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Ledaren Ordförandes rader

Facebook:  www.facebook.com/cancervard.se/  Twitter: @sskicancervard  Instagram: @sskicancervard

Cancervården befinner sig i ständig utveckling, liksom vår
den i stort. Fundera bakåt bara några år och se utvecklingen: 
Nya behandlingsmetoder och arbetssätt kring diagnostik och 
digitalisering, förändrade arbetsuppgifter och ansvar som 
sjuksköterska. Samtidigt sker införandet av nya arbetssätt 
inte alltid på ett strukturerat sätt och utmaningarna kan då 
ibland leda till otydlighet och osäkerhet.

Ett av de områden som utvecklats enormt är vården av 
patienter med en hematologisk cancer, till exempel nya 
behandlingar och ny diagnostik. HEMSIS är ett nationellt 
nätverk för hematologisjuksköterskor och är ett av nätverken 
i vår förening. Vi har en styrelsemedlem, Inger Andersson 
som är aktiv i HEMSIS.  

Läs gärna mer här Hemsis -Nationellt nätverk för hema-
tologisjuksköterskor i Sverige – Vårdportal.se.

Den 17 maj kommer HEMSIS och Sjuksköterskor i 
cancer vård tillsammans med två läkemedelsföretag, ha en 
utbildningsdag för sjuksköterskor i hematologisk vård. Vi 
har skjutit på dagen från i februari, men hoppas nu att det 
går av stapeln i Stockholm i maj. Det finns ett stort behov av 
fortbildning och av att få träffas. Nya komplexa behandlings
metoder utmanar oss generellt inom cancervården. Inom 
hematologin finns numera behandlingar med en helt annan 
dimension avseende administrering och hantering av biverk
ningar. En del av detta kommer beröras på utbildnings
dagen. Utöver detta, även kunskap kring digitalisering av 
Min Vårdplan (eMVP), patienter i hematologisk vård samt 
möjligheter/utmaningar. Vidare kommer ett mycket viktigt 
projekt belysas, ”Min Kod”, som syftar till att förbättra 
vården och livet för unga vuxna med cancer.

På tal om utmaningar för oss som profession så ställs allt 
på sin spets när vi nu har en trötthet relaterat till en lång 
pandemi och hög sjukfrånvaro samtidigt som vi vill leverera 
högkvalitativ vård. Samtidigt vill vi hänga med i utveck
lingen och fortsätta utvecklas i vår profession. Hur gör vi 
det? Och vad har vi för utbildningsbehov? Vad önskar ni att 
vi som förening ska sätta fokus på? Kom gärna om förslag 
och hör av er till oss.

Föreningen kommer att fortsätta driva den viktiga frågan 
om en reglerad avancerad specialistsjuksköterska inom 
cancervården. Vi kommer bland annat att göra det till
sammans med Svensk sjuksköterskeförening. Vidare är vi 
mycket stolta över att tillsammans med European Oncology 
Nursing Society (EONS), ha kunnat påverka det direktiv 
som styr hur vi hanterar och arbetar på ett säkert sätt med 
cytotoxiska läkemedel. Vi hoppas och tror att detta även 
kommer att påverka vårt arbetssätt nationellt i Sverige! 
För att kunna arbeta på ett säkert sätt så behövs ju flera 
saker; obligatorisk utbildning kring hantering av cytotoxiska 
läkemedel, adekvat skyddsutrustning och även kunskap och 
stöd av chefer och ledning. •

Ordförande
Helena Ullgren

Cancervårdens snabba utveckling 
– inte utan utmaningar för oss sjuksköterskor
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Här kommer årets första nummer av Cancervården! Vi går 
återigen mot ett spännande men ovisst år. Jag trodde jag 
skulle kunna säga något om att Covid19 äntligen var över, 
eller i alla fall att det minskat radikalt. Men tyvärr, nu står 
vi här, fallen och varianterna av virus ökar. Restriktionerna 
dras åt. Det är bara att göra det bästa av situationen. Det 
kommer att bli bra till slut!

Jag hoppas ni alla haft en fin jul och nyårshelg samt att ni 
kunnat få lite välförtjänt ledighet. Kan inte låta bli att fun
dera på vad detta år kan komma att bjuda på. När jag skrev 
dessa ord vid samma tidpunkt i fjol skrev jag hoppfullt om 
att vaccinet skulle göra nytta och att vi skulle kunna träffas 
på olika konferenser och mötas som vi gjort tidigare. Jag 
skrev att jag var övertygad om att det skulle vända. Tyvärr 
blev det inte riktigt så. Men vi kan bara hålla tummarna för 
att detta snart vänder och att 2022 blir bättre. Jag hoppas 
verkligen att vi kommer att kunna ses i Uppsala under Onko
logidagarna i mars.

Det som varit positivt under denna tid med pandemi är 
att det skapats flera digitala forum och att det anordnats 
webbinarium och utbildningar som man kunnat delta i 
hemifrån. Det har ökat möjligheten för många att förkovra 
sig lite. Detta sätt att träffas kommer säkerligen att fortsätta 
även när pandemin är över.

Temat denna gång är Hematologi, ett stort och spännande 
område. Jag är jätteglad över att flera av våra medlemmar 
hjälpt oss med artiklar till detta nummer. Annika M Kischs 
har skrivit en artikel om Allogen stamcellstransplanta-
tion – personcentrerat stöd till patienter, donatorer och 
närstående. Sölvi Veijby från Uppsala beskriver grunderna 
i god omvårdnad vid långa vårdtider för patienter med en 
hematologisk sjukdom. Cecilia Olsson, tidigare ordförande i 
föreningen, ger oss ett litet uppdrag och medskick i sin arti
kel Patienter som behandlats för lymfom får en påver-
kad sexualitet - dags att sjuksköterskor i cancervård 

lyfter frågan. Vi måste hjälpas åt göra det. Petra Lindroos 
Kölqvist berättar om sin roll som kontaksjuksköterska och 
vikten av att försöka skapa trygghet, ingjuta hopp, främja 
delaktighet, förmedla kunskap och med ett professionellt, 
personcentrat arbetssätt hjälpa, guida och lotsa patienten 
genom vård och behandling under deras ibland korta men 
ofta långa, ibland livslånga sjukdomstid.

Vi fortsätter även i år med den uppskattade artikelserien 
I huvudet på en forskare där vi vill vi lyfta fram intres
santa forskare och intressant forskning som just nu pågår 
inom vårt område. I detta nummer har vi intervjuat Karin 
Bergkvist, lektor och medicine doktor vid Sophiahemmet 
Högskola i Stockholm. Hon har en bakgrund som sjukskö
terska och forskare inom hematologisk och onkologisk vård. 
Fokus i hennes forskning är att studera hur cancersjukdom 
påverkar patienten och dennes familj. Karin disputerade 
2015 med avhandlingen Life situation in patients and 
their family members after allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation – aspects of health and support 
in different care settings.

Ni kan också läsa rapporter från SOTA, Hemsisdagarna 
och Cancerdagen. Hoppas fler av er medlemmar kan delta 
på någon av dessa dagar under 2022.

Nästa nummer av Cancervården kommer i början av maj 
och kommer att ha temat Sjuksköterska i cancervården. 
Ett väldigt brett område. Men det är just det vi vill lyfta 
fram, att man som sjuksköterska inom cancervården kan 
arbeta med väldigt olika saker inom många olika områden. 
Hör gärna av er med idéer och tankar kring detta tema.

Glöm inte bort att tipsa oss i redaktionen om ämnen, 
personer, projekt och så vidare som kan vara intressant för 
våra läsare. Vi uppskattar jättemycket när våra läsare bidrar 
till en fin tidning.

Önskar er alla allt gott tills vi hörs igen framåt våren! •

Ulrika Persson
Chefredaktör

         cancervarden@gmail.com

Redaktören har ordet

Glöm inte att följa  
oss på Facebook!
Skriv gärna inlägg och skapa debatter  
där. Berätta om föreningen för era kollegor. 
Ju fler vi är desto bättre!  
Tillsammans blir vi starka!
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Läker tiden alla sår?

Foto: P
rivatD

et är en fråga som vi alla ställs 
inför och där uppfattningen 
antagligen skiljer sig åt.

Uppbrott, förlust, saknad 
och sorg – upplevelser som vi alla 
tvingas genomgå och där social status, 
yrkestitel, saldot på kontot eller märket 
på jeansen inte spelar någon som helst 
roll. I det avseendet är vi alla lika makt
lösa och oförmögna att påverka livets 
gång. Grymt, ja visst, men ändå något 
som är en del av livsresan.

Jag har, precis som du, erfarit hur det 
är att tvingas att ta farväl av någon som 
står en nära. Jag har känt den villkors
lösa sorgen, som likt ett hårt åtdraget 
spännband gör det svårt att andas och 
som är tyngre att bära än något som 
kan lyftas med handkraft. Känslan av 
att vara fylld av ett gigantiskt tomrum. 
Ett tomrum som kastar ett melankoliskt 
och grått sken över tillvaron och som 
inte ens regnbågens magnifika färg
spektrum lyckas bryta igenom. Grått, 
tungt och allmänt meningslöst.

I denna period av uppgivenhet känns 
vardagen så banal och futtig. Att jobba, 
hämta och lämna barn, laga mat, tvätta, 
handla, diska och städa känns som 
onödigt ont. Trots allt är det kanske 
ändå dessa vardagsbestyr som gör att 
du lyckas hålla huvudet över vattenytan 
och som ser till att du inte översköljs av 
sorgen. Eller också är det bara ett sätt 

att tvingas fokusera på något annat än 
det inre tomrum, som likt en ballong 
fylld till bristningsgränsen, trycker mot 
din hud.

I denna färglösa tillvaro finns det 
emellertid något som får dig att välja 
att lämna täckets värmande omfamning 
och möta dagen. Något som får dig att 
genomlida vardagsbestyren även om 
tårarna, som bränner bakom ögonlocken, 
hade gjort det enklare att dra täcket 
över huvudet. En inneboende kraft 
får dig att övervinna även den tuffaste 
prövning och så småningom återigen se 
andra kulörer än olika nyanser av grått. 
Denna inneboende kraft i kombination 
med livsupplyftande händelser såsom 
vänskapliga kramar, förstående blickar, 
smittande leenden, solens värmande 
strålar och fåglarnas kvitter, gör att du 
åter lyckas ta dig an livet – som fram tills 
nu varit satt i standbyläge.

Att fylla lungorna med luft utan att 
bröstkorgen krampar blir åter möjligt 
och tids nog kan du, tro det eller ej, 
känna glädje igen. Glädje över alla 
skratt, tankar och stunder som ni delat. 
Glädje över att ha fått lära känna en 
fantastisk varelse som berikat ditt 
liv, men vars slutdestination nåddes 
tidigare än din. Glädje över att få 
fortsätta livsresan och därmed kunna 
levandegöra minnet av dig.

Men avseende frågan om tiden läker 
alla sår väljer jag att passa. •

”En inne
boende kraft 

får dig att 
övervinna även 

den tuffaste 
prövning”

EMMAS REFLEKTIONER 
I Emmas reflektioner skriver leg sjuksköterskan och specialistsjuksköterskan inom avancerad 
cancervård, Emma Larsson, återkommande texter på den här platsen. Emma ingår i tidningen 
Cancervårdens redaktion.
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God omvårdnad vid långa 
vårdtider för patienter med 
en hematologisk sjukdom
Den genomsnittliga vårdtiden för en patient vid svenska sjukhus 2017 var 
enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser 4,1 dagar per vårdtillfälle (geriatrik 
och psykiatri undantaget). För en hematologiskt sjuk patient kan den vara 
4-6 veckor. Långa vårdtider påverkar vårt sätt att ge adekvat omvårdnad 
då både omhändertagandet och patienternas upplevelse av vården har 
betydelse för en lyckad behandling. 

J
ag kommer i denna artikel 
utgå från några av de vanligaste 
sökorden enligt VIPSmodellen 
för att på ett konkret och struk

turerat sätt försöka beskriva grunderna 
i god omvårdnad vid långa vårdtider 
för patienter med en hematologisk 
sjukdom.

Kommunikation
Det är viktigt med en ömsesidig och god 
kommunikation när vårdtiden förväntas 
bli lång. Dels handlar det om att både 
patient och vårdansvariga behöver få en 
samsyn kring vårdtidens syfte och inne
håll, dels är det ofta mycket information 
som ska förmedlas till patienten. Att 
inte få tillräcklig information, inte bli 
uppmärksammad eller lyssnad på har 
visat sig leda till osäkerhet och missnöje 
i mötet med vården, vilket inte gynnar 
behandlingsresultatet eller förtroendet 
för oss vårdansvariga (Vårdhandboken). 
Att skapa ett förtroende som innebär 
att patienter eller närstående vågar lita 
på personalens professionalism och 
omtanke, kräver en hög grad av skick
lighet och kan ta tid. En patient som 
söker vård för till exempel långvarig 
trötthet, och där prover visar avvikande 
blodvärden, hamnar i bästa fall på en 
hematologisk avdelning redan samma 
dag. Om ett benmärgsprov skulle visa 
akut leukemi kan cytostatikabehandling 
påbörjas omgående. Information om 
sjukdom, behandling och avdelningens 

Sölvi Vejby
Utbildningsansvarig sjuksköterska Hematologen 101 A, leg sjuksköterrska i Nutritionsteamet, 
doktorand IFV, kursansvarig år 2 Cancervårdsakademin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Fysisk aktivitet på vårdrummet för patienter 
som hålls isolerade, minskar risken för
förlängd sjukhusvistelse.

Foto: P
rivat
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rutiner ges fortlöpande samtidig som 
patienten ska processa själva sjukdoms
beskedet och situationen hen har ham
nat i. Detta tar såklart tid då patienten 
också behöver få möjlighet att berätta 
sin historia och sin upplevelse av det 
som händer. Uppnås ett förtroende 
redan från vårdtidens början är mycket 
vunnit gällande patientens medverkan 
och deltagande i den egna vården och 
senare rehabilitering. 

Nutrition
Nutritionsproblem är generellt vanliga 
inom cancervården och är ofta huvud
orsaken till en snabb och kraftig vikt
nedgång med förlust av muskelmassa 
och näringsdepåer (Kondrup et.al, 
2002). Patienter som till exempel ska 
genomgå en stamcellstransplantation är 
i många fall malnutrierade redan innan 
behandlingen påbörjas och studier 
visar att malnutrition orsakar längre 
vårdtider, fler komplikationer och högre 
mortalitet (Ylmaz et.al, 2020). För att 
öka patientens möjlighet att få i sig 
ett adekvat energi och näringsupptag 
krävs flexibilitet och att vid behov 
erbjuda alternativ till den ordinarie 
sjukhusmaten (Caro, 2007). Det över

gripande målet med all kostbehandling 
är en fullgod nutritionsstatus för att 
uppnå bästa effekt av cancerbehand
lingen, vilket också innefattar energi för 
att orka vara fysiskt aktiv. 

En fullgod nutrition för en uppe
gående patient motsvarar 30 kcal/kg 
kroppsvikt. För en sängliggande/inaktiv 
patient räknar vi 25 kcal/kg kroppsvikt. 
Däremot kan det vara svårt att följa de 
allmänna kostråden med fiberrik mat 
och mycket frukt och grönt om man på 
grund av sin sjukdom eller behandling 
besväras av till exempel nedsatt aptit, 
illamående, smakförändringar eller 
mag och tarmproblem som diarré och 
förstoppning. Det gäller då att tillaga 
och anpassa kosten efter individuella 
förutsättningar. En riskbedömning 
i samråd med patienten i början av 
vårdförloppet underlättar, och med 
adekvata insatser som individanpassade 
måltider och extra mellanmål kan 
malnutrition förebyggas. Det är inte 
ovanligt att Parenteral nutrition (PN) 
behövs under delar av vårdtiden för att 
patienten ska uppnå sitt kaloribehov. 
Det har dock betydelse för matsmält
ningen att patienten kan få i sig 25 pro
cent av energibehovet per os om det är 

möjligt. Mycket av min egen forskning 
handlar om att förbättra omhänder
tagandet av stamcellstransplanterade 
patienter gällande nutrition då detta 
kan ha en stor påverkan på vårdtiden, 
liksom på välbefinnandet före, under 
och efter vårdtiden.

Illamående
Illamående och kräkning är vanligt hos 
cancerpatienter. En målsättning är att 
förhindra förutsägbart illamående till 
exempel cytostatikarelaterat illamående 
(CINV), en annan är att vid genombrott
sillamående ge lämplig terapi. CINV 
kan vara akut (inom 24 timmar) eller 
fördröjt, upptill tio dygn efter behand
lingen. Betingat illamående är ett inlärt 
beteende där intryck i samband med 
illamående (betingade stimuli) kopplas 
ihop med illamåendet och utlöses vid ett 
senare tillfälle. Tillståndet är svårbe
handlat. Det är viktigt att patienten 
upplever att vårdmiljön är trygg och att 
hänsyn tas till lukter från mat med mera. 
Många hematologiska patienter får flera 
cytostatikabehandlingar efter varandra 
med bara några veckors återhämt
ningstid. Därför är omhändertagandet 
från första behandlingen så viktig för 

Foto: B
onsales / stock.adobe.com

God kommunikation är en förutsättning för patientens medverkan och deltagande i den egna vården.
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att undvika betingat illamående och i 
förlängningen nutritionssvårigheter med 
onödigt psykisk lidande. 

Trots adekvat förbehandling visade 
en sammanställning jag gjorde 2018 att 
85 procent av de autologt transplante
rade patienterna upplevde illamående 
under och efter cytostatikabehand
lingen. Om patienten redan i förväg har 
antiemetika tillgänglig kan lindring upp
nås mycket snabbare jämfört med om 
patienten först måste använda ringsignal 
för att fråga efter den. Det är av stor vikt 
att utvärdera effekten av antiemetika 
som ges vid behov så att all vårdpersonal 
vet vilken behandling som har effekt och 
vilken som inte har det. På så sätt får 
patienten hela tiden optimal hjälp utan 
att behöva vänta så länge att illamående 
hinner bli manifest.

Aktivitet
Patienter som ska genomgå en 
stamcellstransplantation eller har 
en nyupptäckt leukemi skrivs in på 
en hematologisk vårdavdelning för 
att under större delen av vårdtiden 
vara isolerad på ett eget rum med 
en säng, ett bord, en fåtölj och en 
TV. Isoleringen syftar till att skydda 
patienten som på grund av den 
kraftiga cytostatikabehandlingen blir 
gravt immunsupprimerad under 2–4 
veckors tid, ibland längre. Vårdtiden 
är påfrestande på flera sätt och kantas 
ofta av infektioner, trötthet, smärta 
och låga blodvärden (Hb, trombocyter, 
leukocyter). Risken för inaktivitet är 
mycket stor och det är ofta en utma
ning att motivera patienterna att vara 
fysiskt aktiva då många är trötta och 
helst bara vill ”sova bort” vårdtiden. 
En tidigare studie har visat att utan 
aktiv uppföljning är en majoritet av 
till exempel stamcellstransplanterade 
patienter sängliggande 17–20 timmar 
av dygnet, och de använder sig varken 
av den motionscykel de har tillgång 
till eller möjligheten till promenader 

utomhus (Vejby, et.al, 2021). 
Flera studier har visat att ökad 

fysisk aktivitet minskar risken för 
förlängd sjukhusvistelse på grund av 
förlorad muskelmassa. Redan 1997 
visade forskare att patienter som hade 
genomgått autolog stamcellstransplan
tation och deltagit i ett träningspro
gram hade kortare isoleringstid, mindre 
smärta, kortare trombocytopenitid och 
kortare sjukhusvistelse (Dimeo et al, 
1997). Vidare rapporteras att patienter 
randomiserade till att utföra fysisk 
träning två gånger om dagen, hade 
bättre styrka, uthållighet, lungfunktion 
och livskvalitet än kontrollgruppen. 
(Liang et.al, 2018, Baumann et al, 
2009). Resultat från en genomförbar
hetsstudie gällande fysisk aktivitet för 
stamcellstransplanterade patienter 
indikerar att det är möjligt att öka den 
fysiska aktivitetsnivån med individuell 
målformulering, regelbunden uppfölj
ning samt tillgång till enkla redskap 
(Vejby et.al, 2021). 

