Rutin
Process: 3.0.2 RGK Styra
Område: Matstrupe och magsäckscancer
Giltig fr.o.m: 2021-03-11
Giltig t.o.m: 2024-03-08
Faktaägare: Richard Johansson, Överläkare kirurgkliniken
Fastställd av: Stephan Quittenbaum, Ordf medicinska kommittén
Revisions nr: 5
Identifierare: 89177

Matstrups- och magsäckscancer, standardiserat
vårdförlopp, kortversion
Gäller för: Region Kronoberg

Vid misstanke ska patienten remitteras till gastroskopi (filterfunktion).
Remiss skickas till endoskopienheten Växjö eller endoskopienheten kirurg
Ljungby. Välj remissmall cancerutredning.
Absolut indikation
 Nytillkomna sväljsvårigheter
Nytillkomna sväljsvårigheter ska föranleda misstanke och patienten ska
remitteras till utredning med gastroskopi (filterfunktion) utan andra föregående
undersökningar.
Följande Symtom/fynd kan föranleda utredning med gastroskopi
(filterfunktion):
 järnbristanemi
 kraftig oförklarad viktnedgång
 nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
 gastrointestinal blödning
 nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor
 bilddiagnostiskt fynd talande för matstrups- eller magsäckscancer
Inför remiss till gastroskopi (filterfunktion), informera om:
 att det finns anledning att göra undersökningar för att ta reda på om
patienten har eller inte har caner
 att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara
tillgänglig på telefon
 att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
Remissen till gastroskopi (filterfunktion) ska innehålla:
 anamnes, ange särskilt (länka till anteckning i journalen)
 symtom som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av
dem
 samsjuklighet
 tidigare sjukdomar och behandlingar
 läkemedelsöverkänslighet
 läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 social situation, funktionsnedsättningar, eventuella språkhinder, behov
av tolk
 kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.
Detta händer i filterfunktionen:
Filterfunktionen inleds med remissgranskning. Om remissgranskaren bekräftar
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misstanken om cancer ska patienten kallas till gastroskopi. Om gastroskopin visar
misstanke om cancer ska biopsier tas, men patienten ska remitteras till utredning
utan att PAD-svaret inväntas. Om undersökningen inte ger misstanke om
matstrups- eller magsäckscancer men biopsier har tagits ansvarar endoskopisten
för att bevaka PAD-svaret och remittera patienten til utredning om svaret ger
välgrundad misstanke eller återremittera patienten om misstanken avskrivits.
Välgrundad misstanke kan väckas genom undersökningsfynd vid gastroskopi
eller i samband med PAD-svar.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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