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▼  Dessa läkemedel är föremål för utökad övervakning.
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• För båda behandlingsarmarna var median uppföljning av OS 48,8 månader (mo).2 Median OS var  
33,6 månader för COMBO450 (95% CI, 24,4–39,2) och 16,9 månader (95% CI, 14,0–24,5) för VEM1

• COMBO450 minskade risken för död med 39% (HR=0,61 [95% CI, 0,48–0,79]) i jämförelse med VEM2

• Den uppdaterade analysen visar att fler patienter som fick COMBO450 levde efter 1, 2, 3 och 4 år.2

BRAFTOVI®▼ (enkorafenib) +  
MEKTOVI®▼ (binimetinib) för vuxna patienter  

med icke-resektabelt eller metastaserat  
melanom med BRAF V600-mutation.1
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Ledaren Ordförandes rader

Detta nummer av tidningen Cancervården skrivs och 
trycks mitt i ”den andra vågen” i Sverige av covid-19 
pandemin. Jag tror att jag talar för de flesta sjuksköter-
skor när jag säger att vi är trötta nu och ser fram emot 
vaccinet. Trötta på långa pass, på att leva under de 
restriktioner som pandemin för med sig och trötta på 
att inte kunna arbeta med det man kan och är van vid! 
Jag vet att många sjuksköterskor nästan har ”bytt” jobb 
och att de som inte har gjort det och arbetar med de 
patienter på den avdelning/mottagning man brukar, ändå 
har nya rutiner, begränsningar och patienter som är än 
mer sårbara och ofta oroliga.  

Arbetar man vanligen i huvudsak med forskning och 
utveckling, så är det mycket som skjuts upp och i 
princip omöjligt att ha någon annan typ av utbildning 
än den som går att ha digitalt! Vi i styrelsen i Sjuk-
sköterskor i cancervård har ställt om flera gånger, till 
exempel Onkologidagarna, som skjutits upp först från 
Växjö i mars 2020 till Uppsala i mars 2021 och nu har 
vi gemensamt med svensk onkologisk förening beslutat 
att genomföra Onkologidagarna i september (13-15:e) 
på plats i Uppsala. Vi hoppas verkligen att vi då kan 
träffas. Upplevelsen är att många också är trötta på 
digitala möten. 

En annan utbildning som genomförts - digitalt förstås 
- med cirka 70 deltagande medlemmar, var den kring 
immunterapi. Utbildningen genomfördes av fem olika 
läkemedelsföretag och var mycket uppskattad. Det fanns 
möjlighet att ställa frågor och chatta och deltagarna 

var mycket aktiva. Läs rapporten från den länge fram i 
tidningen. Vi planerar att försöka få till ett samarbete 
kring ytterligare digitala utbildningar under senare delen 
av våren och i höst. 

Detta nummer kommer att handla om cancerkirurgi, 
kombinationsbehandlingar, samt pre- och rehabilitering. 
Vi är mycket nöjda med att ha breddat vårt fokus mer 
för våra medlemmar. Bland annat innehåller Onkologi-
dagarna, namnet till trots, ämnen som är aktuella för alla 
delar av cancervården och även kirurgisk omvårdnad. 
Det finns flera andra mycket aktiva föreningar som vi vill 
samarbeta mer med, där vi tillsammans har stor kunskap 
om både kirurgisk, onkologisk och hematologisk vård. 

Jag ser också fram emot att i detta nummer läsa 
om rehabilitering och pre-habilitering, två begrepp där 
sjuksköterskor i cancervård har stor input och verkligen 
behövs. Jag hoppas att när detta nummer kommer ut så 
har fler av oss vaccinerats 
mot covid-19 och att 
de som är svårt sjuka i 
covid-19 är mycket färre. 
Hör gärna av dig till oss 
med synpunkter och glöm 
inte att integrera med oss 
på Twitter, Facebook och 
Instagram!

”Vi är trötta nu och  
ser fram emot vaccinet”

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

Ordförande
Helena Ullgren

Foto: daniilvolkov / stock.adobe.com
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Här kommer 2021 års första nummer av Cancervården! Kan 
inte låta bli att fundera på vad detta år kan komma att bjuda 
på. Förra året när jag satt och skrev mina redaktörsord för 
nummer 1 kunde jag väl aldrig drömma om att 2020 skulle bli 
det år det blev. Då satt jag och tänkte på vad Sjuksköterskans 
och Barnmorskans år skulle få för intressanta inslag. Jag 
tänkte på alla spännande konferenser och möten som var 
planerade och vad vi på Cancervården skulle rapportera från. 
Jag hoppades också att utvecklingen inom cancervården 
skulle fortsätta och att vi skulle komma ännu närmare att lösa 
cancerns gåta. Jag hoppades att alla hade haft en bra jul och 
förhoppningsvis fått en välförtjänt ledighet. 

