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Bakgrund
Majoriteten av patienter med cancer söker först vård i primärvården. Alarmsymtom är en 
diagnostisk varningsflagga som signalerar att riktad utredning ska övervägas.

Nästan hälften av patienter som diagnostiseras med cancer söker på grund av ett alarmsymtom, 
medan resterande del uppvisar allmänsymtom eller ospecifika symtom. Alarmsymtom på 
cancer är viktiga att känna igen och korrekt utreda. Kunskapen om alarmsymtom brister hos 
allmänheten. Alarmsymtom beräknas förekomma hos ca 12 % av befolkningen och återfinns hos 
40 % av patienter med en cancerdiagnos. Cancer som debuterar med alarmsymtom har generellt 
bättre prognos och närvaron av ett diagnostiskt tidsfönster som kan medföra gynnsam prognos 
talar för att patienter med kvarstående alarmsymtom ska prioriteras för utredning för att säkra 
en jämlik vård. Flera studier har visat låg kännedom om alarmsymtom på cancer i befolkningen. 
Endast tre av fyra patienter med alarmsymtom söker vård och hälften av alla patienter med 
alarmsymtom väntade en månad innan de sökte vård. Individer från grupper med lägre 
socioekonomisk status, män och äldre personer har visat lägre kännedom om alarmsymtom
och därmed längre väntetider. 

Symtom med ett positivt prediktivt värde >5 % för cancerdiagnostik har föreslagits definiera 
alarmsymtom på cancer. Ett ”number needed to treat” kring 20 är förenligt med riktlinjer från 
andra sjukdomsområden. Mot denna bakgrund identifieras 8 alarmsymtom på cancer:

Anemi Hemoptys

Blod per rektum Knuta i bröstet

Dysfagi Malignitetsmisstänkt prostatapalpation

Hematuri Postmenopausal gynblödning

Medianåldern hos patienter med alarmsymtom är 70 år. Generellt är det positiva prediktiva värdet 
för ett alarmsymtom högre om det är nytillkommet och uppträder i högre ålder. Av patienter 
med alarmsymtom söker 20-30 % flera gånger för alarmsymtom och upprepade konsultationer 
kopplas till ökade cancerrisker – vid två eller fler konsultationer fördubblas andelen patienter 
med en cancerdiagnos. Även kombinationer av symtom kan vara relevanta, men kunskapen om 
detta är begränsad p.g.a. små undergrupper. Studier som definierar PPV kopplade till specifika 
symtom riskerar såväl under- som överestimat, t.ex. beroende på datorgenererade eller manuella 
koddefinitioner, varierande uppföljningstid i studierna och underregistrering när läkaren har svag 
misstanke om cancer.
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Anemi, definierat som Hb <120 g/L för män och <110 g/L för kvinnor, är ett alarmsymtom 
på kolorektalcancer. Prevalensen har uppskattats till 6 %. Anemi associeras generellt med mer 
avancerade tumörer och kan uppträda i kombination med rektalblödning. Det positiva prediktiva 
värdet för diagnos av en kolorektalcancer vid anemi är 7-8 % hos båda könen över 50 års ålder. 
Risken för cancer är högre hos män än hos kvinnor och ökar med åldern. Samtidiga symtom
i form av rektalblödning eller ändrad tarmfunktion ökar också risken för bakomliggande cancer. 
Kopplingen till kolorektalcancer är särskilt stark vid påvisad järnbristanemi.

Åtgärd
Anemiutredning följer regionala riktlinjer, men med avseende på risken för bakomliggande 
kolorektalcancer utförs rektalpalpation och om möjligt rektoskopi. 1/3 av tumörerna är belägna 
i rektum och vid misstänkt fynd kan dessa enkla undersökningar inom primärvården ytterligare 
förkorta utredningstiden. Patienten remitteras för vidare utredning, i första hand med koloskopi 
och i andra hand med DT kolon.
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Blod per rektum kan variera i mängd och färg, från ljusröd till mörkare rödbrun, där särskilt 
den senare kan vara svår att upptäcka. Prevalensen av symtomet har beräknats till 6 %. Blod per 
rektum är ett alarmsymtom på kolorektalcancer och bland patienter med kolorektalcancer har 
16-44 % blod per rektum. Det positiva prediktiva värdet för kolorektalcancer är 2-15 %. Generellt 
löper män större risk än kvinnor. Risken ökar med åldern, men tydligt ökad är risken hos män 
över 45 år och kvinnor över 55 års ålder. Den högsta risken finns hos båda könen vid ålder 75 år. 
Långvarig eller återkommande blödning per rektum och kombination med andra symtom som 
viktnedgång, ändrad tarmfunktion eller anemi ger ökade risker och därmed ett högre prediktivt 
värde för kolorektalcancer.

