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Utredning av cancer utan känd primärtumör 

Utredningen av cancer utan känd primärtumör syftar i första hand till att bekräfta eller utesluta 

misstanke om en spridd (metastaserad) malign sjukdom. Under utredningen försöker man hitta 

primärtumören. Man bedömer också vilken behandling som är mest lämplig, oavsett om man 

hittar primärtumören eller inte. Man undersöker också hur du mår. Om det behövs sätter man in 

prehabiliterande och rehabiliterande insatser, så att du ska må så bra som möjligt. 

Vid utredning av misstänkt cancer utan känd primärtumör ingår följande: 

• Fullständig sjukdomshistoria där du får berätta om dina symtom, levnadsvanor, tidigare 

sjukdomar och operationer, till exempel av födelsemärken. 

• Ingående kroppsundersökning. 

• Datortomografi, skiktröntgen av bröstkorgen och bukhålan. 

• Blodprov. 

• Vävnadsprov från tumörmisstänkta förändringar. 

Ytterligare undersökningar och provtagningar kan bli aktuella. Vilka som blir aktuella för dig 

beror på vilka symtom du har och resultatet av de undersökningar som har gjorts. 

Utredningen av misstänkt cancer utan känd primärtumör är omfattande, och involverar många 

olika specialister och professioner. Utredningen kan därför ta lång tid och innebära stora 

påfrestningar för dig som är sjuk. 

Multidisciplinär konferens, MDK 

Resultaten från dina undersökningar och provtagningar diskuteras ofta vid en multidisciplinär 

konferens, MDK. Vid en MDK deltar flera olika specialister, som kirurg, röntgenläkare, onkolog, 

patolog och kontaktsjuksköterska. De bedömer gemensamt resultatet av din utredning och 

diskuterar fram en rekommendation till nästa steg.  

När får jag reda på resultatet av utredningen? 

När utredningen börjar ska du få veta ungefär när du får reda på resultatet. Resultatet får du vid 

ett läkarbesök. Du och läkaren diskuterar då gemensamt 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. 


