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Standardiserade vårdförlopp (SVF) skall ge 
kortare väntetider och mer jämlik vård

Bakgrunden till satsningen på SVF är konstaterade skillnader 
nationellt i medianväntetider för cancerpatienter



Satsningen på Standardiserade vårdförlopp (SVF)
• Regeringen och SKL har kommit överens om att under 

2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta 
väntetiderna och minska regionala skillnader i cancervården.

• I Västra Götalandsregionen (VGR) omfattar satsningen 
knappt 70 miljoner kronor per år.

• Modellen är inspirerad av de danska "pakkeforløben" som 
tydligt kortat väntetiderna i dansk cancervård.

• Som hjälp vid införandet av SVF i VGR finns en projektgrupp 
med representanter från offentliga och privata vårdenheter, 
primärvård samt patient- och närståendeföreträdare.

• Standardiserade vårdförlopp bygger på processfokus och 
samarbete över organisationsgränser.



Införandet av SVF i VGR

• Vilka vårdförlopp som ska införas beslutas årligen nationellt

• Vårdförloppen tas fram nationellt av experter och representanter för varje 
förlopp.

• Införandet av SVF är förvaltningarnas ansvar

• RCC Väst samordnar införandet av SVF i VGR på uppdrag av 
Koncernledningsgruppen för Hälso- och sjukvård

• RCC Väst ingår i regionens kunskapsorganisation med uppdrag att stödja 
lärande och utveckling av cancervården



Kortare och mer jämlik utredning
SVF innefattar standardiserade utredningsförlopp från välgrundad 
misstanke till behandlingsstart.

• Ska ej begränsas av dagens organisation, struktur eller resurser
• Fördefinierade utredningssteg
• Ledtidsmätning i kalenderdagar
• Förutsätter kommunikation med och involvering av patient och 

närstående 



Fördefinierade 
utredningssteg

• Varje vårdförlopp har en 
beskrivning av de steg som 
ingår i utredningen samt 
totalledtid angiven i 
kalenderdagar.

• Ledtiden mäts från 
välgrundad misstanke 
konstaterats till avslut av 
utredningen, exv. start av 
behandling eller avslut då 
misstanke om cancer 
avskrivs.

• Delledtids-rekommendationer 
ges också för de olika 
utredningsstegen



Standardiserade vårdförlopp 2015
1 september 2015 gick starten för 5 standardiserade 
vårdförlopp i Västra Götalandsregionen: 

• Akut myeloisk leukemi
• Cancer i urinbåsa och urinvägar
• Huvud- och halscancer
• Magsäck- och matstrupscancer
• Prostatacancer



Standardiserade vårdförlopp 2016

4 april 2016:
• Bröstcancer
• Bukspottkörtelcancer
• Cancer i galla och gallvägar
• Levercancer
• Lymfom
• Myelom
• Äggstockscancer

2 maj 2016:
• Cancermisstanke vid allvarliga, 

diffusa symtom
• Cancer utan känd primärtumör 

(CUP)
• Lungcancer
• Maligna hjärntumörer
• Tjock- och ändtarmscancer
• Malignt hudmelanom

Under våren 2016 infördes ytterligare 13 standardiserade 
vårdförlopp:



Nya förlopp 2017
3 april 2017 kommer de vårdförlopp som skall införas under 
2017 att startas upp i VGR. De förlopp som utreds är:

• Akut leukemi*
• Analcancer
• Livmoderhalscancer
• Livmoderkroppscancer
• Maligna lymfom och KLL**
• Njurcancer
• Peniscancer
• Skelett- och mjukdelssarkom
• Sköldkörtelcancer
• Testikelcancer

*Sammanslagning av befintligt förlopp för AML med ALL
** Sammanslagning av befintligt förlopp för Maligna lymfom med KLL



Välgrundad misstanke = Start av SVF
• Välgrundad misstanke om cancer är startpunkten för 

ledtidsmätningen i det standardiserade vårdförloppet. Vad som 
föranleder välgrundad misstanke är definierat för varje SVF.

• Primärvården har en nyckelroll i de standardiserade vårdförloppen 
då de flesta patienter som senare visar sig ha cancer söker för sina 
besvär där. Många standardiserade vårdförlopp startas därför upp 
av primärvården som även skall informera patienten om vad 
standardiserat vårdförlopp innebär.

• Vid välgrundad misstanke ska patienten remitteras till 
specialistklinik samma dag.



Filterfunktion
• Filterfunktion ingår i vissa standardiserade vårdförlopp.

• Tanken med en filterfunktion är att vidareutreda patienter för att 
avgöra om välgrundad misstanke om cancer föreligger. Vilken 
undersökning eller specialistbedömning som utgör filterfunktion finns 
specificerat för varje standardiserat vårdförlopp. Filterfunktion kan till 
exempel utgöras av gynekolog eller röntgenundersökning.

• I förlopp med filterfunktion är det alltså efter utredning i 
filterfunktionen som välgrundad misstanke om cancer fattas. 
Om utredningen hos filterfunktionen visar att välgrundad misstanke 
föreligger ska patienten remitteras vidare till specialistklinik. 



Remiss för utredning enligt SVF
SVF-remiss ska märkas med:
• SVF
• Vilket förlopp/diagnos remissen gäller
• Datum för välgrundad misstanke/misstanke om cancer

SVF-remiss ska innehålla:
• Utförlig anamnes
• Information som efterfrågas i respektive standardiserat vårdförlopp

SVF-remisser ska faxas:
• Samma dag som misstanke väcks!
• Kontaktuppgifter finns på sjukhusens webbplatser hemsidor och 

länkar till sidorna finns på RCC Västs webbplats



Vid remittering - informera patienten
• Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på 

om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig 
sjukdom.

• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i 
den inledande fasen.

• Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och 
därför bör vara tillgänglig på telefon.

• Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

• Patientblad för samtliga vårdförlopp finns framtagna och är 
tillgängliga på RCC:s hemsida för standardiserade vårdförlopp.



Specialistsjukvårdens roll i SVF
• Specialistsjukvårdens roll är att utreda och behandla patienten 

enligt SVF

• Information om specifika förlopp finns dels som kortfilmer med 
regionala processägare, dels som skrifter på Regional 
cancercentrum västs webbplats: www.cancercentrum.se/vast

• I appen ”Cancervård” finns lättillgänglig 
information om alla standardiserade 
vårdförlopp.

http://www.cancercentrum.se/vast


Organisation av SVF i specialistsjukvården
• På varje förvaltning som hanterar cancerpatienter i VGR finns 

koordinatorer och lokala processledare utsedda samt förbokade tider 
eller motsvarande organiserat för omhändertagande av patienter enligt 
SVF.

• När remiss skickas för start av SVF kontaktas även aktuell SVF-
koordinator. Koordinatorns uppgift är att planera in utredningsbesök för 
patienter som ingår i SVF. Det är även koordinatorn eller en sekreterare 
som registrerar Start av SVF och Avslut av SVF. Kontaktuppgifter till 
SVF-koordinatorerna hittas på respektive förvaltnings hemsida och 
finns också länkat från RCC Väst hemsida. 

• Förutom en koordinator finns också, på varje sjukhus där SVF-
utredning sker, en utsedd lokal processledare per vårdförlopp. Den 
lokala processledarens uppgift är att skapa förutsättningar för att SVF 
ska fungera och utvecklas. I det ingår att se till att det finns förbokade 
tider till mottagning, radiologi, röntgen och MDK samt se till att SVF 
fortlöper enligt bestämmelser från SKL och regionala processägare.

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Registrering och uppföljning

• Start och avslut skall enligt nationella riktlinjer registreras för samtliga SVF-
patienter för att möjliggöra uppföljning av ledtider. För detta finns nationella 
KVÅ-koder utvecklade. Kodningsvägledningar för respektive vårdförlopp 
finns för nedladdning på www.cancercentrum.se

• Registreringen utgör också en viktig informationskälla gällande hur många 
patienter i de olika vårdförloppen som diagnosticeras med cancer och vilka 
behandlingar de får.

Start SVF 
(välgrundad misstanke 

om cancer)

V(XX)10

Utredning

V(XX)15-V(XX)44

Start av första 
behandling

V(XX)42-V(XX)65

Avslut av SVF innan 
första behandling

V(XX)70-V(XX)78

http://www.cancercentrum.se/


Registrering av SVF-patienter i VGR

• Offentliga förvaltningar i VGR registrerar start och avslut i ELVIS. För övriga 
aktörer i regionen kan registreringslösningen se olika ut beroende på 
överenskommelser inom regionen. Mer information om kodning och 
uppföljning hittar du på:
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/registrering-och-uppfoljning/

• För att underlätta verksamhetsutveckling och koordinering av vårdförloppen 
finns ett ledtidsregister, SVF-INCA, utvecklat på kvalitetsregisterplattformen. 
SVF-INCA erbjuds som ett hjälpmedel till verksamheterna och registrering 
är frivilligt och skiljt från ELVIS-registreringen. För mer information om SVF-
INCA vänligen kontakta RCC Väst. 



