Lungcancer - ingång SVF

Lungmedicin

Radiologen

Klinisk kemi

Remittent

0-6 dagar

Följande fynd ska
föranleda misstanke
• Nytillkomna luftvägssymtom (t.ex.
hosta eller andnöd)
med en varaktighet
av 6 veckor hos rökare eller före detta
rökare över 40 år
• Bröst- eller skuldersmärta utan
annan förklaring
• Blodig hosta

Remiss (filterfunktion)
Remiss till radiologen samma
dag, innehållande
följande:
• Anamnes
• Frågeställning:
SVF välgrundad
misstanke lungcancer?
• Uppgifter för direktkontakt med
inremiterande
• Kreatinin
• Längd
• Vikt

Om lungröntgen eller CT
visar cancermisstanke ska
inremitterande fatta beslut
om välgrundad misstanke
och remittera till utredning
enligt SVF.
Oklart fynd vid lungröntgen
och låg malignitetsmisstanke ska inte betraktas
som välgrundad misstanke.
Inremitterande bör remittera
patienten till CT. Detta kan
också ske på initiativ av röntgenavdelningen. Vid CT kan
välgrundad misstanke uppstå
eller misstanke avskrivas.

1-3 dagar

Välgrundad misstanke
föreligger vid ett eller flera
av följande
• Fynd vid bilddiagnostik
som ger misstanke om
lungcancer
• Metastasfynd som ger
misstanke om lungcancer
• Upprepad blodig hosta
utan annan uppenbar
orsak, även vid normal
röntgen
• Obstruktion av vena cava
superior
• Recurrenspares

Information till patienten
• Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten
har eller inte har cancer
• Att det första steget i utredningen är en
expertgranskning där man fattar beslut om
fortsatt utredning
• Att cancermisstanken eventuellt kan
komma att avskrivas utan att patienten blir
kallad till utredning
• 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, samt att sjukvården i
vissa fall ringer från dolt nummer

0-1 dagar

Remiss
Remiss för standardicerat vårdförlopp skickas
samma dag.
OBS! Journalanteckningar måste
vara skrivna
samma dag som
remissen skickas.

Analys

Lungröntgen/CT
Besvara frågeställningen om välgrundad
misstanke eller ej

Start av
standardiserat
vårdförlopp