Åtgärd
Hos patient med blödning per rektum utförs rektalpalpation och om möjligt rektoskopi. 1/3 av 
tumörerna är belägna i rektum och vid misstänkt fynd kan dessa enkla undersökningar inom 
primärvården ytterligare förkorta utredningstiden. Patienten remitteras för vidare utredning, i 
första hand med koloskopi och i andra hand med DT kolon. Vid behov remitteras patienten till 
kirurgisk specialist, men vanligen sker detta automatiskt vid avvikande koloskopifynd. 
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Dysfagi kan uppträda i alla åldrar och har många olika orsaker. Hos vuxna individer ska 
dock sväljningssvårigheter alltid betraktas som ett alarmsymtom för cancer i matstrupen 
(esofaguscancer) eller i övergången mellan matstrupe och magsäck (gastroesofageal cancer). 
Dysfagi ska primärt utredas med gastroskopi. Dysfagi har ett positivt prediktivt värde för fynd 
av esofaguscancer eller gastroesofageal cancer på 6-10 % hos män och 2-3 % hos kvinnor. Risken 
ökar med åldern och medelåldern för esofaguscancer är 65-70 år. Mer än tre fjärdedelar av 
patienter som diagnostiseras med esofaguscancer och cardiacancer debuterar med dysfagi som 
ofta kopplas till en samtidig viktnedgång. Riskfaktorer för skivepitelcancer i esofagus är rökning 
och hög alkoholkonsumtion. När det gäller adenocarcinom i esofagus eller gastroesofageala 
övergången har övervikt och gastroesofageal reflux sjukdom visat sig ge en viss riskökning. 
Individer som p.g.a. reflux har utvecklat en intestinal metaplasi i distala esofagus, så kallad 
Barretts esofagus, har en 20-faldigt ökad risk att drabbar av adenocarcinom i esofagus.

Åtgärd
Vid nytillkommen dysfagi beställ gastroskopi (undersökningen medger provtagning och 
är överlägsen radiologisk diagnostik). När stark misstanke om esofaguscancer uppstår vid 
gastroskopi skickas remiss till specialistklinik innan PAD-svar föreligger.
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Postmenopausal blödning är ett alarmsymtom på gynekologisk cancer med ett positivt 
prediktivt värde >5 %. Symtomet beräknas drabba 3 % av kvinnor årligen. Hos 5-10 % av 
dessa orsakas symtomet av endometriecancer. Majoriteten av kvinnor som diagnostiseras 
med endometriecancer rapporterar postmenopausal blödning som enda symtom. Förhöjda 
östrogennivåer, till exempel vid östrogenbehandling, övervikt eller leversjukdom, ökar risken 
för endometriecancer. Andra riskfaktorer innefattar ärftlig predisposition, sköldkörtelsjukdom, 
diabetes och tamoxifenbehandling. Postmenopausal blödning hos kvinnor med andra samtidiga 
riskfaktorer ökar ytterligare risken för bakomliggande tumörsjukdom. Medelåldern för 
endometriecancer är 60-65 år.

Åtgärd
Patient med postmenopausal blödning remitteras till gynekologisk specialist för undersökning 
och endometriebiopsi.
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Makroskopisk hematuri är ett alarmsymtom på urologisk cancer, särskilt urinblåsecancer. 
Symtomet uppkommer hos 1/1000 individer årligen. Det positiva prediktiva värdet för cancer
i urinvägarna är 2-8 % hos kvinnor och 5-22 % hos män. Risken ökar med åldern och medelåldern 
vid diagnos av cancer i urinvägarna är ca 70 år. Makroskopisk hematuri har ett särskilt högt 
prediktivt värde för urinblåsecancer som diagnosticeras hos upp till en tredjedel av män i ålder 
>60 år med hematuri och bland patienter som diagnostiseras med urinblåsecancer rapporterar 
75 % synligt blod i urinen som första symtom. Utredningen innefattar klinisk undersökning, 
urincytologi och eventuellt urinodling, cystoskopi och CT-urografi för undersökning av de
övre urinvägarna.