Mer information
• Mer information om standardiserade vårdförlopp finns på 

Regionala cancercentrum i samverkans webbplats: 
www.cancercentrum.se

• Vid frågor om införandet av SVF i Västra Götalandsregionen 
kontakta Nina Modig, projektledare, (nina.modig@rccvast.se)

http://www.cancercentrum.se/
mailto:nina.modig@rccvast.se




Standardiserat vårdförlopp
Akut leukemi (AML och ALL)
Information till primärvården

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi



Akut leukemi
• I Sverige upptäcks ca 370 nya fall av akut leukemi/år. 
• Inom VGR diagnosticeras ca 10 nya fall av ALL/år och ca 80 nya 

fall av AML/år.

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi



Misstanke
Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda
misstanke (enskilt eller tillsammans):
• nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla
• blåmärken eller blödningstendens
• infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid

(mer än 2 veckor)

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi



Vid misstanke
Misstanke ska föranleda snar kontroll av: 
• blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar
• fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
• om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi



Välgrundad misstanke om akut leukemi
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av
följande:
• omogna vita blodkroppar i perifert blod (t.ex. blaster eller

promyelocyter)
• anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller

trombocytopeni utan annan förklaring
• avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande

blodstatus

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi



Välgrundad misstanke om akut leukemi, forts.
Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart
remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. 

Observera: Vid påverkat allmäntillstånd eller alarmerande provsvar
ska hematologjour eller motsvarande kontaktas omedelbart för akut
bedömning. 

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi



Information till patienten
Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på 

om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig 
sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i 
den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför 
bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om 
annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och 
betydelsen av informationen.

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi



Remissuppgifter
Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 
innehålla:
• anamnes, ange särskilt

 symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 företagen utredning
 allmäntillstånd och samsjuklighet
 tidigare sjukdomar och behandlingar
 läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella
telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande
(direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi



Utredande enheter i regionen
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra
• Kungälvs sjukhus
• Uddevalla sjukhus
• Skaraborgs sjukhus Lidköping
• Skaraborgs sjukhus Skövde
• Södra Älvsborgs sjukhus Borås
• Alingsås lasarett
• Halland: Varberg och Halmstad

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi



Ledtider

Från Till Tid
Välgrundad misstanke Start av behandling 6 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta.

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi



Hege Garelius
Regional processägare 
Akut leukemi

hege.garelius@vgregion.se

Standardiserat vårdförlopp Akut leukemi

mailto:hege.garelius@vgregion.se




Standardiserat vårdförlopp
Analcancer
Information till primärvården

Standardiserat vårdförlopp Analcancer



Analcancer
• I Sverige upptäcks ca 150 nya fall av analcancer/år. 
• Inom VGR diagnosticeras ca 20 nya fall av analcancer/år.

Standardiserat vårdförlopp Analcancer



Misstanke
Följande ska föranleda misstanke oavsett ålder:
• nytillkommen knöl/förändring analt
• anal smärta
• anala sår och fissurer
• atypiska eller tätt återkommande perianala abscesser
• blod i avföringen
• nytillkomna trängningar till avföring eller läckage

Standardiserat vårdförlopp Analcancer



Vid misstanke
Vid misstanke ska följande utföras:
• anamnes inkl. identifiering av riskgrupper
• inspektion av analregionen
• rektalpalpation
• palpation av ljumskar
• om möjligt rektoskopi

Om undersökningarna leder till förmodat godartat fynd ska patienten
informeras om att oförändrade symtom efter fyra veckor bör
föranleda ny kontakt med primärvården.

Standardiserat vårdförlopp Analcancer



Välgrundad misstanke om cancer
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av
följande:
• stark malignitetsmisstanke vid klinisk undersökning
• initialt förmodad godartad anal eller perianal förändring som

kvarstår oförändrad efter fyra veckor trots riktad behandling
• nytillkomna eller förändrade anala symtom utan annan uppenbar

förklaring hos följande riskgrupper: 
 HIV-positiva
 immunsupprimerade personer
 personer som har eller har haft HPV-relaterad genital in situ eller

invasiv neoplasi
• histopatologiskt, skivepitelcancer, fynd talande för analcancer
• bilddiagnostiskt fynd talande för analcancer

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart
remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Standardiserat vårdförlopp Analcancer



Information till patienten
Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), 
informera om: 
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på

om patienten har eller inte har cancer
• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i

den inledande fasen
• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför

bör vara tillgänglig på telefon
• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om 
annat.  Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och
betydelsen av informationen

Standardiserat vårdförlopp Analcancer



Remissuppgifter
Remissen vid välgrundad misstanke ska innehålla:
• anamnes, ange särskilt

 symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 företagen utredning
 allmäntillstånd och samsjuklighet, särskilt HIV
 tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt känd förekomst av HPV, 

cervix- eller vulvacancer
 läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 rökning
 social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp Analcancer



Utredande enheter i regionen

• SU/Östra, Göteborg
• SÄS, Borås
• NÄL, Trollhättan
• SkaS, Skövde
• SkaS, Lidköping

• Hallands sjukhus, Varberg
• Alingsås lasarett
• Kungälvs sjukhus
• Capio Lundby Närsjukhus
• Frölunda Specialistsjukhus

Standardiserat vårdförlopp Analcancer



Ledtider

Från Till Tid
Välgrundad misstanke Start av behandling 46 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta:

Standardiserat vårdförlopp Analcancer



Mer information om SVF
Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns 
på regionalt cancercentrum västs hemsida: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/

Standardiserat vårdförlopp Analcancer

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Susanne Ottosson
Regional processägare anal, tjock- och 
ändtarmscancer

Susanne.ottosson@vgregion.se

Standardiserat vårdförlopp Analcancer

mailto:Susanne.ottosson@vgregion.se




Standardiserade VårdFörlopp
och Diagnostiskt Centrum SÄS

Martin Pilhall, Läkarchef Medicinsektionen
Ken tHaglund, Överläkare MAVA

Lena Malmberg, Överläkare Onkologi
-----

Medicinkliniken SÄS



Upplägg presentation

• Diagnostiskt centrum SÄS – M Pilhall

• SVF Allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer – K Haglund

• SVF CUP - Lena Malmberg



Diagnostiska Centrum i Västra Götaland

• SU/Östra
• Västra Frölunda Specialistsjukhus
• SÄS
• SKAS
• NÄL



Diagnostiskt Centrum på SÄS

• Startade 2 maj organiserat under MAVA på Medicinkliniken
• Två Standardiserade VårdFörlopp (SVF)

– Allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer - 200/år?
• Kent Haglund, överläkare MAVA

– CUP (Cancer Unknown Primary) – 40/år?
• Lena Malmberg, överläkare onkologmottagningen

• Koordinatorer
– Annicka Prissberg, ssk
– Thyronne Hällgren, ssk

• Sekreterare
– Annelie Jagendal
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Remisser till Diagnostiskt centrum 2017-02-24



Remisser till Diagnostiskt centrum – 2017-02-24

• 92 remisser
– Accepterade – 36

• Allvarliga ospecifika symptom – 22
• CUP – 14

– Avböjda/returnerade – 56
• Annan SVF eller enhet – 14
• Ofullständig remiss eller utredning - 17
• Annan förklaring, rek behandling eller utredning – 17
• Långvariga besvär - 3
• Inneliggande – 5



Take home message!

• Kommunikation med fax/telefon!
• Ring oss om ni är osäkra!
• Fullödiga remisser med utredning enligt SVF – välgrundad 

misstanke…!



Kommunikation med Diagnostiskt centrum

• Telefon koordinator: 2942
• Fax koordinator: 2946

• All kommunikation via fax eller telefon för alla 
inblandade!

• Tolkbehov?!
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Skillnader i medianväntetid



• Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 
2015 – 2018 för att

– Förkorta väntetiderna 
– Minska de regionala skillnaderna
– Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter
– Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och 

regionala cancercentrum
– Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman

Satsning på cancervården



Ett innehållsmässigt definierat utredningsförlopp som beskriver
– Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer.
– Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om 

behandling.
– Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder.

Standardiserade vårdförlopp



• Infördes under 2015
– AML (Akut myeloisk leukemi)
– Huvud- och halscancer
– Matstrups- och magsäckscancer
– Prostatacancer
– Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

• Införs under 2016

Standardiserade vårdförlopp

• Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
• Bröstcancer
• Cancer i bukspottkörteln och periampullärt
• Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång
• Cancer utan känd primärtumör (CUP)
• Lungcancer

• Maligna lymfom
• Malignt melanom
• Myelom
• Primär levercancer
• Primära maligna hjärntumörer
• Tjock- och ändtarmscancer
• Äggstockscancer



• Tas fram under 2016 för införande under 2017
– Akut lymfatisk leukemi (ALL) – eventuellt ihopslagning med AML

– Analcancer

– Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) – eventuellt ihopslagning med lymfom

– Livmoderhalscancer

– Livmodercancer

– Njurcancer

– Peniscancer

– Skelett- och mjukdelssarkom

– Sköldkörtelcancer

– Testikelcancer

Standardiserade vårdförlopp



– Framtagande av nya standardiserade vårdförlopp.

