
För samtliga förlopp gäller att specialistmottagningen/remittenten ska ringa röntgens SVF-koordinator och få en tid till patienten varefter undersökningen 
telefonbokas i RIS. Dvs designande läkare ska kunna se att undersökningen är bokad när den dyker upp för design. Att det är ett standardiserat vårdförlopp xxx-cancer 
ska stå först i löpande remisstext. Om SVF-remisser som inte har bokad tid dyker upp så kontakta SVF-koordinator tel 62466. 
 

 

Standardiserat 
vårdförlopp Vad är ”Välgrundad misstanke”? 

När skickas 
remiss till 

bilddiagnostik? 
Remittent Undersökning 

    Tidsgräns röntgen – 
hanteras av 

bokningspersonalen 
Esofagus-
ventrikelcancer 

Undersökningsfynd vid gastroskopi eller malignt 
PAD. 

Välgrundad misstanke, 
dvs efter skopi. 

Skopimott Hbg, 
Ählm, Tbg 

DT hals-thorax-buk K 81980 + 
83980 

Utförs inom 5 kalenderdagar från 
remiss 

Esofagus-
ventrikelcancer 

 Individualiserad 
utredning efter DT 

Skopimott Hbg, 
Ählm, Tbg 

Kompletterande us eller 
biopsi Inom 1v 

Cancer i 
urinvägarna 

Makroskopisk hematuri vid minst ett tillfälle hos 
pat : 
1/  >40 år  
2/ <40 år med riskfaktorer som rökning mer än 20 
år  
3/  Misstanke om urinblåsecancer vid 
bilddiagnostik eller cystoskopi 

Välgrundad misstanke, 
dvs när urologen får 
remiss med dessa 
uppgifter Urolmott i Hbg, 

Ählm, Lkr, Tbg.  DT urografi 859 81 

Dag för skopi ska framgå av 
remissen. Utförs och besvaras 
senast dagen innan skopi, dvs 
normalt inom 3 kalenderdagar. 
Akut remiss! 

Cancer i 
urinvägarna 

Om misstanke muskelinvasiv eller belägen i övre 
urinvägar 

 Urolmott i Hbg, 
Ählm, Lkr, Tbg. DT thorax 83080 Inom 1v 

Huvud- och 
halscancer 

När klinisk undersökning vid ÖNH-klinik ger 
malignitetsmisstanke. 

Välgrundad misstanke, 
dvs vid besök på ÖNH. Öronmott Hbg, 

Tbg, Ählm 
DT huvud/hals K+ DT thorax K 
81980+83080 

Inom 6 kalenderdagar (Innan nästa 
tisdag när det är tumörkonferens i 
Lund) 
  

Huvud- och 
halscancer 

 Välgrundad misstanke, 
dvs vid besök på ÖNH. Öronmott Hbg, 

Tbg, Ählm 
MR ansikte-skallbas-hals U+K 
M1581 

(Inom 6 kalenderdagar) Innan nästa 
tisdag när det är tumörkonferens i 
Lund 

Huvud- och 
halscancer 

 Välgrundad misstanke, 
dvs vid besök på ÖNH. 

Öronmott Hbg, 
Tbg, Ählm 

Uljledd pkt hals 
93550 Inom 1 v 

(Prostatacancer) 

1/ PSA över gränsvärde (åldersrelaterat) 
2/ PSA över 10 (alla) 
3/ Malign.suspekt palpationsfynd 
4/ Urolog bedömer att det finns indikation för 
prostatabiopsi 
 
 

Efter biopsi. 
Bilddiagnostik för 
stadieutredning av 
bäckenkörtlar och 
centralt skelett: DT, MR, 
PET-DT eller 
skelettskintigrafi 

Urolmott i Hbg, 
Ählm, Lkr och 
Tbg 

I NVS skelettskint 76100 
I Tbg bilddiagn utredning via 
SUS 

- 

(AML)  Berör inte röntgen/fysiologi     
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Standardiserat 
vårdförlopp Vad är ”Välgrundad misstanke”? 