I år hoppas jag så klart på samma sak, men jag vet att ni 
alla under hela detta år har behövt arbeta väldigt mycket 
och inte alltid med de uppgifter som är era ordinarie. Många 
saker har fått stå tillbaka under denna pandemi. Jag vet att 
ni vet, men det tål att upprepas massor av gånger: Ni gör ett 
fantastiskt arbete ute bland våra patienter. Nu håller jag tum-
marna för att vaccinet ska göra nytta för oss alla. I dagarna 
har ju faktiskt vårdpersonal börjat erbjudas vaccinationer. 
Det kommer att vända och jag är övertygad om att mina ord 
i nr 1 2022 kommer att innehålla många positiva saker som 
hänt under 2021. 

Jag har glädjen att berätta att redaktionen fått ytterligare 
en medlem, Emma Larsson från Kalmar. Det känns verkligen 
jätteroligt att vi nu återigen är en redaktion med fyra med-
lemmar som är sugna på att skapa en intressant och läsvärd 
tidning. Emma har skrivit en presentation av sig själv längre 
fram i det här numret. 

Temat den här gången är Cancerkirurgi och rehabilitering. 
Det är flera artiklar om pankreascancer, en diagnos där det 
har hänt och händer mycket just nu. Idag är överlevnadstiden 
betydligt längre jämfört med när jag började arbeta med 
cancer då majoriteten av patienterna dog kort efter diagnos.  
Även inom diagnosen esofagus händer det mycket. Missa inte 

artiklarna om kirurgi och om studier som pågår. 
I vår artikelserie ”I huvudet på en forskare”, lyfter vi fram 

intressanta forskare och aktuell forskning som pågår inom vårt 
område. I detta nummer har vi intervjuat Pernilla Lagergren, 
professor vid Karolinska Institutet och på deltid vid Imperial 
College i London. Hennes huvudsakliga forskningsområde är 
hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL), främst hos patienter med 
cancer i matstrupen. Hon och hennes forskargrupp är ett ljus i 
mörkret för många av dessa patienter och deras anhöriga.

Att maten är viktig och en stor utmaning för patienter med 
cancer i huvud-hals området vet vi. Karin Jontell i Uppsala har 
rett ut begreppen lite kring detta.

Missa inte artikeln om avd 67 på Sahlgrenska i Göteborg. 
Eva Rosén fd kontaktsjuksköterska kontaktade mig i höstas 
och ville skriva om deras välfungerande verksamhet. Ett 
mycket bra initiativ, tack. 

Vi gratulerar också Martina Jarnström till Vårdförbunds-
priset på 500 000 kr som hon fick i höstas för sitt projektarbete 
om bortkoppling av cytostatikapump i hemmet.  Vi publicerade 
hennes artikel om projektet i nummer 4 2019. 

Slutligen vill jag tipsa om Katarina Johanssons krönika 
”Är du en kontaktsjuksköterska på riktigt eller bara ett 
namn på papperet?”. Den är mycket läsvärd och kan kanske 
ge er en tankeställare. 

Nästa nummer av Cancervården med temat ”Digitalise-
ring”. kommer i början av maj. Ett intressant och växande 
område, en ny typ av vård faktiskt. Under 2020 har den delen 
av vården utvecklats i en hastighet jag tror få av oss trott 
eller ens kunnat drömma om vore möjligt. 

Glöm inte bort att tipsa oss i redaktionen om ämnen, 
personer, projekt osv 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!



6.

KRÖNIKA

J
ag minns hur sjuksköterskan 
på onkologen ringde mig 
dagen efter jag varit på onko-
logen i Lund för behandling 

och frågade hur jag mådde. Det var 
för mig ett mycket viktig samtal som 
gjorde att jag kände mig trygg under 
min cancerresa och visade att jag hade 
ett stort stöd från vården. Jag trodde 
det var likadant för alla. Men så var det 
ju inte, inte då för trettio år sen, och 
inte heller idag.

 På Regionala cancercentrums 
webbsida kan vi läsa att alla patienter 
med cancer SKA erbjudas en fast 
kontaktperson vid den cancervårdande 
kliniken och att ”Syftet är att förbättra 
information och kommunikation mellan 
patient och vårdenhet, att skapa 
tillgänglighet, kontinuitet och trygghet 
samt att stärka patientens möjligheter 
till att vara delaktig i den egna vården”. 
Observera, att det står kontaktperson. 
Men jag vet i mitt långvariga arbete 
som patientrepresentant att de flesta 
patienter vill ha en kontaktsjukskö-
terska. Uppdraget för kontaktsjuk-
sköterskan är fastställt i en nationell 
beskrivning och där kan man läsa att 
”hen ska vara tydligt namngiven för 
patienten, vara speciellt tillgänglig för 
patienten eller kunna hänvisa till annan 
kontakt”. Där kom det igen, kontakt-
person, inte kontaktsjuksköterska.