– Stöd till landstingens kommunikationsinsatser och dialog inom verksamheterna.

– Nationella och regionala insatser riktade till både offentliga och privata vårdgivare inom primärvården.

– Stöd och stimulans till landstingens arbete med att genomföra handlingsplanerna.

– Uppbyggnad av system för mätning, uppföljning och redovisning av väntetider.

Nationellt och regionalt stöd från SKL 
och regionala cancercentrum



Information och distribution av
standardiserade vårdförlopp
www.cancercentrum.se Mobilappen Cancervård

http://www.cancercentrum.se/
http://www.cancercentrum.se/


Beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015-09-30

• Diagnostiskt centrum vid 5 sjukhus skall inrätta DC

• RCC skall stödja, samordna etablering, koordinera med nya Standardiserade Vårdförlopp (SVF)

• Introduktionsfinansiering under 2 år



Allvarliga ospecifika symptom som kan stå för cancer

• Misstanke
– Ofta ingår dock ett eller flera av nedanstående symtom eller fynd, nytillkomna och utan rimlig 

förklaring: 
• Allmän sjukdomskänsla 
• Uttalad trötthet 
• Aptitlöshet 
• Större oavsiktlig viktnedgång 
• Feber mer än 2 veckor 
• Smärtor 
• Patologiska laboratorievärden, t.ex. lågt blodvärde, förhöjt alkaliskt fosfatas, förhöjd sänka eller förhöjt 

kalcium 
• Markant ökning av antalet kontakter med hälsovården 
• Markant ökning av läkemedelskonsumtionen 



Patienter med Allvarliga ospecifika symptom…

• Vid misstanke
– Fördjupad anamnes och status
– Omfattande provtagning

• SR, CRP, s- och u-elforeser
• H1, P4, LD
• B12, folat, ferritin
• Glukos
• TSH
• PSA
• U-sticka

– Ev riktad undersökning, t.ex. röntgen, gynekologisk undersökning m.m.



Patienter med Allvarliga ospecifika symptom…

• Välgrundad misstanke
– Om undersökningarna inte ger misstanke om annan diagnos föreligger 

välgrundad misstanke, alltså indikation för att remittera patienten till fortsatt 
utredning enligt standardiserat vårdförlopp. 

– Samtliga undersökningar enligt ovan skall vara genomförda



Patienter med Allvarliga ospecifika symptom…

• Remiss till utredning vid välgrundad misstanke
•

– Innan remissen skrivs ska man överväga om patienten önskar, har nytta av och klarar av utredningen. Beslutet ska fattas 
tillsammans med patienten och ev. närstående om patienten önskar det. 

– Remissen ska innehålla
• anamnes, ange särskilt

– grund för misstanke
– svar pa ̊ samtliga undersökningar enligt ovan
– eventuella övriga utredningar
– allmäntillstånd och samsjuklighet
– tidigare sjukdomar och behandlingar
– läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
– social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar 

– kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer 

– uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer). 



Patienter med Allvarliga ospecifika symptom…

• Kommunikation och delaktighet 

– Den som remitterar skall informera patienten om 
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda pa ̊ om patienten har eller inte har cancer eller 

någon annan allvarlig sjukdom 

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig pa ̊ telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 



Ledtider SVF Allvarliga ospecifika symptom





Patienter med allvarliga ospecifika symptom…

• Multidisciplinär konferens
– När diagnos inte kan ställas men fortsatt utredning inte aktuell inom det standardiserade vårdförloppet bör en samlad 

bedömning av utredningen ske i ett multidisciplinärt team, vid MDK eller liknande, för att avgöra hur patienten ska följas 
vidare. 

• Avslutande samtal med patienten
– När utredningen är avslutad ska patienten ha ett avslutande samtal med utredningsansvarig läkare med besked om 

utredningens resultat och beslut om kommande steg. Patienten bör få en skriftlig sammanfattning av utredningen. 



Hur har det gått…???



SVF-tider dagar

Medel Spridning

AOS 15,9 2-59 3/11 patienter >18 dagar

CUP 23,4 8-42

Totalt 18,2 2-59



Fynd
• CUP - 7

– CUP – 2
– Lungcancer – 1
– Myelom – 1
– Mesenchymal tumör, GIST? – 1
– Malignt melanom – 1

– Under utredning - 1

• AOS - 15
– Lymfom – 1
– Lungcancer – 2
– Levercancer - 1
– Ulcus - 1
– Spinal stenos – 1
– Mb Tietze – 1
– Parodontit - 1
– Postinfektiös asteni - 1
– Vidare utredning (neurolog/reumatolog) – 2

– Under utredning – 4



CUP – cancer med okänd primärtumör

• Lena Malmberg, överläkare onkologmottagningen





Standardiserat vårdförlopp
Maligna Lymfom och 
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Information till primärvården

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL



Maligna lymfom och KLL
• I Sverige upptäcks ca 1900 nya fall av lymfom och 500 nya fall av 

KLL per år.
• Inom VGR upptäcks ca 360 nya fall av lymfom och 100 KLL per år.

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL



Misstanke
Följande kan föranleda misstanke:
• en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter 

vid klinisk undersökning*
• palpabel mjälte
• feber mer än 38 grader utan annan förklaring, t.ex. infektion
• oavsiktlig viktnedgång
• nattsvettningar.

* Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas
inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte
patienten samtidigt har lymfocytos > 10 x 109/L.

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL



Vid misstanke
Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom eller
KLL, t.ex. vid ovanstående symtom: 
• blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, 

trombocyter) 
• fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
• vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns annan

förklaring, t.ex. infektion, vaccination, genomgången operation, sår

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL



Välgrundad misstanke om cancer
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av
följande:
• en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter 

vid klinisk undersökning, utan annan förklaring*
• palpabel mjälte, utan annan förklaring
• lymfocytos i differentialräkning (> 10 x 109/L) 
• misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan

utredning
• misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL



Information till patienten
Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), 
informera om: 
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på

om patienten har eller inte har cancer. 
• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den 

inledande fasen.
• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför

bör vara tillgänglig på telefon. 
• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.   

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om 
annat.  Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och
betydelsen av informationen. 

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL



Remissuppgifter
Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 
innehålla:
• anamnes, ange särskilt

 vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och
utredningsfynd

 symtomduration
 allmäntillstånd och övriga sjukdomar
 tidigare sjukdomar och behandlingar
 läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL



Utredande enheter i regionen

• SU/Sahlgrenska
• SU/Östra
• NU-sjukvården/Uddevalla
• SÄS/Borås
• SkaS/Skövde

• SkaS/Lidköping
• Hallands sjukhus/Varberg
• Kungälvs sjukhus
• Alingsås lasarett

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL



Ledtider

Patientgrupp Från Till Tid

Strålbehandling Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling

26 kalenderdagar

Läkemedel, lymfom Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling

18 kalenderdagar

Läkemedel, KLL Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling

22 kalenderdagar

Aktiv expektans Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling 
(sammanfaller med 
behandlingsbeslut)

16 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta:

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL



Mer information om SVF
Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns 
på regionalt cancercentrum västs hemsida: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Herman Nilsson-Ehle
Regional processägare 
Maligna lymfom och KLL

Herman.nilsson-ehle@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
MALIGNA LYMFOM OCH 
KRONISK LYMFATISK LEUKEMI, KLL

Standardiserat vårdförlopp Maligna lymfom och KLL





Standardiserat vårdförlopp 
Livmoderhalscancer
Information till primärvården

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer



Livmoderhalscancer
• I Sverige upptäcks ca 450-500 nya fall av livmoderhalscancer/år. 
• Inom VGR diagnosticeras ca 80 nya fall av livmoderhalscancer/år.

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer



Misstanke
Följande ska föranleda misstanke:
• kontaktblödningar (t.ex. blödning vid samlag) 
• postmenopausal blödning
• upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
• ihållande, vattniga flytningar
• uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
• bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer



Vid misstanke
• Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk

undersökning (filterfunktion). 

• Filterfunktionen utförs av gynekologen och omfattar gynekologisk
undersökning, vaginalt ultraljud, cytologi samt biopsi vid synlig
förändring.

