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Tidlig diagnostik – er det vigtigt?

Kræft-overlevelse

Femårsoverlevelse, kvinder. Alle 

kræftformer bortset fra almindelig hudkræft. 

Kilde: NORDCAN

Femårsoverlevelse, mænd. Alle 

kræftformer bortset fra almindelig 

hudkræft. Kilde: NORDCAN



Organisering af kræftudredning

Kend dine kræftpakker 

1. Kan pt udredes organspecifikt 

forløb – vælg dette

2. Undersøgelse + blodprøver –

stadig ikke forklaring på symptomer 

og fortsat mistanke om kræft –> 

diagnostisk pakkeforløb





Hvem har cancer



Den gennemsnitlige 

praktiserende læge…

• Er involveret i 8-10 kræftdiagnoser 

om året

– 1 brystkræft

– 1 coloncancer

– 1 lunge

– 1 prostata

– 0,15 esophaguscancer (hvert 7. år)

– 0,11 myelomatose (hvert 10. år)

– 0,04 børnekræft (hvert 20. år)





Diagnostisk Strategi
(Ved Mistanke om Organ-uspecifik Kræft)

Hvilke patienter ?

Voksne (> 18 år) med mistanke om kræft  +

nyopståede (ml 1 uge til 3 måneder) symptomer, som giver mistanke om alvorlig 
sygdom (almensymptomer incl træthed, vægttab, smerter anæmi, andre skæve 
laboratorieprøver)

”Eksklusion”

Indlæggelseskrævende

Patient passer ind i specifikt pakkeforløb                                                                                   
- knude på hals → pakkeforløb hoved/halscancer                                                               
- lymfeknude armhule kvinde → pakkeforløb for cancer i bryst                                           
- forandring i lunge → pakkeforløb for lungecancer                                                               
- vægttab og mavesmerter → pakkeforløb for tyk- og endetarmscancer

Symptomvarighed (> 3 måneder)



Diagnostisk Strategi Herlev 
(Ved Mistanke om Organ-uspecifik Kræft)

Forløb: Visitation, sygeplejerske-telefonkonsultation, CT TAB (< 40 år 
da rtg thorax + UL abd) + blodprøver, læge-konsultation, diverse 
undersøgelser, afslutning (el, speciale-afdeling, medicinsk dagafsnit)



Diagnostisk Strategi Herlev 
(Ved Mistanke om Organ-uspecifik Kræft)

Primær FDG PET/CT: Tidl malignt melanom, betydende og 
vedholdende CRP forhøjelse, knogleforandringer set på MR, < 40 år 
med behov for CT  samt behov for ”opgradering” af undersøgelse 
(nylig CT normal)



1) Forberedelse: Læs Journal (tidl sygdomme og cancere, tidl vægt og symptomer), se 
blodprøver (også tidl), ha’ styr på medicin (fmk-online.dk)

2) Anamnese (spørg om ”alt”)

3) Objektiv us – top til tå

4) Tænk dig om

5) Organspecifikke symptomer: Kræftpakke (eller gør det selv)

6) Mange blodprøver

7) CT thorax/abdomen (FDP PET/CT)

8) Udred skæve blodprøver

9) Evt skopier

Hvordan udredes for kræft ?



Case 
56 årig mand henvist til diagnostisk enhed

Henvisning fra almen praksis:



Case 

Hvad nu ?

Blodprøver  + Journaloptag + FDG PET CT

Blodprøver

hæmoglobin 7,8 mmol/L

MCV 81 fL

Leucocytter 12,1 E9/L

ferritin 89

trombocytter 555 E9/L

reticolocytter 55 E9/L

haptoglobin 5,10 g/L

blodprøver

Basisk fosfatase 174 U/L

LDH 320 U/L

crp 40 mg/L

Natrium 131 mmol/L

CEA 126 mikrogram/L



Case 

Anæmi klassificering:

Ferritin nok bedst:

<30 µg/l: Jernmangel

>30 µg/l+normal CRP: Ikke 

jernmangel

30-100 µg/l+ forhøjet CRP: 

Blanding 

>100 µg/l: Anæmi ved kronisk 

sygdom

Anæmi skal udredes

NBV: 

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Ferritin: 89

CRP: 40

Konklusion: blandet anæmi –

jernmangelanæmi



Case  Hyponatriæmi skal udredes

Natrium historik

Medicin (Thiazid, ACE-hæmmere)