Sömn
Sömn är ett av människans mest grund
läggande behov. Livskvaliteten minskar 
avsevärt vid sömnbrist. Forskning 
har visat att patienter sover sämre på 
sjukhus än de gör hemma och att de 
störs av sjukhusmiljön. Bristen på sömn 
under sjukhusvistelsen är en potentiell 
källa till försämring av hälsan och kan 
leda till stress och ångest. Det har 
gjorts flera studier under åren på bland 
annat. stamcellstransplanterade patien
ter med fokus på sömnkvalitet. Det 
rapporteras om stora problem kognitivt, 
fysiskt och psykiskt på grund av för lite 
och/eller avbruten sömn (Ghazikhanian 
et.al, 2017). När man studerat vad som 
orsakar sömnbrist på sjukhus handlar 
det om frekventa toalettbesök, personal 
som stör samt störande ljud. En lösning 
är att sjuksköterskan i samråd med 
patient och läkare flyttar intravenös 
vätskebehandling från natt till dag

tid där det är möjligt, samt ändrar 
antibiotikaadministreringen när sådan 
behandling är aktuell – det är oftast 
bättre att få sammanhängande sömn 
2305 än att bli väckt kl. 2 på natten. 
Behövs vätskebehandling nattetid 
är det bra att hänga droppet ”fritt” 
utan pump för att minimera störande 
ljud. Kontroller som till exempel 
blodtryck och blodprover bör vänta till 
morgonen. Om man slentrianmässigt 
ger patienten insomningstablett och 
samtidigt administrerar vätskedropp 
utsätter man patienten för en risk. 
Fallrisken ökar eftersom patienten 
med säkerhet kommer att behöva gå 
på toa, groggy av medicineringen. Om 
man vet att patienten kommer bli väckt 
någon timme efter given insomnia är 
det bättre att vänta tills patienten inte 
förväntas störas mer innan sömnmedlet 
administreras. 

Sexualitet
Vi har alla behov av kroppskontakt men 
den som genomgår en cytostatikabe
handling kan uppleva ett större behov. 
Cytostatika dödar cancercellerna men 
tar tyvärr även kål på en del andra 
snabbväxande celler. Slemhinnorna i 
slidan blir ofta sköra och lättblödande 
och svampinfektioner kan ge ytterligare 
besvär. Onda slemhinnor i munnen 
kan göra det svårt, inte bara att äta, 
utan även att kyssas. Illamående och 
trötthet kan bidra till att lusten är låg. 
Den kommer dock nästan alltid tillbaka 
så småningom, åtminstone i någon 
utsträckning om den fanns där före 
behandlingen. Det är inte farligt att 
vara sexuellt aktiv under behandlings
perioderna om patienten har lust och 
ork, men det är helt normalt att låta bli. 

En vanlig biverkning av cytostatika
behandling och helkroppsbestrålning 
är sterilitet. Behandlingen reducerar 
antalet spermieproducerande stamcel
ler hos män så att spermaproduktionen 
avstannar. Påverkan på äggstockarna 
hos kvinnan leder till att ägg förstörs 
och i förlängningen ökar risken för ett 
för tidigt klimakterium. Det kan ta upp 
till två år innan fertiliteten återkom
mer, men i vissa fall kan behandlingen 
leda till permanent sterilitet. Det är 
dock omöjligt att veta säkert vilka som 
kommer att förbli sterila efter avslutad 
behandling. Att använda sig av skriftligt 
material gällande sexualitet och repro
duktion för att uppmuntra till samtal 
kan underlätta. •

”Att skapa ett förtroende som innebär 
att patienter eller närstående vågar 
lita på personalens professionalism 
och omtanke kräver en hög grad av 

skicklighet och kan ta tid.”
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Allogen stamcellstransplantation 
– personcentrerat stöd till patienter, 
donatorer och närstående 
Vid en allogen stamcellstransplantation (allo-HSCT) involveras och berörs 
flera personer under lång tid; patienten, donatorn och närstående. Alla 
berörda befinner sig i utsatta situationer i samband med allo-HSCT med 
upplevelser av ensamhet och oro. Det finns ett behov av personcentrerade 
stödinsatser som riktar sig till personernas individuella stödbehov, vilket är 
fokus i min forskning. 

J
ag har arbetat kliniskt som 
sjuksköterska med patienter 
som behandlas med stamcell
stransplantationer och stam

cellsdonatorer sedan 1993. Sedan 2009 
har jag kombinerat mitt kliniska arbete 
med forskning och efter min disputa
tion 2015 arbetar jag som FoUUledare 
vid Skånes universitetssjukhus, där jag 
har fokus på utbildning, vårdutveckling 
och vårdforskning i kombination med 
kliniskt arbete med stamcellsdonatorer 
och mitt arbete med undervisning och 
forskning vid Institutionen för hälso
vetenskaper vid Lunds universitet. 
Jag är övertygad om att min närhet till 
den kliniska verksamheten gagnar den 
kliniska forskningen samt utvecklar den 
patientnära vården. 

Min forskning har fokus på person
centrerat stöd för patienter, närstående 
och donatorer vid alloHSCT, i Sverige 
och internationellt, samt jag är även 
involverad i omvårdnadsforskning 
med fokus på levande donatorer och 
mottagare av solida organ. 

Min pågående forskning
Min aktuella forskning bedrivs framför 
allt inom ramen för två nationella forsk

ningsprojekt i samarbete med forskare 
vid andra sjukhus och universitet i 
Sverige; 1) Nationell forskningsstudie 
om donatorer av blodstamsceller  
identifiering av donatorer i behov 
av särskilt stöd och 2) Hold on och 
aCent  Kartläggning av patienters och 
närståendes behov av stöd vid allo
HSCT samt utveckling och utvärdering 
av personcentrerade strukturerad 
stödinterventioner.

Det övergripande syftet med 
pågående och planerade studier är 
att utveckla, testa och implementera 
hälsofrämjande och forskningsbaserade 
metoder för att stödja stamcellsdo
natorer samt patienter och deras 
närstående under hela donations och 
transplantationsprocessen. 

Nationell forskningsstudie om 
donatorer av blodstamsceller
– identifiering av donatorer i  
behov av särskilt stöd
Detta är ett nationellt forskningsprojekt 
som vi startade 2016. Det övergripande 
syftet är att analysera hur donatorer 
av blodstamceller mår före och efter 
donation och hur deras hälsa påverkas 
av olika faktorer samt vilket behov av 

stöd som föreligger. Samtliga vuxna 
donatorer av blodstamceller (besläk
tade och obesläktade) inkluderas under 
två års tid på alla sex svenska allo
HSCTcentra, enkäter besvaras vid fyra 
tillfällen från före donation fram till ett 
år efter donationen.

Planering och förberedelser för att 
starta studien var omfattande med 
bland annat kontakt, information och 
samarbete med SCTkoordinatorerna 
på samtliga sex transplantationscentra. 
Vi som är ansvariga forskare för pro
jektet är beroende av koordinatorernas 
hjälp för att kunna identifiera möjliga 
studiepersoner och koordinatorerna 
gör en värdefull insats. Studiestarten 
skedde i april 2019 och inkluderingen 
pågår fram till maj 2022 vilket innebär 
datainsamling fram till maj 2023.

Studie om oro och psykologiskt 
välbefinnande hos potentiella 
stamcellsdonatorer. 
Under hösten 2021 har vi analyserat 
enkäter som besvarats innan donatio
nen och sammanställning pågår. Syftet 
med denna studie var att beskriva 
potentiella donatorers oro och psyko
logiska välbefinnande och undersöka 
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möjliga samband mellan förklarande 
variabler och deras psykologiska 
välbefinnande. Studien inkluderade 210 
potentiella vuxna donatorer, ungefär 
hälften besläktade respektive obe
släktade med mottagaren. 39 procent 
rapporterade att de var mycket oroliga 
för mottagaren och 12 procent var 
mycket oroliga för sig själva som poten
tiella donatorer.  Sammanfattningsvis 
visar denna studie att vissa potentiella 
donatorer rapporterar en hög oro 
före transplantationen och att flera 
variabler, som besläktad, yngre kvinnlig 
potentiell donator har samband med 
lägre psykiskt välbefinnande. Även om 
framtida studier behövs för att under
söka dessa individers psykologiska 
risk över tid, är det tydligt att vissa 
potentiella donatorer är extra sårbara.

Hold on  
– ett nationellt forskningsprojekt 
avseende stöd för närstående till 
patienter som genomgår allogen 
stamcellstransplantation
Detta nationella forskningsprojekt 
startades 2015 med det övergripande 
syftet att kartlägga behov av stöd hos 
närstående till patienter som genom
går alloHSCT samt att utveckla och 
utvärdera en individuell strukturerad 
stödintervention. Den kartläggande 
studien om närståendes behov av 
stöd är genomförd, där närstående 
till alloHSCTpatienter i Lund och 
Stockholm har besvarat frågeformulär 
vid fyra tillfällen, från innan alloHSCT 
fram till fyra månader efter alloHSCT 
samt några av dessa närstående har 
djupintervjuats fyra månader efter 

alloHSCT om deras upplevelser av att 
ge respektive få stöd. 

Denna kartläggande studie har resul
terat i tre publikationer med slutsat
serna att närståendes stöd till patienten 
är mångfacetterat och beroende av 
patientens hälsa, närståendes person
liga egenskaper och sociala kontext, 
samt att information från möten med 
sjukvårdspersonalen har stor betydelse 
för den närståendes möjlighet att ge 
stöd till patienten. Närståendes behov 
av stöd minskar inte över tid från före 
till fyra månader efter alloHSCT. Vi 
kom fram till att sjukvården har ett 
ansvar att identifiera behoven hos 
närstående och att identifiera de med 
otillräcklig förberedelse samt ge indivi
duellt stöd till närstående. 

Under 2020  2021 har vi genomfört 

Forts. nästa sida

Foto: Vadim
 / stock.adobe.com

Vid en allogen stamcellstransplantation 
involveras och berörs såväl donator som 
patient och närstående under lång tid.
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en pilotstudie inom Hold on, i Lund och 
Stockholm, med syftet att testa genom
förbarheten av ett samtalsunderlag i 
alloHSCT utifrån närståendes respek
tive sjuksköterskors perspektiv. Struk
turerade samtal med 28 närstående har 
genomförts vid två tillfällen. Fokus har 
legat på den närståendes behov av stöd, 
vilka har utvärderats med intervjuer. 
De preliminära resultaten visar att sjuk
sköterskor och närstående är positiva 
till samtalen, de har inneburit stöd och 
upplevdes komma rätt i tid.

Hold on har vidareutvecklats och 
samarbete har inletts med forskare 
som har pågående forskningsstudier 
om behov av stöd till patienter som 
genomgår alloHSCT. År 2020 bildades 
forskningsprojektet aCent.

aCent  
– allogen hematopoietisk 
stamcellstransplantation, 
personcentrerade systematiska 
sjuksköterskeledda stödinterventioner
Det övergripande syftet med aCent, som 
också är ett nationellt forskningsprojekt, 
är att utveckla och implementera en 
modell för personcentrerade systema
tiska sjuksköterskeledda stödinterventio
ner. Dessutom utvärderas hur modellen 
påverkar patienters och närståendes 
livskvalitet vid alloHSCT. Vi befinner 

oss nu i fas 1, som innebär utveckling 
av modellen inklusive att skapa utbild
ning och genomföra workshops med 
personal och forskare samt patienter 
och närstående. I andra fasen, ska en 
feasibilitystudie genomföras i Lund 
och Stockholm, med implementering 
av modellen i mindre skala för att testa 
genomförbarheten. I den tredje fasen 
planerar vi att genomföra en kvasiexpe
rimentell studie, med implementering 
av modellen i fullskala vid två centra 
(Lund och Stockholm) där fyra centra 
(Göteborg, Linköping, Uppsala, Umeå) 
kommer vara kontrollcentra.

Forskningsprojektens betydelse  
och målsättningar 
Resultat från mitt avhandlingsarbete 
har lett till kliniska implementeringar 
i vården av stamcellsdonatorer vid 
Skånes universitetssjukhus, där infor
mation och frivillighet har säkerställts 
i handläggningen. Målsättningen och 
förväntan är att mitt fortsatta forsk
ningsarbete leder till kliniska impli
kationer med direkt bärighet i vården 
med vidareutvecklad omvårdnad och 
förbättrade handläggningsrutiner för 
såväl patienter som närstående och 
donatorer.

Att bygga nätverk och utbyta 
erfarenheter är spännande och av 

största vikt för klinisk forskning, att 
samarbeta med forskare, vårdpersonal, 
patienter, närstående och donatorer, 
är en förutsättning för att utvecklingen 
ska gå framåt. Målsättningen med 
forskningsprojekten är att utveckla 
och implementera hälsofrämjande och 
forskningsbaserade metoder för att per
soncentrerat stödja stamcellsdonatorer 
samt patienter och deras närstående 
under hela donations och transplan
tationsprocessen. Detta leder för
hoppningsvis till ökad livskvalitet och 
välbefinnande och därmed till minskad 
vårdbörda, ångest, depression och oro. 
Målsättningen är att Nationella studien 
om stamcellsdonatorer leder till evi
densbaserade riktlinjer för stödåtgärder 
för stamcellsdonatorer. Därigenom är 
förhoppningen att stamcellsdonatorer 
ska må bättre, framför allt psykiskt, och 
att det leder till att en positiv bild av 
att vara stamcellsdonator förmedlas. 
Väl omhändertagna donatorer som mår 
psykiskt bra, genererar i sin tur dona
torer till fler patienter som är i behov 
av en alloHSCT för att öka chanserna 
till bot. •
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Anemi är vanligt förekommande vid cancer. Minst 30 procent av patienterna 
har det vid diagnos och vid avancerad sjukdom är förekomsten uppemot 70-80 
procent. Cancerrelaterad anemi korrelerar till sämre behandlingssvar och är en 
negativ prognostisk faktor. 

P
rimär anemi är vanligare vid 
urogenital, gastrointestinal 
och lungcancer än vid andra 
tumörsjukdomar. Vid hemato

logiska tumörsjukdomar korrelerar ofta 
anemigraden till sjukdomsstadiet vid 
diagnos. Proinflammatoriska cytokiner, 
som frisätts av både immun och tumör
celler, har en viktig roll vid anemi som 
beror på avancerad sjukdom – i synner
het om benmärgsengagemang föreligger. 
En överproduktion av cytokiner som 
hämmar erytropoesen i benmärgens 
mikromiljö medför störningar i järnme
tabolismen samt minskad bildning och 
förkortad livslängd av erytrocyter.

De flesta cytostatikabehandlingar har 
en negativ påverkan på benmärgen med 
leukopeni, trombocytopeni och anemi 
som följd. Regelbundna kontroller av 
LPK, eventuellt granulocyter, TPK och 
Hb är således viktigt för att säkerställa 
benmärgsfunktionen. Vid behandling 
med cytostatikadoser där benmärgstox
icitet är förväntad kan granulocytopeni 
förebyggas genom behandling med 
kolonistimulerande faktorer som 
exempelvis GCSF eller GMCSF. Detta 
gäller i synnerhet om patienten drabbats 
av neutropen feber efter en tidigare 
cytostatikakur. 

Även profylaktisk antibiotikabehand
ling kan vara indicerad om cytostatika
behandlingen är associerad med påtaglig 
granulocytopeni. I regel är nivån av 
granulocyter som lägst dag 812 och 
trombocyterna dag 1214. Vid granulo
cytopeni är det oerhört viktigt att patien
ten är uppmärksam på infektionstecken. 
Granulocyterna och trombocyterna har 
oftast återhämtat sig inom 34 veckor. 
Eftersom erytrocyternas halveringstid är 
längre uppstår anemi i ett senare skede 
och utvecklas således successivt under 

flera månader.
Om anemi inte 

föreligger vid diagnos 
utvecklas det ofta hos 
patienter som genom
går cytostatikabehand
ling. I detta avseende 
har cytostatikatyp, 
intensitet och behand
lingslängd en bety
dande roll för frekvens 
och graden av anemi. 
Det är inte ovanligt 
att anemisymtomen 
misstolkas och att både 
läkare och patient sammankopplar sym
tomen med den antitumorala behand
lingen eller med tumörsjukdomen.

Anemi kan ha en negativ påverkan på 
patientens livskvalitet och huvudsymto
met är trötthet (fatigue). Denna trötthet 
kommer ofta smygande och går inte att 
vila bort. Ofta leder detta till att patien
ten gradvis anpassar sitt dagliga liv till en 
lägre funktionsnivå, en anpassning som 
patienten inte alltid är medveten om. 
Vid mera uttalad anemi förekommer ofta 
andfåddhet vid ansträngning, yrsel och 
takykardi/palpitationer. Även kognitiv 
svikt, depression och muskeltrötthet kan 
förekomma. 

Blodtransfusioner bör ges vid symp
tomgivande anemi och är hörnstenen 
i behandling av anemi som orsakats av 
tumörsjukdom eller cytostatikabehand
ling. Vid uttalad anemi är det viktigt 
att utesluta pågående blödning, B12/
folatbrist, hemolys och järnbrist. Vid 
anemi som kräver blodtransfusion och 
där tillståndet förväntas vara i minst 
tre månader till följd av cytostatika
behandling kan det vara aktuellt med 
epoetinbehandling. 

Behandling med monoklonala anti

kroppar och målsökande behandlingar 
riktade mot tumörcellernas metabolism 
påverkar benmärgens funktion i lägre 
utsträckning än behandling med cytosta
tika. Likaså förekommer anemi sällan 
vid strålbehandling – om inte strålfältet 
inkluderar betydande delar av ben
märgsinnehållande skelettområden. •

1. Hansson, J. (2015). Farmakolo-
gisk behandling av maligna tumö-
rer. Läkemedelsboken. Hämtad 
22 december, 2021 från: https://
lakemedelsboken.se/kapitel/
onkologi/farmakologisk_be-
handling_av_maligna_tumorer.
html?search=farmakologisk%20
behandling%20av%20malig-
na&id=j1_1#j1_1

2. Nilsson-Ehle, H. (2021). 
Anemi vid cancersjukdomar. 
Internetmedicin.se. Hämtad 22 
december, 2021, från: https://
www.internetmedicin.se/be-
handlingsoversikter/onkologi/
anemi-vid-cancersjukdomar/
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Blodtransfusioner är centrala i behandling av anemi som 
orsakats av tumörsjukdom eller cytostatikabehandling.
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Att lämna blod 
– en livsviktig insats
I Sverige transfunderas cirka 1200 blodenheter erytrocyter, plasma, 
trombocyter) varje dygn och i snitt behövs en blodpåse i minuten, 
dygnet runt, året runt. 

Å
r 2020 gav Sveriges blodgivare 
370 798 påsar blod, vilket 
gör att Sverige med knapp 
marginal är självförsörjande 

med blodkomponenter för transfusion. 
Blodet används till både barn och 
vuxna och behövs vid exempelvis 
operationer, förlossningar, cancer
behandlingar och olyckor. Totalt fick 
cirka 83 000 patienter blodtransfusion i 
Sverige år 2020.

Tre procent av befolkningen donerar 
blod minst en gång per år, vilket mot
svarar 37 blodgivare per tusen invånare. 
Motsvarande siffra i Danmark är 51. För 
att bli blodgivare av blod behöver du 
vara 1860 år (1865 år på vissa orter), 
väga över 50 kilo, ha ett blodvärde som 
är tillräckligt högt och vara frisk. 

Blod kan inte tillverkas på konst
gjord väg utan kan endast doneras från 
människa till människa. Detta betonar 
vikten av att det ständigt behöver 
rekryteras nya blodgivare. Antal nyre
gistrerade blodgivare för år 2020 var 
43 941, motsvarande siffra år 2019 var 
45 167. Likaså ses en minskning i antal 
blodgivare som donerat blod minst en 
gång per år. År 2020 var siffran 195 
843, vilket kan jämföras med år 2019 då 
siffran var 207 933. 

Som blodgivare har du inga krav på 
hur ofta du ska lämna blod. Uppdraget 
är frivilligt och du behöver inte uppge 
någon orsak i fall du skulle vilja sluta 
lämna blod. Du kan lämna blod högst 
fyra gånger per år.  Vid varje blodgiv
ning ges 4,5 dl, vilket är mindre än tio 
procent av den totala blodvolymen. 
Själva tappningen tar ungefär tio minu
ter och besöket tar totalt mellan 20 och 
40 minuter. Majoriteten av dem som 
lämnar blod känner inte av någonting. 

Återbildningen av röda blodkroppar tar 
24 veckor och för denna process krävs 
järn, vilket förloras i samband med 
blodgivningen. Därför får alla blodgi
vare järntabletter motsvarande den 
mängd järn som förlorats. Årligen tas 
även ett blodprov för att mäta blodgiv
arens nivå av ferritin som ger en bild av 
kroppens järndepåer. 