När skickas 
remiss till 

bilddiagnostik? 
Remittent Undersökning 

    Tidsgräns röntgen – 
hanteras av 

bokningspersonalen 
Tjock- och 
ändtarmscancer 
 
 
 
 
 
*Högriskpatient:Haft 
kolorektal ca, ingår i 
polypuppföljning, haft 
kolit >20 år, två 
förstagradssläktingar 
medkolorektal ca, 
någon släkting som 
insjuknat i kolorektal 
ca eller endometrieca  
<50 år 

• Ändring av stabila avföringsvanor >4 v 
utan annan förklaring hos patient >40  

• Fynd vid bilddiagnostik 
• Fynd vid rektoskopi eller rektalpalp 
• Synligt blod i avföring hos 

högriskpatient* 
• Synligt blod i avföring där PR el 

rektoskopi inte visar blödningskälla 
• Synligt blod i avföring >4v trots 

behandling av annan blödningskälla 
• Blödningsanemi utan förklaring i 

standardanemiutredning 

Makroskopisk cancer 
vid skopi eller malignt 
PAD efter skopi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skopimottagnin
gen i Hbg.  

DT thorax-buk  K 83980 
 
                                                              
      
 
                            
 
 
 
 
 

Innan den MDK (fredag) som 
remittenten i remissen anger att 
pat ska upp på, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjock- och 
ändtarmscancer 
 

 Vid rektalcancer även 
MR 

Skopimottagnin
gen i Hbg.  

MR M5500 Innan den MDK (fredag) som 
remittenten i remissen anger att 
pat ska upp på, 
 

Tjock- och 
ändtarmscancer 
 

 Inkonklusiv skopi Skopimottagnin
gen i Hbg.  

DT colon 84781 Akuremiss. Samma dag om pat är 
laxerad, annars inom 1v 

Tjock- och 
ändtarmscancer 
 

 Beslut om vidare 
utredning vid MDK. 
Verklig misstanke om 
levermetastas – MR. 
Troligen cysta - ulj. 

Skopimottagnin
gen i Hbg.  

MR lever M4481 
alt ulj lever 94100 

1v 

CUP - cancer med 
okänd primärtumör 

En eller flera metastasmisstänkta förändringar 
utan känd primärtumör eller symptom/fynd som 
tyder på organspecifik cancer 

Efter us på DC (status, 
blodprov) kvarstår 
misstanke om CUP 

Diagnostiskt 
centrum 

DT thorax och/eller buk K 
83980 5 kalenderdagar 

CUP - cancer med 
okänd primärtumör 

 Remiss samtidigt som 
DT thorax/buk, beslut 
om vad som ska 
punkteras tas av 
röntgen när DT gjord. 

Diagnostiskt 
centrum 

Punktion DT eller ulj 
beroende på lokal, vi bokar 
preliminärt både ulj- och DT-
tid, en ska avbokas. 

Om möjligt dagen efter DT 
(egentligen inom 5 kalenderdagar) 
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Standardiserat 
vårdförlopp Vad är ”Välgrundad misstanke”? 

När skickas 
remiss till 

bilddiagnostik? 
Remittent Undersökning 

    Tidsgräns röntgen – 
hanteras av 

bokningspersonalen 
CUP - cancer med 
okänd primärtumör 

 Om fortsatt oklart efter 
DT thorax-buk 

Diagnostiskt 
centrum Kompletterande us, tex lever 1v 

Lungcancer 
-filterfunktion 

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, röntgen 
är filterfunktion inför ev 
SVF. Ska ha 
frågeställning 
”Välgrundad misstanke 
lungcancer?”  

Primärvård 

Lungrtg 32000 
Svara ja eller nej på frågan 
välgrundad, ange inte att DT 
ska göras. 

