Metastaser uden organspecifik kræfttype
Oversigt over indgang til pakkeforløb – til brug i almen praksis
Mistanke om kræft og filterfunktion
Beskrivelse af mistanke og filterfunktion dækkes af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer
på alvorlig sygdom, der kunne være kræft.

Begrundet mistanke – kriterier for henvisning til pakkeforløb
Begrundet mistanke om metastase i
lymfeknude
Lymfeknude på hals: Der er mistanke om hoved/hals
kræft. Patienten henvises til filterfunktion i form af
vurdering hos praktiserende speciallæge i otologi mhp.
evt. start på pakkeforløb for hoved- og halskræft.
Lymfeknude i armhule hos kvinde: Der er begrundet
mistanke om brystkræft. Patienten henvises til start på
pakkeforløb for brystkræft.
Lymfeknude retroperitonealt eller i lysken: Patienten
henvises til medicinsk afdeling med henblik på start på
pakkeforløb for metastaser uden organspecifik
kræfttype.
Det skal bemærkes, at ved klinisk eller
billeddiagnostisk begrundet mistanke om lymfom
henvises patienten altid til start på pakkeforløb for
hæmatologiske sygdomme.

Begrundet mistanke om carcinomatose/fund af
isolerede kræftceller
Ved fund af kræftceller i spinalvæske: patienten
henvises til udredning på neurologisk afdeling.
Ved fund af kræftceller i lungehinde eller bughule:
patienten henvises til udredning på medicinsk afdeling.

Begrundet mistanke om metastase i lungen

Begrundet mistanke om metastase i leveren
Patienten henvises til medicinsk afdeling til start på
pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype.
Patienter med mulige levermetastaser, hos hvem der samtidigt
er mistanke/begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm,
henvises til pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm og
senere pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren.

Begrundet mistanke om metastase i knogler
Patienten henvises til medicinsk afdeling til start på
pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, med
mindre andet er aftalt lokalt. Det skal under alle
omstændigheder sikres, at patienten får det hurtigst mulige
forløb med biopsi.
Patienter med spinalt tværsnitssyndrom henvises akut efter
lokale retningslinjer.

Begrundet mistanke om metastase i hjernen
Patienten vil ofte være under udredning pga. et neurologisk
symptom (fx epilepsi eller neurologisk udfald) på en
neurologisk afdeling, og fortsætter udredning der i henhold til
pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype.
Patienter, der ikke er i kontakt med en neurologisk afdeling,
henvises til medicinsk afdeling med henblik på udredning.

Der er begrundet mistanke om lungekræft. Patienten
henvises til start på pakkeforløb for lungekræft.

Henvisning til pakkeforløb

Kommunikation

Når der er begrundet mistanke, skal patienten henvises
til pakkeforløb. I nogle tilfælde vil det være til
pakkeforløb for metastaser uden organspecifik
kræfttype og i andre tilfælde til organspecifikke
pakkeforløb. Ovenfor redegøres for de fund, ved
hvilke patienten skal henvises til det relevante
organspecifikke pakkeforløb.
Det bør fremgå af henvisningen, hvad der er begrundet
mistanke om, og hvilke af ovenstående symptomer
eller fund der udløser den begrundede mistanke.

Den henvisende læge drøfter følgende med patienten og evt.
pårørende:
 At der er fundet en metastasesuspekt proces eller
kræftceller
 Tilbud om henvisning til udredning i pakkeforløb
 Næste trin i undersøgelsen
 Hvor og hvornår undersøgelsen vil ske
Patienten skal efter samtalen give samtykke til videre
udredning i pakkeforløb.

Incidens og prævalens
Gruppen af patienter i dette pakkeforløb er sammensat, og det er ikke muligt at opgive et antal.

Link til pakkeforløbet for metastaser uden organspecifik kræfttype
https://www.sst.dk/da/sygdom-ogbehandling/kraeft/pakkeforloeb/~/media/C8AD0F6BAF614790BB1EA70D164BD584.ashx