Åtgärd
Vid makroskopisk hematuri hos patient över 50 år (vid riskfaktorer som rökning även i lägre 
ålder) ta urincytologi, urinodling om patienten har infektionssymtom, beställ CT-urografi och 
remittera patienten direkt till urologisk specialist.
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Hemoptys är ett alarmsymtom på lungcancer. Hemoptys beräknas uppträda hos <1 % av patienter 
som söker primärvården. Symtomet kan förekomma ensamt eller i kombination med andra 
symtom. Hemoptys har i flera studier visat en tydlig koppling till lungcancer och är det enda 
symtom som konsekvent visats prediktera lungcancer med ett positivt prediktivt värde på 3-10 %. 
Bland patienter med hemoptys har 3-10 % lungcancer och symtomet återfinns hos
20 % av patienter med lungcancer. Särskilt högt prediktivt värde för lungcancer har hemoptys 
vid långvariga symtom, hos män över 55 års ålder, hos kvinnor över 65 års ålder och hos rökare. 
Andra samtidiga symtom ökar ytterligare risken för att hemoptys signalerar bakomliggande 
lungcancer, till exempel ger kombinationen hemoptys och nedsatt aptit eller viktnedgång eller 
avvikande spirometri ett positivt prediktivt värde för lungcancer kring 10.

Åtgärd
Hos patient med hemoptys beställ lungröntgen, ta blodstatus, infektionsparametrar, leverstatus 
och koagulationsprover samt skicka remiss till lungmedicinsk specialist. Hos patienter med 
associerade symtom och starkare misstanke om lungcancer överväg direkt datortomografi i tillägg 
till ovanstående.
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Knuta i bröstet är ett välkänt alarmsymtom på bröstcancer med ett positivt prediktivt värde på 
8-25 % för bröstcancer hos kvinnor. Den årliga prevalensen av kvinnor som söker vård på grund 
av knuta i bröstet har uppskattats till 3 %. Risken för att en knuta i bröstet utgörs av cancer är 
högst i åldern 45-69 år. Faktorer som kan öka risken för cancer är ålder, etnicitet, hereditet och 
tidigare strålbehandling. Knuta i bröstet rapporteras som symtom hos 65-77 % av kvinnor med 
bröstcancer. Manlig bröstcancer utgör endast 1 % av bröstcancerfallen och av dessa rapporterar
65 % knuta i bröstet.

Åtgärd
Hos patient med oklar knuta i bröstet beställ bild- och vävnadsdiagnostik; remiss mammografi 
(ultraljud hos kvinnor yngre än 30 år) samt remiss cytologisk diagnostik. Vid grundad klinisk 
misstanke eller hereditet för bröstcancer skicka parallellt remiss till bröstmottagning för 
specialistbedömning.
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Risken för prostatacancer är starkt åldersberoende med en medelålder vid diagnos >70 år. 

Prostatapalpation ingår som rutinundersökning vid symtom från de nedre urinvägarna samt vid 
hematuri. En malignitetsmisstänkt prostata – i form av förstoring, ojämn struktur, förhårdnad, 
diffus avgränsning eller på annat sätt avvikande palpationsfynd – är ett alarmsymtom på 
prostatacancer. Ett avvikande palpationsfynd ska föranleda PSA-prov samt remiss för vidare 
utredning av urologisk kompetens. Det positiva prediktiva värdet för prostatacancer vid 
malignitetsmisstänkt rektalpalpation hos män ≥40 år är 12 %. PSA-prov är dock en säkrare 
riskindikator för prostatacancer. Ett avvikande palpationsfynd i kombination med ett förhöjt PSA 
har därför höga positiva prediktiva värden; vid PSA-värden på 4-20, 34 %, vid PSA 10-20, 50 % 
och vid PSA-värden >20, 76 %.

Åtgärd
Hos patient med malignitetsmissänkt prostatapalpation per rektum ta PSA-prov och remittera 
patienten direkt till urologisk specialist för vidare utredning.
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