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer



Information till patienten
Inför remiss till filterfunktionen ska patienten informeras om:
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på 

om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig 
sjukdom

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför 
bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer



Remissuppgifter
Remissen till filterfunktionen ska innehålla:
• anamnes, ange särskilt

- symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
- ev. företagen utredning
- tidigare sjukdomar och behandlingar
- Läkemedelsöverkänslighet
- läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
- social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer



Välgrundad misstanke om cancer
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
• stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk

undersökning, t.ex. synlig tumör på livmoderhalsen
• histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer



Utredande enheter i regionen

Vid misstanke - Gynekologmottagningar i regionen

Vid välgrundad misstanke - Kvinnoklinikerna vid:
• SU/Sahlgrenska – Göteborg
• SÄS – Borås
• NU-sjukvården – Trollhättan
• SkaS – Skövde och Lidköping
• Halland – Varberg
• Capio Lundby Närsjukhus – Göteborg

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer



Ledtider

Patientgrupp Från Till Tid

Kirurgi Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling 21 kalenderdagar

Strålbehandling, 
läkemedelsbehandling 
eller kombinerad strål- och 
läkemedelsbehandling

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling 25 kalenderdagar

Icke tumörspecifik, 
palliativ, symtomlindrande 
behandling

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling 
(sammanfaller 
med 
behandlingsbeslut)

11 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta:

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer



Mer information om SVF
Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns 
på regionalt cancercentrum västs hemsida: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Karin Bergmark
Pär Hellberg
Regionala processägare 
Livmoderhalscancer

Karin.bergmark@vgregion.se
Par.hellberg@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
LIVMODERHALSCANCER

Standardiserat vårdförlopp Livmoderhalscancer

mailto:Karin.bergmark@vgregion.se
mailto:Par.hellberg@vgregion.se




Standardiserat vårdförlopp 
Livmoderkroppscancer
Information till primärvården

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer



Livmoderkroppscancer
• I Sverige upptäcks ca 1400 nya fall av livmoderkroppscancer/år. 
• Inom VGR diagnosticeras ca: 270-290 nya fall av 

livmoderkroppscancer/år.

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer



Misstanke
Ett eller flera av följande ska föranleda misstanke:
• postmenopausal blödning
• nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal

kvinna som inte svarar på sedvanlig behandling
• pyometra/hematometra
• avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-

/postmenopausal kvinna

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer



Vid misstanke
Remiss vid misstanke om livmoderkroppscancer ska skickas till 
gynekologen. 

Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar:
• gynekologisk undersökning
• transvaginalt ultraljud
• ev. endometriebiopsi

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer



Information till patienten
Inför remiss till filterfunktionen ska patienten informeras om:
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på 

om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig 
sjukdom

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför 
bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer



Remissuppgifter
Remissen till gynekolog (filterfunktion) ska innehålla:
• frågeställning: gynekologisk cancer?
• anamnes, ange särskilt: 

 symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
 ev. företagen utredning
 tidigare sjukdomar och behandlingar
 läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia)
 social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer



Välgrundad misstanke om cancer
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
• förtjockad slemhinna ≥ 5 mm eller omätbar slemhinna hos

postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning
• kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk

cancer
• histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande

misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi)

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer



Utredande enheter i regionen
Vid misstanke - Gynekologmottagningar i regionen

Vid välgrundad misstanke - Kvinnoklinikerna vid:
• SU/Sahlgrenska – Göteborg
• SÄS – Borås
• NU-sjukvården – Trollhättan
• SkaS – Skövde och Lidköping
• Halland – Varberg

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer



Ledtider

Patientgrupp Från Till Tid

Primär kirurgi Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling

32 kalenderdagar

Primär strål- eller 
läkemedelsbehandling

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling

39 kalenderdagar

Palliativ symtom-
lindrande behandling när 
tumörspecifik behandling 
inte är aktuell*

Beslut välgrundad 
misstanke

Behandlingsbeslut 
(kodas som start av 
första behandling)

25 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta:

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer



Mer information om SVF
Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns 
på regionalt cancercentrum västs hemsida: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Janusz Marcickiewicz
Karin Bergmark
Regionala processägare 
livmoderkroppscancer

Janusz.marcickiewicz@regionhalland.se
Karin.bergmark@vgregion.se

Standardiserat vårdförlopp Livmoderkroppscancer

mailto:Janusz.marcickiewicz@regionhalland.se
mailto:Karin.bergmark@vgregion.se




Standardiserat vårdförlopp 

Matstrups- och magsäckscancer

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015



Esofaguscancer

400 fall / år i Sverige
Skivepitelcancer (ca 45%)
Adenocarcinom

75% män 25% kvinnor
60% debuterar > 70 år



Kurativt syftande kirurgi

Möjlighet till kirurgi beror av TNM stadium

Preoperativ cytostatika alt radio-kemo

Resektion med ventrikeltub

5-års överlevnad ca 35%

Överlevnad är beroende av stadium vid op. (TNM)

Avgörande prognostiska faktorer är ålder, defekt 
lungfunktion och låg fysisk prestationsförmåga (≤80 Watt).



Ventrikelcancer
• Ca 800 fall /år
• Något vanligare hos män
• Incidensen har sjunkit brant sedan 50-talet
• Ovanligt bland unga, ökar efter 40, ökar brant efter 65 år



Kurativt syftande kirurgi

• 50% av pat blir opererade

• Subtotal gastrektomi eller gastrektomi
Rekonstruktion som Roux-en-Y eller BII
Omentet tas bort

• Neoadjuvant cytostatika ges om pat bedöms klara av beh
(3 mån cytostatika 1 mån återhämtning 3 mån cyt)



Prognos

Overall, 5-års-överlevnad ca 20 %

Inga recidiv efter ca 5-6 år

Kirurgi är enda chansen till bot!



ÄNDRA DENNA SIDFOT VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT

Standardiserat VårdFörlopp
SVF esofagus-ventrikel

Gastroskopi visar rimlig misstanke om cancer



Symtom och tecken som ger misstanke
Järnbristanemi med F-Hb +

Gastrointestinal blödning

Ofrivillig viktnedgång 

Tidig mättnad >3v

Nytillkomna kräkningar >3v

DYSFAGI
= Nytillkomna sväljsvårigheter ”ALARM-symtom”

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015



REMISS FÖR GASTROSKOPI
• Remissen prioriteras efter om cancermisstanke eller inte

• Remissen prioriteras efter sitt innehåll 

• Beskriv anamnes, symtom, ange eventuella läkemedel ffa
NSAID eller blodförtunnande (för ev. biopsitagning), 
överkänslighet, kontaktuppgifter till patienten

•Ange: Misstanke cancer!
• Informera patienten om varför undersökningen görs.
• Faxa remissen till endoskopienheten

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015



Undvik
• radiologiska utredningar: 

Svalgröntgen, esofagusröntgen etc: 

-fördröjer oftast utredningen, ibland med månader.  

Om tumör i matstrupe/magsäck uteslutits kan man fortsätta att utreda 
patientens besvär med riktade utredningar polikliniskt i öppenvården. 

• ”vänta och se”: 
patienterna har ofta episodisk dysfagi i början som tilltar över tid 

Kött - mjuk mat- mos - soppa - vatten/saliv

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015



ledtider: 
remissbeslut vid misstanke -> 

vårdcentralen

remissankomst filterfunktion

endoskopienhet

FILTERFUNKTION

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015

1 kalenderdag



ledtider: 
remissbeslut vid misstanke -> 

vårdcentralen

remissankomst filterfunktion

endoskopienhet

Remissbedömning

Gastroskopi 

FILTERFUNKTION

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015

7 kalenderdagar

1 kalenderdag



Standardiserat vårdförlopp startar då
• Makroskopisk tumörmisstanke vid gastroskopi eller 

• PAD som visar cancer.

= välgrundad misstanke om cancer

• ENDOSKOPISTEN ansvarar för att 

remittera patient till utredande enhet och 

informera patient om fynd och anledning 
Återremittera om cancermisstanke avskrivs

SVF

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015



Standardiserat vårdförlopp
Syfte med vidare utredning är att 

1) fastställa om sjukdomen tekniskt går att behandla kurativt

2) fastställa om patienten klarar att genomgå kurativt 
syftande behandling

3) fastställa om patienten bör erbjudas annan, palliativ 
behandling 

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015

Tidig diagnos och effektiv utredning fram till behandlingsbeslut



SVF

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015

Endoskopienhet



SVF

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015

Endoskopienhet



SVF

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015

Endoskopienhet

remissbeslut 
start av SVF



SVF

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015

Endoskopienhet

1 dag 
Utredande enhet
= kirurgmottagningen
koordinerande ssk + tidboken

remissbeslut 
start av SVF



SVF

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015

Endoskopienhet

1 dag 
Utredande enhet
= kirurgmottagningen
koordinerande ssk + tidboken

remissbeslut 
start av SVF

Utredningsblock A:
CT-torax-buk

PAD



SVF

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015

Endoskopienhet

1 dag 
Utredande enhet
= kirurgmottagningen
koordinerande ssk + tidboken

remissbeslut 
start av SVF

Utredningsblock A:
CT-torax-buk

PAD

Första 
mottagningsbesök

5 dag 



Utredningsblock

A: CT thorax, buk, blodprov

Anamnes, status nutritionsbed. 

B: Funktionstester
Arbets-EKG, spirometri

C: Diagnostisk laparoskopi,

biopsi, EUS

Standardiserat vårdförlopp

MDK Patinfo & 
BESLUT

SVF avslutas

7 dagar

15 dagar

3 dagar

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015



När avslutas Standardiserat Vårdförlopp?

Behandlingsbeslut finns
(Ev). behandling påbörjas

PAD visar inte tumör, 
pat har inte cancer.

Primärvården

PAD har annan cancer 

Annat SVF

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015



Behandlingsbeslut

• Sker tillsammans med patienten.

• Ansvarig kirurg informerar om MDK rekommendation.

• Patienter som kan komma ifråga för kurativt syftande 
behandling informeras på Sahlgrenska. Övriga patienter 
informeras av utredande kirurgenhet.

