
UTREDNING 
Utredning  

Standardiserade vårdförlopp  
Utredningen av de flesta cancerdiagnoser ska följa ett standardiserat vårdförlopp.  
Det innebär att alla som utreds i Sverige ska bedömas så lika som det går. Det är beslutat vilka 
undersökningar som ingår i utredningen för en viss cancerdiagnos och hur fort en utredning bör ske.  

Ett standardiserat vårdförlopp startar vid en välgrundad misstanke om cancer. Vilka särskilda besvär 
eller provsvar som klassas som välgrundad misstanke är fastställt för varje cancerdiagnos.  

Du ska få information om att läkaren har startat utredning enligt standardiserat vårdförlopp, vad det 
innebär och vad du kan förvänta dig. Många undersökningar kommer att bokas in under en kort tid 
och det är bra om du är tydlig med hur personalen säkrast kan nå dig.  

Du har rätt att avstå en undersökning och avsluta det standardiserade vårdförloppet.  

Ditt standardiserade vårdförlopp avslutas när behandlingen är påbörjad.  

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Standardiserade vårdförlopp.  

  



UTREDNING 
Utredning  

Utredning av cancer i gallblåsa och 
gallgångar 
Vid utredning av cancer i gallblåsa och gallgångar är det vanligt att genomgå någon eller några av 
följande undersökningar och/eller provtagningar: 

• Datortomografi/DT, även kallad skiktröntgen eller CT – en röntgenundersökning som skapar 
mycket detaljerade bilder av kroppens organ. 

• Magnetkameraundersökning/MR – en undersökning som ger detaljerade bilder av kroppens 
organ, utförs med hjälp av ett magnetfält och radiovågor. 

• Ultraljud – en undersökning med ljudvågor som ger en bild av organ och vävnader. 

• Vävnads- och/eller cellprover – som analyseras i mikroskop för att upptäcka eventuella vävnads- 
och cellförändringar. 

• Blodprover – för analys av blodvärden och/eller eventuella så kallade cancermarkörer.  

Ytterligare undersökningar kan bli aktuella. Vilka undersökningar som blir aktuella för dig beror av 
vilka symptom du har uppvisat och resultatet av eventuella undersökningar som redan har 
genomförts.  

När får jag svaret? 
När resultatet av undersökningarna och provtagningarna har analyserats kommer du att träffa en 
läkare för att få besked om du har cancer eller om dina symptom har andra orsaker.  

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret och du får även veta ungefär hur lång tid 
det kan ta innan svaret kommer. 

 

 Läs mer om vad de olika undersökningarna och provtagningarna innebär under rubriken 
Undersökningar och provtagningar. 

 


	Standardiserade vårdförlopp
	Utredning av cancer i gallblåsa och gallgångar
	När får jag svaret?


