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Bakgrund 
(SVF) Standardiserade vårdförlopp är en nationell satsning för kortare väntetider i cancervården.  

Beskrivning 
I de fall då kriterier för misstanke/ välgrundad misstanke om cancer identifieras vid 

akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping påbörjas utredning enligt Standardiserade vårdförlopp.  

Lasarettets SVF processkartor och rutindokument finns samlade i Standardiserade vårdförlopp - 

översikt LE 

Vid välgrundad misstanke får patienten muntlig och skriftlig information, broschyr, om 

standardiserade vårdförlopp med kontaktuppgifter till mottagningens kontaktsjuksköterskor. 

Läkaren kryssar i vilken mottagning som är aktuell utifrån den cancerdiagnos misstanken gäller. 

Beställs röntgen eller patologi markeras beställningen/remissen med SVF. 

Bekräftas misstanken vid akutbesöket remitteras patienten enligt följande: 

 Vid misstänkt urinblåscancer, prostatacancer, testikelcancer och peniscancer skrivs remiss 

till kirurgmottagningen, Lasarettet i Enköping. Remissen bör skrivas i Cosmic och ej dikteras 

(diktaten kan riskera att fördröja flödet). Remissen bedöms nästkommande vardag. 

Planeringsteamet följer ledtider enligt aktuellt SVF.  

 Vid misstänkt njurcancer skrivs remiss till Urologi, Akademiska sjukhuset. 

 Vid misstänkt levercancer, gallblåse- och gallvägscancer och bukspottkörtelcancer skrivs 

remiss till Kirurgi, Akademiska sjukhuset.  

https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-24366&docId=DocPlusSTYR-24366&filename=Standardiserade%20v%C3%A5rdf%C3%B6rlopp%20-%20%C3%B6versikt%20LE.vsdx.pdf
https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-24366&docId=DocPlusSTYR-24366&filename=Standardiserade%20v%C3%A5rdf%C3%B6rlopp%20-%20%C3%B6versikt%20LE.vsdx.pdf
https://patientinformation.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR196-2840&docId=DocPlusSTYR196-2840&filename=Patientinformation%20i%20samband%20med%20misst%C3%A4nkt%20cancer.pdf


  
  
  

 
 

Standardiserade vårdförlopp - akutmottagningen LE 

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-22485 
Version: 2  
Handlingstyp: Instruktion/Rutin 

 Sidan 2 av 3 

 

 Vid misstänkt bröstcancer skrivs SVF-remiss till Aleris Röntgen Samariterhemmet 

Mammografienheten och remiss - välgrundad misstanke om bröstcancer till Kirurgi - 

Akademiska sjukhuset 

 Vid misstänkt hudmelanom skrivs remiss till Hudmottagningen, Lasarettet i Enköping  

 Vid misstänkt skelett och mjukdelssarkom och buksarkom dikteras en remiss. Sekreteraren 

skriver ut remissen och faxar den osignerad av läkare till Karolinska sjukhuset. Remissen 

lämnas därefter för påskrift till ansvarig läkare och skickas direkt till Tumörsektionen.  

 Vid misstänkt livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer, äggstockscancer eller vulvacancer. 

Dagtid kontaktas gynekologmottagningen, Lasarettet i Enköping för konsultation. På jourtid 

kontaktas gyn Akademiska sjukhuset.  

 Vid misstänkt blodcancer SVF akut leukemi, SVF maligna lymfom och kronisk lymfatisk 

leukemi och SVF kronisk lymfatisk leukemi och SVF Myelom skrivs remiss till Hematologi, 

Akademiska sjukhuset 

 Vid misstänkt lungcancer skrivs remiss till lungkliniken, Akademiska sjukhuset  

 Vid misstänkt hjärntumör skrivs remiss till neurokirurgi, Akademiska sjukhuset 

 Vid misstänkt huvud- och halscancer till ÖNH, Akademiska sjukhuset 

 Vid misstänkt neuroendokrina buktumörer skrivs remiss till onkologisk endokrin mottagning, 

Akademiska sjukhuset 

 Vid misstänkt matstrups- och magsäckscancer eller tjock-och ändtarmscancer skrivs remiss 

till mag-och tarmmottagningen, Lasarettet i Enköping.  

 Vid misstänkt analcancer skrivs remiss till Kirurgi, Akademiska sjukhuset  

Uppföljning av SVF inom VO Medicin 
I de fall då utredningen inte kan avslutas i samband med akutbesöket och patienten inte vårdas 

inneliggande sker följande: 

Läkaren iordningställer ett bokningsunderlag för uppföljning. Efter akutbesöket ansvarar läkaren för 

att aktivt bevaka sin inkorg avseende patientens inkommande svar.  Vid behov, exempelvis om 

läkaren kommer att vara frånvarande kort därefter, kan ansvaret överföras till annan läkare. 

Bekräftas misstanken om cancer kontaktas kontaktsjuksköterska medicinmottagningen på 

anknytning 185 69 (telefonsvarare finns) för bokning av mottagningsbesök. Under helger kan kontakt 

tas med hjälp av ett skriftligt besöksunderlag. Möjlighet till akuta besök på medicinmottagningen 

finns vardagar efter kl 15. Besöket bokas till ansvarig läkare eller bakjour medicin/LAH överläkare. Vid 

läkarbesöket deltar en kontaktsjuksköterska. 

Roller och ansvar 
Beskrivning av ansvar och befogenheter för denna rutin. 

Verksamhetschefens ansvar är att: 

 Det finns rutiner för Standardiserade vårdförlopp i verksamheten 

 Följa upp arbetet med standardiserade vårdförlopp i verksamheten 

Läkarens ansvar är att: 
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 Känna till kriterierna för misstanke/välgrundad misstanke om cancer enligt standardiserade 

vårdförlopp 

 Utreda cancer enligt utredningsstegen i standardiserade vårdförlopp 

 Förmedla muntlig och skriftlig information till patienten om standardiserade vårdförlopp 
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