Vid blodgivningen tas prover på 
blodgivaren för kontroll av Hbvärde, 
hepatit B, hepatit C, syfilis och hiv och 
blodpåsarna lämnas aldrig ut till en 
patient innan dessa tester är godkända. 
Skulle det vara några oklarheter med 
resultaten blir blodgivaren kontaktad 
för en kontroll och vid misstanke om 
smitta blir blodgivaren hänvisad till en 
infektionsklinik för uppföljning. 

För dig som funderar på att bli blod
givare ser Kim Hägerström, blodcentral
samordnare på Länssjukhuset i Kalmar, 
ingen anledning till att vänta.

– Tveka inte, bara kör. Någon där 
ute kan vara i behov av just ditt blod. 
Det kan finnas hur mycket blod i ban
ken som helst, men 
finns inte rätt 
blodgrupp kan 
det vara kört 
– det gäller 
att säkerställa 
att det finns 
rätt blod vid rätt 
tillfälle. 

Vad händer med blodpåsen?
Efter att en blodgivare lämnat blod 
behöver blodet genomgå flera steg 
innan det kan ges till en patient. Vid 
blodgivning tappas blodet i en av de 34 
sammankopplade påsarna som tillsam
mans utgör ett slutet blodpåsesystem. 

Påsen som blodet tappas i innehåller 
antikoaguleringsmedel som medför att 
blodet inte koagulerar. 

Varje blodpåse får en unik identitet 
och identifieras genom ett etikett 
och kodsystem enligt internationell 
standard som garanterar såväl givarens 
som mottagarens anonymitet. Detta 
kodsystem följer blodet från tappning till 
färdig komponent. Informationen lagras 
i blodcentralens databas och säkerställer 
att det inte kan ske någon förväxling. 

Efter blodgivningen skickas blodpå
sen till laboratoriet för centrifugering. 
Centrifugeringen gör att de olika blod
komponenterna lägger sig i olika skikt 
och kan särskiljas. De röda blodkrop
parna (erytrocyterna) lägger sig längst 
ner i påsen, trombocyterna och de vita 
blodkropparna (leukocyterna) hamnar 
i mellanskiktet och plasman lägger sig 
överst. Tack vare det slutna blodpåse
systemet kan de olika komponenterna 
överföras till olika påsar: erytrocyter till 
en av påsarna, plasma och trombocyter 
till två andra. Kvarvarande leukocyter 
filtreras bort. Således kan de 4,5 dl 
som en blodgivare lämna hjälpa upp till 
tre patienter. Erytrocyter kan lagras 
i 42 dygn (6 veckor) i kylskåp medan 
trombocyter behöver användas inom 
fem till sju dygn och förvaras i rums
temperatur i rörelse på ett vaggande 
hyllplan.  Plasma kan långtidsförsvaras i 
lågtempfrys och håller i tre år. •
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1. GeBlod. (2021). Hämtad 4 januari, 
2022, från: https://geblod.nu
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”Min roll är att försöka skapa 
trygghet och ingjuta hopp”

Kontaktsjuksköterska på hematologimottagning:

Petra Lindroos Kölqvist
Leg Sjuksköterska, kontaktsjuksköterska, Sektionen för hematologi och koagulation, 
Hematologimottagningen, AnemiLeukemi-teamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

M
in roll i egenskap av 
kontaksjuksköterska är att 
försöka skapa trygghet, 
ingjuta hopp, främja del

aktighet, förmedla kunskap och med ett 
professionellt, personcentrat arbetssätt 
hjälpa och guida patienten genom vård 
och behandling under deras ibland 
korta men ofta långa, ibland livslånga 
sjukdomstid.

På Sektionen för hematologi och 
koagulation på Sahlgrenska universi
tetssjukhuset har vi en helt komplett 
hematologisk verksamhet som behand
lar alla hematologiska diagnoser med 
alla etablerade behandlingar.
• Vi har en slutenvårdsavdelning med 

22 vårdplatser på vardagar och 
20 på helger. Den genomsnittliga 
beläggningsgraden är 104 procent.

• Vår mottagning/öppenvård består 
av fyra diagnosteam:  Lymfomtea
met, Myelomteamet, Myeloprolife
rativa neoplasmteamet (MPN) och 
Anemileukemiteamet (ALT).  Det 
finns också ett mottagningsteam 
av undersköterskor som sköter 
sektionens blodprovsmottagning 
samt punktionsmottagning där 
både benmärgsundersökningar och 
fettvävsbiopsier utförs. 

• Sektionens kliniska forskningsenhet 
bedriver hematologisk forskning 
både som företagssponsrade och 

prövarinitierade studier. 
• Benmärgstransplantationsorgani

sationen består av avdelning 141, 
BMTmottagning, aferesverksamhet 
samt tranplantationskoordinatorer 
och är ackrediterad enligt JACIE. 

• Sektionens Koagulationscentrum 
är certifierat som "European 
Haemophilia Care Centre" av 
EUHANET (European Haemop
hilia Network) och är ett av tre 
koagulationscentrum. 

Mottagningen/öppenvården
Under 2020 hade öppenvården drygt 
20 000 fysiska besök. Av dessa var cirka 
1000 stycken läkarbesök på Anemileu
kemiteamet ALT och knappt 2000 var 
sjuksköterskebesök. Utöver dessa var 
drygt 1000 besök via telefon på både 
läkar och sjuksköterskemottagningen, 
en klar ökning beroende på pandemin. 
Alla icke nödvändiga besök gjordes om 
till telefonbesök eller till ett digitalt 
Mitt vårdmöte.

Varje halvår, under en vecka på mot
tagningen och två veckor på slutenvår
den, ber vi våra patienter att besvara en 
enkät avseende deras upplevelse av vår
den på hematologen. Svarsfrekvensen 
brukar ligga på mellan 7080 procent 
av i medeltal 150 tillfrågade patienter. 
Överlag är patienterna mycket nöjda 
eller nöjda med mängden information 

de får, bemötandet och stödet av 
vårdpersonalen och patienterna känner 
sig även delaktiga i beslut som rör deras 
vård och behandling. Trots detta är det 
ändå så att många patienter önskar att 
de hade varit än mer delaktiga i beslut 
som rör deras vård och behandling

Det dagliga arbetet på mottagningen
Tillsammans med läkaren Hege Garelius 
som har det medicinska ansvaret, är 
jag ansvarig för sektionens Anemileu
kemiteam, ALTeamet. I teamet arbetar 
dagligen en till två läkare och tre sjuk
sköterskor. I ALT behandlar och vårdar 
vi patienter med framförallt diagno
serna Akut myeloisk leukemi (AML), 
Akut lymfatisk leukemi (ALL), Myelo
dysplastiskt syndrom (MDS), medfödda 
och förvärvade anemier exempelvis 
Aplastisk anemi och hemolytisk anemi 
samt hemoglobinopatier som Thalas
semi och Sicklecellanemi. Vi sköter 
utredningar för alla teamets diagnoser 
och för akuta leukemier ingår detta i ett 
standardiserade vårdförloppet, SVF. 

I det dagliga arbetet som kontakt
sjuksköterska på Anemileukemiteamet 
ingår administrering av antitumoral 
behandling, understödjande vård 
såsom erytrocyt och trombocyttrans
fusioner, monitorering av patientens 
fysiska såväl som psykiska mående, 
hantering av generella och specifika 

Hematologi är så mycket mer än bara blodcancer och cytostatikabehandling. 
Jag är kontaksjuksköterska i Anemileukemiteamet på Hematologimottagningen 
vid  Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här möter jag alltifrån tonåringar med 
medfödda blodsjukdomar, såsom thalassemi eller sicklecellanemi, till äldre 
människor med lågriskblodsjukdomar där understödjande behandling, oftast 
blodtransfusion eller expektans, är vanligast förekommande. 

Forts. nästa sida
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behandlings biverkningar och en 
fortlöpande identifiering av patientens 
omvårdnadsbehov. 

Typisk hematologisk omvårdnad 
består mycket i skötsel av centrala 
infarter, inspektion av munhåla, hud 
med merera. Samarbetet är mycket 
nära med såväl teamläkare och sek
tionens BMTteam för patienter inför 
planerad stamcells eller benmärgs
transplantation samt med andra spe
cialiteter såsom dietist, fysioterapeut, 
kurator med flera. I det dagliga arbetet 
ingår också mycket rådgivning, infor
mation och undervisning, både skriftligt 
och muntligt. En viktig del i arbetet är 
just att försöka skapa begriplighet för 
patienten i vård och behandlingsför
loppet. Patienter och närstående kan 
dagtid, vardagar ringa till ALTs telefon 
för rådgivning.  Patienten kan också 
lämna meddelande via 1177 för rådgiv
ning. Detta är en del som vi håller på att 
utveckla tillsammans på sektionen och 
med hjälp av verksamhetsutvecklare då 
det finns stor potential för rådgivning 
via digitala plattformar.

Dagligen träffar vi som kontaktsjuk
sköterskor svårt sjuka patienter. Ibland 
har dessa personer fått en cancerdi
agnos mitt i livet och har fått sätta 
det ”normala” livet på paus. Arbetet 
i ALT kännetecknas av engagemang, 
medkänsla och kunskap om den 
enskilde patienten. Att arbeta nära 
och tillsammans med patienten och 
dess närstående är viktigt. I det dagliga 
arbetet möter vi människor i kris och det 
behöver man som sjuksköterska hitta 
strategier för att hantera. Att kunna 
förmedla lugn och trygghet till patienten 
och en känsla av att ”jag finns här för dig 
i med och motgång” är en tillgång som 
sjuksköterska.  Som kontaktsjuksköter
ska är en viktig del att lotsa och guida 
svårt sjuka och ofta medicinskt vårdkrä
vande patienter genom behandling och 
att göra dem delaktiga och engagerade 
i sin egen vård. Jag tycker att det är 
viktigt att vara professionellt nära men 
med viss personlig distans.

Kontaktsjuksköterskerollen
På sektionen har vi valt att alla 
sjuksköterskor i teamen är ansvariga 
kontaktsjuksköterskor och delar på 
omvårdnadsansvaret för teamets 
patienter. Detta arbetssätt är kanske 
lite ovanligt för cancervården i stort 
och det finns såklart både fördelar och 
nackdelar med detta sätt att arbeta. 
Fördelarna är att patienten alltid träffar 

någon av oss kontaktsjuksköterskor och 
att vi alla har god kunskap om patien
tens tillstånd. Naturligt blir det ändå så 
att vi känner och tar ett huvudansvar 
för vissa patienter. Teamet präglas av 
ett av högt arbetstempo, hög tillgäng
lighet och en mycket medicinskt, 
avancerad och personcentrerad vård. 
En stor del av arbetet består också i att 
bedöma behovet av och utforma nya 
rutiner för specifik omvårdnad, nya 
behandlingsregimer med mera.

Förutom att hematologi är en så 
otroligt intressant och utmanande spe
cialitet så är det viktigaste och roligaste 
i mitt arbete det mänskliga mötet med 
patienten och dess närstående. Utan 
detta hade jag nog aldrig stannat kvar 
på min arbetsplats i över 25 år. Jag blev 
färdig sjuksköterska i januari 1996 och 
har arbetat inom hematologi sedan dess. 
2015 gick jag RCCs kontaktsjuksköter
skeutbildning. Jag kände från allra första 
början att hematologi var en specialitet 
som passade mig. Den medicinska 
utvecklingen under alla dessa år har 
varit oerhört spännande att följa, inte 
minst det senaste decenniet när nya 
behandlingsprotokoll och nya mer 
målinriktade läkemedel ökat överlev
naden och livslängden för såväl akuta 

leukemipatienter som patienter med 
MDS. I egenskap av min kompetens och 
kunnande i både akuta leukemier och 
MDS föreläser jag både nationellt och 
internationellt, deltar ofta i framtagan
det av informationsmaterial till patienter 
och har engagemang i MDS Founda
tions Nurse leadership board. Att jag 
dessutom de senaste åren fått förmånen 
att vara med i utformandet, specifikt 
avsnitten om omvårdnad och rehabili
tering samt egenvård, av de nationella 
vårdprogrammen för AML och ALL har 
också varit väldigt givande. 

Flera utmaningar
Inom cancervården och hematologin 
ligger flera utmaningar framför oss. Ett 
stort och viktigt arbete är att utveckla 
och förbättra cancerrehabiliteringen 
under och efter patientens avslutade 
behandling. Det är också viktigt att 
hänga med i den digitala utvecklingen 
avseende plattformar för Min Vårdplan, 
1177, utvecklingen av patientjournalen 
med mera. Sist men inte minst är det 
viktigt att alltid sträva efter det goda, 
dagliga mötet med patienten. Det 
är viktigt att inte tappa fokus på att 
patienten ju först och främst är en per
son med en hematologisk sjukdom. •
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Dags att sjuksköterskor i cancervård lyfter frågan!

Patienter som behandlats för 
lymfom får påverkad sexualitet 

F
orskningen kring sexualitet 
hos patienter med maligna 
blodsjukdomar är fortfarande 
begränsad och har tidigare 

mest fokuserat på yngre patienter 
och/eller patienter som genomgått 
stamcellstransplantationer och då med 
fokus på patientens fertilitet. Patienter 
med maligna blodsjukdomar, så som 
diffust storcelligt Bcellslymfom, är 
oftast i 60årsålder eller äldre. Frågan 
om fertilitet är därför vanligtvis av 
mindre betydelse jämfört med andra 
aspekter av sexualitet, som intimitet 
och förmåga att samtal med sin part
ner om hur sjukdom och behandling 
påverkar sexualiteten.  

Under det senaste årtiondet har 
forskning genomförts på den här grup
pen av patienter med intervjuer (Olsson 
m.fl. 2013) och enkäter (Olsson m.fl. 
2015, 2016) över tid vid Karlstads uni
versitet. I intervjustudien visade resulta
tet att patienterna upplevde negativa 
effekter på sexuell funktion och sexuell 
relation under behandlingen på grund 
av minskad ork, minskad sexuell lust 
och påverkad kroppsuppfattning. I den 

longitudinella enkätstudien framkom att 
den sexuella betydelsen för patienterna 
påverkades negativt en månad efter 
behandling liksom deras sexualitet avse
ende intresse, funktion, tillfredsställelse 
och relation. Efter sex månader hade de 
flesta områden återhämtat sig förutom 
den sexuella relationen som fortfarande 
var påverkad.  

Våren 2019 följdes forskningen upp 
med en nationell enkätstudie (Olsson 
et al 2021) där forskargruppen via det 
nationella diagnosspecifika kvalitetsre
gistret för lymfom inkluderade patien
ter ≥45 år (n=1047) som fått diagnosen 
diffust storcelligt Bcellslymfom under 
20162018 och behandlats med kemo, 
kemoimmuno och/eller strålbehand
ling. Innan brevutskick kontrollerades 
deltagarlistorna med befolknings
registret för att minimera risken att 
skicka en enkät till en avliden person. 
Via papper eller webb besvarades 257 
enkäter (svarsfrekvens 25%). Angivna 
skäl till att inte delta var att innehållet i 
instrumentet upplevdes som irrelevant 
vid nuvarande tidpunkt i livet, samsjuk
lighet eller hög ålder. 

Att överleva cancer borde vara en lycklig händelse, men det ständigt ökande an-
talet canceröverlevande och människor som lever med konsekvenserna av cancer 
och dess behandling rapporterar att de vanligtvis inte återgår till den hälsostatus 
och livskvalitet de hade innan de blev sjuka. För många människor är deras sexu-
alitet en viktig del av livet och deras hälsorelaterade livskvalitet oavsett kön, ålder 
eller civilstånd. Eftersom cancer och cancerbehandling inte bara påverkar sexuell 
funktion, utan även sexuellt intresse, sexuell tillfredsställelse och sexuell relation 
är det viktigt att ta upp sexualitet i dess vidaste mening både inom klinisk cancer-
vård och inom klinisk forskning.

Cecilia Olsson
Fil.dr, docent, universitetslektor, leg.sjuksköterska, onkologisjuksköterska, Fakulteten för 
Hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för Hälsovetenskaper, Karlstads universitet 
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The Sexual Adjustment Questionnaire  
– Swedish version II (SAQ-SII)
I studien användes SAQSII, som är ett 
amerikanskt instrument som översatts 
och testats för svenska förhållande av 
Olsson m.fl. (2015, 2021). Instrumentet 
är utvecklat för att skatta sexuella 
förändringar och anpassningar över tid 
hos cancerpatienter och består av 25 
frågor varav 24 används för män och 23 
används för kvinnor. Frågorna fördelar 
sig i subskalorna; sexuellt intresse, sex
uell funktion, sexuell tillfredsställelse 
och sexuell relation. Instrumentet finns 
i två versioner; baseline, där frågorna 
besvaras i preteritum, det vill säga 
"hur sexualitet upplevdes före diagnos" 
och i uppföljningsversionen besvaras 
frågorna i presens, det vill säga "hur 
sexualitet upplevs nu".

Deltagarna
Deltagarnas (n=257) ålder varierade 
från 45 till 94 år, med en medelålder 
på 62,5 (SD 10,4). De flesta av 
deltagarna 71 % (n=181) levde i en 
relation. För de flesta var Sverige 

deras födelseland (80 %). Förutom 
sin lymfomdiagnos hade 47 % också 
en eller flera kroniska sjukdomar. 
När det gäller utbildningsnivån hade 
närmare 40 % högskoleutbildning och 
27 % var yrkesarbetande. Det fanns 
inga statistiskt signifikanta skillnader 
gällande tid från diagnos, kön, pågå
ende behandling och behandlingsregim 
mellan de som deltog i studien och de 
som inte deltog. Däremot var de som 
inte deltog statistiskt signifikanta 2,6 
år äldre än deltagarna i studien.

Sexualiteten är påverkad
Resultatet visar att det som var 
mest påverkat, återfanns i subskalan 
sexuellt intresse, medan sexuell 
funktion var minst påverkad. Studien 
visar också att flertalet av patienterna 
skattade sexuellt intresse som ganska 
lågt, till exempel skattade flertalet att 
betydelsen av sexuell aktivitet inte var 
så stor. Deltagarna skattade också att 
den kunde vara för trötta för sexuell 
aktivitet men "nästan aldrig" kände 
någon smärta eller obehag under 

sexuell aktivitet. Angående sexuell 
tillfredsställes skattade deltagarna att 
de var nöjda med frekvensen och att 
de "nästan alltid" kände sig nöjda efter 
sexuell aktivitet. Sexuell relation är 
det område som var mest påverkat där 
frågorna ofta besvarades med "något 
negativ påverkan" till "stark negativ 
påverkan".  En fråga i enkäten var så 
kallad singel item, vilket betyder att 
den inte hör till en specifik subskala, 
då den har en annan karaktär (här 
frekvens). Vad det gäller nuvarande 
frekvens av sexuell aktivitet svarade 
36 procent (n=92) ingen aktivitet, och 
övriga svar varierade mellan ≥ fyra 
gånger i veckan till 13 gånger per 
månad. 

Högre total SAQSIIvärden var 
associerad med att vara man, yngre 
och utan samsjuklighet, vilket visade 
att yngre män (här <62,5 år) utan 
ytterligare sjukdomar hade en mindre 
påverkan av sin sexualitet.  Utöver 
detta fann vi också att leva i en 
relation var förknippat med ett större 
sexuellt intresse. 

Illustration:  Маргарита Федоренко / stock.adobe.com
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Canceröverlevare saknar 
information och stöd i frågorna
Tidigare studier visar att canceröver
levande, både kvinnor och män med 
varierade cancerdiagnoser är missnöjda 
med sitt sexliv, vilket kan bero på 
bristfällig information och stöd i frågor 
relaterade till sexualitet. Mer forskning 
behövs om canceröverlevandes önske
mål och behov av information och stöd i 
frågor som rör deras sexualitet. Det gäl
ler särskilt inom gruppen patienter med 
maligna blodsjukdomar där kunskapen 
är mycket begränsad. I en kvalitativ 
studie av Olsson m.fl. (2013) beskrev 
patienterna behovet eller önskemålet 
om stöd relaterat till sexualitet som lågt 
under behandlingen, eftersom tankarna 
och intresset för sexualitet överskug
gades när sjukdom och biverkningar av 
behandlingen upplevdes som allvarliga. 
Istället beskrev de att ett visst behov 
fanns 69 månader efter behandling 
när livet förväntades bli ”lite mer som 
vanligt igen”. 

