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Hjärntumörprocessen

Så ser det ut i regionen
– våra utmaningar
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Bakgrund

• 1300 nya fall/år i Sverige, i sydöstra regionen ca 120 fall/år

• Vanligaste typen är gliom som delas in i låg- och höggradiga

• Låggradiga (I-II) drabbar yngre, hälften >40 år
•    Höggradiga (III-IV) drabbar vanligtvis personer i ålder 55-70 år

•    Flertalet fall är sporadiska dvs orsaken till tumören är okänd

•    Enda kända riskfaktorn är joniserad strålning

•    Hos ca 5% finns fler fall av sjukdomen i familjen, då misstanke
om ärftlighet
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Förebyggande

• Krister 55 år gift, 3 vuxna barn, 
arbetar som elektriker, 
löpning och skidåkning (längd) stora intressen, 
fackligt aktiv

• Aldrig rökt, sparsam med alkohol

• Högt blodtryck vanligt i släkten

• Haft arbeten på kärnkraftverket i Oskarshamn, aldrig 
varit utsatt för stråldoser över rekommenderade
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Behov uppstår

• Tilltagande trötthet, orkar inte träna som förr

• Börjar glömma saker

• Söker företagshälsovården – utbränd? – demens?

• Fler symtom, bl a tappar ord, svårt att läsa tidningen

• Sjukskriven

• Epileptiskt anfall

• Inkommer till akutmottagningen
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Kontakt

• Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt 
standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd: 
• Förstagångs epileptiskt anfall (fokalt eller generaliserat). 

• Debut av fokalt neurologiskt bortfallssymtom (t.ex. halvsidig 
förlamning, koordinations-/balanssvårigheter, känselnedsättning, 
synfältsbortfall eller dysfasi/talpåverkan) progredierande över 
dagar eller veckor utan andra sannolika förklaringar (t.ex. känd 
multipel skleros eller känd metastaserad cancersjukdom). 

• Nytillkommen personlighetsförändring eller kognitiv nedsättning, 
progredierande över veckor eller ett fåtal månader.
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Forts    Kontakt

• Nytillkommen huvudvärk eller markant förändring i tidigare 
huvudvärksmönster (särskilt vid förekomst av illamående, 
kräkningar, staspapill eller andra symtom/fynd talande för 
ökat intrakraniellt tryck) som progredierar över veckor och 
där grundlig sjukhistoria och klinisk neurologisk 
undersökning inte har påvisat andra sannolika förklaringar. 

• DT- eller MRT-undersökning (utförd på andra indikationer) 
som föranleder misstanke om primär malign hjärntumör. 

Om radiologiska fynd talar för meningiom, hypofysadenom 
eller schwannom ska patienten dock utredas enligt ordinarie 
rutiner och inte remitteras till standardiserat vårdförlopp. 
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Utredning 

• CT hjärna med kontrast – förändring i vänster hemisfär

• MR hjärna visar ett  misstänkt höggradigt gliom temporalt 
vänster hemisfär

• Läggs in på strokeavdelning

• Kortison (Betapred)

• Kontakt med neurokirurgkliniken – telefon med jourhavande 
och bilder länkas 
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Utredning – SVF ledtider

Ingående ledtider 

• Patienter med misstänkt begynnande inklämning med eller utan medvetandepåverkan 
ska handläggas omgående. 

• Nedanstående ledtider gäller övriga patienter. 
• Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ledtider: Från Till Tid 
• Från Beslut välgrundad misstanke till TID Välgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalenderdag 
• Välgrundad misstanke– remiss mottagen Block A (DT) 2 kalenderdagar 
• Block A Block B (MR) 3 kalenderdagar 
• Block B Block C 
• Vid avskriven misstanke: besked om undersökningsresultat och sedan avslut 3 kalenderdagar 
• Block C Block D (preoperativ MDK eller motsvarande beslut) 4 kalenderdagar
• Block D Block G (operation) 
• Kodas som Kirurgisk åtgärd för diagnostik Högmalign: 7 kalenderdagar 
• (14 dagar mellan MR och operation) 
• Lågmalign                           42 kalenderdagar 
• Block G Behandlingsbeslut med patienten

(Ingen onkologisk behandling: kodas som ”behandlingsstart” Ingen ytterligare åtgärd) 
17 kalenderdagar 

• Behandlingsbeslut med patienten Behandlingsstart, onkologisk behandling 
Högmalign:                                                                                                                         11 kalenderdagar 

• Lågmalign:                                                                                                                          25 kalenderdagar 
• Bildundersökning Svar till remittenten 1 kalenderdag 
• Operation Postoperativ MRT 2 kalenderdagar 
• Operation Komplett PAD 14 kalenderdagar 
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Antal startade SVF och avslutade

Jämförande data för sydöst, datauttag på nationell sida för resultatåterkoppling SVF:  Resultat och statistik RCC i samverkan, 
SKL

Datauttag 2017-05-04, avser inrapporteringstid 2016-08-01 – 2017-01-31

Ledtidsresultat

SVF



Beslut om behandling/åtgärd

• Beslut om åtgärd tas av neurokirurg i samråd med inremitterande

• Operation beslutas och patienten överförs till neurokirurgiska 
kliniken 3 dagar efter diagnos

• Operation

• Postoperativ MR inom 72 timmar visar radikalt ingrepp

• Krister åker tillbaka till hemortssjukhuset 3 dagar efter operation, 
dysfasi men övrigt förbättrad

• Remiss skickas till onkologiska kliniken för postoperativ behandling
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Genomförd åtgärd/behandling

• Krister skrivs ut efter 7 dagar på hemortssjukhuset

• Successiv förbättring av talet – bedömd av logoped och 
arbetsterapeut

• Regional MDK  9 dagar efter operation med PAD-besked

• Krister har redan fått en kallelse till onkologiska kliniken

• Nybesök med information om PAD och planerad behandling

• Onkologisk behandling inleds inom 4 veckor efter operationen
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Uppföljning

• Efter avslutad onkologisk behandling görs kontroll MR som 
visar inga tecken till återfall

• Återremitteras till medicinkliniken  för fortsatt uppföljning på 
neurologmottagningen

• Poliklinisk fortsatt kontakt med logoped
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