Akut 

Lungcancer 

Välgrundad misstanke: 
• Fynd vid bilddiagnostik som ger 

misstanke om lungcancer  
• Metastasfynd ger misstanke lungcancer 
• Upprepad blodig hosta utan uppenbar 

orsak, oavsett rtg-fynd 
• Obstrukton vena cava sup 
• Recurrenspares 

 

Om misstanke om 
lungcancer kvarstår 
efter strukturerad 
remiss- och 
bildgranskning görs PET-
DT vid kurativ intention, 
annars DT thorax-övre 
buk. Avgörs av 
lungmedicin. 

Lungmottagning 

DT thorax-övre buk K två-fas 
83680 
 
 
 

5 kalenderdagar 
 
 
 
 

Lungcancer   Lungmottagning DT thorax med punktion 
83050 1 v 

Lungcancer   Lungmottagning DT hjärna K 81080 1 v 

Bröstcancer 

• Suspekt knöl i bröst eller armhåla 
• Ändrad kontur bröst 
• Nytillkommet indragen bröstvårta 
• Rodnad/svullnad hud utan annan 

förklaring 
• Blodig sekretion 
• Ensidigt eksem 
• Sårbildning 
• Nytillkommet apelsinliknande hud 
• Återkallande efter screening eller 

malignitetssusp fynd bilddiagnostik 

Vid metastasscreening, 
dvs en mindre andel av 
patienterna. I princip de 
som ska få neoadjuvant 
behandling. 
 
Obs att det även finns 
ett snabbspår för 
bröstcancerpatienter 
som inte uppfyller SVF, 
tex recidivmisstanke. 

Bröstenheten 
Hbg DT thorax-buk K83980 Inom 5 kalenderdagar 

Lymfom 

• En eller flera >1,5 cm stora lgl vid klinisk 
us utan annan förklaring 

• Palpabel mjälte utan tecken på 
myeloproliferativ sjd 

• Lymfocytos 
• Misstanke vid bilddiagnostik eller biopsi 

Fortsatt misstanke efter 
provtagning 

Hematologimott 
Hbg, Ählm 

DT huvud-hals K samt DT 
thorax-buk K 81980+83980 4 kalenderdagar 
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Standardiserat 
vårdförlopp Vad är ”Välgrundad misstanke”? 

När skickas 
remiss till 

bilddiagnostik? 
Remittent Undersökning 

    Tidsgräns röntgen – 
hanteras av 

bokningspersonalen 
Lymfom  Om inte tillgängliga lgl 

utanför bukhålan Hematologimott Ulj buk med punktion 94050 1v 

AOS, allvarliga 
ospecifika 
symptom 

• Allmän sjd-känsla 
• Uttalad trötthet 
• Aptitlöshet 
• Större oavsiktlig viktnedgång 
• Långvarig feber 
• Smärtor 
• Patol lab, ex Hb, ALP,SR, Ca 
• Markant ökning av antal kontakter hälso-

sjukvård 
• Markant ökad läkemedelskonsumtion 

När DC på remiss 
bedömer att det 
kvarstår misstanke om 
allvarlig sjukdom som 
inte hör till annat SVF Diagnostiskt 

centrum DT thorax-buk K 83980 Akutremiss. Utförs inom 3 dagar. 
Innan 1:a besök på DC 

AOS  Fortsatt oklart efter DT Diagnostiskt 
centrum 

Biopsi eller vidare utredning, 
ex lever 1v 

Myelom 

• M-komponent serum: IgG eller IgA >15g/l 
eller IgD/IgE oavsett nivå 

• Monoklonala lätta kedjor i urin >500 
mg/dygn 

• S-FLC-kvot >100 
• PAD, cyt eller bilddiagnostik talar för 

plasmacellsmalignitet 
Eller minst en av var punkt nedan: 
• Anemi, njursvikt, hypercalcemi eller 

skelettengagemang samt 
• Hypogammaglobulinemi, M-komponent i 

serum eller urin (ej IgM) eller patol S-FLC-
kvot 

Vid välgrundad 
misstanke 

Hematologmott 
Hbg, Ählm 

DT Helkroppsskelett 
lågdos 80077 1v 

Bukspottkörtel, 
gallblåsa, lever –  
filterfunktion 

Misstanke: 
• Gulsot eller gallstas 
• Palpabel knöl i övre buk 
• Smärta i övre buk/rygg och ofrivillig 

viktnedgång, spec om nydebuterad 
diabetes 
 

Vid misstanke, röntgen 
är filterfunktion inför ev 
SVF 
 
Frågeställningen ska 
vara ”Finns välgrundad 
misstanke l-g-p-ca?” 
alternativt 
”Filterfunktion” 