Bring it up - varför du som 
sjuksköterska ska ta upp samtal om 
patientens sexuella hälsa
Som sjuksköterska inom cancervård 
bör du i mötet med patienten sträva 
efter att lyfta och bekräfta ämnet 
sexualitet som ett område som 
kan påverkas av cancer och dess 
behandling. Eftersom en del patienter 
beskriver sexualitet som mindre 
viktigt och att alla inte önskar stöd, är 
utmaningen för dig som sjuksköterska 
att inte kränka patienternas integritet 
och värdighet samtidigt som du ska 
identifiera de patienter som upplever 
sexuella förändringar som problem 
och verkligen vill ha information och 
stöd. Ett sätt kan vara att i samtal med 
patienten ställa öppna bekräftande 
frågor: "Andra patienter i liknande situ
ation har upplevt att sexualiteten kan 
påverkats av sjukdom och behandling, 
är det något du märkt av?"

I vårdteamet har vi sjuksköterskor en 
nyckelroll. Vi finns med under hela vård

förloppet och arbetar med en holistisk 
individuell omvårdnad (jmf personcen
trering) för att främja välbefinnande 
och så hög livskvalitet som möjligt för 
patienterna. För att kunna stödja patien
terna i tid är det emellertid viktigt att 
sjuksköterskor förstår mångfalden och 
komplexiteten i patienternas problem, 
inklusive deras ouppfyllda behov, för 
att kunna ge ett adekvat stöd. Därför 
och baserat på patientens önskemål och 
behov, bör personcentrerad information 
och stöd ges. 

Forskargruppen för studien planerar 
en kurs till hösten 2022.  Lyft frågan 
- Bedömning och stöd av patienters 
sexualitet i cancervård är en stegvis 
webbaserad utbildningsintervention 
(kurs) där sjuksköterskor får varva 
teori och praktiska övningar i sin 
kliniska vardag under cirka fem veckor. 
Här har patientrepresentanter och sjuk
sköterskor inom hematologi/onkologi 
deltagit i utvecklingen av upplägg och 
innehåll. Håll ögonen öppna. •

Vill du och din avdelning få bättre möjlighet att bemöta patienters frågor 

om vad som händer vid håravfall och vilka hjälpmedel det finns för mer hår? 

Beställ vårt informationspaket, som innehåller det du behöver: information om 
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Frågor och svar om
håravfall och peruker.

Carl M Lundh Salonger & Partners – vänder sig till privatpersoner, som söker en lösning för mer hår, och 
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Forskar för att förbättra 
livssituationen för patienter 
som genomgår allogen 
stamcellstransplantation och 
för deras närstående
Karin Bergkvist har en bakgrund som sjuksköterska och forskare inom hema-
tologisk och onkologisk vård. Hon är medicine doktor och arbetar som hög-
skolelektor vid Sophiahemmet Högskola. Där delar hon sin tid mellan under-
visning och planering av högskolans sjuksköterskeprogram, handledning av tre 
doktorander samt egen forskning inom hematologisk och onkologisk vård. 

F
okus i Karins forskning ligger 
på hur cancersjukdom påverkar 
patienten och dennes familj. 
Att genomgå cancerbehandling 

innebär för de flesta familjer att det 
dagliga livet förändras och blir osäkert. 
Denna osäkerhet kände hon av redan 
på första jobbet som nyutexaminerad 
sjuksköterska på en hematologiavdel
ning och viljan att göra någonting åt 
den har funnits med sedan dess.

– Ja, målet med min forskning är att 
få ökad kunskap om vilka faktorer som 
kan förbättra upplevelsen att leva med 
en cancersjukdom för både patient och 
närstående, förklarar hon. 

Hon möter upp för en intervju på 
en fortfarande ganska pandemitom hög
skola. Det är en kall men solig fredag. 
Ute gnistrar ett tunt men vackert 
snötäcke i parken runt den byggnad på 
högskolan som kallas Solhemmet och 
där Karin har sin arbetsplats. 

Det var inte alls självklart att sjuk
sköterska skulle bli yrkesvalet, berättar 
Karin när vi slagit oss ner. Hon tänkte 
sig snarare under tonåren att hon skulle 

Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent

Karin Bergkvist, leg.sjuksköterska, med.dr:
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bli ingenjör eller möjligen lärare. Men 
hon upptäckte när hon jobbade extra 
på ett vårdhem under gymnasiet att 
hon trivdes i mötet med de boende 
och när hon året efter studenten var 
au pair i USA och fick tid att tänka på 
framtiden så landade hon i att det ändå 
var sjuksköterskeutbildningen hon ville 
söka väl hemma igen. Hon ville arbeta 
med något meningsfullt. 

Som färdig sjuksköterska, 23 år gam
mal, började hon alltså på ett vikariat 
på hematologiavdelningen hemma i 
uppväxtstaden Skövde. Det var svårt 
att få jobb och några fasta tjänster för 
nyutexaminerade var inte att tänka på 
i början av 90talet. På hematologiav
delningen hittade hon dock hem direkt. 
Där fanns, förutom alla fina möten 
med patienterna och de närstående, 
fantastiska och erfarna sjuksköterskor 
som gav trygghet och gjorde att hon 
vågade utvecklas och lära. Hematologin 
och onkologin har sedan dess varit hen
nes fokus både som kliniskt verksam 
sjuksköterska och som forskare. 

Efter tre år med förnyade vikariat 
fick hon äntligen fast tjänst på Hema
tologen på Karolinska sjukhuset i 
Stockholm. Hon fortsatte utveckla sig 
och gick kurser parallellt med jobbet, 
bland annat i pedagogik, och valde 
också att bredda sin kompetens genom 
att efter några år söka sig till onkologin 
och dåvarande Radiumhemmet. Där, 
berättar hon, förstod hon verkligen 
betydelsen av att arbeta i vårdteam 
runt patienterna. Hon insåg också hur 
bra det hade varit för henne att slussas 
in i yrket med hjälp av de mer erfarnas 
rutin och att detta inte var självklart 
för alla. Den erfarenheten blev grunden 
för ett uppskattat program för nyutex
aminerade sjuksköterskor på Radium
hemmet som hon startade upp. Genom 
programmet fick de möjlighet att 
reflektera och bolla erfarenheter.

Forskare och lärare  
med samma drivkraft
Parallellt med engagemanget för 
patienterna och deras närstående hade 
intresset för lärarrollen hållits vid liv 
och påhejad av partnern som själv är 

forskare, hade intresset väckts även 
för egen forskning. 2008 sökte hon en 
adjunkt och forskningstjänst på Sophia
hemmet Högskola. På högskolan såg de 
hennes potential inte bara som lärare 
utan peppade henne att redan året 
efter påbörja en doktorandutbildning på 
halvfart, finansierad av högskolan. 

Avhandlingen blev klar 2015 och 
beskriver livssituationen för patienter 
som genomgår allogen stamcell
stransplantation (alloSCT) och deras 
familjemedlemmar. Behandlingen är 
en av de mest aggressiva som ges mot 
cancer och innebär en stor utmaning för 
både patienterna och deras närstående. 
Karins avhandling visade att patienterna 
skattade en relativ god hälsa trots att de 
rapporterade att de hade många symp
tom efter behandling. Ett antal faktorer 
identifierades ha betydelse för patienter 
och närståendes upplevelse av trygghet, 
såsom tydliga vårdrutiner, att få informa
tion, vårdpersonalens kompetens samt 
kontinuitet och individuellt stöd. 

Personcentrerade omvårdnads-
projektet inom hematologin
Efter doktorandarbetet ville Karin 
fortsätta forska inom samma område. 
Tillsammans med de disputerade 
sjuksköterskekollegorna Annika Kisch 
vid Skånes universitetssjukhus i Lund 
och Jeanette Winterling vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, skapade hon det 
personcentrerade omvårdnadsprojektet 
Hold on  Stöd för närstående vid 
allogen stamcellstransplantation, för att 
närmare kartlägga de närståendes situ
ation och behov av stöd vid alloSCT.

– Det har varit fantastiskt och 
lärorikt att vi tre har kunnat driva detta 
projekt tillsammans. Nu har vi tagit 
fram en individuell strukturerad stödin
tervention som omfattar två enskilda 
30minuters samtal med sjuksköter
ska samt testat den i en pilotstudie. 
Resultaten, som verkar mycket positiva, 
kommer att publiceras nu i vår. 

Parallellt arbetar Karin och hennes 
samarbetsparters med ett nytt projekt, 
aCent (allogenic hematopoietic stem 
cell transplantion personcentered 
systematic nurseled supprt interven
tions), som fått finansiering för att ta 
fram en modell för personcentrerad 
vård och stöd för såväl patienter som 
närstående genom sjuksköterskeledda 
interventioner. Den ursprungliga 
forskargruppen från Hold onprojektet 

I huvudet på en forskare

I huvudet på Karin Bergkvist just nu

50% Avsluta terminen/
planera den nya.

5% Egen 
forskning

5% Skriva på 
docentansökan

25% Planering nya 
sjuksköterske-
programmet.

20% Handleda 
tre doktorander 

Karin Bergkvists avhandling
Life situation in patients and their 
family members after allogeneic 
hematopoietic stem cell transplanta-
tion – aspects of health and support 
in different care settings

Forts. nästa sida
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har slagits samman med ett annat forsk
ningsprojekt som har patienter i fokus. 
I forskargruppen deltar forskare från 
Karolinska Institutet, Lunds universitet, 
Ersta Sköndal Bräcke högskola, Linnéu
niversitetet samt doktoranden Katarina 
Holmberg. 

Modellen utvecklas från teorier som 
tagits fram i Hold onstudien men även 
annan forskning, teorier och klinisk 
erfarenhet ligger till grund. Specifika 
samtalsunderlag har identifierats 
avsedda för individuella samtal med 
såväl patienter som närstående. Som 
en del av modellen har ett webbaserat 
utbildningsmaterial tagits fram för 
de sjuksköterskor på stamcellstrans
plantationsenheterna i landet som ska 
genomföra samtalen. 

Modellen kommer i nästa steg testas 
på enheterna i Stockholm och Lund för 
att sedan testas i en nationell studie. 
Om interventionsmodellen faller väl 

ut hoppas Karin att den i framtiden 
ska kunna införas vid alla transplan
tationscentra i Sverige och kanske 
även vid andra behandlingar inom och 
utanför Hematologin. 

– Vi vet att patienter som känner 
sig trygga och informerade är bättre på 
att hantera biverkningar och oro. Det 
gäller också för deras närstående. Även 
sjukvården har mycket att vinna på det, 
förklarar hon.

Studenterna inspirerar
Karin har en 25procentig forskar
tjänst. Resten av tjänsten ägnar hon åt 
undervisning av sjuksköterskestudenter 
samt administration, planering och 
utveckling av högskolans sjuksköterske
program. Karin har varit med och tagit 
fram ett nytt program som ännu bättre 
förbereder för dagens och morgonda
gens sjukvård. 

– Det nya programmet kommer att 

starta från och med höstterminsstarten 
2022. Att göra om hela kursplanen 
innebär en hel del arbete. Men det är 
roligt. Annars är det så att lika mycket 
som jag tyckt om mötena med patienter 
och närstående, lika mycket uppskat
tar jag mötena med våra studenter. 
Studenterna imponerar och inspirerar, 
säger hon.

Inte minst gäller det senare deras 
inställning till yrket. Samma tankar hon 
själv hade, att vilja arbeta med något 
meningsfullt, stöter hon idag på bland 
sina studenter. 

– De vill bli sjuksköterskor för att 
de vill jobba med något som betyder 
något på riktigt. Detta sätt att se på 
yrket inger hopp tycker jag i dessa tider 
med stora problem inom sjukvården. 
Det handlar inte bara om resurser utan 
till stor del om förhållningssätt. Se bara 
på de enheter inom sjukvården som 
fungerar bra. •

Melanocytersrespons på 
strålbehandling i huden
Per Fessé doktorerade i oktober 2021 med avhand-
lingen Epidermal Melanocyte Response to Radio-
therapy. Här skriver han om avhandlingen vars ge-
nerella syfte var att nå en förbättrad kunskap om de 
molekylära aktiviteter som induceras av de genetiska 
skador som strålbehandlingen ger samt orsaken till 
den strålresistens man ser hos melanocyterna. 

Per Fessé
Med.dr, specialistsjuksköterska Onkologi, Cancersamordnare/
verksamhetsutvecklare, Region Gävleborg

I 
människans hud utgör melano
cyterna (pigmentcellerna) en liten 
del av den totala mängden celler 
men spelar en mycket betydande 

roll i skyddet mot solens ultravioletta 
strålning (UV strålning) genom att 
bilda pigment. Melanocyterna hos 
människor finns i den interfollikulära 
epidermis på basalmembranet i den 
epidermaladermala förbindelsen och 
i hårsäckarna, Figur 1.  Hur pigment
syntesen i melanocyterna initieras och 

styrs vid UV bestrålning är tämligen 
väl kartlagt.Det har visat sig att det i 
mycket hög grad är keratinocyterna 
i melanocytens närhet, som genom 
signalering till melanocyten, styr 
pigmentsyntesen (parakrin kommuni
kation) och även andra funktioner vid 
UV bestrålning.

Vid strålbehandling av cancer 
används joniserande strålning. Vikten 
av parakrin kommunikation och regle
ring av melanocyter från närliggande 

Stratum 
corneum

Ep
id

er
m

is
D

er
m

is

Stratum 
granulosum

Stratum 
spinosum

Stratum 
basale

Figur 1. Epidermis strukturer med  
markerad keratinocyter och melanocyt.
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celler, i synnerhet närliggande keratino
cyter, som är väletablerad för UV strål
ning, är okänd för joniserande strålning. 
Kaskaden av molekylär signalering som 
utlöses i melanocyter av joniserande 
strålning är dåligt förstådd jämfört med 
melanocyternas svar på UV strålning. 
Hur melanocyterna i huden, in situ, 
påverkas av joniserande strålning har 
tidigare inte studerats. Detta är dock 
en relevant fråga för förståelsen av 
depigmentering och hyperpigmente
ring, vilka är frekventa biverkningar av 
strålbehandling. 

Den parakrina signaleringen 
kräver in situstudier för att avslöja de 
verkliga molekylära aktiviteterna bakom 
melanocyternas svar på genotoxisk 
stress. Det i sin tur är en förutsättning 
för att förstå ursprunget till depig
mentering och hyperpigmentering. 
Kunskapen om hur melanocyter svarar 
på UV bestrålning är relevant för 
identifiering av proteiner involverade 
i melanocyternas svar på joniserande 
strålning. Både UV bestrålning och 
joniserande strålning orsakar basskador 
och enkelsträngsbrott på DNA, men 
dubbelsträngsbrott (DSB) uppstår 
oftare vid joniserande strålning. 

Behov av studier 
Dagens tekniklösningar levererar 
behandlingar som är normalt vävnads
sparande och minimerar biverkningar. 
Strålbehandling förstör tumörceller 
genom att angripa genomet med skada. 
Samtidigt tillför dessa behandlingar 
DNAskador på normala celler, vilket 
utvecklas till både reversibla (akuta) 
och irreversibla (sena) effekter som 
påverkar normala vävnadsfunktioner. 
Kliniska externa strålterapier använder 
enstaka fält eller kombinationen av flera 
fält, intensitetsmodulerad strålbehand
ling (IMRT) och volymetriskmodu
lerad bågterapi (VMAT). Den ökade 
användningen av IMRT och VMAT vid 
cancerbehandling gör att stora normala 
vävnadsvolymer utsätts för låga och 
måttliga stråldoser. Riskerna och 
konsekvenserna av att använda dessa 
tekniker har motiverat ett intresse av 
att förstå effekterna efter subterapeu
tiska doser, särskilt för de celltyper 
som svarar med hyperstrålkänslighet 
på mycket låga doser av joniserande 
strålning. Därför finns det ett behov av 
studier av strålbehandling som täcker 
hela intervallet av fraktionsstorlekar, 
från de lägsta doserna per fraktion upp 

till terapeutiska dosfraktioner, vanligt
vis cirka 2,0 Gy, och olika totaldoser. 

Vid celldödning genom strålbehand
ling anses DNA DSB vara den viktigaste 
typen av cellskador. DNAskada över
sätts till cellspecifika vävnadssvar på ett 
sätt som beror på dosen per fraktion, 
intervallet mellan fraktioner, den totala 
dosen som administreras och behand
lingsperiodens längd. Interfollikulära 
melanocyter i huden är strålresistenta, 
antas vara associerade med en uttalad 
reparationskapacitet för DNAskada. 
Dosberoende induktion av DNA, DSB 
orsakad av joniserande strålning och 
följande molekylära signalering har 
ännu inte beskrivits för melanocyter. 

Generellt syfte med avhandlingen
Det generella syftet med avhandlingen 
var att nå en förbättrad kunskap om de 
molekylära aktiviteter som induceras 
av de genetiska skador som strålbe
handlingen ger samt orsaken till den 
strålresistens man ser hos melanocy
terna. Resultaten baseras på proteinut
tryck som analyserats i mikroskop av 
färgade vävnadsavsnitt ifrån biopsier 
som samlats in före, under och upp till 
fem veckor efter strålbehandlingen från 

Dos respons analys Räkna i ett ljusmikroskåp i 1000x 
förstoringImmunhistokemi

Monterade hudsektioner på 
mikroskopobjektglas

Strålbehandling Hud stans biopsier Immunhistokemi

Figur 2. Olika steg i dosresponsbestämningsprocessen, strålbehandling, vävnadsprovtagning, immunhistokemi, 
vävnadsberedning, kvantifiering av molekylära markörer och dataanalys. Illustration utförd av Noelle Fessé.

Illustration: stock.adobe.com
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kvinnor med bröstcancer och män med 
prostatacancer. 

Huden är tillgänglig för provtagning 
av flera biopsier och immunhistokemi 
är ett enkelt sätt att bedöma protei
nuttryck uppreglerade vid upprepade 
genotoxiska exponeringar. Dessa 
tillhandahålls av strålbehandling för olika 
celltyper i vävnadssektioner av huden. 
Immunhistokemi kombinerar teknikerna 
för biokemi och histologi för identifiering 
och visualisering av mikrostrukturer av 
celler och vävnader. Med immunhistoke
mitekniker är det möjligt att detektera 
proteinuttryck inom olika cellkompart
ment med användning av specifika 
antikroppar. Immunhistokemifärgning 
avslöjar vanligtvis proteinuttryck med 
hög kontrast, vilket möjliggör bildanalys 
med mikroskop. I synnerhet för att 
avslöja den parakrina regleringen av 
melanocyter kan sådana observationer 
vara indikativa för ytterligare molekylär 
karaktärisering med mer sofistikerade 
tekniker. Som ett komplement till 
immunohistokemifärgningen användes 
även immunoflourescensfärgning. I 
immunfluorescensproceduren märks 
proteiner med en fluorescerande 
antikropp som lyser när den sätts 
under rätt våglängd av ljus. Olika filter 
används i fluorescensmikroskopet för att 
bestämma ljusets rätta våglängd. Denna 
procedur gjorde det möjligt att dubbel
färga vävnadssnitt och märka fluoresce
rande antikroppar med olika fluoroforer 
för att detektera uttryck av två proteiner 
samtidigt i melanocyterna. 

Detta tillvägagångssätt möjliggjorde 
kvantifiering av melanocyter med posi
tiv eller negativ färgning för proteinerna 

av intresse. Fraktionerad strålbehand
ling med dagliga doser mellan 0,05 och 
2,0 Gy, såväl som hypofraktionering 
och accelererad fraktionering under
söktes. Strålbehandling steriliserar 
hårfolliklarna, varför invandring av 
omogna melanocyter till interfolliku
lära epidermis kunde uteslutas. Hela 
proceduren som är nödvändig för att 
erhålla dosresponsförhållanden för 
olika proteinuttryck i melanocyterna 
illustreras i figur 2.

Vad fann vi?
Ett viktigt nytt konstaterande var att de 
interfollikuära melanocyterna utgör en 
autonom självförnyande cellpopulation 
med varierande mognadsgrad (differen
tiering). Ungefär en fjärdedel är omogna 
(odifferentierade). Melanocyterna 
delar sig mycket sällan och prolife
rationen stimulerades varken under 
strålbehandlingsperioden eller under 
de närmaste veckorna efter avslutad 
behandling. Ingen celldöd (apoptos) 
av melanocyterna kunde säkert påvisas 
och är resistenta mot apoptos, vilket 
bekräftades av att antalet melanocyter 
varken förändrades under eller efter 
strålbehandlingen oavsett doserings
schema. I likhet med inducerad pigment
syntes vid UV bestrålning initierades 
pigmentsyntesen (och differentiering) 
på samma sätt av strålbehandling och 
varade så länge behandlingen pågick. 
Efter avslutad strålbehandling återtog 
melanocyterna sitt mer omogna tillstånd 
(odifferentierade). Samtidig aktiverade 
behandlingen proteiner som skyddade 
melanocyterna från apoptos. Hyper
strålkänslighet i lågdosområdet 0,05 till 

0,3 Gy observerades för DSB, differen
tiering och antiapoptotisk signalering. 
Melanocytdifferentieringen upprätthölls 
under strålbehandlingsperioden, men 
efter avslutad behandling skedde en 
dedifferentiering. 