Vad innebär det att vara 
kontaktsjuksköterska?
I våras hade jag förmånen att få 
samtala just med en av cancervårdens 
kontaktsjuksköterskor, Carina Svärd 
(Hematologen, Karolinska Huddinge) 
om hennes förutsättningar utifrån 

kontaktsjuksköterskans 
perspektiv. Carina 
berättade att de är två 
kontaktsjuksköterskor på 
mottagningen som har 
1000 patienter varav 500 
under aktiv behandling. 
”Vi känner att vi inte 
riktigt räcker till. Vi har för 
stort ansvar och har svårt 
för uppföljande samtal. Vi 
vill kunna göra mera, som 
till exempel att upprätta 
vårdplan”, säger Carina. 

Lyssna gärna på 
Blodcancer podden 
Coping - att hantera 
allvarlig sjukdom. De 
frågor som diskuteras är 
relevanta och av intresse 
för alla berörda, relevant även för 
annan allvarlig sjukdom.  

I podden medverkar bland annat 
dåvarande verksamhetschefen Chris-
tian Pedersen som framför Blodcancer-
förbundets önskemål om betydligt 
fler kontaktsjuksköterskor som har 
kompetens och tid för sitt uppdrag.

Stor brist på kontaktsjuksköterskor
I vårt avlånga land ser det fortfarande 
väldigt olika ut avseende tillgång 
till kontaktsjuksköterska. För vissa 
patientgrupper finns hen med genom 
hela vårdkedjan från diagnos, genom 
behandling och vid cancerrehabili-
tering. För andra finns tillgång till 
kontaktsjuksköterska i samband 
med behandling och då kan hen fått 
uppdraget som tillägg till tidigare 
heltidsarbete. Vilket gör att förutsätt-
ningarna för att bedöma patientens 

behov på kort och lång sikt och kunna 
upprätta en genomtänkt Min vårdplan, 
ofta brister. 

Hur många behövs?
Det vet ingen i dagsläget, förhopp-
ningsvis får vi svaret så småningom 
genom den forskning som bedrivs. 
Det vi vet är att det idag är stor brist.  
Forskningen som bedrivs kommer 
bland annat att ge svar på vilka förut-
sättningar de har (tid, mandat, tydliga 
uppdragsbeskrivningar) och deras 
självskattade kompetens. Forskningen 
är gjord i två regioner RCC – Uppsala- 
Örebro och Stockholm-Gotland. 

Min önskan är att alla som känner 
sig ha behov av en kontaktsjuksköter-
ska verkligen också ska få det enligt 
modell 1! 

Till sist, sjuksköterskor; Vilken 
kontaktsjuksköterska vill du vara?  
Och vad gör ni för att ta er dit? •

KRÖNIKÖR 
Katarina Johansson, är tidigare ordförande och grundare av Nätverket mot cancer, och behandlades själv 
för cancer i början av 90-talet. Ända sedan dess har hon haft en stark drivkraft för patienternas möjlighet till 
opinionsbildning, inflytande och personcentrerad vård. Katarina har deltagit i många projekt och uppdrag under 
åren för föreningar, sjukvården ochför myndigheter och regeringar. Hon tilldelades 2018 medaljen Illis quorum 
meruere labores i guld av åttonde storleken, för sitt betydelsefulla arbete för cancervården i Sverige.

Är du en kontaktsjuksköterska på  
riktigt eller bara ett namn på papperet?

Katarina Johansson.
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En förening för några av de  
absolut svåraste cancerformerna

Kristina Almqvist
patient och medlem i PALEMA  

I slutet av 2013 och tidigt 2014 föddes idén om en patientförening för ”övre 
gastro”. Vad som är lite unikt är att det var vården själv som efterfrågade 
och drev detta. Det sågs som en brist att det inte fanns någon stödgrupp för 
denna utsatta grupp patienter och deras närstående. Så det var några läkare 
och kontaktsjuksköterskor tillsammans med Nätverket mot Cancer och RCC 
Stockholm-Gotland som samarbetade för att starta denna förening. 

Cancerföreningen PALEMA

Forts. nästa sida

I 
början var det pankreas (buk-
spottkörtel) som stod i fokus men 
ganska fort kom det att inkludera 
alla övre GI-cancrar. Sommaren 

2014 hölls det första mötet med 
patienter och anhöriga och på hösten 
samma år fanns det en interimstyrelse 
tillsatt och stadgar, ändamål, uppgifter, 
namn och mål arbetades fram. Efter 
många diskussioner kom man fram till 
namnet Cancerföreningen PALEMA där 
PAnkreas-, LEver-/galla-, MAgsäck- och 
matstrupscancer alla är representerade 
och i mars 2015 hölls det första årsmö-
tet och föreningen blev officiell. 