Ska vara från  
akuten vid 
icterus och från 
primärvård/alla 
för övriga 
misstankar 

• Gulsot/gallstas: akut 
ulj lgp (<24 tim) 
94000 

• Palpabel knöl: DT 
buk 84080 

• (Smärta/viktnedgång
: gastroskopi) 

• Gulsot, knöl eller 
smärta + 
nydebuterad 
diabetes: DT buk 
84080 

Ulj: inom 24 tim, Akutremiss 
DT: 1v 
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Standardiserat 
vårdförlopp Vad är ”Välgrundad misstanke”? 

När skickas 
remiss till 

bilddiagnostik? 
Remittent Undersökning 

    Tidsgräns röntgen – 
hanteras av 

bokningspersonalen 

Bukspottkörtel 

Välgrundad misstanke: 
• Fynd bilddiagnostik eller endoskopi 

talande för premalign/malign förändring 
(inkl vidgad pankreasgång) 

• Gallstas ej kopplad till gallstens- eller 
leversjd 

• Cyt eller PAD talande för malignitet 
• Misstanke pancreasmalignitet vid bukop 

Välgrundad misstanke 

Kirurgmott, 
övre GI, Hbg 

83980 Pancreas K 3-fas 
STAGING  1v 

Bukspottkörtel  Beslut om vidare 
utredning vid MDK. 

Kirmott Hbg alt 
SUS 

Fysiologen, MR, ulj 
punktion 1v  

Gallblåsa och 
perihilär gallgång 

Välgrundad misstanke: 
• Bilddiagnostik/endoskopi talar för 

malignitet i gallblåsa eller perihilär 
gallgång 

• Gallstas ej kopplad till gallstens- 
pancreas- eller leversjd 

• Cyt/PAD talande för gallvägscancer 
• Misstanke gallvägscancer vid bukop 

Välgrundad misstanke 

Kirurgmott, 
övre GI, Hbg 

MR lever U+K M4481 
samt DT thorax 83080 under 
förutsättning att pat inte har 
kontraindik MR och kan 
medverka med att hålla 
andan. Stark misstanke 
perihilär: även MRCP  
Om MR inte går: 
Fyrfas DT lever 84481 + 83080 
DT thorax K 
 

1v 

Gallblåsa och 
perihilär gallgång 

 Beslut om vidare 
utredning vid MDK. 

Kirmott Hbg alt 
SUS 

Fysiologen  
Ulj punktion 1v  

Primär levercancer 
(HCC och 
cholangiocarcinom) 

Välgrundad misstanke: 
• Bilddiagnostiskt fynd med 

malignitetsmisstanke utan annan känd 
malign sjd. 

• Kronisk leversjd med nytillkommen fokal 
lesion >1 cm oavsett metod 

• PAD talande för primär levercancer 
• Misstanke levercancer vid bukop 

Välgrundad misstanke  

Kir mott övre GI 
Hbg 

MR lever U+K M4481 
samt DT thorax 83080 under 
förutsättning att pat inte har 
kontraindik MR och kan 
medverka med att hålla 
andan.  
Om MR inte går: 
Fyrfas DT lever 84481 + 83080 
DT thorax K 

 

1v 

Primär levercancer 
(HCC och 
cholangiocarcinom) 

 Beslut vid MDK 
Kirmott Hbg alt 
SUS 

Kompletterande utredning: 
Lever, tex MR 
Ulj lever punktion 
Ev fysiologen 

1v  
 

Primära maligna 
hjärntumörer 

Obs – ej meningeom, benigna tumörer eller 
metastaser. 

