Maligna lymfom inklusive kronisk lymfatisk leukemi KLL- ingång SVF

Medicin Klinisk kemi

Remittent

0-1 dagar

Följande kan föranleda
misstanke
• En eller flera förstorade lymfkörtlar,
minst 1,5 cm i största
diameter vid klinisk
undersökning (lymfkörtelförstoring inom
huvud- och halsområdet ska handläggas
inom SVF för huvudhalscancer, undantag
vid samtidig lymfocytos >10 x 109/L)
• Palpabel mjälte
• Feber mer än 38
grader utan annan förklaring, t.ex. infektion
• Oavsiktlig viktnedgång
• Nattsvettningar

1 dag

Kontrollera följande
vid klinisk misstanke
om lymfom eller KLL
• Blodstatus inkl. diff
• Fysikalisk status,
särskilt lymfkörtel- och
bukpalpation
• Vid förstorade
lymfkörtlar: bedömning av om det finns
annan förklaring, t.ex.
infektion, vaccination,
genomgången operation, sår

Analys
svar till provbeställaren

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av
följande fynd
• En eller flera förstorade
lymfkörtlar, minst 1,5 cm i
största diameter vid klinisk
undersökning, utan annan
förklaring (lymfkörtelförstoring inom huvud- och
halsområdet ska handläggas inom SVF för huvudhalscancer, undantag vid
samtidig lymfocytos >10 x
109/L)
• M-komponent IgM > 10 g/l
• 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

Information till
patienten
• 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,
samt att sjukvården
i vissa fall ringer från
dolt nummer

Provtagning
• Blodstatus
• Leverstatus
• PK, APTT
• Kreatinin
• S-M-komponent
• albumin
• Kalcium
• SR
• CRP
• LD

Remiss
Remiss för standardiserat vårdförlopp
skickas samma dag
(provsvar inväntas ej).
OBS! Journalanteckningar måste
vara skrivna samma
dag som remissen
skickas.

Ovan kan beställas som
Paket SVF Maligna lymfom
• Längd
• Vikt
Vid lymfocytos:
Skicka flödescytometri på
blod (PAD-remiss, under
cytologi allmän) måndagtordag inkommet senast
torsdag eftermiddag till
labbet

Analys

Start av standardiserat
vårdförlopp

