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Maligna lymfom och Kronisk lymfatisk leukemi, KLL

Lokal kortversion för SVF i Västerbotten

Identifiera 

symtom

Följande fynd kan föranleda misstanke:

- en eller flera förstorade lymfkörtlar, > 1,5 cm vid klinisk 
undersökning

- palpabel mjälte

- feber >38 grader utan annan förklaring

- oavsiktlig viktnedgång

- nattsvettningar

Utreda och 

undersöka

Undersökningar vid misstanke:

- blodstatus med diff.
- fysikaliskt status särskild lymfkörtlar och buk, finns annan 

förklaring till lymfkörtelförstoring.
- PK-INR, APTT om blödningssymtom

Välgrundad misstanke vid ett eller flera av följande :

- en eller flera förstorade lymfkörtlar < 1,5 cm vid klinisk 

undersökning utan annan förklaring

- palpabel mjälte utan annan förklaring

- lymfocytos i differentialräkning (>10x10/L)

- misstanke om lymfom vid bilddiagnostik vid annan utredning

- misstanke om lymfom vid biopsi vid annan utredning.

OBS! lymfkörtel i huvud-halsområde ska handläggas inom SVF för 

huvud-hals cancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos enl 

ovan.

Kommunikation och delaktighet:

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, sjukvården kan ringa från dolt nummer.

- vilka väntetider patienten kan förvänta sig

Skriftlig information finns på linda under 

vård/handböcker/standardiserade vårdförlopp

Kommunicera

Välgrundad 

misstanke
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Kontakta

Kontaktsjuksköterska: Cancercentrums mottagning, sök via växeln 090-785 0000

Läkare: Vid akuta medicinska frågor sök i första hand onkologjouren Nus. Om klar KLL misstanke sök 

primärt hematologjouren Nus via växeln

Referenser och förändringar  

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 

Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  

Skicka remiss Remiss till Onkologen: 

Tydligt märkt SVF - Maligna lymfom/KLL i anamnes fältet

- vad som 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 bör finnas tillgängligt.




