Rutin
Process: 3.0.2 RGK Styra
Område: Äggstockscancer
Giltig fr.o.m: 2021-04-23
Giltig t.o.m: 2023-05-31 00:00:00
Faktaägare: Anni Jacobsen, processledare/överläkare kivinnokliniken
Fastställd av: Stephan Quittenbaum, Ordförande medicinska kommittén
Revisions nr: 3
Identifierare: 88984

Äggstockscancer, standardiserat vårdförlopp
kortversion
Gäller för: Region Kronoberg

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekolog(filterfunktion).
Remiss skickas till gynekologmottagningen i Växjö eller Ljungby. Välj
remissmall cancerutredning.
Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart starta
utredning enligt standardiserat vårdförlopp.
Följande nytillkomna besvär eller fynd ska föranleda misstanke:
 bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med gynekologiskt
ursprung (observera att bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om
avancerad gynekologisk cancer ger välgrundad misstanke, se nedan)
 bäcken- eller bukexpansivitet
 ascites
 pleuravätska utan annan uppenbar orsak
 bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)
 ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken
 ökade urinträngningar (frekvent återkommande)
 ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak
 tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak
 nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år
 djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak
Vid misstanke ska följande utföras:
 allmän anamnes inkl. gynekologisk anamnes och cancerärftlighet
 klinisk status inkl. allmäntillstånd, gynekologisk undersökning, palpation
av ytliga lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och
auskultation av hjärta och lungor
 kreatinin tas av primärvården.
Inför remiss till gynekolog (filterfunktion), informera om:
 att det finns anledning att utreda eventuell bakomliggande gynekologisk
sjukdom
 att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör
vara tillgänglig på telefon
 att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Remissen till gynekolog (filterfunktion) ska innehålla:
Remissen ska innehålla följande:
 frågeställning: äggstockscancer?
 anamnes, ange särskilt
 symtom som ligger till grund för misstanke
 relevanta undersökningsfynd
 samsjuklighet
 tidigare sjukdomar och behandlingar
 eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar
- prov tagna (kreatinin)
- kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
- uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)
Välgrundad misstanke föreligger vi ett eller flera av följande fynd:
 RMI ≥ 200(samlad bedömning av undersökning och CA 125)
 Fynd vid vaginalt ultraljud talande för cancer med ursprung i adnex eller
peritoneum
 Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk
cancer(t ex carcinos, ascites) Kan fastställas i primärvården
 Histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för cancer med
gynekologiskt ursprung

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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