• Närstående 

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015



Take-home message:

• Alarm-symtom, Dysfagi

• GASTROSKOPI – Remiss med tydlig frågeställning . 
CANCER? och symtombeskrivning. Faxa in remissen!

• Undvik olika radiologiska utredningar, ”Vänta och se” 
prover etc.. 

• SVF startar efter gastroskopi malignuspekt fynd

MATSTRUPS- OCH MAGSÄCKSCANCER  HT 2015



Standardiserat vårdförlopp
Njurcancer
Information till primärvården

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer



Njurcancer
• I Sverige upptäcks ca 1000 nya fall av njurcancer/år. 
• Inom VGR diagnosticeras 200 nya fall av njurcancer/år.

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer



Misstanke
Följande symtom ska föranleda misstanke:
• makroskopisk hematuri utan annan verifierad diagnos (kan vara

välgrundad misstanke i standardiserat vårdförlopp för urinblåse-
och urinvägscancer)

• palpabel resistens i flanken
• smärta i flanken
• nydebuterat varicocele som inte tömmer sig i liggande

OBS! Endast 37 % av patienter med njurcancer har symptom. 
Majoriteten diagnosticeras som bifynd vid bilddiagnostik av 
annan orsak.

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer



Vid misstanke
Vid misstanke ska patienten remitteras till en
bilddiagnostikundersökning (filterfunktion):
• I första hand en DT-undersökning, utan och med kontrastmedel. 
• Vid reducerad njurfunktion kan MRT eller ultraljud med kontrast

vara alternativ. 

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer



Välgrundad misstanke om cancer
Välgrundad misstanke föreligger vid ett bilddiagnostiskt fynd
talande för njurcancer

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer



Information till patienten
Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på 

om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig 
sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i 
den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför 
bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer



Remissuppgifter
Remissen vid välgrundad misstanke ska innehålla:
• anamnes, ange särskilt

- fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
- eventuella symptom
- företagen utredning, ange röntgenenhet
- kreatininvärde
- allmäntillstånd och samsjuklighet
- tidigare sjukdomar och behandlingar
- läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
- social situation, eventuella språkhinder eller

funktionsnedsättningar
• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer



Utredande enheter i regionen
• SU/Sahlgrenska, Göteborg
• SÄS, Borås
• NU-sjukvården, Uddevalla
• SkaS, Skövde
• Hallands sjukhus, Varberg

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer



Ledtider

Patientgrupp Från Till Tid
Basutredning Beslut 

välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling

27 kalenderdagar

Utökad utredning Beslut 
välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling

41 kalenderdagar

Icke tumörspecifik, 
palliativ, symtom-
lindrande behandling

Beslut 
välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling/kliniskt 
behandlingsbeslut

Senast i 
samband med 
ovanstående 
tider

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta:

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer



Mer information om SVF
Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns 
på regionalt cancercentrum västs hemsida: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Magnus Fovaeus och
Åsa Jellvert
Regionala processägare 
Njurcancer

Magnus.fovaeus@vgregion.se
Asa.jellvert@vgregion.se

Standardiserat vårdförlopp Njurcancer

mailto:Magnus.fovaeus@vgregion.se
mailto:Asa.jellvert@vgregion.se




Standardiserat vårdförlopp
Peniscancer
Information till primärvården

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Peniscancer
• I Sverige upptäcks ca 140 nya fall av peniscancer/år. 
• Inom VGR diagnosticeras ca: 25 nya fall av peniscancer/år.

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Misstanke
Följande kvarstående symtom från penis ska föranleda
misstanke:
• ett svårläkt sår
• röda områden
• en förhårdnad
• illaluktande flytningar från en trång förhud
• återkommande blödningar
• Smärta

Observera: ett eller flera av ovanstående symtom i kombination
med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna ger välgrundad
misstanke.

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Vid misstanke
Vid misstanke utan annan uppenbar orsak ska patienten remitteras till 
urolog eller dermatolog (filterfunktion). 

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Information till patienten
Inför remiss till filterfunktionen ska patienten informeras om:
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på 

om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig 
sjukdom

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför 
bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Remissuppgifter
Remissen till filterfunktionen ska innehålla:
• anamnes, ange särskilt

 symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
 företagen utredning
 inguinalt lymfkörtelstatus
 tidigare sjukdomar och behandlingar
 läkemedelsöverkänslighet
 läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

• fotodokumentation är önskvärd
• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Välgrundad misstanke om cancer
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
• klinisk misstanke om peniscancer vid bedömning av urolog eller

dermatolog
• histopatologiskt fynd talande för invasiv peniscancer
• symtom som föranleder misstanke (enligt tidigare bild) i

kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Information till patienten
Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på 

om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig 
sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i 
den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför 
bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om 
annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och
betydelsen av informationen. 

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Remissuppgifter
Remissen vid välgrundad misstanke ska innehålla:
• anamnes, ange särskilt

 symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 företagen utredning
 PAD-svar
 allmäntillstånd och samsjuklighet
 tidigare sjukdomar och behandlingar
 läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

• inguinalt lymfkörtelstatus
• fotodokumentation
• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Utredande enheter i regionen

• SU/Sahlgrenska, Göteborg
• NU-sjukvården, Uddevalla
• SÄS, Borås eller Skene
• SkaS, Skövde eller Lidköping
• Hallands sjukhus, Varberg

• Kungälvs sjukhus
• Alingsås lasarett
• Urologix
• Capio Lundby Närsjukhus
• Carlanderska

Vid misstanke, remittera till urolog eller dermatolog vid:

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Utredande enheter i regionen

Vid välgrundad misstanke, remittera till:

• SU/Sahlgrenska

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Ledtider

Patientgrupp Från Till Tid

Kurativt syftande kirurgi 
vid nationellt centrum

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling

31 kalenderdagar

Läkemedelsbehandling 
(neoadjuvant cytostatika)

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första 
behandling

27 kalenderdagar

Symtomlindrande palliativ 
behandling eller tumör-
specifik palliativ 
behandling

Beslut välgrundad 
misstanke

Behandlingsbeslut 
(kodas som start av 
första behandling)*

17 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta.

*Behandlingsbeslut ska anges som mätpunkt, men behandlingen kan avvakta tills 
patienten får symtom som kräver symtomlindring

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer



Mer information om SVF
Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns 
på regionalt cancercentrum västs hemsida: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Svante Bergdahl
Regional processägare 
Peniscancer

Svante.bergdahl@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP 
PENISCANCER

Standardiserat vårdförlopp Peniscancer

mailto:Svante.bergdahl@vgregion.se




Standardiserade vårdförlopp SVF

Bild- och funktionsmedicin
SÄS

2017-02-24 Introduktion till Standardiserade vårdförlopp i VGR



Komplexitet i siffror

5 26 50
7 F, 16 A, 8 B, 10 C, 6 

D, 1 E, 1 F, 1 G

14 1 000
80 000

120 000
50/50



Filterfunktion
• Filterfunktion ingår i vissa standardiserade vårdförlopp.

• Tanken med en filterfunktion är att vidareutreda patienter för att 
avgöra om välgrundad misstanke om cancer föreligger. Vilken 
undersökning eller specialistbedömning som utgör filterfunktion finns 
specificerat för varje standardiserat vårdförlopp. Filterfunktion kan till 
exempel utgöras av gynekolog eller röntgenundersökning.

• I förlopp med filterfunktion är det alltså efter utredning i 
filterfunktionen som välgrundad misstanke om cancer fattas. 
Om utredningen hos filterfunktionen visar att välgrundad misstanke 
föreligger ska patienten remitteras vidare till specialistklinik. 



Filterfunktion Bild- och funktionsmedicin
Införda 2016
• Cancer i bukspottkörteln och periampulär cancer
• Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång
• Primär levercancer
• Lungcancer

Införs 3 april 2017
• Njurcancer
• Testikelcancer
• Sköldkörtelcancer

2017-02-28 Namn | Sammanhang
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Remiss för utredning enligt SVF
SVF-remiss ska märkas med:
• SVF
• Vilket förlopp/diagnos remissen gäller
• Datum för välgrundad misstanke/misstanke om cancer

SVF-remiss ska innehålla:
• Rätt frågeställning
• Utförlig, relevant anamnes
• Information som efterfrågas i respektive standardiserat vårdförlopp
• Aktuellt kreatininvärde (<3mån primärvård, <48h om inneliggande)
• Tolkbehov, ev handikapp
• Aktuellt telefonnummer till patienten
• Telefonnummer till remittenten

Kortversioner av SVF med anvisningar finns på cancercentrums 
hemsida.



Hur ser det ut idag

• Bristfällig anamnes
(8 av 10 remisser till urologen från primärvården saknar en välskriven 
anamnes, leder till ofullständiga röntgenremisser vilket försvårad 
bedömning hos oss)

• För många /spretiga frågeställningar, leder till onödiga undersökningar
• De flesta remisserna är märkta med SVF men ej med vilket förlopp
• Dåligt informerade patienter

2017-02-28 Namn | Sammanhang



Vad ger en välskriven remiss
• Patientsäkerhet
• Rätt prioritering
• Snabbt svar
• Korrekt bedömning
• Mindre onödiga undersökningar = kortare köer
• Tryggare patient

2017-02-28 Namn | Sammanhang



Vid remittering - informera patienten
• Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på 

om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig 
sjukdom.

• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i 
den inledande fasen.

• Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och 
därför bör vara tillgänglig på telefon.

• Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

• Patientblad för samtliga vårdförlopp finns framtagna och är 
tillgängliga på RCC:s hemsida för standardiserade vårdförlopp.



Ny SVF thyroidea 3 april 2017

• SVF finns för Huvud- och halscancer (se RCC).
– ÖNH filterfunktion för alla knölar på halsen som INTE 

härrör från thyroidea.



2017-02-28 Namn | Sammanhang



Bakgrund
• 5% av alla vuxna har knöl /knölar i thyroidea
• Varje år får 550-600 personer sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) i 

Sverige. 
• Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än bland män. 
• Cancer i sköldkörteln brukar delas in i fyra grupper. Papillär är 

vanligast och står för nästan 80 % av fallen. Även follikulär är relativt 
vanlig (ca 10%). Medullär (<10 %) och anaplastisk är mer sällsynta.

• De allra flesta blir friska efter behandling. 
• Prognosen för de vanligaste formerna av sköldkörtelcancer är i de allra 

flesta fall god, även vid återfall. Den relativa femårsöverlevnaden är 
över 80 procent.

• Papillär thyroideacancer ökar.



2016

Totalt 238 enskilda patienter genomfört FNAC 
hos oss.

• Bethesda III 39 st (3 st II-III)
• Bethesda IV 5 st
• Bethesda V 3 st (1 st IV-V)
• Bethesda VI 2 st



Förenklad processkarta thyroideacancer

MDK= Multidiciplinär konferens

Suspekt knöl thyroidea
Primärvården, annan enhet

Ultraljud, FNAC

BETHESDA I BETHESDA II BETHESDA III BETHESDA IV-VI

Bedömning 
klinik och 
ultraljud

Ultraljudsledd 
FNAC

Klinisk 
uppföljning 
6-12 mån 

(och ev nytt 
ultraljud)

Remiss 
specialistvård

MDK

Uppföljning 3-
6 mån med 

ultraljudsledd 
FNAC

Kirurg
i

Remiss 
specialistvård

IV-V 
MDK

VI 
Kirurgi 2v

Kirurgi
BETHESDA IV <6v
BETHESDA V 2v



Sprid denna information/kunskap till era kollegor

Tack för att ni lyssnat!

Kaesar Abdul-Hussaen
Elin Wemmeus

Linda Kjellqvist
Vårdförloppskoordinator
Bild- och funktionsmedicin SÄS
Telefon: 033-616 21 63
E-post: linda.kjellqvist@vgregion.se

2017-02-28 Namn | Sammanhang
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Standardiserat vårdförlopp
Skelett- och mjukdelssarkom
Information till primärvården

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Skelett- och Mjukdelssarkom
• I Sverige upptäcks ca 250 nya fall av skelett- och 

mjukdelssarkom/år varav skelettsarkom ca 70 nya fall. 
• Inom VGR diagnosticeras ca 50 nya fall av skelett- och 

mjukdelssarkom/år.

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Misstanke om skelettsarkom
Följande kan föranleda misstanke om skelettsarkom: 
• djup, bestående skelettsmärta utan annan uppenbar förklaring
• ensidig svullnad eller vilovärk som kan härledas till skelettet och

utan annan uppenbar förklaring
• palpabel resistens i skelettet.

OBS! Barn och unga under 18 år: 
Vid misstanke om mjukdels- eller skelettumör (oavsett lokalisation), 
kontakta närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik
redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Vid misstanke om skelettsarkom
• Vid misstanke ska patienten remitteras till konventionell

röntgenundersökning. Svaret ska skyndsamt tas om hand.

• Om konventionell röntgen är invändningsfri ska patienten 
informeras om att oförändrade symtom efter 1–2 månader bör 
föranleda en ny bedömning.

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Välgrundad misstanke om skelettsarkom
Välgrundad misstanke om skelettsarkom föreligger vid ett
eller flera av följande:
• fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om skelettsarkom
• misstanke om patologisk fraktur utan uppenbar orsak
• vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller

molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal
tumör. 

Observera att misstänkta sarkom enligt ovan endast ska 
biopseras på sarkomcentrum!

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Misstanke om mjukdelssarkom
Observera att följande direkt ska föranleda välgrundad 
misstanke om mjukdelssarkom: 
• En resistens som uppvisar ett av följande två kliniska fynd: 

- storlek över 5 cm 
- lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd 

muskulatur), oavsett storlek. 

OBS! Barn och unga under 18 år: 
Vid misstanke om mjukdels- eller skelettumör (oavsett lokalisation), kontakta
närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik redan samma dag för
skyndsam vidare utredning.

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Välgrundad misstanke om mjukdelssarkom
Välgrundad misstanke om mjukdelssarkom föreligger vid ett
eller flera av följande:
• en resistens som uppvisar ett av följande två kliniska fynd: 

 storlek över 5 cm
 lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur), 

oavsett storlek
• fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om mjukdelssarkom
• vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller

molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal
tumör

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Information till patienten
Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på 

om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig 
sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i 
den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför 
bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om 
annat.  Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och
betydelsen av informationen.

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Remissuppgifter
Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 
innehålla:
• anamnes, ange särskilt

 symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
(storlek, läge och tillväxt)

 företagen utredning
 allmäntillstånd och samsjuklighet
 tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt maligniteter
 längd och vikt
 kreatinin
 läkemedel (särskilt trombocythämmare, metformin eller antikoagulantia)
 social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
• uppgift om att patienten är informerad
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Utredande enheter i regionen
Vid välgrundad misstanke om skelettsarkom:
• SU/Sahlgrenska, Göteborg

Vid välgrundad misstanke om mjukdelssarkom:
OBS! UTKAST!
• SU/Sahlgrenska, Göteborg
• NÄL, Trollhättan 
• SÄS, Borås
• SkaS, Skövde

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Ledtider

Från Till Tid

Beslut 
välgrundad 
misstanke

Start av första behandling (läkemedel, 
strålbehandling eller kirurgi)

39 kalenderdagar

Beslut 
välgrundad 
misstanke

Palliativ symtomlindrande behandling:
Start av första behandling, palliativ 
(sammanfaller med behandlingsbeslut)

28 kalenderdagar

Beslut 
välgrundad 
misstanke

Lågmaligna sarkom:
Start av första behandling, annan 
(sammanfaller med behandlingsbeslut)

28 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta:

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom



Mer information om SVF
Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns 
på regionalt cancercentrum västs hemsida: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Namn Efternamn
Kontaktperson i 
Västra Götalandsregionen

namn.efternamn@vgregion.se

Standardiserat vårdförlopp Skelett- och mjukdelssarkom

mailto:namn.efternamn@vgregion.se




Standardiserat vårdförlopp
Äggstockscancer



Äggstockscancer/Ovarialcancer

• I Sverige upptäcks ∼ 700 nya fall av ovarial-tubar-
peritoneal cancer 

• Hög mortalitet ∼ 550st/år dör i Sverige

• Majoriteten diagnostiseras i avancerat stadium

• Inom VGR ca 170-200 nya fall av ovarial-tubar-
peritoneal cancer och ovariella borderlinetumörer/år 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



SVF Äggstockscancer
Omfattar:
• Ovarialcancer

• Tubarcancer

• Primär peritoneal cancer

• Borderline tumörer (delvis)

• Cancer abdominis/pelvis (delvis)

Äggstockscancer är en unik diagnos då den kan ställas 
först efter operation = efter start av behandling

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Misstanke
Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska 
föranleda misstanke:

• Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med 
gynekologiskt ursprung

• Bäcken- eller bukexpansivitet

• Ascites

• Pleuravätska utan annan uppenbar orsak

• Bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)

• Ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Misstanke
Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska 
föranleda misstanke (forts.):
• Ökade urinträngningar (frekvent återkommande)

• Ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak

• Tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan 
uppenbar orsak 

• Nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år

• Djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan 
uppenbar orsak

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Misstanke
Vid misstanke ska följande utföras:

• allmän anamnes inkl. gynekologisk anamnes och 
cancerärftlighet

• klinisk status inkl. allmäntillstånd, palpation av ytliga 
lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och 
auskultation av hjärta och lungor

• kreatinin (svaret ska göras tillgängligt för filterfunktionen 
men inte inväntas innan remiss skickas)

• om möjligt, men ej obligat, tumörmarkör i serum: CA 125

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Filterfunktion

• Remiss vid misstanke om äggstockscancer ska skickas 
till gynekolog

• Gynekolog utgör filterfunktion för det standardiserade 
vårdförloppet äggstockscancer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Filterfunktion

Gynekolog: 

• gynekologisk bimanuell undersökning

• vaginalt ultraljud

• CA 125 samt RMI (Risk of Malignancy Index)-beräkning 
enligt nationellt vårdprogram

