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❙ ❙ Många patienter som utvecklar cancersymtom går redan på
regelbundna kontroller för någon annan kronisk sjukdom hos
sin distriktsläkare [1-3]. Det är viktigt att dessa kontroller op-
timeras och att läkaren mitt i vardagsrutinerna uppmärksam-
mar eventuella allvarliga symtom. Annars kan det dröja onö-
digt länge mellan symtomdebut och behandlingsstart, och
fördröjning är av ondo vid flertalet cancerformer [4, 5].

I en tidigare studie fann vi ökad fördröjningstid för patien-
ter som gick på kontroll för annan sjukdom än den som gav
nya symtom [3]. Således fanns det anledning att undersöka
om det inför och under rutinkontrollerna av äldre patienter var
möjligt att introducera ett mera strukturerat tänkande vad gäl-
ler vanliga cancerrelaterade symtom.

Vårt syfte var att kartlägga förekomsten av symtom rela-
terade till fem vanliga cancerformer hos patienter som redan
går till distriktsläkare för regelbundna kontroller. Vi ville
också få en uppfattning om antalet symtom som kräver ytter-
ligare utredning samt om antalet tumörer som på så sätt dia-
gnostiseras.

❙ ❙ Metod
Inledningsvis gjordes en pilotstudie av 100 patienter vid en
vårdcentral. Projektet befanns genomförbart och kunde inte-
greras i vårdcentralens ordinarie aktiviteter. Det uppskattades
av patienterna, som inte rapporterade någon ökad ångest.

Tolv av totalt 30 vårdcentraler i Kalmar län deltog i studi-
en, nio i den södra länsdelen och tre i den mellersta. Mål-
gruppen bestod av patienter, 40 år eller äldre, som under en
niomånadersperiod kallades till distriktsläkare för planerat
återbesök, exempelvis för högt blodtryck, hjärtsjukdom, dia-
betes eller astma. Kallelsen åtföljdes av ett informationsblad
om studien, inkluderande telefonnummer till vårdcentralen
för den som undrade över något. I brevet beskrevs symtom re-
laterade till fem vanliga cancerformer (Tabell I), och patien-
ter som upplevt något symtom uppmanades att ta upp det med
sin distriktsläkare.

Vid det planerade besöket gjorde distriktsläkaren en förs-
ta bedömning av symtomet. Om det tidigare hade blivit ade-
kvat utrett registrerades det utan vidare åtgärd. Annars påbör-

jades utredning enligt ett standardiserat protokoll för varje
symtomgrupp. Utredningen på vårdcentralen noterades i stu-
dieprotokollet, och om patienten remitterades för ytterligare
utredning rapporterades också resultatet av den i protokollet.

❙ ❙ Resultat
Under niomånadersperioden sändes informationsbladet, till-
sammans med kallelsen till återbesök, till 5 200 patienter.
Cancerrelaterade symtom rapporterades av 379 patienter (Ta-
bell I). Fler kvinnor (194) än män (185) rapporterade symtom,
och kvinnorna hade i medeltal 1,6 symtom mot männens 1,5.
Medelåldern var 71 år (variationsvidd 40–94).

Det fanns två könsspecifika symtomgrupper: bröstcancer
för kvinnor och prostatacancer för män (Tabell I). Symtom
från de tre övriga cancergrupperna rapporterades oftare av
kvinnor än av män.

Flertalet patienter (59 procent) hade haft sina symtom kor-
tare tid än ett år, medan symtomdurationen var mellan ett och
tre år för 34 patienter och mer än tre år för sju patienter.

Av de 379 patienterna med symtom bedömdes 73 procent
redan vara tillräckligt utredda (kvinnorna i något högre grad
än männen: 77 respektive 68 procent), medan 27 procent
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krävde ytterligare utredning (Tabell II). Medelåldern för des-
sa var 71 år (variationsvidd 41–90). Hos kvinnorna dia-
gnostiserades en koloncancer, ett basaliom, två kolonadenom
och två aktiniska keratoser; hos männen ett magsäckslym-
fom, två prostatacancrar, en skivepitelcancer på huden och
två basaliom samt ett kolonadenom och en aktinisk keratos.