PALEMAs syfte
Föreningens syfte är att verka för att 
förebygga, bekämpa och mildra effek-
terna av just dessa former av cancer, 
som påverkar pankreas, lever, galla, 

magsäck och matstrupe samt att verka 
för en förbättrad vård och livssituation 
för målgruppens drabbade.

Insatser och aktiviteter för att främja 
dessa ändamål är att:
• Verka för att rikstäckande bygga upp 

regionala avdelningar i Sverige.
• Erbjuda stöd och hjälp genom 

kontaktverksamhet med patienter 
och anhöriga/närstående som själva 

varit/är i samma situation.
• Bedriva informationsverksamhet om 

cancersjukdomarna och dess följder.
• Informera och påverka beslutsfattare 

i syfte att uppnå hög prioritet för 
dessa sjukdomars förebyggande, 
bekämpande och mildrande.

• Anskaffa ekonomiska medel i syfte 
att främja forskning, utveckling och 
utbildning som ligger i linje med 
föreningens ändamål.

När föreningen bildades hade den 
ett 30-tal medlemmar. De första åren 
låg det mycket fokus på att knyta 
mer kontakter i vården, lära sig hur 
svensk cancersjukvård fungerar, värva 
medlemmar, göra broschyrer, starta 
stöd/kontaktgrupper och skaffa ett 
kapital så att föreningen kunde växa, 
starta en hemsida och utveckla ett 
socialt nätverk. 

Detta arbeta har fortgått på olika 
sätt och vi har också ordnat en rad olika 
informationsmöten, föreläsningar och 
seminarier. Vad som de första åren var 
en hundraprocentigt ideell förening har 
nu utvecklats. Med cirka 750 medlem-
mar har det blivit nödvändigt att ha ett 
kansli och anlita konsulter på deltid för 
administration, IT och redaktion i syfte 
att skapa kontinuitet och säkerhet för 
våra medlemmar. 

Foto: P
ixaby
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Sämst i klassen
En av det största svårigheterna 
föreningen har, och som genomsyrar 
flera av våra verksamheter, är att ”våra” 
cancerformer är några av de sämsta i 
klassen när det kommer till överlevnad. 
5-års överlevnaden, enligt Cancer i 
siffror 2018, för pankreascancer är åtta 
procent, matstrupe 13 procent, galla 17 
procent, lever 20 procent och magsäck 
25 procent. Detta ska jämföras med 
den genomsnittliga 5-års överlevnaden 
för cancer i Sverige, som ligger på 75 
procent. Vad innebär detta då i prak-
tiken och varför är PALEMAs villkor 
annorlunda än för andra föreningar?

Tidig upptäckt/ökad kunskap
Gemensamt för de cancerformer 
PALEMA ägnar sig åt är, förutom att 
de har dålig överlevnadsstatistik, att 
de också är relativt ovanliga. Vidare 
har de också ofta ganska diffusa 
symptom, trots att patienten kunnat 
bära på sjukdomen i flera år. Detta 
sammantaget innebär att många 
läkare i primär vården, vilket oftast är 
första kontakten, ibland kommer att 
försumma att ge rätt diagnos. Mot bak-
grunden av att de i genomsnitt kanske 
endast ser ett sådant här fall under hela 
sin karriär är detta helt förståeligt, men 
en klen tröst för patienten. 

Detta gör också att folk i allmänhet 
är relativt okunniga om dessa cancer-
former, vilket gör att PALEMA har en 
dubbel uppgift att dels nå ut till primär-
vården, dels få allmänheten att få upp 
ögonen för när det kan finnas misstanke 
om cancer i pankreas, lever/galla, 
magsäck/matstrupe. Till svårigheten 
hör också att det ofta endast finns ett 
mycket litet tidsfönster för att kunna 
operera eller behandla på ett sätt som 
innebär meningsfylld bot, vilket gör att 
tidig upptäckt är extra viktig. 

Vi följer utvecklingen och forsk-
ningen på området för tidig diagnos 
och det är flera företag som jobbar med 
intressanta möjligheter, vilket vi har 
belyst i våra webbinarium och artiklar 
till medlemmarna. Det finns också 
intressanta möjligheter att utnyttja AI 
(artificiell intelligens) som genom att 
använda antal läkarbesök, trender i 
besök och typ av symptom för att varsla 
om patienter som skulle behöva utredas 
mer noggrant. Detta kan sannolikt 
användas på alla områden inom vården 
men förutsätter enhetliga och integre-
rade journalsystem.

