Indgang til pakkeforløb for lungekræft
Til brug i almen praksis
Håndtering af symptomer på lungekræft
Ved nedenstående symptomer hos person over 40 år med relevant tobaksanamnese








Hoste af mere end 4-6 ugers varighed hos en tidligere lungerask person
Ændringer i hostemønstret hos person med kronisk bronchitis
Nytilkommet åndenød med abnorm spirometri uden anden oplagt forklaring herpå
Hæmoptyse (uanset alder og tobaksanamnese)
Stridor af ukendt årsag bør, udover ovennævnte CT-skanning, føre til spirometri og laryngo-bronkoskopi
Almensymptomer i form af træthed, manglende appetit, vægttab, trombocytose
Andre symptomer på lungekræft kan være opspyt, brystsmerter, pneumoni, pleuraeffusion, Stokes krave,
neuropati, knoglesmerter og trommestikfingre, skuldersmerter

overvej henvisning til:


CT-scanning med kontrast af thorax og øvre abdomen.
(Ved malignitetssuspekt fund kontakter billeddiagnostisk afdeling straks praktiserende læge)

Hæshed af mere end 3-4 ugers varighed uden andre ledsagesymptomer kan være symptom på lungekræft,
men bør primært undersøges af speciallæge i øre-næse-halssygdomme på mistanke om larynxcancer.

Kriterier for henvisning til pakkeforløb
Det er almen praksis’ ansvar at henvise patienten til pakkeforløb. Henvis til pakkeforløb:




Ved henvendelse fra billeddiagnostisk afdeling på baggrund af malignitetssuspekte fund ved CT-scanning med kontrast af thorax og øvre abdomen.
Hvis biopsi fra metastase tyder på primært udgangspunkt i lungen
Meget klare sygdomsrelaterede symptomer på lungekræft uanset, om der måtte foreligge et nyligt røntgen af thorax, som er beskrevet som normalt.

Henvisning skal indeholde relevant og tilstrækkelig info for den modtagende afdeling. Overvej henvisning til en
afklarende samtale i kommunen. Læs yderligere i Sundhedsstyrelsens læsevejledning til pakkeforløb for kræft.

Håndtering af recidiv
Hvis patienten går i et kontrolforløb skal recidiv håndteres af opfølgende afdeling. Ellers henvises til relevant
udredende afdeling. Se mere herom i pakkeforløb for lungekræft.

Link til relevant information
Sundhedsstyrelsens Pakkeforløb for lungekræft
Sundhedsstyrelsens læsevejledning: Om kræftpakkeforløb og opfølgningsprogrammer; begreber, forløbstider
og monitorering
Sundhedsstyrelsens Patientinformation vedrørende pakkeforløb for lungekræft
Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom
Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats
DSAMs Kræftopfølgning i almen praksis
DBCGs kliniske retningslinjer