Vid välgrundad 
misstanke. Alla DT hjärna K 81080 

 
Akutremiss. 
3 kalenderdagar 
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Standardiserat 
vårdförlopp Vad är ”Välgrundad misstanke”? 

När skickas 
remiss till 

bilddiagnostik? 
Remittent Undersökning 

    Tidsgräns röntgen – 
hanteras av 

bokningspersonalen 
Välgrundad misstanke: 

• 1:a epileptiskt anfall 
• Debut fokal neurologi progredierande 

över dagar/veckor utan annan sannolik 
förklaring (MS, metastas) 

• Nytillkommen 
personlighetsförändring/kognitiv 
nedsättning, progredierande veckor/få 
månader. 

• Nytillkommen HV eller markant 
förändring HV som progredierar över 
veckor där grundlig anamnes och 
neurologisk us inte påvisat annan 
sannolik förklaring. 

• DT/MR med misstanke om primär malign 
hjärntumör 

 

 
Remiss ska innehålla 
anamnes, neurologiskt 
status, att kreatinin 
taget/tas, 
kontraindikation MR, 
kontaktuppgift patient 
och närstående samt 
direktnummer 
inremitterande. 
Detta eftersom 
remissen även används 
av neurolog om MR 
görs. 

 

Primära maligna 
hjärntumörer  

 Om misstanke primär 
malign hjärntumör 
kvarstår efter DT 

Röntgen 
ombesörjer nytt 
kort på 
remissen, skriv i 
svaret att MR 
ska göras. Ring 
gärna 62466 om 
dagtid. 

MR skalle P+C  samt 
Neuronavigering C M1081 
Utförs bara i Hbg idag 160801 

Akutremiss. 
3 kalenderdagar 

Primära maligna 
hjärntumörer 

 Beslut vid MDK eller op-
beslut neurokirurg  

Kompletterande utredning 
fMR, MR-traktografi, TMS, 
angio – utförs på SUS 

 

Äggstockscancer (= 
primär cancer i 
äggstock, äggledare 
eller bukhinna men 
inte mesoteliom) 

Välgrundad misstanke: 
• RMI > 200 
• Vaginalt ulj talande för cancer i 

adnex/peritoneum 
• Bilddiagnostisk misstanke avancerad 

gynca  
• Cyt/PAD talande för gyncancer 

Välgrundad misstanke 

Gyn – Hbg, Tbg DT thorax-buk 83980 5 kalenderdagar 

Äggstockscancer 
 Fortsatt misstanke 

äggstockscancer Gyn – Hbg, Tbg 
Fysiologi, ascites,  
pleuravätska, punktion 
lgl/tumor, MR 

1v 
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Standardiserat 
vårdförlopp Vad är ”Välgrundad misstanke”? 

När skickas 
remiss till 

bilddiagnostik? 
Remittent Undersökning 

    Tidsgräns röntgen – 
hanteras av 

bokningspersonalen 

Livmoderkropp 

Välgrundad misstanke: 
• Slemhinna >5 mm eller omätbar slh hos  

postmenopausal kvinna med blödning 
• Kliniskt/bilddiagn fynd som tydligt talar 

för cancer 
• PAD-fynd  

När PAD visat 
endometriecancer 

Gynmottagning DT thorax-buk K 83980 1v 

Livmoderhals 
Välgrundad misstanke: 

• Stark klinisk misstanke vid gyn-us 
• PAD-fynd 

När operation planeras 
(strålning – PET-CT) Gynmott DT thorax-buk K 83980 1v 

Sarkom (i 
mjukdelar och 
skelett hos pat >18 
år) 

Välgrundad misstanke mjukdel:  
• Mjukdelsresistens > 5 cm eller lokaliserad 

under muskelfascia 
• Bilddiagn fynd 
• PAD/cyt-fynd 

Misstanke skelett:  
• Djup, bestående smärta, ensidig 

svullnad/vilovärk, palpabel resistens 
(Skelett- gör konv rtg. Om uppenbart malignt 
- MR som vid mjukdels, om oklart fynd - MR 
inom 2v) 

 

Vid välgrundad 
misstanke 

Ortmott MR extremitetstumor U+K 
M6181 6 kalenderdagar 

Malignt melanom 
 

Välgrundad misstanke 
• Klinisk eller dermatoskopisk 

undersökning 
• PAD-fynd 
• Melanommetastas 

Vid påvisat huvud-
halsmelanom. 
 