Hydreringstilstand (under-, normo-, over-hydreret)

Ernæringstilstand (Tea-and-Toast diet)

Spot urin natrium og urin osmolalitet

Evt spot plasma-kortisol

U-osm < 100-200 : Primær polydipsi, øl, Småtspisende

U-osm >100-200 + U-Na <30-40: Hjerte-, lever- eller nyresvigt / hypovolæmi

U-osm > 100-200 + U-Na >30-40: SIADH eller kortisolmangel

SIADH: Lungesygdomme, CNS, Medicin, Cancer



Case 

U-osm < 100-200 : Primær polydipsi, øl, Småtspisende

U-osm >100-200 + U-Na <30-40: Hjerte-, lever- eller nyresvigt / hypovolæmi

U-osm > 100-200 + U-Na >30-40: SIADH eller kortisol mangel (binyrebark 

insufficiens)

Ingen sikker medicin (obs NSAID)

Normohydreret

U-osm: 375, U-Na 75



Case  FDG PET CT:

Samlet konklusion:

FDG-positiv 

sigmoideumtumor.

Multiple markant FDG-

positive 

levermetastaser.

Metastasesuspekte 

forandringer i højre 

overlap, bør 

kontrolleres. Mindre 

end PETs

detektionsgrænse.

Forstørret højre binyre. 

Upåfaldende 

metabolisme.



Case 

Plan : kolorectal pakkeforløb

Biopsi: lever metastase

(Gastro) + koloskopi

Koloskopi:

Fund: Skopet føres til coecum. Der er 

fundet en malignt udseende proces der 

tager halvdelen af circumferensen i 

længde lokaliseret i sigmoideum ca

20 cm fra anus.

Den malignt suspekte stenose kan 

passeres

Biopsi fra lever: 

adenocarcinom

udgangspunkt kolon

Henvises til kir MDT + onkologisk afdeling



Case:







Resultater - Herlev

Malignitetsrate

(cancerdiagnose ≤ 1 md efter DE):  

20 %

HÆMATOLOGISK
22%

LUNGE
22%

UROLOGISK
11%

NEDRE GI
11%

ØVRE GI
10%

BRYST
8%

GYN
5%

HUD
4%

UKENDT
3%

NEU-ENDO
2%

ANDET
1%

5100 forløb
Henvist fra:

1) Egen læge (77 %)
2) Medicinsk afd Herlev (10 %)
3) Urologisk afd Herlev (5 %)

Alder: 67 år (16-96)
Køn: 60 % kvinder



Diagnostisk Enhed
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Ikke Kræft helbredelig kræft ikke-helbredelig kræft

22 % får en alvorlig ikke-malign sygdom



Diagnoser ved henvisning til 

‘Diagnostisk enhed’

• 22% fik en anden ny alvorlig 

diagnose
Diagnostisk gruppe

Reumatologisk 26%

Gastroenterologisk 18%

Endokrinologisk 15%

Infektionsmedicinsk 14%

Kardio-vaskulært 14%

Hæmatologi 9%

Lungemedicin 8%

90%

Naeser E, et al. Cancer Epidemiol. 2017. S1877-7821(17)30124-8



Case  

66 årig mand 

Tidl rask fraset 

hyperkolesterolæmi samt let 

prostata hypertrofi



Case  

Hvad nu ? Blodprøver, CT T/A og objektiv us

Biokemi: intet abnormt



Case  

CT: Forstørret prostata



Case 

Hvad nu ?

Afsluttes



Hvornår har patienten ikke kræft ?

1) CT T/A uden malignitet

2) Ved GI-symptomer normal gastro-/koloskopi

3) Øvrige fokale gener undersøgt (f.eks. Gyn /urologisk)

4) Forklaring på skæve blodprøver (specielt Hb)



Hvornår har patienten ikke kræft ?

900 første patienter i diagnostisk enhed fulgt i ca 4 år efter afslutning

3 Grupper

Mistanke om kræft ved afslutning + kræftdiagnose ≤ 1 md (sand positiv)

Mistanke om kræft ved afslutning og uden kræftdiagnose ≤ 1 md (falsk positiv)

Ikke mistanke om kræft ved afslutning og uden kræftdiagnose ≤ 1 md (sand negativ)

Negativ prædiktiv værdi 94 %


