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HÖK M-komponent 
Allmänläkarkonsulterna Norrbotten 

 
Handläggningsöverenskommelse mellan 

VO intermedicin, hematologsektionen och primärvården i 
Norrbotten 

 

Bakgrund 
M-komponenter är vanligt förekommande med en prevalens på ca 3 % hos 

individer över 50 år. I de flesta fall av nyupptäckt M-komponent rör det sig 

om en MGUS (Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance). 

Det är ett tillstånd med viss benägenhet att övergå i myelom och andra 

lymfoproliferativa sjukdomar. 

 

Anamnes o status 
…bör fokusera på fynd som kan stödja närvaro/frånvaro av malign 

plasmacells- eller lymfatisk sjukdom som tex: 

 Skelettsmärtor 

 Lymfkörtelförstoring 

 Uttalad trötthet 

 Ofrivillig viktnedgång 

 Svettningar 

Labutredning 
Elfores, blodstatus med diff, S-kreatinin, calcium, albumin, urat, CRP, LD, 

SR, U-status, U-elfores. 
 

Kontakta därefter gärna hematologkonsult för sammanfattning och 
ställningstagande till ev kompletterande röntgen! 

 

Remiss till hemtologen om… 

 Samtidig anemi, förhöjt s-krea eller hyperkalcemi 

 Stor M-komponent: IgG/IgM > 15 g/l eller IgA > 10 g/l 

 M-komponent av IgD- eller IgE-typ, oavsett koncentration 

 Förekomst av misstänkt paramaligna symtom enligt ”Anamnes o status” 

 Avvikande vit blodbild på diff 

 Förekomst av Bence-Jones protein i urin (Lätta Ig-fragment) 

 Tecken till ployneuropati 
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Akutremiss om… 

 M-komponent med S-Ca>3.0, S-krea>200 eller Hb<85. 

 Nytillkomna neurologiska bortfallssymtom 

 Andra tecken till hyperviskocitetssyndrom (Tromboser, blödningar, 

slöhet…)  

 

Uppföljning vid MGUS 
Diagnostiserad MGUS kan följas i primärvården. Patienten bör informeras 

om att tillståndet är godartat men förenat med en viss, men sannolikt mycket 

låg risk för utveckling till tumörsjukdom och att fortsatt kontroll är att 

rekommendera. 

 

Patienten är sannolikt själv den som har bäst förutsättningar att notera en 

eventuell utveckling i malign riktning. Han/hon bör därför uppmanas att 

kontakta sin läkare vid onormal trötthet, avmagring, skelettsmärtor eller om 

andra oväntade symtom tillkommer.     

 

Patienter bör följas 3-4 gånger under första året och därefter med längre 

intervall, dock inte glesare än en gång per år. Lämpligen tas följande prover 

vid uppföljning: 

 Hb 

 LPK 

 TPK 

 S-Ca 

 S-albumin 

 S-kreatinin 

 S-elfores 

 ev U-elfores 
 

Remiss skickas till hematologen om signifikant ökning av M-komponenten, 

tillkomst av anemi, annan cytopeni, hypercalcemi, njurinsufficines, 

skelettförändringar eller annan klinisk misstanke på progress.  

             