Medlemsbas
Den låga överlevnadsstatistiken för våra 
drabbade påverkar vår förmåga att växa 
och bygga en stark förening. Tyvärr 
är förloppet väldigt kort för många av 
de aktuella patienterna och en del av 
deras anhöriga, som ibland också går 
med i föreningen, kanske inte orkar 
fortsätta vara med efter den drabbades 
bortgång. Det är förståeligt. Varje 
år har vi ett väldigt högt bortfall av 
medlemmar. Trots detta har vi lyckats 
växa men det är och kommer fortsätta 
vara en utmaning. Detta leder också 
till svårigheter att hitta medlemmar 
som är villiga att engagera sig lite extra 
i föreningen och skapa effektiva och 
kontinuerliga arbetsformer. 

Vi har till exempel försökt starta 
regionala avdelningar för att komma 
närmare patienterna och öppna möj-
ligheter till stöd- och kontakt grupper 
i syfte att skapa mer gemenskap på 
en lokal nivå. Detta har visat sig vara 
väldigt svårt då vi flera gånger har 
kommit igång med en avdelning men 
tyvärr fått avsluta då den ansvarige 
medlemmen blivit för sjuk, gått bort 
eller en anhöriga inte orkar längre. 
Vi planerar dock att återigen försöka 
bygga upp flera regionala avdelningar 
under 2021 och skapa ett stabilt lokalt 
engagemang. 

Ovannämnda svårigheter påver-
kar också styrelsearbetet. Vi vill att 
styrelsen till stor del ska bestå av 
patienter för att deras röst verkligen 
ska blir hörd. Föreningen är till för 
dem, men verkligheten vi lever med är 
att vi också här kommer få acceptera 
beklagliga bortfall. Denna sårbarhet gör 
det extra viktigt att vi som förening har 
en bra struktur, effektiva IT-hjälpmedel 
och dokumenterade policys och planer, 
något vi har fokuserat på de senaste två 
åren och kommer fortsätta prioritera. 

Opinion 
Att de cancerformer PALEMA arbetar 
med är relativt ovanliga, har ett kort 
sjukdomsförlopp och hög dödlighet 
gör att vi har svårigheter att synas 
och höras. Detta i sin tur påverkar 
kunskap, medvetenhet, fokus, forsk-
ning och opinion med mera. Om man 
dessutom lägger till att dessa cancer-
former har stigman av lite gåtfull och 
kanske livsstilberoende cancer och 
att de mest drabbar äldre personer, 
gör detta arbete svårare. Faktum är 
att alla cancerformer till viss del är 
påverkansbara, men för det mesta 
handlar det om genetik eller en slump. 
Vi ser bland PALEMAs medlemmar 
många som är i medelåldern och i vissa 
fall även ungdomar. 

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 håravfall och peruker, hur det fungerar med rekvisition, besök på en 
peruksalong, utprovning av peruker/olika frisyrer, sortiment, fiber och mycket mer. 
För bättre tillgänglighet kan vi nu erbjuda kunden en konsultation online.

Frågor och svar
– om peruker.

Carl M Lundh salonger vänder sig till privatpersoner, som söker en lösning för mer hår, och till sjukvården. 
I sjukvården ordineras peruker som hjälpmedel vid bl. a. alopeci samt efter strålning eller cellgiftsbehandling. 
Vi har ett brett sortiment av peruker, turbaner, tillbehör, fransar och bryn etc.

Vi är nu tillgängliga med online konsultationer för våra kunder!
 

Informera dina patienter att läsa mer på carlmlundh.se! 
Om du själv önskar mer information om Carl M Lundh, beställ ett informationspaket via e-post: marknad@carlmlundh.se eller kontakta oss gärna på telefon 040-36 87 31.
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Alla känner någon som drabbats 
av bröst- eller prostatacancer. Det 
är då lättare att driva opinion, sprida 
information och få bidrag till forskning. 
Kanske någon kändis som talar ut och 
får mycket spridning i media, det låter 
krasst men är en verklighet.  I och med 
att framsteg görs ökas uppmärksam-
heten och det blir lättare att få och 
säkra ytterligare forskningsmedel. 
Detta är en naturlig utveckling och 
fantastiska framgångar har nåtts. 
Men det är svårare när man hamnar i 
kölvattnet av dessa vanligare cancer-
former och som PALEMA med dess 
medlemmar, får kämpa för att göra sig 
hörd och sedd. 

