningsgång, och det kommer att fastställas 
vem/vilka som har ansvar för utredningen. Denna organisation måste fastställas på varje 
enskilt sjukhus i samband med att SVF införs för CUP då det inte finns någon färdig 
struktur för detta idag. Detta innebär också att det inte går att förutsäga var resurserna 
behöver satsas. Detta får ske utifrån beslut på varje sjukhus. Ett tydligare utredningsförlopp 
skulle innebära mindre resursåtgång pga. mer begränsad utredning, och för patienten skulle 
det innebära mindre frustration och osäkerhet. 

SVF kommer att ställa större krav på patologin och då både på snabba bedömningar för att 
säkerställa diagnosen inom det fastslagna antalet dagar men även större krav på kunnande för 
att kunna gå vidare med diagnostiken för att komma så nära en sannolik diagnos som 
möjligt. I vissa fall är detta extra viktigt och i dessa fall bör eventuellt en centraliserad 
bedömning göras. 

SVF CUP kommer också att öka kraven på snabba röntgentider, eventuellt i form av 
förbokade tider varje vecka/månad.  Bedömningen är att behovet av FDG-PET kommer att 
öka. 

För primärvården kommer detta inte att innebära några större förändringar, utom att det blir 
lite tydligare vart patienter ska hänvisas. 

För onkologins del kommer kraven att öka på att komma igång med behandling med kort 
varsel men då detta är en relativt liten patientgrupp inom onkologin innebär det inte någon 
stor belastning. 

Ledtider: Det finns inget register för CUP varför det är svårt att göra mätningar av ledtider i 
nuläget. Det kommer däremot att vara möjligt efter genomförandet av SVF då detta innebär 
en standardisering och ett utmärkt tillfälle att komma igång med ett INCA-register även för 
CUP. Det som finns att jämföra med är manuella genomgångar som gjorts. 
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6. KOSTNADER 

En kostnadsberäkning har gjorts för CUP-patienter som behandlats vid onkologkliniken på 
SU under 2011. Kostnadsberäkningen utgår från patientens diagnosdatum och fångar de 
vårdkostnader som uppstått 3 månader före diagnosdatum samt de vårdkostnader som är 
kopplade till patientens diagnos från och med diagnosdatumet. Kostnaderna redovisas i 
tabell 2 nedan.  

Tabell 2: Patientkostnader för behandlade CUP-patienter vid SU 2011 

 

Viktigt att notera är att kostnadsberäkningen enbart är gjord för behandlade patienter vid 
SU. Behandling utförs även vid onkologkliniken i Borås, men flertalet patienter blir aldrig 
aktuella för behandling. 

  

 

Behandlande enhet

Antal 

patienter

Vårdkontakter / 

patient (medel)

Vårdtid (dagar) / 

patient (medel)

Kostnad / patient 

(medel)

Jubileumskliniken SU 36 14 24 213 000 kr               


