
  
                                                                                                        

 
 

 
 

   
  

   

         
      
        

  
      

   
   

     
   

 

  

       

 

  
     

   
          
        

  
     

 
        

  
          

  

  

   
            
          
           
         
     
   
    

 
    
      
    
  

  

   
 

 

Checklista i samband med remittering till utredning 
enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) för allvarliga, 
ospecifika symptom (AOS) som kan bero på cancer 

NAMN: _______________________________________ 

PERS. NR: ______________________________________ 

Vad som väcker misstanke om cancer är varierande och kan utgöras av läkares intryck av att patienten 
är allvarligt sjuk. Ofta ingår dock ett eller flera nytillkomna symptom som debuterat inom de 6 senaste 
månaderna eller oförklarliga fynd som inte kunnat tillskrivas en specifik sjukdom. 

För att utredning enligt SVF för AOS ska kunna påbörjas i Västra sjukvårdsregionen, behövs aktuella 
underlag. Remitterande enhet behöver säkerställa att nedanstående undersökningsfynd/ provresultat 
finns och är fastställda inom den senaste månaden, att uppenbar förklaring till fynden/resultaten 
saknas samt att patientens allmäntillstånd tillåter den ansträngning utredningen innebär. Patienten 
behöver också vara informerad om att misstanke om cancersjukdom föreligger. Resultaten biläggs 
remissen som insänds till diagnostiskt centrum. 

ANAMNES 

☐ alkohol- och tobaksvanor ☐ tidigare cancersjukdom ☐ ärftlighet för cancer 

STATUS 

Inspektion 
☐ hud ☐ munhåla (särskilt munstatus) 

Palpation 
☐ buk 
☐ lymfkörtlar 

☐ bröstkörtlar 
☐ testiklar 

☐ leder 
☐ ändtarm 

Auskultering 
☐ hjärta ☐ lungor 

Mätvärden 
☐ längd ☐ vikt ☐ temperatur 

Funktionsstatus enligt ECOG (se baksidan) 
☐ Grad 0 ☐ Grad 1 ☐ Grad 2 ☐ Grad 3 ☐ Grad 4 

PROVTAGNING 

☐ Patientens prover är tagna inom 1 månad och bedömda 

Blodstatus 
☐ Hb 
☐ LPK 
☐ TPK 
☐ B12 
☐ folat 
☐ ferritin 
☐ LD 

Elstatus Inflammationsstatus 
☐ natrium ☐ CRP 
☐ kalium ☐ SR 
☐ kreatinin (eGFR) ☐ s-FLC /u-elfores 
☐ albumin ☐ s-elfores 
☐ kalcium (korrigerat/joniserat) 

Leverstatus 
☐ bilirubin 
☐ ALAT 
☐ ALP 

Övrigt 
☐ glukos 
☐ PSA (hos män) 
☐ TSH 
☐ urinsticka 

ÖVRIGT 
☐ Läkemedelslista bifogas 
☐ Patienten orkar med och bedöms gagnas av att snabbutredas enligt SVF samt vill utredas 
☐ Patienten har informerats om att misstanke om cancersjukdom föreligger 
☐ Patienten behöver tolk, språk: _______________________________________________ 



  
                                                                                                        

 
 

 
 

   

 
  

  
 

  
 

   
 

     
 

   
 

 
 

 

Funktionsstatus enligt Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 

Poäng Grad av aktivitet 
0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning. 

1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet, men är uppegående och i stånd till lättare arbete. 

2 Är uppegående och kan sköta sig själv, men klarar inte att arbeta; är uppegående mer än 
50 procent av dygnets vakna timmar. 

3 Kan endast delvis sköta sig själv; är bunden till säng eller stol mer än 50 procent av 
dygnets vakna timmar. 

4 Klarar inte någonting, kan inte sköta sig själv; är helt bunden till säng eller stol. 

https://ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status/ 

https://ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status
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