Rutin
Process: 3.0.2 RGK Styra
Område: Livmoderhalscancer
Giltig fr.o.m: 2021-04-23
Giltig t.o.m: 2023-05-31 00:00:00
Faktaägare: Anni Jacobsen, processledare/överläkare kvinnokliniken
Fastställd av: Stephan Quittenbaum, Ordförande medicinska kommittén
Revisions nr: 3
Identifierare: 89156

Livmoderhalscancer (cervix), 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 ska föranleda misstanke:
 kontaktblödningar (t.ex. blödning vid samlag)
 postmenopausal blödning
 upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 ihållande, vattniga flytningar
 uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer
 synliga förändringar på livmoderhalsen som föranleder misstanke om
cancer
Remissen till gynekolog (filterfunktion) ska innehålla:
 anamnes, ange särskilt
 symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
 screening historik om tillgänglig
 ev. företagen utredning
 tidigare sjukdomar och behandlingar
 läkemedelsöverkänslighet
 läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 uppgifter för direktkontakt med inremitterande
Information till patienten
 att symtomen behöver utredas vidare av gynekolog
 Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör
vara tillgänglig på telefon.
 Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.
Det här händer i filterfunktionen: Filterfunktionen utförs av gynekolog och
omfattar gynekologisk undersökning, ev kolposkopi, vaginalt ultraljud, cytologi
samt biopsi vid synlig förändring.
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Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
 stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk
undersökning, t.ex. synlig tumör på livmoderhalsen
 histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer.
Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera
patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

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