❙ ❙ Diskussion
Vår studiepopulation var förhållandevis liten och ganska få
tumörer upptäcktes, men studien genomfördes noggrant och
uppskattades av både patienter och personal. En patient av 13
rapporterade symtom med möjlig relation till någon av fem

vanliga cancerformer, och en nästan identisk symtomfre-
kvens fann man i en norsk studie [4].

Om man räknar med ett besök hos distriktsläkare per år,
måste nästan hälften av de patienter som krävde vidare utred-
ning ha haft sina symtom också vid ett tidigare besök. Studi-
en bekräftar därmed det förhållandet att man vid regelbundna
återbesök har en tendens att fokusera på grundsjukdomen [3,
6]. Om orsaken till symtomet är cancer och diagnosen förse-
nas kan det försämra prognosen, åtminstone för patienter med
bröst-, kolorektal och hudcancer men kanske inte för patien-
ter med prostatacancer.

Studien visar att återbesök för kronisk sjukdom ger en
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Tabell I. Symtomfördelning vid möjlig cancer bland de 194 kvinnorna och de 185 männen.

Kvinnor Män

Antal symtom Procent Antal symtom Procent

Bröstcancer 12 4,0 1 0,1
Knöl i bröstet 3 1
Sekretion från bröstvårtan 9 0

Kolorektal cancer 127 42,0 69 24,4
Blod i avföringen 19 5
Förändrade avföringsvanor 48 26
Trötthet, blekhet 43 25
Viktnedgång 17 13

Lungcancer 112 37,1 78 27,6
Hosta i mer än en månad 29 26
Andfåddhet 57 38
Blodhosta 0 1
Ont i bröstet vid djupandning 26 13

Prostatacancer 113 39,8
Upprepade urinvägsinfektioner 10
Prostatabesvär 95
Blod i urinen 8

Hudcancer 51 16,9 23 8,1
Blödande/kliande/växande hudförändring 51 23

Totalt 302 100 284 100

Tabell II. Distriktsläkarens utredning av de 379 patienter som rapporterade cancerrelaterade symtom samt upptäckta tumörer.

Procent (antal tumörer)

Kvinnor Män
(N=194) (N=185)

Tidigare utredda (149 kvinnor/126 män) 76,8 68,1

Tidigare inte utredda (45 kvinnor/59 män)
Utredning enbart på vårdcentral (22/38) 11,4 20,5

Kolorektal cancer 6,2 2,7
Lungcancer 2,6 5,9
Prostatacancer – 9,7
Hudcancer 2,6 2,2

Utredning på vårdcentral samt remiss (21/19) 10,8 10,3
Bröstcancer 1,0 0,5
Kolorektal cancer 4,1 (3) 2,2 (2)
Lungcancer 3,1 1,1
Prostatacancer – 3,8 (2)
Hudcancer 2,6 (3) 2,7 (4)

Vägrade utredning (2/2) 1,0 1,1

Totalt 100 (6) 100 (8)



möjlighet att identifiera symtom som kan oroa patienten och
som ibland kan vara orsakade av cancer. Tre tumörer dia-
gnostiserades per 1 000 återbesök, vilket kan jämföras med
mammografiscreening, som upptäcker 3–4 bröstcancrar per
1 000 undersökningar [7].

När symtomen förklaras och utreds blir patienten lugnare
och sannolikt mer kapabel att hantera framtida symtom. Pati-
enten kan också sprida sina nya kunskaper till släktingar och
vänner. Kanske är sådana effekter bland de mera betydelse-
fulla vad gäller en screeningverksamhet som vår [8].

*
Studien har fått stöd av Cancerstiftelsen i Kalmar län.

Detta är en förkortad version av en artikel som tidigare
publicerats i Scandinavian Journal of Primary Health Care
(Carlsson L, Håkansson A, Nordenskiöld B. Common can-
cer-related symptoms among GP patients. Opportunistic
screening in primary health care. Scand J Prim Health Care
2001;19:199-203).
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