Jämlik vård, jämlik forskning
I Sverige ska vården vara jämlik, det 
ska inte spela någon roll vem du är 
och var i landet du bor. Detta stämmer 
tyvärr inte alla gånger och vi hör stora 
skillnader från våra medlemmar. Det 
kan vara allt från att få en kontakt-
sjuksköterska till svårigheter att få 
second opinion eller väntetider. Denna 

fråga ligger oss varmt om hjärtat och vi 
försöker informera våra medlemmar om 
vad deras rättigheter är och ifrågasätta 
där det inte fungerar som det ska. 
Vi försöker också lyfta denna frågan 
tillsammans med andra föreningar 
som ser liknande situationer.  Precis 
lika naturlig som jämlik vård borde 
forskning vara jämlik, men där är vi 
inte heller i dag.  Stora resurser ligger 
bakom den otroliga utvecklingen som 
skett på vissa områden och viss del 
borde kunna omprioriteras för att ge 
udda cancerformer, liksom de PALEMA 
representerar och dess patienter, 
liknande möjligheter. Detta är en lång, 
brant uppförsbacke men vi försöker nå 
ut mer och mer för att få ökad kunskap 
om och intresse för våra svåra cancer-
former både lokalt och nationellt. 

Samarbeten
”Ingen kan göra allt, men alla kan 
göra något” och Cancerföreningen 
PALEMA kommer fortsätta försöka 
vara ett komplement till sjukvården 
och att driva frågor som är viktiga för 

vår målgrupp. Vi samarbetar också med 
flera internationella organisationer som 
har liknande mål, både för patienterna 
och för forskning och framtida behand-
lingar. Vi värnar också mycket om vår 
goda relation till vården. Sjuksköter-
skans roll för cancerpatienter är otroligt 
viktig och är oftast den person de har 
mest kontakt med. Vi hoppas våra kon-
takter med vården kommer fortsätta 
stärkas och utvidgas och vi välkomnar 
ett samarbete där vi sätter patienten 
främst och ger dem bättre redskap. 

Ett sätt att nå patienter är PALE-
MA-broschyrer som vi gärna skickar 
ut till behandlingsavdelningar över 
hela landet, det är bara att höra av sig 
till www.kansli@palema.org. Om 
ni har några idéer eller förslag till oss 
vad vi kan göra bättre så vill vi gärna 
höra det också. Sist men inte minst, 
vill vi också påminna att medlemskap i 
PALEMA bara kostar 100 kr per år och 
är ett säkert sätt att få veta mer om de 
aktuella cancerformerna, intressanta 
webbinarier, liksom att kunna ge hjälp 
till dem som drabbats. •
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M
atstrupscancer är globalt 
den sjunde vanligaste 
cancerformen och den 
femte vanligaste orsaken 

till cancerdöd. Det finns två histolo-
giska subtyper av matstrupscancer, 
skivepitelcancer, som till stor del 
orsakas av rökning och alkohol och så 
kallat adenocarcinom som bland annat 
orsakas av kronisk refluxesofagit och 
långvarig övervikt. I Sverige och övriga 
västvärlden har numera adenocarcinom 
tagit över som den vanligaste typen, 
sannolikt påverkat av de senaste 
decenniernas fetmaepidemi.

Personer som diagnosticeras 
med matstrupscancer kan erbjudas 
behandling i botande syfte endast om 
det inte finns några fjärrmetastaser. 
Om det finns fjärrmetastaser så går 
det alltså inte att bota, utan behand-
lingen är enbart inriktad på att lindra 
symtom och bromsa tumörsjukdomens 
utveckling. Det symtom som brukar 
ge dessa patienter mest besvär är så 
kallad dysfagi, det vill säga sväljnings-
svårigheter, vilket i de flesta fall leder 
till stor viktnedgång och malnutrition. 
Dysfagi kan pallieras med ett så kallat 
stent, ett plastklätt självexpanderande 
metallnät som placeras endoskopiskt 
och oftast har snabb och god effekt på 
sväljförmågan. Palliativ behandling ges 
ofta också med strålning och cytostatika, 
som utöver effekt på dysfagi också kan 
bromsa tumörprogressionen och för-
länga den kvarvarande livslängden. 

Sedan ett drygt decennium finns 

evidens för att överlevnaden vid 
kurativ behandling av matstrupscancer 
förbättras påtagligt av tilläggsbe-
handling med cytostatika eller med 
en kombination av cytostatika och 
strålbehandling, så kallad kemoradio-
terapi. Vid skivepitelcancer ges i 
allmänhet en förbehandling med (så 
kallad neoadjuvant) kemoradioterapi, 
medan det vid adenocarcinom går lika 
bra att ge neoadjuvant kemoradioterapi 
som att ge cytostatika både innan och 
efter operationen, så kallad periopera-
tiv cytostatikabehandling.