Anmärkningsvärt var att melano
cyterna ackumulerade DNA skador 
i mycket högre grad än omgivande 
keratinocyter, vilket talar för en 
reducerad förmåga att reparera DNA 
skador. Detta är tvärtemot den rådande 
uppfattningen att melanocyterna har 
överlägsen kapacitet att reparera 
genetiska skador, vilket skulle förklara 
resistensen mot genotoxisk exponering. 
Till synes skyddas melanocyterna 
från att gå under av genetiska skador 
av effektiva överlevnadsmekanismer, 
också delvis styrda från keratino
cyterna. Detta händelseförlopp, att 
melanocyterna temporärt svarar med 
pigmentsyntes, avvaktar med repara
tionen av DNA skador, och samtidigt 
aktiverar överlevnadsmekanismer som 
avbryts när bestrålningen upphör, har 
inte tidigare rapporterats. Ackumu
lerade DNA skador i melanocyterna 
repareras efter att bestrålningen upp
hört. För samtliga involverade proteiner 
påvisades hyperkänslighet för dosfrak
tioner under 0.3 Gy, vilket bör beaktas 
vid de stråltekniker som används idag 
och bidrar med exponering av låga 
doser till stora vävnadsvolymer. 

De överlevnadsmekanismer som 
ligger bakom melanocyternas resistens 
mot genotoxiska terapier, förtjänar 
djupare studier vilka skulle kunna ge 
uppslag till nya terapeutiska strategier 
för melanom. •
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V
ården av äldre personer 
behöver i hög grad vara per
soncentrerad vilket betyder 
att den äldre personens 

åsikter blir centrala när vården ska pla
neras. Fokus i vårdplaneringen behöver 
vara att bevara den äldre personens 
livskvalitet och värdighet – två grund
läggande värden inom palliativ vård. 
Dessa två värden går ofta hand i hand 
och har varit en utgångspunkt för ett 
projekt som prövat en intervention för 
värdighetsbevarande vård, DCISWE 
(Svenska Dignity Care Intervention). 
DCISWE omfattar ett samtalsstöd för 
sjuksköterskor med förslag på evidens
baserade vårdhandlingar i syfte att 
bevara äldre personers värdighet och 
livskvalitet.

DCI-SWE är översatt och anpassad 
utifrån en originalversion från 
Skottland. Idag pågår ett samarbete 
med forskargruppen som utvecklade 
originalversionen för att se om fler 
internationella studier kan genom

föras för att befästa kunskapen kring 
värdighetsbevarande vård.

I Sverige har projektet genomförts i 
flera faser inom den kommunala hälso 
och sjukvården, där kommunsjukskö
terskor både inom hemsjukvård och på 
vårdboenden har använt interventionen 
tillsammans med äldre personer. Projek
tet har utvärderats från flera perspektiv 
för att få en tydlig bild av DCISWE och 
införandet i den kommunala vårdorgani
sationen. Intervjuer har genomförts med 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
som kommit i kontakt med interven
tionen, men också med äldre personer 
och deras närstående samt med chefer. 
Vidare har värdighetsrelaterad stress 
och livskvalitet hos äldre personer 
studerats över tid.

Resultatet utifrån flera av våra 
studier visar att DCISWE behöver 
användas i ett tidigt skede då det 
ännu finns tid för att arbeta med de 
frågor som interventionen tar upp. 

Detta ger möjlighet att i tid hantera 
besvär som kan skapa oro och ångest 
i ett senare skede närmare livets 
slut. Frågorna i DCISWE utgår ifrån 
sjukdomsrelaterade besvär men också 
utifrån bevarande värdighetsaspekter 
och sociala infallsvinklar vilket ger en 
bred bild av en äldre persons situation. 
Hos de äldre personerna var det många 
av deltagarna som upplevde problem 
med sjukdomsrelaterade besvär och 
flera kände sig inte som den personen 
som de tidigare hade varit. Det lyftes 
i intervjuerna framför allt med vård
personalen att DCISWE kan bidra till 
att hantera frågor kring acceptans om 
livssituationen för de äldre personerna 
har förändrats.

Användandet av DCI-SWE blev ett sätt 
för de äldre personerna att känna sig 
sedda och den medförde också i flera 
fall att relationen med sjuksköterskan 
fördjupades. Det uttrycktes att DCI
SWE är ett sätt att hantera ensamhet, 
något som är vanligt förekommande 

Nytt samtalsstöd med evidensbaserade 
vårdhandlingar för värdighetsbevarande 
vård av äldre personer

Annika Söderman
Distriktssköterska, med.dr i hälso- och vårdvetenskap, Institutionen för Hälsovetenskaper, 
Örebro universitet, medlem i forskargruppen DCI-SWE 

Den palliativa vårdfilosofin innebär en helhetssyn i vården där hänsyn ska tas till 
fysiska, psykiska, sociala samt andliga och existentiella behov. Detta ställer stora 
krav på vårdpersonalen inom den kommunala hälso- och sjukvården där stödet 
att bedriva palliativ vård ibland har visat sig brista. Den palliativa vården i landet 
är inte heller jämlik och studier visar att äldre personer får en sämre palliativ vård. 
Konkreta verktyg behöver därför utvecklas som underbygger en god palliativ vård 
för äldre personer. 
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hos äldre personer. Vidare ansågs att 
interventionen kunde personcentrera 
vården utifrån hur den är uppbyggd. 
Samtidigt behöver det finnas en 
lyhördhet hos den som använder 
DCISWE för vilka frågor som den äldre 
personen både vill och inte vill prata 
om. Att äldre personers psykologiska 
livskvalitet försämrades över tid tyder 
dock på vikten av att sjuksköterskan 
och vårdpersonalen använder sig av 
psykosociala vårdhandlingar i den vård 
som ges. 

Resultaten från studierna visade att 
det fanns en del hinder för att kunna 
använda DCISWE på ett bra sätt. 
Ett hinder var att några av studierna 
genomfördes under coronapandemin, 
vilket försvårade för sjuksköterskorna 
att fokusera på att lära sig att använda 
DCISWE. Ett annat hinder som 
studierna tydliggjorde var att en del av 
kommunens sjuksköterskor upplevde 
att det var svårt med djupare samtal 
– framför allt samtal som berörde det 

existentiella. De upplevde tillsammans 
med cheferna att mer träning i detta 
behövdes. Det lyftes att träningen 
behöver börja redan i grundutbild
ningen till sjuksköterska och att 
DCISWE är svårt att använda om 
sjuksköterskan inte känner sig bekväm 
med uppgiften. Det behövs ytterligare 
resurser till den kommunala hälso och 
sjukvården för att sjuksköterskor ska 
få tid till att arbeta med ett arbetssätt 
såsom DCISWE som kan bidra till en 
utveckling av samtalskompetensen. 
Sjuksköterskorna önskade reflektions
tid för att kunna arbeta med DCISWE 
på ett bra sätt  också utifrån att de 
ibland kände att de saknade tid att 
reflektera i sin arbetsvardag. Även de 
äldre personerna som deltog lyfte att 
det ibland inte finns tid för att prata 
med vårdpersonalen. Många uppskat
tade samtalen som DCISWE bidrog till 
även om de ibland tyckte att det var 
svåra frågor som berördes. Närstående 
såg DCISWE som ett sätt att lyfta den 
äldre personens behov och ansåg att 

det var viktigt att vårdorganisationen 
arbetade med frågor kring värdighet 
och kommunikation. Även sjuksköter
skor såg DCISWE som ett sätt att ge 
struktur till den palliativa vården inom 
den kommunala hälso och sjukvården. 
Cheferna menade att det kan bidra 
till en stolthet hos vårdpersonalen om 
vårdorganisationen arbetar utifrån ett 
värdighetsbevarande arbetssätt. 

Värdighet som begrepp behöver 
framledes bli en naturligare del i 
samtalet kring äldre personers vård 
för att undvika lidande och brister i 
vårdsammanhang. Framgent planeras 
fler studier som kan befästa DCISWE:s 
roll när det gäller att utföra palliativ 
vård till äldre personer. •

”Användandet av DCISWE blev 
ett sätt för de äldre personerna 

att känna sig sedda.”

Länk till Avhandling:

http://oru.diva-portal.org/smash/get/

diva2:1567212/FULLTEXT01.pdf
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Kontaktsjuksköterskeledd 
uppföljningsmottagning efter operation

S
enaste decenniet har det 
på läkemedelsfronten skett 
en dramatisk utveckling. 
Patienterna behandlas nu 

med kemoterapi, tyrosinkinashämmare, 
immunterapier och kombinationsbe
handlingar i såväl adjuvant syfte (efter 
operation av större tumörer och efter 
strålbehandlingar i botande syfte) 
som i palliativt syfte (hos patienter 
med spridd sjukdom). Dessa nya 
behandlingsmetoder ställer höga krav 
på sjukvården med täta läkar och 
sjuksköterskebesök.  Det här leder till 
att sjukvården behöver anpassa sina 
resurser och fördela dem där behovet 
är som störst.

De patienter som opereras för 
lungcancer stadium IA följs idag upp 
enligt nationella Vårdprogrammet för 
lungcancer. Vilket innebär datortomo
grafiundersökning (DT) och klinisk 
bedömning  post operativt efter tre 
månader och därefter var 6:e månad i 
tre år. En rekommendation i vårdpro
grammet är att vid varje klinisk kontroll 
hos läkare eller kontaktsjuksköterska 

bör en förnyad bedömning av rehabili
teringsbehovet göras. 

Kontaktsjuksköterskorna på LOC 
uppmärksammade att de patienter som 
genomgick operation i stadium IA ofta 
uttryckte en oro kring svaret på sin DT 
undersökning. Patienterna upplevde 
att väntan på att få svar på sin röntgen 
ofta kändes pressande och patienterna 
utryckte ofta sin oro till kontaktsjuk
sköterskorna via telefon. De ville då att 
de skulle lämna ut svaret till dem. Då 
svaren var okomplicerade besvarades 
dessa patienter av läkaren via brev eller 
telefon. Detta ledde till att rehabilite
ringsbedömning som är en viktig del 
för att patienten skall kunna återhämta 
sig efter sin operation uteblev. Många 
patienter uttryckte en önskan att få 
komma och träffa läkare eller sjuk
sköterska för svar på sin röntgen samt 
övriga uppkomna frågor istället för ett 
kort brev eller telefonsamtal. De opere
rade patienterna med stadium IA, som 
är radikalt opererade hade en önskan 
att kunna få hjälp med rehabilitering 
efter operationen. Då dessa patienter i 

många fall anses botade från sin lung
cancer faller rehabiliteringsrutinen då 
patienten av sjukvården anses ”frisk”. 
Det framkommer via kontaktsjuksköter
skornas samtal per telefon med denna 
grupp att ett annat rehabiliteringsstöd 
behövs. En kommentar från en patient: 
”Jag har ju haft cancer, jag oroar mig 
varje dag över detta.”

Kontaktsjuksköterskorna på LOC 
arbetar antingen med utredning eller 
behandling. De kontaktsjuksköterskor 
som arbetar inom utredningsdelen 
träffar patienten inför utredningsstart 
och skapar då Min Vårdplan och får 
igenom den ifyllda hälsoskattningen 
ett underlag för att bedöma de 
rehabiliteringsbehov som finns under 
utredningen. Beroende på beslut efter 
MDK om vilket behandlingsalternativ 
patienten skall genomgå (operation, 
strålning, cytostatika), får patienten 
sedan en kontaktsjuksköterska som 
följer dem genom behandlingen. 

För de opererade patienterna fanns 
ingen klar definierad kontaktsjukskö
terska efter operationen. Patienten 

Vid lungonkologiskt centrum, 
Karolinska universitetssjukhuset 

Lungonkologiskt centrum, LOC, vid Karolinska universitetssjukhuset är Sveriges 
största enhet för utredning och behandling av lungcancer. Varje år utreds 
1500 patienter för lungförändringar på LOC och av dem diagnostiseras cirka 
850 patienter med lungcancer.  De senaste 15 åren har antalet nya fall ökat 
med 40 procent. Med längre överlevnad hos lungcancerpatienter ökar behovet 
av tillgängliga tider för uppföljning av behandlingsresultaten. Nu finns en 
kontaktsjuksköterskeledd uppföljningsmottagning för patienter efter operation.

Anneli Lindblad, Kontaktsjuksköterska utredning, Praksedi Nilsson, Kontaktsjuk-
sköterska utredning, Maria Olin, Omvårdnadschef, Oscar Grundberg, Specialistläkare 
Lungmedicin. Samtliga vid Lungonkologiskt centrum NKS Solna samt Marie Svensson, 
Processledare Lungcancer Region Stockholm Gotland.
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hade sin Min Vårdplan med kontakt
uppgifter till kontaktsjuksköterskan 
under utredning och tog ofta kontakt 
efter operationen med frågor. Det föll 
sig därför naturligt att samma person 
hade fortsatt kontakt med patienten. 

En uppföljningsmottagning skapas
En projektplan för en kontaktsjukskö
terskeledd uppföljningsmottagning efter 
operation skapades. Rutiner och arbets
sätt för mottagningen arbetades fram av 
kontaktsjuksköterskor, lungläkare och 
SVF koordinatorer i samarbete.

När denna mottagning växte fram 
uppstod på vägen flera frågor kring 
arbetsbelastningen för kontaktsjuk
sköterskorna. Genom så kallad task 
shifting (uppgiftsväxling), skapades 
en rutin där SVF koordinatorerna tog 
över arbetet att boka in patienterna på 
multidisciplinär konferens (MDK) efter 
färdig utredning.  Läkartider frigjordes, 
när en del av de opererade patienterna 
kunde träffa kontaktsjuksköterskan 
i stället för en läkare. Detta i sin tur 
ledde till att läkaren kunde träffa fler 

patienter i aktiv behandling.  
Efter beslut från MDK om uppfölj

ning med PostOperativ kontaktsjuk
sköterskemottagning skickas ett brev 
till patienterna där vi informerar om 
planerad DTThorax kontroll samt 
återbesök. Brevet innehåller kontakt
uppgifter till kontaktsjuksköterska 
samt information om Hälsoskattning 
via 1177.se. När patienterna gjort sin 
DTThorax, vidimerar läkaren svaret 
och skriver en journalanteckning 
angående röntgensvaret och utfärdar 
en ny röntgenremiss. Patienterna 
kallas till sjuksköterskemottagningen 
och i samband med detta skickas en 
hälsodeklaration ut elektroniskt. När 
patienten fyllt i sin hälsodeklaration 
överförs den av kontaktsjuksköterskan 
till patientjournalen. 

Vid återbesöket informeras patien
ten om DTsvaret samt kommande upp
följning. För att lättare kunna fokusera 
på patientens besvär efter operationen 
används hälsodeklarationen som 
samtalsunderlag. Rehabiliteringsplan 
upprättas tillsammans med patienten. 

Dokumentationen sker i en särskild 
journalmall. Skulle röntgensvaret visa 
misstänkt recidiv kallas patienten på ett 
läkarbesök istället för ett kontaktsjuk
sköterskebesök.

Avslutningsvis kan vi konstatera att 
patienterna varit mycket nöjda med 
denna uppföljning. Flera patienter 
uttrycker att de känner sig mycket väl 
omhändertagna. Man har också berättat 
att den oro som funnits när man väntat 
på svaret nu mildrats, detta eftersom 
möjligheten att få prata om sina pro
blem och sin oro nu finns. Hälsoskatt
ningen har bidragit till att samtalet kan 
föras runt de behov som känns viktiga 
för patienten. •

1. www.internetmedicin.se/

behandlings oversikter/ 

lungmedicin/lungcancer/

2. www.kunskapsbanken. 

cancercentrum.se/diagnoser/ 

lungcancer/vardprogram/
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Leg. sjuksköterska, FD i omvårdnad,Sektionen för Hema-
tologi och Koagulation,Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lars Skagerlind 
Forskningssjuksköterska/transplantationskoordinator. 
Hematologiska sektionen, Cancercentrum Norrlands 
Universitetssjukhus, Umeå.

N
edan följer ett kort referat 
från de föreläsningar som 
ingick i årets sjuksköterske
program.

Autolog stamcellstransplantation 
samt eftervård vid myelom och MS
Stig Lenhoff, överläkare från Lund, 
inledde sjuksköterskeprogrammet med 
en föreläsning om autolog stamcells
transplantation med tillbakablickar 
historiskt och även en titt in i framtiden.

Användandet av autologa stamceller 
började historiskt när man förstod 
att den dosbegränsande faktorn vid 
cytostatikabehandling för patienter med 
myelom var att blodbildningen drabba
des så svårt att den inte återhämtade 
sig. Principen för autolog stamcellstrans
plantation (SCT) har varit oförändrad 
sedan mer än 30 år tillbaka.

Myelom
För patienter som nydiagnostiserats 
med myelom är det framförallt grund
behandlingen fram till en eventuell 
transplantation som förändrats över tid. 
Idag används en kombination av anti
kropp, immumodulerare och kortison.  
I studier är det dock fortfarande bevisat 
att en överlevnadsvinst ses i gruppen 
patienter som genomgått en autolog 
SCT trots många förändringar och 
tillägg i grundbehandlingen.

Genetiska markörer har blivit allt 
viktigare prognostiska faktorer för 

myelompatienter. Målet är dubbla 
transplantationer (s.k. tandemtrans
plantation) för dem med genetiska 
högriskmarkörer.

Det som möjligtvis kan förändra 
upplägget och i framtiden ersätta trans
plantation är behandling med CART 
eller BiTEantikroppar som binder till 
både myelomceller och kroppens egna 
immunceller. Studier har visat väldigt 
lovande resultat.

MS
Det går även att använda autolog 
SCT till ickemaligna sjukdomar. 
Vid multipel skleros (MS) används 
transplantation för att behandla 
den inflammatoriska komponenten i 
sjukdomen. Patienter med irreversibla 
skador av sin MS är dock inte aktuella 
för transplantation. Svensk data från 
20052014 på 48 MSpatienter visar 
att cirka 80 procent av patienterna blir 
skovfria och man ser ingen transplan
tationsrelaterad mortalitet. Detta ligger 
till grund för hur man idag identifierar 
vilka patienter som har nytta av en 
autolog SCT.

Besläktade donatorer 
– praktiska och etiska utmaningar
Annika Kisch, docent och leg. 
sjuksköterska, tog vid och pratade 
om besläktade donatorer vid allogen 
stamcellstransplantation.

I sammanhanget befinner sig en 

allvarligt sjuk patient och en frisk 
besläktad potentiell donator i en delvis 
gemensam situation. Donatorn sitter i en 
svår sits med både en press från sig själv 
och sin omgivning att ställa upp.

Guidelines
Det är först nu som det finns guidelines 
och rekommendationer för omhän
dertagande av besläktade donatorer. 
Dessa är till för att skydda och säkra 
donatorers säkerhet och integritet. 
Det är viktigt att så långt det är möjligt 
undvika att samma personer som är 
inblandade i vården av patienten även 
är inblandad i omhändertagandet av 
donatorn. Detta kan dock vara svårt på 
mindre transplantationscentra där det 
är näst intill oundvikligt att man på ett 
eller annat sätt även blir inblandad i 
vården av den som ska transplanteras.

Donatorers erfarenheter
Syskondonatorer har i studier beskrivit 
sin erfarenhet av donationen som 
”att vara en kugge i ett stort hjul”. 
HAPLOtransplantationer där man kan 
använda en ”halvt” matchad donator 
(föräldrar som donerar till barn och 
tvärtom) har blivit allt mer aktuellt. 
Detta erbjuder en möjlighet för de som 
saknar både ett matchat syskon och 
en registerdonator. En svår etisk fråga 
som då kommer upp är om man som 
förälder kan säga nej till att ställa upp 
som donator till sitt barn?

Fortbildningsdagarna 
i Hematologi 

Lund oktober 2021

Äntligen kunde fortbildningsdagarna bli av om än i mindre skala än tidigare år. 
Fortbildningsdagarna är ett samarbete mellan Svensk förening för hematologi 
(SFH) och Hematologisjuksköterskor i Sverige – HEMSIS och det här var fjärde 
gången med gemensamma utbildningsdagar. Under två intensiva dagar fick vi 
ta del av många intressanta och lärorika föreläsningar samt möjlighet att träffa 
kollegor från norr till söder.

Forts. nästa sida
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Naturens betydelse 
för coping vid cancersjukdom
Gabriella Åberg som arbetar för det 
palliativa konsultteamet i Varberg 
höll en spännande föreläsning som 
avslutade torsdagens program om 
kring sin forskning och egna erfaren
heter som cancerpatient om naturens 
betydelse för coping.