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Information till patienten

Inför remiss till gynekolog (filterfunktion) ska patienten 
informeras om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 
ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller 
någon annan allvarlig sjukdom

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 
och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Välgrundad misstanke om 
äggstockscancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av 
följande fynd:

• RMI ≥ 200 

• fynd vid vaginalt ultraljud talande för cancer med 
ursprung i adnex eller peritoneum

• bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad 
gynekologisk cancer (t.ex. carcinos, ascites)
Kan fastställas i primärvården

• histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för cancer 
med gynekologiskt ursprung

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Information till patienten

Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:

• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att 
ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller 
någon annan allvarlig sjukdom

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som 
händer i den inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt 
och därför bör vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Remissuppgifter
Remissen vid välgrundad misstanke ska ställas till 
utredande gynekologisk enhet/kvinnoklinik eller 
gynekologiskt tumörkirurgiskt centrum, och ska innehålla: 

• anamnes, ange särskilt
• fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke 
• gynekologisk anamnes 
• tidigare sjukdomar och behandlingar
• samsjuklighet 
• läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
• läkemedelsöverkänslighet 
• kontraindikation mot kontrastmedel

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Remissuppgifter forts.
• Forts. anamnes, ange särskilt

• rökning
• vikt och längd
• social situation, eventuella språkhinder (tolkbehov) eller 

funktionsnedsättningar

• allmäntillstånd 

• resultatet av undersökningarna inklusive provsvar med 
provtagningsdatum (kreatinin och ev. CA 125)

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Ledtider

Från Till Tid
Remissbeslut vid
misstanke

Remissankomst 
(filterfunktion)

3 kalenderdagar

Remissankomst 
(filterfunktion)

Besök hos gynekolog 
(filterfunktion)

7 kalenderdagar

Beslut välgrundad 
misstanke

Välgrundad misstanke –
remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke –
remiss mottagen

Första besök i 
specialiserad vård

5 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 
angivna i den inledande fasen.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Ledtider forts.

Behandlingstyp Från Till Tid
Kirurgi Beslut välgrundad 

misstanke
Start av 
behandling

24 kalenderdagar

Läkemedel
(neoadjuvant eller 
primärt palliativt)

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av 
behandling

22 kalenderdagar

Sammantaget är målet att ledtiden från Beslut om 
välgrundad misstanke till Start av första behandling ska 
vara:

• 24 kalenderdagar vid kirurgisk behandling (SÄS 24 dgr,median)

• 22 kalenderdagar vid läkemedelsbehandling (SÄS 26 dgr, 
median)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER



Utredande enheter i regionen
Kvinnoklinikerna vid:

• Sahlgrenska

• SÄS – Borås

• NU-sjukvården – Trollhättan

• SKAS – Skövde 

• Halland – Varberg och Halmstad

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 
vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 
hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-
information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Elisabeth Lillo
Lokal processägare Äggstockscancer, SÄS
elisabeth.lillo@vgregion.se

Pernilla Dahm Kähler (gynekologisk tumörkirurg)

Karin Bergmark (gynonkolog)

Regionala processägare Äggstockscancer 

pernilla.dahm-kahler@vgregion.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ÄGGSTOCKSCANCER

mailto:elisabeth.lillo@vgregion.se
mailto:pernilla.dahm-kahler@vgregion.se


Standardiserat vårdförlopp
Allvarliga ospecifika symtom 
som kan bero på cancer



Allvarliga ospecifika symtom 
som kan bero på cancer

• I Sverige diagnosticeras ca 64 000 nya fall av  
cancer/år 

• VGR ca 11 000 nya fall av cancer/år.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Symtompresentation cancer

• Alarmsymtom t.ex. blödning, knöl

• Ospecifika symtom t.ex. trötthet, viktnedgång

• De flesta standardiserade vårdförloppen utgår från
alarmsymtomen 

• Cancersjukdom som upptäcks genom ospecifika symtom
tar längre tid att hitta –> sämre prognos

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Misstanke

Vad som väcker misstanke om ospecifika symtom som kan 
bero på cancer är varierande.

Läkarens intryck av att patienten är allvarligt sjuk. 

Symtomen eller fynden är nytillkomna och utan rimlig 
förklaring.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Misstanke

• allmän sjukdomskänsla

• uttalad trötthet

• aptitlöshet 

• större oavsiktlig viktnedgång 

• långvarig feber 

• smärtor

• patologiska laboratorievärden, t.ex. lågt blodvärde, förhöjt alkaliskt 
fosfatas, förhöjd sänka eller förhöjt kalcium

• markant ökning av antalet kontakter med hälso- och sjukvården 

• markant ökning av läkemedelskonsumtionen 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Där misstanken har väckts ska 
nedanstående utföras

• Fördjupad anamnes som särskilt omfattar
• ärftlighet 
• tidigare cancersjukdom
• alkohol- och tobaksanamnes

• Status, särskilt
• inspektion av munhåla och hud
• palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröstkörtlar, testiklar, rektum
• hjärt- och lungstatus

• Temperatur, vikt, längd 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



• Provtagning:

• Eventuellt riktad undersökning, t.ex. lungröntgen eller 
gynekologisk undersökning, om det inte fördröjer 
förloppet

Där misstanken har väckts ska 
nedanstående utföras

- Hb, LPK, TPK
- B12
- folat
- ferritin
- SR
- CRP
- natrium
- kalium

- kreatinin (eGFR)
- korrigerat kalcium
/joniserat kalcium
- albumin
- glukos
- bilirubin
- ALAT
- alkaliskt fosfatas

- LD
- fraktionerade proteiner i 
serum och urin (t.ex. 
u-elektrofores och 
s-elektrofores)
- TSH
- PSA
- urinsticka

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Syftet med undersökningarna och 
provtagningarna

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER

Identifiera bakomliggande orsak



Välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke om cancer föreligger om de 
nämnda undersökningarna inte pekat mot en specifik 
diagnos. 

För att patienten ska kunna remitteras enligt det 
standardiserade vårdförloppet ska samtliga nämnda 
undersökningar och provtagningar vara utförda.

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Remiss

Innan remissen skrivs överväg om patienten 

• önskar 

• har nytta av 

• klarar av utredningen 

Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och ev. 
närstående om patienten önskar det. 

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Information till patienten
Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om:
• att fler undersökningar behöver göras för att bekräfta eller utesluta 

cancermisstanken

• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den 
inledande fasen 

• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör 
vara tillgänglig på telefon 

• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Remissuppgifter
Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 
innehålla:
• anamnes, ange särskilt

• grund för misstanke
• svar på samtliga undersökningar enligt ovan
• eventuella övriga utredningar 
• allmäntillstånd och samsjuklighet
• tidigare sjukdomar och behandlingar
• läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
• social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Remissuppgifter forts.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 
innehålla:
• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande
(direktnummer)

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER



Ledtider

Från Till Tid
Beslut om att utföra 
undersökningar enligt 
ovan

Beslut välgrundad 
misstanke 5 kalenderdagar

Beslut välgrundad 
misstanke

Välgrundad misstanke –
remiss mottagen

1 kalenderdag

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål 
satta.



Utredning sker vid Diagnostiska centra 
på följande sjukhus i regionen

• Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra

• Frölunda specialistsjukhus

• Skaraborgs sjukhus/Skövde

• Södra Älvsborgs Sjukhus/Borås

• NU-sjukvården/Norra Älvsborgs Länssjukhus

Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/remisshantering/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/remisshantering/


Mer information om SVF

Ytterligare regional information om Standardiserade 
vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs 
hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-
information/

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER

http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/


Marcela Ewing
Regional processägare 
Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

marcela.ewing@rccvast.se

STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
ALLVARLIGA OSPECIFIKA SYMTOM 
SOM KAN BERO PÅ CANCER

mailto:Marcela.ewing@rccvast.se


Södra Älvsborgs Sjukhus

SVF CUP
Cancer Utan känd Primärtumör

2017-02-24

Södra Älvsborgs Sjukhus



Södra Älvsborgs Sjukhus

Definition för diagnos CUP:
metastatisk cancer där primärtumören är okänd 
trots adekvat utredning – C80

carcinom – alternativt odifferentierad malignitet

inte lymfom
melanom 
sarkom         



Södra Älvsborgs Sjukhus

SVF CUP

Diagnos CUP



Södra Älvsborgs Sjukhus

Ingång i SVF - välgrundad misstanke:
en eller flera metastasmisstänkta förändringar där 
primärtumören inte är känd och där det inte finns 
kliniska symptom eller fynd som tyder på 
organspecifik cancertyp

Biopsi krävs inte för välgrundad misstanke
Krav: noggrann anamnes

noggrant somatiskt status



Södra Älvsborgs Sjukhus

Välgrundad misstanke om cancer

Innan remiss skrivs ska man överväga om 
patienten har nytta av vidare utredning och av en 
potentiell behandling. 

Bedömningen ska göras i samråd med patienten 
och med närstående om patienten önskar det.
-------------------------------------------------------------------
Viktigt att utesluta att ett dåligt allmäntillstånd har 
reversibel orsak.



