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Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, AOS

Lokal kortversion för SVF i Västerbotten

Identifiera 

symtom

Symtom som ger misstanke: Varierande och kan utgöras av läkarens 
intryck av att patienten är allvarligt sjuk. Ofta ingår dock ett eller flera 
av följande symtom eller fynd, nytillkomna och utan rimlig 
förklaring:
 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 läkemedelskonsumtion.

Utreda och 

undersöka

Fördjupad anamnes som särskilt omfattar:

 Ärftlighet 
 Tidigare cancersjukdom 
 Alkohol- och tobaksanamnes. 
 Status, särskilt 

o inspektion av munhåla och hud 
o palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröstkörtlar, 

testiklar, rektum 
o hjärt- och lungstatus. 

 Temperatur, vikt, längd. 
 Provtagning: 

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 m. 
bedömning) 
TSH 
PSA 
urinsticka. 

 Eventuell riktad undersökning, ex. röntgen eller gyn.undersökning 
om detta inte förlänger utredningen. 

Syftet med undersökningarna är att identifiera bakomliggande orsak 
för att kunna genomföra sjukdomsspecifik utredning eller behandling, 
eller att skapa underlag för remiss till utredning.
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Kontakta

Koordinator, DC, Lycksele – Tel.nr: 070-344 10 76

Läkare DC – Sök SVF-läkare Lycksele via växeln

Identifiera 

symtom

Välgrundad misstanke föreligger om undersökningarna enligt ovan 

inte pekat mot en specifik diagnos.

 Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart 
remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. För att 
patienten ska kunna remitteras enligt det standardiserade 
vårdförloppet ska samtliga undersökningar enligt ovan vara 
utförda.

 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.

Den som remitterar ska informera patienten om:

 Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enl. SVF
 Vad ett SVF är och vad som händer i inledningsfasen
 Att patienten kan kallas till utredning snabbt och bör vara 

tillgänglig på telefon
 Vilka väntetider patienten kan förvänta sig
 Skriftlig information finns på SVF-sidan i Linda

Kommunicera

Skicka remiss Remiss till Medicin- och rehabiliteringskliniken Lycksele

Tydligt märkt ”SVF-AOS”

 Vad föranleder välgrundad misstanke
 status
 tidigare  och aktuella relevanta sjukdomar, utredningar, 

behandling. Ärftlighet
 läkemedel- särskilt antikoagulantia, överkänslighet, rökanamnes
 Social situation, språk- eller funktionshinder.
 Kontaktuppgifter, mobilnummer
 Aktuell längd, vikt och kreatinin, p-glc bör finnas tillgängligt, samt 

svar på utförd provtagning enl. ovan
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Referenser och förändringar  

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 

Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  