Att få andra upplevelser i sin 
kropp än bara smärta och obehag vid 
svår sjukdom är viktigt. Exempel på 
detta kan vara beröring. Naturen som 
copingstrategi är inget nytt men det har 
blivit aktuellt igen i fältet miljöpsykologi. 
Naturen är meningsskapande och ger en 
känsla av samhörighet och hopp.

Den är till hjälp för att leva i nuet 
och kan samtidigt fungera som en 
distraktion: en plats att vila på.

Uppmärksamhet som är riktad tar 
kraft, till exempel att se på TV, köra bil 
och lyssna på föredrag.

Spontan uppmärksamhet ger 
däremot kraft. Att gå i naturen kan ge 
just kraft i den egna kampen mot en 
cancersjukdom.

Obesläktad donator 
– hur går sökningen till?
Lars Skagerlind, leg sjuksköterska 
och transplantationskoordinator 
ifrån Norrlands Universitetssjukhus, 

föreläste om hur det går till att söka 
en obesläktad donator. Föreläsningen 
inledde fredagen och var en fortsätt
ning på temat transplantation.

Om man inte har något syskon som 
passar (samma vävnadstyp) eller om 
syskonet av någon anledning inte blir 
godkänd (hälsoskäl) som donator behö
ver man söka i något av de register som 
finns runt om i världen. Det finns över 
39 miljoner donatorer i världen och 
bland de största registren kan nämnas; 
DKMS (Tyskland), NMDP (USA) och 
Anthony Nolan (England).

I Sverige finns Tobiasregistret och 
det har över 200 000 registrerade 
donatorer.

Hur går en sökning till?
En sökning av donator går till så att man 
skickar ett blodprov (HLAtypning) 
från patienten till klinisk immunologi i 
Uppsala eller Stockholm. De gör sedan 
en snabbsökning i en internationell 
databas för att se hur många potentiella 
donatorer som finns. Därefter sker en 
gallring bland tänkbara donatorer och de 
mest lämpliga blir tillfrågade om utökad 
provtagning via respektive register. 
Det kan ta lång tid innan man får dessa 
prover (46 veckor) beroende på hur 
bra ordning registret har på kontakt
uppgifter till sina donatorer. Prover från 

donatorn skickas sedan till immunologen 
som utför analysen, sammanställer 
svaren och skickar till det sjukhus som 
gjort förfrågan.

Förhoppningsvis har man flera 
donatorer att välja mellan och det man 
tittar på är: HLAmatchning (hur bra 
överensstämmer vävnadstypen), ålder 
(yngre bättre), CMVstatus (helst lika), 
kön, blodgrupp (helst samma) och 
vikt (stor donator = mycket celler). 
Man tittar även på vilket register som 
donatorn tillhör och därmed vilket 
land som donatorn bor i. Har man flera 
likvärdiga donatorer så väljer man 
helst en donator som bor i Europa för 
logistikens skull.

Vad händer sen?
När man valt en donator skickar man en 
beställning/förfrågan till aktuellt regis
ter och önskar ett datum för när man 
vill att donatorn ska donera stamceller. 
Detta datum ska både stämma in med 
den behandling som patienten måste få 
innan hen får stamcellerna men framför 
allt måste donatorn vara tillgänglig 
och frisk. Alla donatorer genomgår 
en grundlig hälsoundersökning inför 
donation av stamceller.

När donationen är klar transporte
ras stamcellerna genast till det sjukhus 
där patienten befinner sig. Patienten 

”Naturen är menings
skapande och ger en 

känsla av samhörighet 
och hopp.”



31.

CANCERVÅRDEN 
NUMMER 1 // 2022

får stamcellerna samma dag eller 
dagen efteråt.

Fertilitet (möjligheten att få barn) 
efter cancerbehandling
Ann Thurin Kjellberg, ÖL och Stina 
Järvholm psykolog, Reproduktions-
medicin, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset.

Fertilitetsbevarande möjligheter
För män är det ganska okomplicerat. 
De ska (om möjligt) lämna sperma 
innan start av cytostatikabehandling. 
När det gäller kvinnor är det mer 
komplicerat. Kvinnor i fertil ålder bör i 
tidigt skede av behandlingen erbjudas 
kontakt med en fertilitetsenhet för 
rådgivning och bedömning av risken för 
infertilitet och information om möjliga 
fertilitetsbevarande åtgärder. Att ta 
ett beslut ”ovanpå alla andra beslut”. 
Beroende på ålder och vilken livssitua
tion man befinner sig i. Frågan riskerar 
att exponera en frågeställning man inte 
är redo för. Samtidigt är det ett beslut 
som inger hopp om framtiden – ”när 
behandlingen är klar ska vi skaffa barn”.

Följande kvinnor kan inte erbjudas 
fertilitetsbevarande åtgärder:
• Den behandling man ska genomgå 

innebär låg risk för infertilitet.

• Ålder: Äldre kvinnor har färre ägg 
och sämre äggkvalitet. Det är sällan 
meningsfullt med fertilitetsbeva
rande behandling för kvinnor som 
närmar sig 40årsåldern. För att 
frysa ovarialvävnad får man inte 
vara över 33 år.

• Har man redan tre barn eller fler 
är det inte heller aktuellt med 
fertilitetsbevarande åtgärder.

Hur går det till?
Metoder såsom frysförvaring av ägg
celler efter hormonbehandling eller av 
äggstocksvävnad genom ovarial biopsi, 
finns i dag tillgängliga och innebär 
en möjlighet till graviditet även efter 
cytostatikabehandling. Innan ägguttag
ning krävs hormonstimulering i 1014 
dagar. Man kan starta när som helst 
under menstruations cykeln och cytosta
tikabehandlingen kan starta redan dagen 
efter att man tagit ut äggen. Äggen 
förvaras sedan i en frys (196˚). 

Man kan frysa såväl befruktade ägg 
(embryon) som obefruktade ägg. Vilket 
möjliggör att man kan frysa ägg även 
om inte kvinnan har en fast manlig 
partner. Enligt nuvarande föreskrifter 
får frysförvarade embryon sparas i 
upp till tio år, men finns särskilda skäl 
kan Social styrelsen bevilja förlängd 
frysförvaring efter ansökan. Vad gäller 
spermier och obefruktade ägg finns 
ingen lagstadgad tidsgräns för tillåten 
frysförvaring.

När ska man ge informationen?
Man behöver vara effektiv och informa
tion bör ges samtidigt som diagnosen 
ställs. Även om man inte planerar 
fertilitetsbevarande åtgärder är det 
viktigt att man samtalar om detta och 
dokumenterar vad man kommit fram 
till. Gärna ett ”informed consent” som 
visar att patienten fått och förstått 
informationen. Detta dokument ska 
scannas in i patientens journal.

Lagom med information är bäst men 
vem ska ge den? Skicka en remiss till 
reproduktionsenheten så fort som möj
ligt och boka tid för informationssamtal. 
Viktigt att patient och partner får träffa 
en specialist inom reproduktionsmedi
cin, en läkare som inte har hand om 
cancerbehandlingen.

Cancer under graviditet 
– en vägledning
Sedan 2019 finns en vägledning för hur 
man ska hantera cancer under gravi
ditet och den är ett komplement och 

fördjupning till det som finns skrivet i 
de nationella vårdprogrammen. 

Cancer under graviditet - RCC Kun-
skapsbanken (cancercentrum.se)
Vägledningen är framtagen av en 
multiprofessionell arbetsgrupp och 
Lovisa Vennström, överläkare på 
hematologen Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset som ingår i denna 
arbetsgrupp, föreläste i ämnet.

Vägledningen har som mål att öka 
kunskapen kring hur diagnostik och 
behandling kan genomföras hos gravida 
patienter. Den vänder sig framför allt 
till personal inom cancervården men 
kan även vara ett stöd för personal 
inom andra discipliner som kommer 
i kontakt med gravida patienter med 
cancer. De vanligaste maligniteterna 
under graviditet i Sverige är maligna 
melanom, bröstcancer, livmoderhal
scancer, äggstockscancer, lymfom 
och akuta leukemier. Vid AML är det 
2/10 000 graviditeter.

Hur långt kvinnan kommit i graviditeten 
avgör vad man ska göra och när
Man ska undvika att ge cytostatika
behandling under första trimestern 
eftersom det kan öka risken för 
fostermissbildningar. Däremot kan man 
ge behandling i graviditetens andra och 
tredje trimester. Den kliniska erfarenhe
ten av cytostatika given under graviditet 
är god, särskilt efter graviditetsvecka 
14, alltså när den första trimestern är 
fullgjord. Det är bättre för barnet att inte 
födas prematurt så när man står inför 
valet att ge cytostatika under gravidi
teten eller att förlösa patienten i förtid 
är det för barnet att föredra att födas så 
sent som möjligt. Man bör undvika att 
ge cytostatikabehandling under de 2–3 
sista veckorna före planerad förloss
ning. Detta för att minimera risken för 
infektion och blödning.

Hela familjen är i stort behov av 
psykologiskt stöd och personal som 
behandlar patienten behöver utbildning 
och information. Att vårda en gravid can
cerpatient väcker tankar och känslor hos 
sjukvårdspersonalen och det är viktigt 
att beakta behovet av handledning och 
kommunikation med all personal som 
kommer i kontakt med patienten. 

Det finns en webbutbildning för per
sonal på RCC:s hemsida, ”Cancer under 
graviditet” www.cancercentrum.se/
samverkan/cancerdiagnoser/over-
gripande-kunskapsstod/cancer-un-
der-graviditet/. •
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Vi var alla ense om att årets 
program för fortbildningsdagar-
na var mycket givande och vi 
ser redan fram emot nästa år då 
Visby är värd. Skriv upp 5-7/10 
i era kalendrar och håll utkik 
efter program och anmälan på 
HEMSIS FB och Sjuksköterskor 
i Cancervårds hemsida.
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D
agens inleddes av moderator 
Petra Hedbom, vetenskaps-
reporter på Dagens Medicin. 
Hon hälsade alla välkomna i 

hopp om att vi skulle få en givande dag.

Den uppskjutna cancervården  
– vad väntar?
Petra lämnade över mikrofonen till 
Hans Hägglund, SKR, Emma Spak, 
SKR och Jenny Heiman specialist-
läkare på Sahlgrenska. De diskuterade 
den uppskjutna cancervården och vad 
som nu väntar personal och patienter. 
Förlängda väntetider är och har varit 
ett stort problem. Incidensen av cancer 
minskade med sex procent under 2020. 
Det har varit stora skillnader mellan 
olika diagnoser och tydliga skillnader 
mellan olika regioner. Man tror att 
nedgången till största del beror på 
att befolkningen sökt vård i mindre 
omfattning och framför allt varit mindre 
angelägna om att gå på screening under 
pandemin. Även neddragningen av 
screening i vissa regioner har såklart 
bidragit. Färre patienter har inkluderats 
i SVF under 2020. Man har däremot 
sett att ledtiderna för flera diagnoser 
förkortats. Vad effekten av fördröjda 
diagnoser blir går inte att säga idag. 
Men rimligtvis kommer dödligheten att 
gå upp och behovet av behandlingar 
och mer avancerad vård kommer att 

öka. Detta till följd av att patienterna 
kommer till vården senare och därför i 
mer avancerade stadier.

Trender i canceröverlevnad
Mats Lambe, proffessor och funk-
tionschef på Karolinska Institutet tog 
över och pratade kring trender i can
ceröverlevnad. Canceröverlevnad är ett 
indirekt mått på cancervårdens insatser 
och effektivitet. Det är intressant att 
övertid följa trender inom och mellan 
olika länder.

Sverige sägs ofta ligga i topp och 
vara i världsklass gällande behandling 
och överlevnad. Men stämmer det? Hur 
står sig Sverige egentligen i jämförelse 
med andra länder? 

International Cancer Benchmar
king Partnership (ICBP) har gjort 
jämförelser mellan 12 regioner i sex 
länder; Storbritannien, Australien, 
Kanada, Danmark, Norge och Sverige. 
De har tittat på överlevnadsdata från 
1995 till 2007 för kolorektal, lung, 
bröst och ovarial cancer. Det har skett 
förbättringar över tid i alla länder, men 
det finns kvarstående skillnader. Bäst 
resultat var det i Australien, Kanada 
och Sverige, sämst var det i Danmark, 
England, Wales och Nordirland. Dessa 
resultat har ifrågasatts. Men man hittar 
egentligen igen förklaring. Det går inte 
att förklara med skillnader i sätten att 

registrera. Dessa resultat har dock satt 
fart på politiska beslut och givit incita
ment till att förstärka cancervården. 

Mats visade resultat från NORDCAN 
databasen gällande trender i cance
rincidens, överlevnad och dödlighet. 
NORDCAN är en unik interaktiv källa 
för att följa och jämföra cancerbördans 
utveckling i Norden gällande incidens, 
inklusive framskrivningar, prevalens, 
dödlighet och överlevnad.

Nordiska jämförelser har gjorts på 
mer än 27 miljoner invånare. Länderna 
har likande skattefinansierade sjuk
vårdssystem. De har även likformiga, 
befolkningsbaserade system för can
cerregistrering med hög täckningsgrad. 
Vilket gör att det går att jämföra alla 
siffror rättvist.

Tidigare jämförande NORD
CANstudier har bekräftat förekomst 
av skillnader. Den sämre överlevnaden 

Dagens Medicins 
Cancerdagen 2021

Ulrika Persson
Redaktör Cancervården, Styrelseledamot Sjuksköterskor i cancervård

2021 års Cancerdagen, som hölls den 6 december, skulle ha varit enbart 
ett fysiskt möte men ställdes i sista stund om till att vara både digitalt 
och fysiskt. Jag hade förmånen att kunna delta på delar av dagen digitalt 
från mitt vardagsrum. Med dagens teknik fungerar det utmärkt. En mycket 
positiv sak med det är att man faktiskt har tillgång till alla föreläsningar i 
efterhand och kan se dem igen.
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i Danmark kvarstod vid uppföljning. 
Sverige låg då i topp. 

2020 gjordes en ny NORDCANstu
die med frågeställningen, kvarstår 
skillnader, bland annat efter Danmarks 
satsningar på cancersjukvården? Man 
tittade då på nio cancerformer hos 2 
milljoner innevånare mellan åren 1990 
och 2016. Man gjorde ytterligare en 
uppföljning 2016/2017. Man tittade på 
1års respektive 5års relativ överlev
nad och dess förändring i procentenhe
ter sedan 1990. NORDCANstudie 2020 
visade ett sammanfattande resultat 
med förbättringar i både 1års och 
5års relativ överlevnad i alla nordiska 
länder. De tidigare skillnaderna var 
mindre uttalade och det var dramatiska 
förbättringar i Danmark. 

Orsakerna till generella förbättringar 
är flera. Men samverkande faktore; 
bland annat bättre screening, förfinad 
diagnostik, riktade behandlingar och 
nya terapier. En mer enhetlig handlägg
ning, inte minst via nationella riktlinjer 
har också hjälpt till. Sen har även 
ett förbättrat allmänt hälsotillstånd i 
befolkningen varit en orsak. 

I Danmark har några möjliga bidra
gande orsaker till förbättringar varit att 
cancer nu benämns som “akut livsho
tande sjukdom”. Staten har öronmärkt 
finansiellt stöd till cancersjukvården. 
Man har gjort strukturella förändringar 
samt infört SVF, standardiserade 
vårdförlopp.

Det vi kan ta till oss och ta med oss 
hem är att Sverige ligger bra till vid 
internationella jämförelser. De data vi 

har, har ett stort informationsvärde. 
Men vi har också stora utmaningar som 
väntar på grund av ökat absolutantal av 
cancerfall. 

Tidig upptäckt är  
skillnaden mellan liv och död 
Ordet lämnades över till Margareta 
Haag, ordförande i Nätverket mot 
cancer, och Marcela Ewing, ordfö-
rande i Nationella arbetsgruppen för 
tidig upptäckt Regionalt cancercen-
trum, som pratade om att tidig upptäckt 
är skillnaden mellan liv och död. 

Att upptäcka cancer tidigt innebär 
ju att man kan påbörja behandling tidigt 
och med det förhoppningsvis förbättra 
prognosen för patienten. Men vad menar 
vi egentligen med tidig upptäckt? Hur 
tidigt kan vi upptäcka det? Och hur 
viktig är denna tidiga upptäck för patien
terna? Otroligt viktig skulle jag säga. 

Margareta Haag presenterade en 
undersökning som Nätverket mot 
cancer har genomfört bland sina 
medlemsorganisationer och deras 
medlemmar.  

Under våren 2020 började de 
kartlägga hur man ska kunna nå tidig 
upptäckt av cancer. Samtidigt lanse
rade Nätverket mot cancer en infor
mationskampanj tillsammans med sina 
medlemsorganisationer för att patienter 
skulle våga söka vård. Det tog ganska 
lång tid innan det gav något gensvar. 

Projektet Tidig upptäckt
Hösten 2020 startade projektet ”Tidig 
upptäckt”. Det startade med en enkät 

till politiker och alla regionala can
cercentrum där frågan om vad tidig 
upptäckt är ställdes och hur man kunde 
definiera detta. Det visade att de som 
svarade tyckte att två till tre månader 
var en rimlig tid från att man söker 
vård till att man får sin diagnos samt 
att ett till två besök inom primärvården 
är rimligt. Enkäten avslutades med ett 
rundabordssamtal där resultaten del
gavs de som varit med. Det blev tydligt 
att mer kartläggning behövs och att 
patientens röst också måste höras. Vad 
anser patienten vara en tidig upptäckt? 
Man gick då vidare med enkäter till 
medlemsorganisationer och cancer
profilerade patientföreningar. Efter 
det hade man samtal med regionråd, 
RCCansvarig och primärvårdsansvarig 
i fem regioner angående: Finns hand
lingsplaner för tidig upptäckt? Vilka är 
utmaningarna samt förväntningarna 
för att kunna nå en tidig upptäckt? 
Det såg lite olika ut för olika regioner. 
Kunskapsseminarium kring detta skulle 
hållas några veckor efter Cancerdagen 
så det kommer vi att återkomma till. 

1224 personer svarade på enkäten 
som hade som syfte att kartlägga 
hur lång tid det tar från symtom till 
behandling via primärvården. Av de 
som svarade var 86 % personer som har 
eller haft cancer och alla hade varit i 
kontakt med primärvården.

Resultatet visade att 56 % av dem 
som diagnostiserats med cancer hade 
gått med symptom upp till två månader 
innan man sökte vård. 34 % sökte vård 
inom en månad. För 40 % initierades 

”I Sverige har vi tyvärr 
lagt lite för lite tid och 
energi på att förbättra 

för primärvården.”

Illustration:  artinspiring och Tasha Vector / adobe.stock.com
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behandling fem månader eller senare 
från första symtom. För 30 % krävdes 
det minst två besök innan det till 
exempel togs ett blodprov för en större 
utredning och för 36 % togs det inga 
prover alls. 55 % gjorde 12 besök i pri
märvården innan en remiss skrevs till en 
specialistklinik. För 30 % krävdes till och 
med tre besök innan detta gjordes. 59 % 
tyckte att den tid det tog mellan remiss 
till cancerspecialist och start av behand
ling var acceptabel. För 68 % fastställdes 
diagnosen mindre än en månad innan 
behandlingen startades. 92 % tyckte att 
en acceptabel tid från fastställd diagnos 
till att behandling startades är mindre 
än en månad. 42 % ansåg att tiden från 
första kontakt med primärvården till 
behandlingsstart inte var acceptabel. 
Oavsett hur lång tid det tog i det egna 
fallet, tyckte drygt 62% att under en 
månad är en acceptabel tid från första 
kontakt till start av behandling.

Reflektioner man kan göra är att det 
tar för lång tid från första kontakt med 
primärvården till diagnos. För 34 %  har 
det tagit mer än fyra månader från 
första kontakt med primärvården 
till behandling! När patienter väl fått 
sin diagnos går det relativt fort att få 
behandling, 68 % startar behandling 
inom en månad efter diagnos. Man kan 
se att cancerformer med välfungerade 
screening hittas snabbare än de med 
diffusa symtom. Nätverket mot cancer 
ser det som väldigt viktigt att ta fram 
en nationell strategi för ”Tidig upptäckt 
av cancer”. 