Öron eller 
(sällan) 
primärvård = 
den som tagit 
bort ett 
melanom i 
huvud-
halsområdet 

DT hals-thorax-övre buk K 
81980+83680 1v 

Njurcancer 
filterfunktion 

Misstanke: 
• Makr hematuri (hamnar i ett annat 

förlopp!) 
• Palpabel resistens i flanken 
• Smärta i flanken 
• Nydebuterat varicocele som ej tömmer 

sig i liggande 
Välgrundad misstanke: 

• Bilddiagnostiskt fynd talande för 
njurcancer 

 

Egentligen alla 
men flertalet lär 
komma via 
urolmott 

DT urografi 3-fas 85981 + ev 
kompl 1v 
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Standardiserat 
vårdförlopp Vad är ”Välgrundad misstanke”? 

När skickas 
remiss till 

bilddiagnostik? 
Remittent Undersökning 

    Tidsgräns röntgen – 
hanteras av 

bokningspersonalen 

Njurcancer 

 Fortsatt utredning 

Urolmott 

DT thorax K 83080 
Ulj njure med biopsi 95050 
Ulj njurar 95000 
MR njurar U+K M5281 

1v 

Peniscancer 

Välgrundad misstanke: 
• Kliniska fynd hos urol/dermatolog 
• PAD talar för invasiv cancer 
• Någon av ovanstående + stora lgl i 

ljumskar 

Vid misstanke om 
invasiv cancer 

Urolmott, 
möjligen hud DT thorax-buk K 83980 1v 

Testikelcancer -
filterfunktion 

Misstanke:  
• Ändrad storlek/konsistens testis 
• Smörta/obehag/tyngdkänsla utan annan 

förklaring 
• Misstänkt epididymit där spt kvarstår 

efter 3 veckor trots behandling 
• Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan 

annan orsak 
Välgrundad misstanke direkt: Palpabel knöl i 
testikel 

Akut remiss vid 
misstanke 

Alla Ulj skrotum 95500 5 kalenderdagar 

Testikelcancer  Fortsatt utredn Urol DT thorax-buk K 83980 5 kalenderdagar 

Sköldkörtel - 
filterfunktion 

Misstanke: 
• Nytillkommen eller växande fast knöl 
• Knöl i thyr med: hereditet thyr-ca, 

tidigare joniserande strålning hals, 
patient <20 eller >60 år, 
malignitetssuspekta lgl på halsen 

• Oförklarlig heshet, stämbandspares eller 
röstförändring hos patient med struma 

• PET-positivt fynd i thyreoidea 

Vid misstanke 

Alla Ulj thyr m punktion 93350 1v 

Sköldkörtel  Fortsatt utredning Öron eller kir Hals U 81900 (alt MR) 1v 

Analcancer 

Välgrundad misstanke: 
• Stark malignitetsmisstanke klinisk us 
• Anal/perianal förändring som kvarstår 

oförändrad trots 4 v behandling 
• Nya/ändrade anala spt hos riskgrupp: 

HIV, män som har sex med män, 
immunsupprimerad, tidigare genital HPV-
relaterad neoplasi 

• PAD- eller bilddiagn fynd 

När stark klinisk 
misstanke eller PAD-
bekräftad analcancer 

Kirmott MR nedre buk-bäcken U+K 
M5581 1v 
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Standardiserat 
vårdförlopp Vad är ”Välgrundad misstanke”? 

När skickas 
remiss till 

bilddiagnostik? 
Remittent Undersökning 

    Tidsgräns röntgen – 
hanteras av 

bokningspersonalen 
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