Esofagusresektion
Vid en esofagusresektion opereras i 
regel de nedre 2/3 till 4/5 av matstru-
pen bort tillsammans med den del av 
magsäcken som ligger närmast övre 

magmunnen. Sedan rekonstrueras 
kontinuiteten mellan övre delen av mat-
strupen och resten av magtarm kanalen 
genom att den kvarvarande delen av 
magsäcken, den sk curvatura major, 
görs om till en tub som sedan kopplas 
ihop med kvarvarande matstrupe. 

Esofagusresektion enligt Ivor Lewis
Vid den vanligaste typen av esofagus-
resektion, döpt efter den engelske pion-
jären Ivor Lewis som gjorde de första 
framgångsrika esofagusresektionerna 
på 1940-talet, börjar man med att ope-
rera i buken och där lossa magsäcken 
från omgivande vävnad med nogsamt 
bevarande av de blodkärl som försörjer 
magsäckens majorsida, arteria och vena 
gastroepiploica dextra, och i samband 
med detta konstruera magsäckstuben 

Kirurgisk resektion av matstrupen, så kallad esofagusresektion, är än idag 
huvudbehandlingen vid botande, så kallad kurativ, behandling av cancer i 
matstrupen eller övre magmunnen. Denna typ av kirurgi har genomgått en 
enorm utveckling sedan de första framgångsrika operationerna på 1940-talet  
(1) till dagens högteknologiska, minimalinvasiva operationer.

Kirurgi vid 
matstrupscancer 

Magnus Nilsson
Professor, enhetschef, Enheten för kirurgi CLINTEC, Karolinska Instituet.  
Överläkare ME övre Buk Karolinska universitetssjukhuset

– högriskkirurgi under snabb utveckling

Karolinska Universitetssjukhuset var hösten 2020 första sjukhus i Sverige 
att börja använda en robot för att operera cancer i matstrupen. Bilden visar 
kirurgen som sitter i en konsol och styr roboten. 

Foto: C
atarina Thepper/K

arolinska U
niversitetssjukhuset
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som ska ersätta den bortopererade 
delen av matstrupen. Härefter stängs 
buken och patienten vänds över i 
sidoläge med höger sida upp så att 
man därefter kan fortsätta att operera i 
höger sida av bröstkorgen genom att gå 
in mellan revbenen på höger sida. Vid 
denna del av operationen görs själva 
tumördissektionen, varvid den del av 
matstrupen som ska opereras bort 
fridissekeras, med noga undvikande av 
att komma för nära tumörvävnaden. 
Vid tumördissektionen tas också de 
lymfkörtlar som dränerar lymfan från 
denna del av matstrupen bort, då 
dessa fungerar som en sorts filter, där 
sådant som immunförsvaret uppfattar 
som främmande, tex infektionsagens 
och tumörceller, kan fastna. Härefter 
avslutas operationen med att den redan 
i buken konstruerade magsäckstuben 
dras upp i bröstkorgen och sys ihop 
med den delade matstrupen. Tumören 
och vidhängande frisk matstrupe 
skickas därvid för patologisk analys. 
Denna typ av esofagusresektion görs 
i första hand om tumören är belägen i 
nedre halvan av matstrupen. 

Esofagusresektion enligt McKeown
Om tumören är belägen i mellersta 
eller övre delen av matstrupen så går 
det inte att operera enligt Ivor Lewis 
metod, eftersom man då inte skulle få 
tillräcklig marginal uppåt. Man måste 
då istället använda en metod där man 
opererar bort matstrupen hela vägen 
från halsen. Denna operation, som fått 
namn efter en annan engelsk kirurg, 
Kenneth McKeown går till så att man 
börjar med tumördissektionen via 
höger sida av bröstkorgen på liknande 
sätt som vid Ivor Lewis metod. Sedan 
stängs bröstkorgen och patienten vänds 
över på rygg, varefter man opererar via 
bukens övre del. I buken görs samma 
typ av dissektion som vid Ivor Lewis, 
men innan man stänger buken så görs 
en incission till vänster på halsen, mat-
strupen firas och delas ca fem centime-
ter nedanför övre matstrupssfinktern, 
och operationspreparatet kan tas ut, 
i första hand via buken. Operationen 
avslutas sedan med att magsäckstuben 
dras upp till halsen och kopplas ihop 
med matstrupen.

Transhiatal esofagusresektion
Hos patienter som bedöms som 
gränsfall för att tåla esofagusresek-
tion, till exempel på grund av andra 

sjukdomar eller hög ålder, kan man 
när tumören är belägen i nedersta 
delen av matstrupen överväga så kallad 
transhiatal esofagusresektion. Detta 
innebär att man helt slipper att operera 
via snitt i bröstkorgen, utan istället 
kan operera bort matstrupen enbart 
via öppningar i buken och halsen. Med 
denna operationsteknik minskar risken 
för framförallt lungkomplikationer 
avsevärt, vilket gör att även personer 
med svåra lungsjukdomar kan genomgå 
denna typ av operation. Nackdelen 
med tekniken är att marginalerna vid 
tumördissektionen är mindre och att 
färre lymfkörtlar kan opereras bort, 
vilket gör tekniken något mindre 
effektiv som canceroperation.

