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1. Finns det tidiga varningstecken för patienter med       
cancer i primärvården?

Vilka är de, och hur kan vårdpersonal fånga upp 
dessa? 



2. Finns det något verktyg för att tidigt upptäcka 
patienter med tjock-och ändtarmscancer?

Hur fungerar det?



Cancerdiagnos idag



Orsaker till ökad canceröverlevnad
• Screening för flera cancersjukdomar

• Bättre cancerdiagnostik

• Effektivare cancerbehandlingar



Cancerincidens
Cancerfall Döda i cancer

Globalt* >18 miljoner 9.5 miljoner

Europa* >3.45 miljoner 1.75 miljoner

Sverige** 64 000 >23 000

* = WHO, Globocan 2018, estimated cancer incidence, mortality and prevalence
**= Socialstyrelsen, Cancer incidence and causes of death 2016



Cancer

• Ungefär 200 olika sjukdomar

• Vanligaste dödsorsaken för person < 80 år

• > 60 000 personer insjuknar i Sverige/år

• Cancerincidensen ökar några % varje år 
hudcancer inkl. malign melanom ökar mest 



Många patienter dör i vanliga
cancersjukdomar pga sen
diagnostik

Figur 1.Relativ överlevnad i tjocktarmscancer efter elektiv kirurgi 2010-2016
Svenska Kolorektalcancerregistret.



Cancerdiagnostik
> 70 % av cancerpatienterna söker i primärvården 
innan de får cancerdiagnos



Cancerdiagnostik i
primärvården

Allmänläkarens utmaning nr 1



Patienter med misstänkt cancer



Antal patienter som får cancerdiagnos…



Allmänläkarens utmaning nr 2

Vilka symptom som helst

från

alla kroppens delar

kan vara orsakade av cancer



Allmänläkarens utmaning nr 3

Alarmsymtom
signalerar ökad cancerrisk
-men är oftast inte cancer

Allmänna ospecifika symtom
kan också vara tecken på cancer
-men är vanliga vid många vanliga godartade sjukdomar



Identification and early detection of 
cancer patients in primary care
Marcela Ewing

MD, PhD
Dept. of Public Health and Community Medicine/ Primary Health Care
Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg



Syftet med avhandlingen

• Ta reda på hur allmänläkare kan känna igen 
patienter som har tecken på de vanligaste 
cancersjukdomarna

• Om cancer kan upptäckas i ett tidigt skede

• Utarbeta ett riskvärderingsinstrument för tjock-och 
ändtarmscancer



Metod
• Fyra fall-kontrollstudier

• 4562 cancerpatienter, 17 979 kontroller utan cancer

• Vuxna patienter i Västra Götalandsregionen som 2011 fick någon av de sju 
vanligaste cancersjukdomarna

• Besökt allmänläkare året innan cancerdiagnos

• Data om cancerdiagnoser och diagnoskoder 
från cancerregistret och regionala hälsodatabaser 

• Statistisk analys



Finns det tidiga varningstecken för patienter med 
cancer i primärvården? 

Vilka är de och hur kan vårdpersonal fånga upp 
dessa?



1. Besöksfrekvens



Studie/Artikel  I
Syfte
Identifiera tidiga diagnostiska profiler som diagnoskoder 
och konsultationsmönster hos patienter med de vanligaste 
cancersjukdomarna.



Figure 3. Consultation frequency: weekly consultation frequency of 
cancer patients (red continuous line) compared to controls (black 
interrupted line) one year prior to cancer diagnosis.

Ewing et al. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016, 34, 205-212.

Resultat



Figure 3. Consultation frequency: weekly consultation frequency of cancer 
patients (red continuous line) compared to controls (black interrupted line) one 
year prior to cancer diagnosis.

Ewing et al. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016, 34, 205-212.

Resultat



Resultat

• Cancerpatienternas besöksfrekvens 
började stiga 50-100 dagar innan cancerdiagnosdatum

• Bröst-och gynekologisk cancer 50 dagar innan

• Tjock-och ändtarms- och lungcancer      100 dagar innan



Studie/Artikel II
Syfte
Studera gruppen cancerpatienter med många besök i 
primärvården och vad som utmärker dem



Metod

• Patienter med de sju vanligaste cancersjukdomarna

• Besökte allmänläkare ≥ 4 ggr året innan 

cancerdiagnosdatum

• 2 670 patienter and 9 424 matchade kontroller utan 

cancer

• Diagnoskoder samlades in från hälsodatabasen

• Statistisk analys



Resultat
• > 50% av cancerpatienterna besökte allmänläkare ≥ 4 ggr året 

innan cancerdiagnosdatum

• Merparten av symtom eller fynd (associerade med cancer) var 
registrerade vid 4:e eller senare besöket och var alarmsymtom 
för cancer

• Var sjätte kliniskt fynd/symtom, associerat med cancer 
presenterades redan vid det första eller andra besöket

• Symtomen kom från en bestämd del av kroppen och hade 
registrerats med koder för godartade tillstånd



Vilka är varningstecknen?

Finns det något verktyg för att tidigt upptäcka 
patienter med tjock-och ändtarmscancer och hur 
fungerar det?



2. Symtom och fynd



Studie/Artikel III
Syfte
Identifiera kliniska tecken på icke metastaserad tjock-och 
ändtarmscancer och att utarbeta ett riskvärderingsinstrument



Metod

• Patienter med tjock-och ändtarmscancer stadium I-III (icke spridd)

• Besökte allmänläkare året innan cancerdiagnosdatum

• 542 patienter och 2 139 matchade kontroller utan cancer

• Diagnoskoder samlades in från den regionala hälsodatabasen VEGA

• Statistisk analys

• Positiva prediktiva värden (PPV) beräknades både enskilt  och i 

kombination



Resultat

Fem symtom/ kliniska fynd var var för sig associerade 
med icke spridd tjock-och ändtarmscancer

• Blödning: rektalblödning, melena och GI blödning
• Anemi
• Ändrade avföringsvanor: diarré, förstoppning och 

ändrade avföringsvanor
• Buksmärta
• Viktnedgång



Riskvärderingsinstrument för
icke metastaserad tjock-och ändtarmscancer
patienter ≥ 50 år
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Studie/Artikel IV
Syfte
Identifiera kliniska tecken på icke spridd lungcancer



Metod

• Patienter med lungcancer 373 
där 132 hade icke spridd lungcancer(nMLC)

• Matchade kontroller 1 472

• Statistisk analys



Resultat

Tillstånd med högst risk för att ha icke spridd 
lungcancer

• Perniciös anemi (B12-brist anemi)
• Andnöd
• Kronisk luftrörskatarr



Men …

För få lungcancerpatienter i studien för att kunna hävda att 

icke spridd lungcancer kan identifieras utifrån symtom



Budskap

• Upprepade besök 

• Upprepade besök även för sådant som ter sig godartat

• Blödning från tarmen kombinerat med diarré, förstoppning, 
ändrade avföringsvanor eller buksmärtor 
-> tänk cancer

• Perniciös anemi, andnöd och kronisk luftrörskatarr, tänk brett 
-> det skulle kunna vara cancer



Tidig upptäckt-tänk på…

• Cancer i bakhuvudet
• Generös med att remittera i SVF
• Kommunicera med era kollegor på sjukhusen

SVF finns inte för alla cancrar och situationer
Tro på er själva och er egen bedömning!




