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Utredning av allvarliga ospecifika symtom som kan 

bero på cancer eller annan allvarlig sjukdom 

Patienter med allvarliga ospecifika symtom utreds enligt ett standardiserat vårdförlopp. Syftet är 

att säkra att de utreds så snabbt som möjligt.  

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med få eller ospecifika symtom som trötthet, 

viktnedgång eller smärtor. Samma symtom är oftast godartade och försvinner utan behandling. 

Ibland leder symtomen till läkarbesök. För läkaren kan det vara en stor utmaning att identifiera 

den person som är allvarligt sjuk bland de många som inte är det.  

När man inte misstänker en viss cancerdiagnos inleds ingen målinriktad utredning, till exempel 

ett vårdförlopp för den diagnosen. Därför är du remitterad till en enhet som kan göra en snabb 

utredning, och bekräfta eller utesluta att det är cancer eller en annan allvarlig sjukdom som 

orsakar dina symtom. Av alla de som utreds är det få som diagnostiseras med cancer. 

Vid utredning av allvarliga ospecifika symtom ingår följande: 

• Datortomografi, skiktröntgen av bröstkorgen och bukhålan. 

• Besök hos läkare och sjuksköterska, där du får berätta om dina symtom, levnadsvanor, 

tidigare sjukdomar och operationer, till exempel av födelsemärken. 

• Ofta tas blodprover. 

• Det kan behövas ytterligare undersökningar, utifrån dina symtom. 

När får jag reda på resultatet av utredningen? 

När utredning är klar kallas du på ett återbesök, för att få reda på resultatet av utredningen.  

• Om du har cancer, remitteras du till rätt vårdenhet enligt vårdförloppet för den 

cancerdiagnosen. 

• Om du har en annan allvarlig sjukdom, remitteras du till rätt vårdenhet. 

• Om du inte har en allvarlig sjukdom, får din läkare besluta nästa steg. 

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 möjligt. Vårdförloppet slår fast vilka 

undersökningar som ingår i utredningen av en viss cancerdiagnos, och hur lång tid utredningen 

bör ta.  

Det standardiserade vårdförloppet startar vid en välgrundad misstanke om cancer. Vilka 

symtom och provsvar som klassas som välgrundad misstanke är fastställt för varje 

cancerdiagnos. Vårdförloppet avslutas när en annan verksamhet tar över ansvaret för 

utredningen eller när den första behandlingen startar.


