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Cancer utan känd primärtumör, CUP

Lokal kortversion för SVF i Västerbotten

Identifiera 

symtom

Välgrundad misstanke föreligger om CUP föreligger vid fynd av en 

eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är 

känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på 

organspecifik cancertyp. Biopsi krävs inte för välgrundad misstanke.

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

 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.

Inför remiss till utredning. Den som remitterar ska informera patienten

 Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda 
på om patient har eller inte har cancer.

 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 Lindas startsida, SVF-rutan

Kommunicera

Skicka remiss Remissen ska innehålla:

– Anamnes, ange särskilt:
 Fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke och 

tidigare utredning av dem.
 Allmäntillstånd och samsjuklighet
 Tidigare sjukdomar, särskilt malignitet
 Tidigare relevanta behandlingar
 Rökning
 Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 Social situation, eventuella språkhinder eller 

funktionsnedsättningar
– Vilken information patienten har fått om misstanken
– Kontaktuppgifter för patienten inkl. mobiltelefonnummer
– Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)
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Kontakta

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

Läkare DC – Sök SVF-läkare Lycksele via växeln

Referenser och förändringar  

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 

Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  

Skicka remiss 

(forts.)

Remiss till Medicin- och rehabkliniken Lycksele

Tydligt märkt ”SVF-CUP”

 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




