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Cancer utan känd primärtumör, CUP 

Cancer utan känd primärtumör, CUP, är ett samlingsnamn för cancer som debuterar med 

metastaser, och där man trots utredning inte hittar tumören som cancern kommer ifrån 

(primärtumören). Det betyder att du har en eller flera metastaser i din kropp och att man inte 

kunnat hitta var cancern började. Du kan få behandling ändå. 

CUP är en ovanlig diagnos. Cirka 800 personer i Sverige får diagnosen varje år. De flesta är 

över 50 år. 

Behandlingen och prognosen vid CUP varierar mycket från person till person. Man försöker med 

hjälp av vävnadsprov från en metastas identifiera den möjliga ursprungsvävnaden. Prognosen 

kan vara bättre om primärtumören hittas.  

Man kan behandla som vid en specifik cancersjukdom, till exempel bröstcancer eller 

prostatacancer, trots att man inte har kunnat hitta primärtumören. Prognosen kan då vara bättre. 

Orsak 

Man vet inte hur cancer utan känd primärtumör uppkommer. Det kan bero på något av detta:  

• Primärtumören är så liten att den är omöjlig att upptäcka med vanliga undersökningsmetoder. 

• Din kropp kan ha övervunnit primärtumören, men den hade redan hunnit sprida sig. 

• Primärtumören har redan opererats bort utan att ha misstänkts som elakartad, till exempel 

som ett födelsemärke eller en polyp i tarmen. 

Symtom 

Symtomen beror på var i kroppen tumören sitter. Du kan till exempel vara ovanligt trött, vara 

andfådd, ha dålig aptit, minska i vikt utan att veta varför, eller ha ont någonstans utan att du har 

skadat dig. Du kan ha en hård svullnad någonstans på kroppen eller vara svullen i magen. Eller 

så kan läkaren upptäcka att du har cancer när du undersöks av någon annan anledning. 

Prognos 

En cancersjukdom som är spridd till flera platser eller organ är ofta svår att bota. Om sjukdomen 

har en begränsad spridning till enstaka platser, framför allt lymfkörtlar, kan man behandla 

framgångsrikt och då finns chans att bota sjukdomen.  

Drygt 10 procent av alla med CUP kan leva i många år. Prognosen är också bättre för patienter 

som är yngre eller vars tumörer inte har spridits till levern, skelettet, binjurarna, lungorna eller 

lungsäckarna. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Cancer utan känd primärtumör, CUP.  

 