Var ligger väntetiden?
Marcela Ewing från RCC påtalade att 
denna enkät inte riktigt speglar alla 
cancerpatienter. Av de som deltog 
var 80% kvinnor och endast 4 % var 
män med prostatacancer, som är den 
största cancergruppen. Men trots det 
så är det viktiga fakta som kommit 
fram. Det Marcela menade är viktigt 
att ta reda på är var väntetiden ligger. 
Internationell forskning visar att det 
inte beror på den enskilde läkaren utan 
ofta på att olika utredningar tar olika 
lång tid. Det är viktigt att kartlägga. Sen 
behöver primärvården automatiserade 
beslutsstöd så att rätt patient skickas 
vidare till specialistvård i tid. Screening 
är också viktigt. Men det är inte där de 
flesta cancerfallen upptäcks, utan det 
görs då patienter söker på grund av 

symtom. I Sverige har vi tyvärr lagt lite 
för lite tid och energi på att förbättra 
för primärvården. Marcela menade 
att där behöver man göra något och 
titta på mer forskning om hur man ska 
kunna nå tidig upptäckt. 

Nytt lymfkörteltest för stadie-
indelning och överlevnadsprognos 
vid kolorektal cancer  
Marie-Louise Hammarström, profes-
sor i immunologi, Institutionen för 
klinisk mikrobiologi, Umeå univer-
sitet, fortsatte dagen och berättade 
om ett nytt lymfkörteltest för stadie
indelning och överlevnadsprognos vid 
kolorektal cancer. Cancerformen är den 
tredje vanligaste cancerformen där cir
ka 50 % av patienterna dör. För de som 
opererats kurativt för kolorektalcancer 
är den enskilt viktigaste prognosfaktorn 
om tumörceller spritt sig till lymfkörtlar 
eller inte. Med nuvarande diagnostik
metod dör 15–30 % av de patienter som 
anses botade av operationen (TNMsta
dium I och II) i återfall av sin cancer. 
Samtidigt har en del patienter med 
tumörceller i lymfkörtlarna (TNMstadi
um III) botats av operationen och skulle 
inte behövt uppföljande behandling. 

Det problem som finns med 
mikroskopisk examination av färgade 
vävnadssnitt av lymfkörtel, som idag 
är rutinmetod, är att den undersöker 
mindre än 1 % av lymfkörtelvolymen. 
Metoden är också både okänslig och 
subjektiv. Med metoden kan man inte 
skilja mellan aggressiva och relativt 
harmlösa tumörceller. 

Lösning med ColeNode, ett kvanti
tativt PCRkit för säkrare bestämning 
av lymfkörtelstatus, är att upp till hela 
lymfkörteln kan analyseras. Metoden 
är specifik, känslig samt objektiv. Den 
kvantifierar mängden tumörceller i 
lymfkörtlar och aggressivitetsgraderar 
tumören. Metoden ger kategorisering 
av patienter oberoende av TNMsta
dium. Denna metod ska ses som ett 
komplement till nuvarande metod.

Fem biomarkörer är valda baserat 
på 15 års forskning kring markörer. 
Det är
• CEACAM5 (carcinoembryonic 

antigen cell adhesion molecule 5) 
som mäter antal tumörceller.

• KLK6 (kallikrein related peptidase 
6) som visar aggressiva tumörceller.

• SLC35D3 (solute carrier family 35 

member D3) visar också aggressiva 
tumörceller.

• POSTN (periostin) som är 
fibroblaster som stöder tumörers 
tillväxt.

• MUC2 (mucin 2) visar relativt 
harmlösa tumörceller.

Nivåerna av mRNA för de olika biomar
körerna mäts med molekylärbiologisk 
teknik, RTPCR.

Analys med ColoNode ger en 
förbättrad detektion av tumörceller 
i lymfkörtlar, klassicerar tumörceller 
med avseende på grad av aggressivitet 
och ger ökad möjlighet att enkelt ana
lysera stora volymer lymfkörtelvävnad. 
Dessutom förbättras möjligheten att 
hänföra patienter till olika riskgrupper 
som i framtiden kan ligga till grund för 
individuella behandlingsstrategier.

Denna nya metod ger en förbät
tringspotential för både patienten och 
sjukvården. Den förhindrar underbe
handling genom säkrare detektion av 
tumörceller i lymfkörtlar. Den förhindrar 
också överbehandling genom att identi
fiera lymfkörtlar med relativt harmlösa 
tumörceller. Den skapar mindre lidande 
och längre sjukdomsfri tid för patienten. 
Den skapar också mindre belastning 
på sjukvården och ger lägre kostnader 
för samhället. Så denna metod skapar 
vinster på många plan.

Tidig upptäckt av cancer på riktigt?”
Nästa talare var Beatrice Melin, 
professor i onkologi och forsknings-, 
utvecklings- och innovationsdirektör 
i Region Västerbotten. Varför vill vi 
uppnå tidig upptäckt? Naturligtvis vill 
vi det för patientens skull. Ska vi öka 
överlevnaden vid cancer är det tidig 
upptäckt som är det viktigaste. Vid 
en tidig upptäckt hittar man oftast 
mindre tumör och med det behövs 
mindre behandling och livskvalitet 
samt överlevnaden blir bättre. Vinsten 
för sjukvården blir att man får färre 
patienter med metastaserad sjukdom 
att ta hand om. Och för samhället blir 
det så klart lägre kostnader. 

För att komma hit räcker det inte 
med screening utan man måste ha både 
riktade och breda sätt att påverka möj
ligheten att upptäcka cancer tidigt. Det 
är inte bara ett blodprov som behövs 
utan den holistiska synen på patienten 
som ofta har mer än ett problem. 

I blodet kan man upptäcka många 
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olika avtryck av en tumör. Ett blodprov 
skulle kunna användas för att motivera 
livsstilsförändringar. Om en patient har 
ett högt värde och löper ökad risk för 
en cancer skulle man på grund av det 
kunna motivera patienten att ändra 
saker för att minska risken. Man kan 
också använda det för att selektera 
patienter för screening. 

Fritt DNA/methylering är ett exem
pel på blodtest för cancer. 

I Västerbotten håller man på med 
ett stort projekt, PREDICT, som pågått 
sedan 1990. Personer går då på 40, 
50 och 60årskontroller hos sjukskö
terskor. De får då hjälp kring livsstils
förändringar. Men de har också lämnat 
blodprov för forskning. Idag finns det 
cirka 200 000 blodprover nerfrysta och 
man försöker nu forska på och leta fram 
markörer. Frågan är hur man använder 
dem bäst som en plattform för preci
sionshälsa/precisionsmedicin? Om vi 
hade ett blodprov som kunde hjälpa till 
att hitta sjukdom tidigt så skulle det 
kunna förenkla screening och diagnos
tikprocedurer.

Det som är spännande här är att 
man har så många prover som tagits 
upprepade gånger över tid och man kan 
följa utvecklingen av en biomarkör. Sen 
kan man också randomisera individer 
som kommer in med en ny diagnos. Man 
kan kanske också randomisera behand
ling utifrån det. Sen kan man också göra 
familjestudier för att hitta gener. 

Just nu håller man på att kontakta 
74 000 västerbottningar som varit med 
i denna studie med frågeställningen om 
uppkomst av sjukdom. Det är alla sorters 
sjukdom som frågas efter, inte bara 
cancer. Man tittar då på om markören 
påverkas av annan sjuklighet. Man har 
också upptäckt att vissa sjukdomar 
samvarierar, till exempel diabetes och 
hjärntumörer. 

Viktigt är att man tar ett blodprov, 
men på vilket sätt gör man det? Det kan 
göras på väldigt många olika sätt. Sedan 
måste man fundera på när man kan 
använda dessa blodprovstest? Det finns 
inget givet tillfälle när det ska använ
das. Hittar man ett test som skulle 
kunna funka kan man använda det. Sen 
är det en stor utmaning om hur man 
når alla. 

Beatrice skickar med oss att det 
inte bara är blodprover som är det 
viktiga i att hitta cancer tidigt. Viktiga 

komponenter i arbetet med att kunna 
upptäcka tidigare, är kunskap hos indiv
iden och i befolkningen. När ska man 
söka vård? Beatrice tror att vi har en 
del att lära från hur man gjort gällande 
hjärtsjukdomar. Hon skickar också med 
oss att när man väl har ett blodprovst
est så måste det testas, valideras och 
kontrolleras i flera omgångar och i olika 
grupper innan man kan använda det 
fullt ut. Vi har många lovande bio
markörer redan, men det är lång väg att 
gå från att ha en lovande biomarkör till 
att ha ett test som fungerar.

Ny diagnostik av prostatacancer 
– en väg fram för allmän screening? 
Henrik Grönberg professor och 
överläkare vid Karolinska institutet 
och Prostatacancer Centrum, 
Capio Sankt Görans sjukhus tog 
över och pratade om ny diagnostik av 
prostatacancer.

Prostatacancer har egentligen inga 
symtom innan det är för sent. Enda 
sättet att hitta det är via blodprov. 
Sjukdomen drabbar cirka 10 000 män 
varje år och leder till omkring 2 300 
dödsfall per år. 120 000 män lever med 
prostatacancer så det är en sjukdom 
som påverkar många. Kostnaderna är 
ganska höga och har i och med att nya 
dyra läkemedel tagits fram ökat senaste 
tiden. Den årliga kostanden för sjuk
vård vid prostatacancer ligger på uppåt 
5 miljarder per år i Sverige. 

En europeisk studie visar att prosta
tacancerscreeningen minskar risken att 
dö i prostatacancer. Den svenska delen 
av denna studie visade att PSAscre
eningen med provtagning vartannat år 
nästan halverade dödligheten på 14 år. 
Tittar man på hela europeiska studien 
var resultatet en minskning på cirka 
25 %. Varför införde man då inte scre
ening i Sverige för tio år sedan då dessa 
resultat kom? Jo, det finns utmaningar 
med denna screening. Det bidrar bland 
annat till en överdiagnostik och en 
överbehandling av sjukdomen. 

Henrik tror att vi på en 1015 
årsperiod ska kunna halvera dödligheten 
ytterligare, men han menar att då måste 
vi göra screeningen mer systematisk och 
mer rätt än vad vi gör idag. 

Hur kan man då förbättra screen
ingen? Man kombinerade fem olika pro
teiner, några genetiska markörer samt 
några klinika riskfaktorer som ålder och 

ärftlighet till ett test. Detta test togs 
fram genom Stockholm3studien där 
drygt 58 000 män deltog. Det har nu 
använts som klinikrutin till över 30 000 
män i Sverige, Norge och Finland. 

Socialstyrelsen gjorde en utredning 
kring prostatacancerscreening och 
det resultatet presenterades i febru
ari 2018. De kom fram till att avråda 
från screening med PSA. De sa att 
alla regioner bör erbjuda organiserad 
prostatacancertestning (OPT) inom 
forskning och utveckling med PSA och 
tilläggstest. De menade också att Stock
holm3 är ”lovande” och bör valideras i 
ytterligare studier för att med säkerhet 
kunna se hur mycket den minskar över
diagnostiken i en screeningsituation. 

STHLM3 MR-studien 
Henriks forskargrupp bestämde sig 
då för att göra en sådan studie. De 
startade STHLM3 MRstudien 2018. De 
bjöd in män i åldrarna 50 till 74. Det 
togs blodprover där man analyserade 
PSA och Stockholm3. Om PSA var över 
3 eller Stockholm3 över 11 % så rando
miserades hälften till traditionell biopsi 
utan MR och hälften till MR och riktade 
biopsier. Då kunde man utvärdera vad 
som var mest effektivt.  

STHLM3 MRstudien har lett till två 
uppmärksammade publikationer under 
sommaren 2021, en i The new England 
journal of medicin och en i The Lancet. 
Det delades upp i två artiklar för att det 
var svårt att redovisa all data i en. Tre 
frågor besvarades i dessa artiklar, en 
i The new England journal of medicin 
och två i The Lancet.

Fråga 1: PSA vs PSA + MR, besva
rades i The new England journal of 
medicin. Det visade tydligt att MR ska 
användas i prostatacancerscreening. 
Antalet biopsier minskade med 48 %, 
antalet tumörer med Glison 6 minskade 
med 62 % och man hittade lika mycket 
farlig cancer. Men det man inte får 
glömma är att MR gjord i dessa studier 
är av mycket hög kvalitet. Man måste 
för att uppnå dessa resultat ha bra 
utrustning, men framför allt välutbildad 
och duktig personal. 

Fråga 2: PSA + MR vs Stockholm3 
+ MR och Fråga 3: PSA vs Stockholm3 
+ MR besvarades i The Lancet. Fråga 2 
visade att behovet av MR minskade med 
35 % och att onödiga biopsier minskade. 
Fråga 3 visade på dramatiska förbätt
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ringar. Antalet biopsier minskade med 
52 % och antalet tumörer med Glison 6 
minskade med 68 %. Samtidigt hittade 
man 22 % fler farliga cancrar. 

Man har också tittat hälsoekonomisk 
på detta och analyserat tre screeningstra
tegier: Ingen screening alls, screening 
med PSA och MR samt screening med 
Stockholm3 och MR. Preliminära resultat 
visar god hälsoekonomi för Stockholm3. 
Stockholm3+MR visar den bästa häl
soekonomin med ICER på cikra 400 000 
kronor per QALY samt 60 % minskning 
av MRbehovet med Stockholm3 jämfört 
med PSA. Det är en viktig parameter när 
man tittar på sjukvårdens resurser. 

Henrik sammanfattar sin föreläsning 
och skickar med oss att prostatacancers
creening skulle kunna rädda 400500 liv 
per år, men då måste vi börja med det 
nu. Han menar att PSA har stora nackde
lar som omöjliggör screening. Däremot 
möjlig ny diagnostik med magnetkamera 
och Stockholm3 screening av prostata
cancer. Henrik tror att vi skulle kunna 
accelerera och snabba på processen 
kring screening. Detta med tanke på 
att vi har så pass mycket data. Henrik 
påpekar dock att PSA är ett utmärkt test 
för att följa redan upptäckt och behand

lad sjukdom. 

Efter en välbehövlig paus med lunch 
och mingel för de som deltog på plats 
var det dags för eftermiddagens block 
som var nischat mot palliativ vård. 
Ett spännande och väldigt viktigt 
område inom onkologin.

Palliativa insatser  
– när målet om bot inte uppnås
 Bertil Axelsson, överläkare och 
adjungerad professor i palliativ 
medicin vid Östersunds sjukhus, 
inledde med att konstatera att behovet 
av palliativ vård ökar genom att fler 
lever längre med sin cancer. Hur kan 
vi stötta patienten till att bibehålla en 
så hög livskvalitet som möjligt så länge 
som möjligt? 

Trots stora framgångar gällande 
behandlingsresultat så dör var fjärde 
person av cancersjukdom. 23 300 dog 
av maligna tumörsjukdomar 2020 och 
trots stora framgångar har vissa diagno
ser fortsatt hög mortalitet. Det betyder 
att behovet av palliativ vård är stort och 
faktiskt ökar.

Vi måste släppa den gamla bilden av 
att arbeta med att ha kuration i sikte 
väldigt länge för att till slut gå över 
till enbart palliation. Vi måste istället 
ha två tankar i huvudet samtidigt och 
tidigt integrera palliativ kompetens. 
Palliativa insatser måste pågå parallellt 
med fortsatt onkologisk behandling. 
Det leder till bättre livskvalitet, färre 
sjukhusdagar och nöjdare anhöriga. 

Multidisciplinära konferensen, MDK, 
är en utmaning. Tyvärr fokuseras det 
oftast enbart på de patienter som är i 
behov av kurativa åtgärder. Men alla 
patienter har behov av rätt åtgärder. 
Här behöver också palliativa onkolo
giska behandlingar och palliativ vård 
diskuteras. Här har alla ett gemensamt 
ansvar för att detta görs. Man måste 

vara tydlig mot patienten när sjukdo
men går över till att bli obotlig. Men 
det betyder inte att man lägger ner alla 
vapen, även det måste vara tydligt för 
patient och närstående att man byter 
strategi. Man fortsätter att jobba för 
livsförlängning, men med palliativa 
insatser. Sen kommer man till en punkt 
då det inte gagnar patienten längre. 
När patienten passerar brytpunkten 
till vård i livets slutskede går man 
över till enbart symtomlindring och 
närståendestöd. 

Målsättningen är att patienten ska 
ha tillgång till palliativ kompetens uti
från individens behov oavsett diagnos, 
ålder, kön, etnicitet, bostadsort och vår
dinstans. För att det ska fungera krävs 
en förutsägbar infrastruktur. Men vad 
är då det? En förutsägbar palliativ infra
struktur behöver palliativmedicinsk 
mottagning, palliativa konsultteam, spe
cialiserade palliativa slutenvårdsplatser, 
specialiserad palliativ hemsjukvård och 
hospiceplatser. Det ska inte bara vara 
på stora bostadsorter utan på varje 
sjukhus där det behandlas svårt sjuka 
patienter. Tyvärr finns inte det idag.

En viktig del i den onkologiska 
verksamheten när man möter palliativa 
patienter är att notera allmäntillstån
det. Det räcker inte med att titta på 
patienten för då överskattar man ofta 
patientens fysiska ork. Man måste fråga 
och intervjua patienten om hur orken 
varit de senaste dagarna. Man måste 
också ta i beaktande hur försämringen 
av ork har sett ut. Har det försämrats 

”Man fortsätter 
att jobba för 

livsförlängning, 
men med palliativa 

insatser.”

Forts. nästa sida

Illustration:  artinspiring och Tasha Vector / adobe.stock.com
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under lång eller kort tid?
Symtomscreening på andra symtom 

än just det som patienten söker för 
måste vara rutin. Självklart ska till 
exempel en sepsis behandlas. Men inom 
24 timmar efter intagning på sjukhus 
eller inom första dagarna vid byte 
av vårdinstans samt vid regelbundet 
palliativ cytostatikabehandling ska 
även andra symtom screenas. Det ger 
bättre livskvalitet och färre besök på 
akuten samt kanske en längre överlev
nad. Detta kan göras via en app eller 
till exempel IPOSformuläret. I det 
nationella vårdprogrammet för palliativ 
vård finns stöd för detta.

Syftet med palliativ vård är alltid att 
hjälpa patienten att leva så aktivt som 
möjligt fram till döden. Man ska försöka 
att optimera livskvaliteten för patienten 
samt stötta närstående. Något man 
bör tänka på, enligt Bertil Axelsson, 
är att onkologer har en stor del i den 
palliativa vården och att de har ett stort 
ansvar för att livet ska bli så bra som 
möjligt för den som är obotligt sjuk. Där 
är ofta den stora utmaningen kommu
nikation. Man måste redan från början 
kommunicera och vara tydlig när det 
handlar om bot eller lindring.

Cancerrelaterad Fatigue 
– ett svårbehandlat symptom
Ordet gick vidare till Linda Björkhem-
Bergman, docent och överläkare 
vid Karolinska Institutet och 
Stockholms Sjukhem, som pratade om 
cancerrelaterad fatigue. 

Vad är då cancerrelaterad fatigue? 
Linda beskrev det som svår trötthet 
eller orkeslöshet som inte går att ”vila” 
bort. Det är ett stort lidande som 
skapar inskränkningar i patientens 

liv med minskad social förmåga och 
försämrad livskvalitet. Det är ett vanligt 
symtom under cancerbehandling, men 
även efter avslutad behandling, då 
särskilt hos patienter i ett sent skede 
av sin cancersjukdom. Tyvärr är det 
ofta ett underskattat symtom. Det 
viktigaste Linda ville förmedla med sin 
föreläsning var att vi inte får glömma 
bort detta symtom. Fråga patienten om 
de upplever fatigue och hur mycket 
det påverkar deras vardag. Ofta skattar 
patienterna fatigue som det värsta 
symtomet på sjukdom. Samtidigt 
underskattar ofta vi vårdpersonal detta 
symtom och kanske tycker att lite trött
het är normalt vid cancersjukdom. 

Man pratar om primär och sekundär 
fatigue. Den sekundära orsakas av saker 
som vi kan göra något åt. Till exempel 
onkologiska behandlingar, läkemedels
biverkan, malnutrition, anemi, infektio
ner, depression, elektrolytrubbningar 
och smärta. Den primära fatiguen 
kvarstår när de behandlingsbara orsa
kerna har åtgärdats. Man tror att det 
beror på inflammatoriska eller immuno
logiska orsaker som är kopplade direkt 
till cancersjukdomen. Då är sambandet 
mellan grad av fatigue och inflamma
toriska markörer och kakexi tydlig. 
Det som gör fatigue så komplext och 
svårbehandlat är att det är multidi
mensionellt och har både fysiska och 
psykiska orsaker.