Södra Älvsborgs Sjukhus

Prognos:
CUP(C80): överlevnad < 1 år för 80-85 % av patienterna

långtidsöverlevnad/bot: knappt 2%

hitta botbara  Balans inte överutreda

Bot: lymfom (Hodgkins lymfom, höggradiga non Hodgkin lymfom)

extragonadal germinalcellscancer

Möjlighet till bot: isolerad lgll-metastasering
solitär/enstaka metastas(-er)



Södra Älvsborgs Sjukhus

Utredning – remiss till Diagnostiskt centrum

I------------------Bas----------------------I

Anamnes 
och status, 
Relevanta 
lab-prov

CT thorax 
buk, Biopsi

Ev utökad 
utredning:  

Scopier, PET, 
mm



Södra Älvsborgs Sjukhus

Ledtider
Från Till Tid
Beslut välgrundad       Välgrundad 1 kalenderdag 
misstanke                    misstanke-

remiss mottagen      

Välgrundad                 Första besök i              7 kalenderdagar
misstanke- specialiserad vård
remiss mottagen



Södra Älvsborgs Sjukhus

Ledtider
från beslut välgrundad misstanke till start av

strålbehandling: 35/55 kalenderdagar (k-d)
läkemedelsbehandling: 28/48 k-d
kirurgi: 35/55 k-d
symptomlindring/best supportive care: 24/44 k-d

raskt inte missbruka
tempo begreppet akut



Södra Älvsborgs Sjukhus

Kontaktuppgifter SÄS 
SÄS´ externa hemsida; sök på: 

Standardiserade vårdförlopp eller

Diagnostiskt centrum

SVF Diffusa symptom och CUP:
Koordinatorer Annica Prissberg

Thyronne Hällgren
Telefon 033-6162942       
Fax 033-6162946



Södra Älvsborgs Sjukhus

Mer information
(nationellt och regionalt):

http://cancercentrum.se

 våra uppdrag / kunskapsstyrning / kortare väntetider / vårdförlopp

http://cancercentrum.se/


Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer

2017-02-24

Jakob Dahlberg
Specialistläkare kirurgi
Endokrin- och sarkomkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Regional processägare sköldkörtelcancer



Sköldkörtelcancer

• Papillär vanligast (ca 80%)
– Alla åldrar (även barn)
– Mkt god prognos (ff.a. < 45 år)

• Follikulär (ca 10 %)
– 30 – 50 år
– 5-års överlevnad: 75%

• Medullär ca (<10%)
– 75% sporadisk, 25 % ärftlig
– 5-års överlevnad: 70%

• Anaplastisk (ca 5%)
– Pat > 50 år
– Överlevnad ca 3-6 mån

SVF Sköldkörtelcancer



Epidemiologi ”knöl i sköldkörteln” i 
Sverige

• 5% av alla vuxna har knöl i tyreoidea (n = 350.000)

• Årlig incidens icke-toxiska knölar: 87/100.000 (n = 6300)

• Årlig incidens tyreoideacancer: 360 ca 700 nya fall

• Hitta en cancerknöl i tyreoidea bland 500 knöliga 
tyreoideor

SVF Sköldkörtelcancer



Symtom som ska föranleda 
”misstanke om sköldkörtelcancer”

• nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln

• knöl i sköldkörteln 

– med förekomst av sköldkörtelcancer i släkten

– med anamnes på joniserande strålning mot halsen

– hos patienter < 20 eller > 60 år, speciellt hos män 

– med förstorade, malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen 

• oförklarlig heshet, stämbandspares utan annan förklaring 

eller röstförändring hos en patient med struma 

• PET-positivt fynd i sköldkörteln

SVF Sköldkörtelcancer



Remiss till filterfunktion
• Enligt SVF

– remiss till ultraljud hals och cytologi

• Regional tillämpning av SVF 

– remiss till röntgen ”ultraljud hals med beredskap för punktion”

• Glöm inte att informera patienten om SVF

– Snabb utredning, vården ringer från dolt nummer osv

• OBS! SVF sköldkörtelcancer startar först om filterfunktionen 

påvisar ”välgrundad misstanke om sköldkörtelcancer”

SVF Sköldkörtelcancer



Remissinnehåll
• anamnes, ange särskilt 

– märk remissen med ”SVF sköldkörtelcancer”

– symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke 

(lokalisation, tillväxt och duration) 

– företagen utredning 

– eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar 

• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella 

telefonnummer 

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer)

SVF Sköldkörtelcancer



Ledtider
• Remissbeslut vid misstanke till beslut välgrundad misstanke 

eller inte (genomförd filterfunktion)

– 14 kalenderdagar

• Beslut välgrundad misstanke till behandlingsstart

– 31 kalenderdagar

SVF Sköldkörtelcancer



SVF Sköldkörtelcancer

Primärvården
Anamnes s+ tatus

Ultraljudsledd tyreoidea med
punktionsberedskap

Lokal MDK

Kirurgmottagning

TI-RADS ≥ 3

Misstanke om 
sköldkörtel-
cancer enligt 

SVF
Remiss 

radiologen

Bethesda ≥ IV 
eller 

TI-RADS ≥ 4
SVF startar

TI-RADS ≤ 2
Cytologi utförs 

ej
Standardbrev 

till patient och 
PV

SVF startar ej

Bethesda II 
och 

TI-RADS ≤ 3
Standardbrev 
till patient och 

PV
SVF startas ej

Bethesda I
Bethesda III

SVF startar ej
Primärvård

Specialistvård 





Standardiserat vårdförlopp 
Testikelcancer
Information till primärvården

Standardiserat vårdförlopp Testikelcancer



Testikelcancer
• I Sverige upptäcks ca 300 nya fall av testikelcancer/år. 
• Inom VGR diagnosticeras ca 70 nya fall av testikelcancer/år.

Standardiserat vårdförlopp Testikelcancer



Misstanke
Följande ska föranleda misstanke:
• palpabel knöl i testikeln (ger omedelbart välgrundad misstanke)
• förändring av storlek eller konsistens på testikel
• smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar

förklaring
• misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter tre

veckor trots behandling
• nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring

Standardiserat vårdförlopp Testikelcancer



Vid misstanke
Vid misstanke ska följande utföras:
• klinisk undersökning med grundlig undersökning av testiklarna
• nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring: 

beta-hCG (humant choriongonadotropin)

Standardiserat vårdförlopp Testikelcancer



Vid kvarstående misstanke
Vid kvarstående misstanke eller oklara fynd ska patienten remitteras
till ultraljud (filterfunktion).

Observera:
Vid radiologiska eller kliniska tecken på omfattande metastasering eller
vid mycket höga tumörmarkörnivåer (AFP (alfa-fetoprotein) och hCG) 
ska regionansvarig onkolog kontaktas omgående och patienten ska 
handläggas akut.
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Remissuppgifter
• Remissen till ultraljud (filterfunktion) ska innehålla:
• anamnes, ange särskilt

 symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
 företagen utredning
 eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

• kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

• Svaret ska skyndsamt tas om hand.
Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke
ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat
vårdförlopp.
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Välgrundad misstanke om cancer
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av
följande:
• palpabel knöl i testikeln
• testikeltumör påvisad vid bilddiagnostik
• förhöjt AFP som inte förklaras av leversjukdom
• förhöjt beta-hCG
• histopatologiskt fynd talande för germinalcellscancer
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Information till patienten
Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), 
informera om: 
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på

om patienten har eller inte har cancer
• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den 

inledande fasen
• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför

bör vara tillgänglig på telefon
• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.   

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om 
annat.  Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och
betydelsen av informationen. 

Standardiserat vårdförlopp Testikelcancer



Remissuppgifter
Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska 
innehålla:
• anamnes, ange särskilt

 symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 företagen utredning
 allmäntillstånd och samsjuklighet
 tidigare sjukdomar och behandlingar
 läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 social situation, eventuella språkhinder eller

funktionsnedsättningar
• kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella

telefonnummer
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande

(direktnummer)
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Utredande enheter i regionen

• SU/Sahlgrenska, Göteborg
• NU-sjukvården, Uddevalla
• SÄS, Borås och Skene
• SkaS, Skövde och Lidköping
• Kungälvs sjukhus

• Alingsås lasarett

• Urologix

• Capio Lundby Närsjukhus

• Carlanderska

• Hallands sjukhus, Kungsbacka 
och Varberg
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Ledtider

Från Till Tid

Beslut välgrundad 
misstanke

Besök hos onkolog för upprepad 
stadieindelning, expektans eller 
information om adjuvant behandling 
(detta besök kodas som Start av första 
behandling, annan)

34 kalenderdagar

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första behandling, läkemedel* 31 kalenderdagar

Beslut välgrundad 
misstanke

Start av första behandling, 
strålbehandling*

38 kalenderdagar

För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål satta:

*Gäller vid spridd sjukdom
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Mer information om SVF
Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns 
på regionalt cancercentrum västs hemsida: 
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-
vantetider/regional-information/
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Namn
Regional processägare 
Testikelcancer

namn.efternamn@vgregion.se
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