Det går att behandla fatigue, både 
icke farmakologiskt och farmakolo
giskt. Men det finns väldig lite evidens 
för olika behandlingar. Det som visat 
sig mest effektivt är fysisk aktivitet. 
Den behöver dock anpassas efter 
vad patienten klarar av. Sen finns det 
studier som visar att olika typer av 

samtalsstöd och beteendeterapier har 
effekt. Men det finns också studier som 
visar att det inte har någon effekt. I 
vissa studier har olika typer av body
mind metoder som yoga, mindfulness 
och avslappningsövningar visat effekt. 
Även där går evidensen isär. Men ingen 
studie visar på att det på något sätt 
skulle skada patienten. 

Evidensen för farmakologisk 
behandling av fatigue är ganska dålig, 
speciellt inom palliativ vård. Det 
man i första hand rekommenderar är 
kortison. Vissa upplever en fantastisk 
effekt av det. Troligen på grund av 
att det dämpar den inflammatoriska 
orsaken till fatigue. Man kan även prova 
centralstimulantia i låga doser. Vilket 
görs framför allt i en sen palliativ fas.  
Även om erfarenheter säger att det har 
effekt så finns inte så många studier 
som visar på det. En studie har gjort 
på att ge Dvitamin och den visade att 
det har effekt, men efter ganska lång 
behandling. Det kan ges till patienter 
med lite längre överlevnad. 

En intressant iakttagelse i studier 
vid farmakologisk behandling är att man 
ofta ser positiva effekter även i place
boarmen. Det är därför man ser effekt i 
bara hälften av studier på kortison och 
centralstimulantia. Det tyder på att det 
finns en ganska viktig placeboeffekt när 
man behandlar fatigue. Så om patienten 
tror på behandlingen verkar det bidra 
till en positiv effekt.  

Tid till effekt är lite olika och det 
måste styra vilken behandling man 
eventuellt väljer. Kortison har effekt 
inom en dag till någon eller några 
veckor. Centralstimulantia ger effekt 
efter någon timme. Men då med risk 
för tillvänjning. Om man vill göra en 

Obotlig

OBOTLIG SJUKDOM  
(MÅNADER-ÅR)

BRYTPUNKTS- 
PROCESS

SEN PALLIATIV FAS 
(DAGAR-MÅNADER)

Palliativa insatser
Livsförlängande

Livskvalitet
Göra "allt"

Palliativ vård i 
livets slutskede
Symtomlindring
Närståendestöd

Brytpunkt till vård i 
livets slutskede

Göra "en del"

Det palliativa vårdförloppet
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korrigering av vitamin D brist ska man 
tänka att effekten kommer först efter 
12 veckor.

Mat och näring inom cancervården 
Dagens sista föreläsare var Charlotta  
Svalander leg. dietist inom palliativ 
vård och ASIH i Region Skåne.  Char
lotta började med att prata kring att mat 
och näring har en central plats och är ett 
av de mest grundläggande behoven en 
människa har. Alla har rätt att få detta 
behov tillfredsställt. Att inte kunna äta 
uppfattas som ett hot mot existensen 
och drabbar patienten med stor oro, 
men också hos närstående. Det är också 
en frustration hos personalen att se en 
patient som inte klarar av att äta. Att 
bemöta både patientens och närståen
des frustration är inte alltid så enkelt. 
Mat och måltider har också en stor 
plats i vårt sociala liv. En person som 
drabbad av sjukdom med total matleda 
och illamående ställs utanför allt som 
har med måltid och livet att göra. Det 
skapar ett “total pain”, totalt lidande, 
för patienten. Inte bara det fysiska utan 
även det psykiska, sociala och existen
tiella måendet. När man pratar mat med 
dessa patienter måste man ha med sig 
den bilden och försöka lindra det man 
kan av det totala lidandet.

Ordet nutrition är ganska kliniskt 
och det blir tyvärr ofta så att vi vill 
räkna och mäta det vi gör. Men vi måste 
ha en helhetssyn när det gäller mat och 
näring inom cancervården. Försämrat 
matintag är förknippat med både vård
komplikationer och för tidig död. De 
redskap som står till buds när vi pratar 
om att försöka åtgärda nutritionspro
blem är oral nutrition och artificiell 
nutrition. Den orala består av att ge 
kostråd samt kosttillägg. Patienten 
behöver få stöd i vad de kan äta och hur 
de kan förändra sitt matintag genom 
val av livsmedel, konsistensanpassning 
och berikning. När det inte räcker kan 
man lägga till kosttillägg till ordinarie 
måltider. Om den orala nutritionen inte 
räcker måste man lägga till den artifi
ciella nutritionen via enteral nutrition 
som sondmat eller i sista hand parente
ral nutrition via dropp. 

Råden och åtgärder kring mat och 
näring ska som allt annat vi gör inom 
vården baseras på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Inom nutrition 
lutan man sig ofta mot ESPEN som 

är en europeisk sammanslutning av 
forskare som granskar underlag och 
tar fram guidelines. De rekommen
derar starkt att man regelbundet ska 
screena för undernäring under hela 
sjukdomsförloppet. Det görs genom att 
fråga om vikt och viktutveckling och 
titta på risken för undernäring. Man ska 
upprätthålla näringsstatus och fysisk 
aktivitet under onkologisk behandling. 
Insatser ska riktas och tas fram utifrån 
individuella behov. Ta ställning för vad 
som kan vara till nytta för patienten. 

Däremot att rutinmässigt ge artificiell 
nutrition har visat sig totalt sett ge mera 
nackdelar än fördelar. Att insatser till 
patienter med kort förväntad överlevnad 
ska riktas mot välbefinnande och lind
rande av stress och oro är jätteviktigt. 

ESPEN ger också råd kring vad 
som kan vara rimligt energibehov hos 
patienter med avancerad sjukdom 
och där säger man att man bör räkna 
behovet ungefär som man räknar på 
friska, det vill säga 2530 kcal per kg 
kroppsvikt. Vilometabolismen hos en 
cancerpatient är något högre än för en 
frisk person, men den kompenseras för 
och minskar också på grund av minskad 
aktivitet. 

Vilka nutritionella insatser som ska 
sättas in avgöra av vilket skede av sin 
sjukdom patienten är i samt att de följer 
de insatser man sätter in medicinskt. 
Ska man sätta in alla insatser medicinsk 
ska man även satsa full ut gällande 
nutrition. Att försöka tydliggöra detta 
och sätta upp mål i vårdteamet och 
för patienten är viktigt. Man måste 
förklara för patienten vad som är rimligt 
att förvänta sig. Även i det senpal
liativa skedet är det viktigt att göra 
detta. Alla; vårdpersonal, patient och 
närstående, bör ha samsyn och samma 
förväntningar kring detta. Här behöver 
patienten ofta stöd. 

Articifiell nutrition ska generellt 
indiceras när man har ett lågt energi
intag och löper risk för malnutrition. 
Vid avancerad cancer i ett sent skede 
måste man titta även på den förväntade 
överlevnaden. För att det ska ha någon 
effekt och vara till gagn för patienten 
bör den förväntade överlevnaden vara 
på minst 23 månader och ECOG bör 
vara =/< 3. Sen måste man också ha en 
plan för om det inte fungerar. Det bör 
finnas en plan för hur man ska trappa 
ner och avsluta denna behandling. 

Avslutningsvis pratade Charlotta om 
vikten av att vara överens i vårdteamet 
och med patienten hur denna behand
ling ska ges. Det är också viktigt att 
lyssna på vad patienten vill. Vilken 
målsättning är rimlig. Man måste 
också vara noga med att utvärdera och 
ompröva sina beslut. 

Tack för en givande dag!
Petra Hedbom avslutade en mycket 
givande dag med att tacka alla 
föreläsare och deltagare. Jag var 
mycket nöjd med dagen. Många bra 
föreläsare och spännande föredrag. 
Vissa föredrag var på mycket hög nivå 
och lite svåra att förstå. Men i och 
med att man kunde se de inspelade 
materialen flera gånger så var det inte 
något problem. Jag ser redan fram emot 
nästa års Cancerdag. Hoppas att även 
några av er medlemmar och läsare kan 
vara med då. •
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BH-studien
Malin Backman, 
med.dr och onkolo-
gisjuksköterska från 
Stockholm.

Syftet med studien var att hitta en 
optimal BH efter bröstcancerkirurgi.  
I studien jämförde man en mjuk BH 
med en stadig BH. Man jämförde dessa 
avseende smärta och comfort. 200 
kvinnor ingick i den randomiserade 
studien. Kvinnorna hade genomgått 
antingen, sektorresektion, mastectomi 
eller mastectomi med direktrekonstruk
tion. Med eller utan axillutrymning.

I den gruppen som testade den 
mjuka BHn ingick 86 kvinnor. I gruppen 
med den stabilare BH ingick 98 kvinnor. 
Båda grupperna fick information om att 
använda BH dygnet runt i tre veckor, 
det vill säga fram till återbesöket 
efter operationen. Man använde olika 
instrument för att bedöma följsamhet; 
dagbok, livskvalitetsenkäter och studie
specifika frågor. Det var hög följsamhet 
i båda grupperna.

Studien visar att tre veckors använ
dande av en stabil BH, dygnet runt, 
efter bröstcancerkirurgi, ger ett bättre 
stöd och stabilitet för det nyopererade 
bröstet. Den ger också högre trygghets
känsla, bekvämlighet och ökad rörlighet 
i vardagen. Man beskrev också att det 
var mindre svårigheter med att röra 
den opererade armen. 

Livsstilsråd före, 
under och efter 
bröstcancerresan 
Maria Bjerstam, 
Regional patient-
processamordnare, 
prevention inom RCC Syd.

Den andra föreläsningen, som också 
var mycket intressant, handlade 
om livsstilsråd före, under och efter 
bröstcancerresan. Följande informa
tion runt livsstilsråd gav Maria:
• Det finns inga vetenskapligt 

bekräftade undantag att specifika 
dieter eller enskilda livsmedel ger 
fördelar i samband med bröstcan
cer. Bröstcancerpatienten kan 
följa Livsmedelsverkets allmänna 
rekommendationer. Angående att 
eventuellt undvika sojaintag för 
bröstcancerpatienter kommer det 
att undersökas mer.

• Hög muskelmassa är kopplat till 
bättre prognos oberoende av andel 
fett i kroppen.

• Långvarigt stillasittande under 
flera timmar/dag medför högre risk 
för olika former av cancer samt 
sämre prognos.

• Övervikt och fetma bidrar till 
sämre prognos kopplat till högre 
nivåer av tillväxtfaktorer så som 
insulin som ökar omvandlingen av 
testosteron till östrogen i fettväv
nad (hos kvinnor som passerat 

klimakteriet) samt ökad låggradig 
inflammation i kroppen som leder 
till olika hälsoproblem.

• Metabolt syndrom har visat sig ge 
ökad risk för metastaser.

• Undervikt med BMI < 18,5 är inget 
bra utgångsläge eller något att 
eftersträva då det oftast innebär 
en lägre muskelmassa.

• Maten är viktigast för en stabil vikt.
• Viktnedgång leder till att fettcel

lerna frisätter fettsyror som kan ge 
näring åt eventuella kvarvarande 
cancerceller.

• Träning bör alltid vara med som 
en komponent vid försök att gå 
ner i vikt därför att träningen 
vid viktnedgång gör att kroppen 
istället förbränner fettsyror som 
energi.

• Midjemåttet har större betydelse 
än vikten. Rekommenderat mid
jemått hos kvinnor är max 80cm 
och ska inte överstiga 88cm ur 
hälsosynpunkt. För män helst max 
94cm och inte överstiga 102cm

Skriftlig information om levnadsvanor 
att delge patienterna i samband med 
operation och behandlingar finns på 
1177 i Mina Vårdplan. •

Tack för alla givande  
föreläsningar under SOTA. 

SOTA-dagarna 
i Helsingborg

21–22 oktober 2021

Vi är två kontaktsjuksköterskor från Bröstmottagningen i Helsingborg som 
hade förmånen att vara med på höstens SOTA-dagarna. Det var många bra 
föreläsningar att ta del av. Vi har valt att rapportera från två av dem.

Sissi Reistad och Ulrika Midelund
Kontaktsjuksköterrskor, Bröstmottagningen, Helsingborgs lasarett
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Den uppmärksamme har säkert redan noterat att vi, 
liksom många andra sjuksköterskeföreningar, nu finns 
samlade på Svensk sjuksköterskeförenings webb.
Där hittar ni hittar oss på länken 
www.swenurse.se/sjukskoterskoricancervard

Välkommen hit
Sjuksköterskor i cancervård

Sjuksköterskor i cancervård
har ny webb och webbadress 

Den nationella utbildningsdagen för sjuk- 
sköt erskor inom hematologin är flyttat till 
den 17 maj. Utifrån det rådande smittläget och 
osäkerheten kring eventuellt utökade restriktio
ner har Hemsis tillsammans med sjuksköterskor 
i Cancervård och läkemedelsföretagen Astra 
Zeneca och Pfizer fattat beslut om att flytta 
dagen. Förhoppningen är att kunna genomföra 
dagen fysiskt den 17 maj istället.

Håll utkik efter mer information.

Obs nytt datum!

Våra aktuella
stipendier 2022

Årets Cancerforskare 2022

Onkologidagarna 2022 
Uppsala 22-24 mars
För program och anmälan:
www.onkologidagarna.se

Vi avvaktar självfallet utvecklingen vad gäller 
smittspridning och restriktioner med anledning 
av covidpandemin men håller i nuläget fast vid 
ett fysiskt möte vid detta datum. 

Välkomna!

Medlemsstipendier
4 st á 5 000 kr med sista ansökan 15 februari.
4 st á 5 000 kr med sista ansökan 15 maj.
4 st á 5 000 kr med sista ansökan 15 september.

Nätverksstipendium
1 st nätverksstipedium á 10 000 kr 
(sista ansökan 15 maj) delas ut under 2022.

Årets team
Senaste datum för nominering 15 maj. 
Läs kriterier på webben:
www.swenurse.se/sjukskoterskoricancervard 

Cancerfondens utmärkelse ”Årets Cancerforskare 2022” 
delades ut till Henrik Grönberg, professor i cancerepi
demiologi vid Karolinska Institutet och överläkare och 
chef vid Prostatacancercentrum på Capio S:t Görans 
Sjukhus. Henrik och hans forskargrupp har tagit fram 
Stockholm3testet. Det är ett blodprov som kombinerar 
proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data 
med en avancerad algoritm för att kunna upptäcka 
prostatacancer i ett tidigt skede. 
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Medlemssidor

Henrik Grönberg tog emot utmärkelsen av Stina Wollter, på 
plats på Capio S:t Görans sjukhus. Priset delades senare 
ut på TV4-galan ”Tillsammans mot cancer”.
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Blodcancerförbundet
Blodcancerfonden
Hamngatan 15B

172 66 Sundbyberg

Tel: 08-546 405 40

E-post: info�blodcancerforbundet.se

www.blodcancerforbundet.se

Bröstcancerförbundet
Hantverkargatan 25 B

112 21 Stockholm

Tel: 08-546 40 530

info�brostcancerforbundet.se

www.bröstcancerförbundet.se

Cancer- och Trafikskadades
Riksförbund/CTRF
Box 9509, Sandhamnsgatan 61,

102 74 Stockholm

Tel: 08-522 001 00, Fax: 08-522 001 10

ctrf�ctrf.se, www.cancertrafik.se

Carpa – För patienter

med tumörsjukdomar i

hormonproducerande organ

info�carpapatient.se

www.carpapatient.se

Gynsam, Gyncancerföreningarnas
Nationella Samarbetsorganisation

Storgatan 52B, 852 30 Sundsvall

Tel: 060-12 77 54

info�gynsam.se/ordforande�gynsam.se

www.gynsam.se

ILCO Tarm- uro och stomiförbundet
Hamngatan 13B

172 66 Sundbyberg

Tel: 08-546 40 520

info�ilco.nu

www.ilco.nu

Lungcancerföreningen Stödet
Barks väg 14, 170 73 Solna

Kontakttelefon: 08-514 833 000

Journummer/Stödtelefon: 020-88 55 33

www.stodet.se

Mag- och tarmförnbundet
Tel: 08-642 42 00

rmt�magotarm.se

www.magotarm.se

MELANOMFÖRENINGEN
info�melanomforeningen.se

www.melanomforeningen.se

Mun- & halscancerförbundet
Tel: 08-655 83 10/20

info�mhcforbundet.se

www.mhcforbundet.se

Njurcancerföreningen
info�njurcancerforeningen.se

www.njurcancerforeningen.se

Nätverket mot cancer
Box 85, 280 20 Bjärnum,

Tel: 0705-72 60 80

info�natverketmotancer.se

www.natverketmotcancer.se

Nätverket Mot Gynekologisk Cancer
Parkvägen 46, 131 41 Nacka

Tel: 0733-45 69 87

therese�gyncancer.se

www.gyncancer.se

 
Nära Cancer
Nära cancer är en webbplats för dig som 

är ung och står nära någon som har 

cancer. Här möter du andra unga i liknande 

situation och kan få svar på dina frågor av 

sjukvårdspersonal.

kontakt�naracancer.se

www.naracancer.se

Palema - Cancer i Pankreas, lever, 
magsäcken och/eller matstrupen 
info�palema.org

www.palema.org

ProLiv, Patientförening för
prostatacancersjuka
Barks väg 14, 170 73 Solna

Tel: 08-655 44 30, info�proliv.com

www.prostatacancerforbundet.se

Prostatacancerförbundet
Tel: 08-655 44 30

kansli�prostatacancerforbundet.se

www.prostatacancerforbundet.se

Sarkomföreningen
Tel: 070-632 48 07

info�sarkom.se

www.sarkom.se

Sipples Patientförening
Stallvägen 59, 269 38 Båstad

Tel: 0431-758 26, info�sipples.se

www.sipples.se

Svenska Hjärntumörföreningen
Norra Forsåkersgatan 21, 431 63 Mölndal

Tel: 0701-91 31 63

info�hjarntumorsforeningen.se

www.hjarntumorforeningen.se

Svenska Laryngförbundet/SLF
Barks väg 14, 170 73 Solna

Tel: 08-655 83 10, 655 83 20

Fax: 08-655 46 10

laryngforbundet�telia.com

www.laryngforbundet.nu/

Svenska Ödemförbundet
För personer med lymfödem,  

lipödem och lymfatiska

sjukdomar och komplikationer

info�svenskaodemforbundet.se

www.svenskaodemforbundet.se

Sveriges Cancersjukas
Riksförbund/SCR

Box 7107, Barks väg 14, 170 07 Solna

Tel: 08-31 82 05, Fax: 08-32 07 60

info�cancersjukasriks.se

www.cancersjukasriks.se

Stödföreningen för Cancerpatienter
Ö. Larmgatan 10, 411 07 Göteborg

Tel: 031-15 19 92, Fax: 031-15 19 92

Ung Cancer
Tel: 031-75 77 111

info�ungcancer.se

www.ungcancer.se
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FÖR PATIENTER MED:1-6
• HR+
• HER2-
• N0/N1
•  TIDIG INVASIV  

BRÖSTCANCER
a  Prediktion om kemoterapinytta för N0-patienter blev bevisat 

i NSABP-20-studien och för postmenopausala N1-patienter i 
SWOG-8814-studien6.

Referenser: 
1. Sparano et al. N Engl J Med. 2015.  
2. Sparano et al. N Engl J Med. 2018. 
3. Sparano et al. ASCO 2018.
4. Paik et al. J Clin Oncol. 2006.
5. Geyer et al. npj Breast Cancer. 2018. 
6. Albain et al. Lancet Oncol 2010.
7. Kalinsky et al. SABCS 2020. GS3-00.

HER2–=human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 negativ; 
HR+=hormonreceptor positiv; 
RxPONDER=en klinisk prövning ”Rx for POsitive NoDe, Endocrine
Responsive breast cancer”

Oncotype DX Breast Recurrence Score är ett varumärke registrerat 
av Genomic Health, Inc. Exact Sciences är ett varumärke registrerat 
av Exact Sciences Corporation. © 2021 Genomic Health, Inc.  
Alla rättigheter förbehålls. EXS12588_0721_SV_S

Det har aldrig varit 
mer tydligt
Predikerar kemoterapinyttaa,1-7
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Rehab för livet
En cancersjukdom påverkar mer än bara det fysiska måendet. Vi på Bräcke rehab-
center Mösseberg vet detta och arbetar därför med individuella rehabplaner som 
hjälper till på flera plan – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Vi finns här för 
dem har genomgått sin cancerbehandling och är redo för nästa steg. 

Läs mer om vår rehabilitering och hur du remitterar på vår webb: brackediakoni.se/
mosseberg/cancerrehabilitering eller scanna qr-koden med din mobilkamera.

Bräcke rehabcenter  
Mösseberg       