Minimalinvasiva operationstekniker
Fram till 1990-talet gjordes alla 
esofagusresektioner med konventio-
nella öppna snitt. Detta innebar ett 
ganska stort operationstrauma bara 
för att öppna bukvägg och bröstkorgs-
vägg. Under 1980-talet utvecklades 
titthålskirurgi för vanliga operationer 
som kolecystektomier, och appendek-
tomier, vilket ledde till den revolution 
av minimlainvasiv kirurgi som vi nu 
upplever. 1992 genomförde Sir Alfred 
Cuschieri den första minimalinvasiva 
esogagusresektionen enligt McKeown 
i Dundee, Skottland. (2) Det senaste 
decenniet har minimalinvasiv teknik 
blivit standardmetoden vid alla typer 
av esofagusresektion. På många håll 
görs nu också minimalinvasiva esofa-
gusresektioner med robotteknik. Tre 
olika randomiserade studier har påvisat 
att minimalinvasiv esofagusresektion, 
jämfört med den konventionella öppna 
tekniken, leder till färre komplikatio-
ner, snabbare funktionell återhämtning 
och bättre livskvalitet så lång tid som 
ett år efter kirurgin. (3, 4, 5, 6) Data 
från en nyligen publicerad svensk-finsk 
studie visar dessutom intressant nog 
att även överlevnaden på lång sikt är 
bättre efter minimalinvasiv esofagusre-
sektion än efter konventionell öppen 
sådan. (7)

Framtidsperspektiv
Med den snabba utveckling som vi 
sett de senaste åren är det mycket 
som talar för att utvecklingen kommer 
att fortsätta i denna riktning och att 
kirurgi vid matstrupscancer i framtiden 
alltid kommer att göras minimalinvasivt 
med robotteknik. Det finns också 

mycket lovande tekniska utvecklings-
steg precis om hörnet, bland annat 
med radiologisk bildintegration i bild-
skärmen under operationen och med 
utnyttjande av artificiell intelligens för 
anatomisk orientering. •
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NEEDS, en studie på  
patienter med skivepitel- 
cancer i matstrupen

Berit Sunde
Redaktionen Cancervården 

NEEDS är en randomiserad multicenterstudie avseende neoadjuvant 
kemoradioterapi och kirurgi, jämfört med definitiv kemoradioterapi och kirurgi 
endast vid behov, vid skivepitel i matstrupen. Studien startade i november 
2020. Akronymen NEEDS härledes från; NEoadjuvant chemoradiotherapy for 
Esophageal squamous cell carcinoma versus Definitive chemoradiotherapy 
with salvage Surgery as needed (NEEDS trial) (1, 2)

M
erparten av de som 
diagnosticeras med mat-
strupscancer blir diagnos-
ticerade först när tumören 

är i ett avancerat stadium. Det beror 
på att symptom som sväljsvårigheter 
som följs av viktnedgång och smärta vid 
sväljning uppkommer först när tumören 
har vuxit sig större. 

Genom årtionden med forskning har 
studier visat att botande behandling 
av matstrupscancer är först och främst 
kirurgi. Idag, om det tolereras, så kombi-
neras behandlingen med cytostatika och 
med tillägg av radioterapi. Studier har 
visat att kombinationsbehandling med 
kemoradioterapi i tillägg till kirurgi har 
förbättrat långtidsöverlevnaden (3). 

Skivepitelcancer och adenocarcinom 
är de två vanligaste huvudtyperna vid 
diagnos av cancer i matstrupen.

I Sverige diagnosticerar vi 
ungefär 700 patienter årligen med 
matstrupscancer. Globalt omfattar ski-
vepitelcancer 85 procent av alla cancrar 
i matstrupen, dock så är förekomsten 
av skivepitel i matstrupen mycket lägre 
i Sverige (4).  

Kan kirurgi undvikas? 
Det har visat sig i analyser av tidigare 
utförda studier att patienter som 
har fått diagnosen skivepitelcancer 
i matstrupen har en bättre respons 
på kombinationsbehandling kemo-
radioterapi och kirurgi jämfört med 
adenocarcinom (3).  Med ökad kunskap 
väcktes frågeställningen om att erbjuda 
patienter definitiv onkologisk behand-
ling och kanske undvika kirurgi. Det 
kirurgiska ingreppet för matstrupscan-
cer innefattar operation i både thorax 
och buk där större delen av matstrupen 
opereras bort och tillhörande lymf-
körtlar. Operationen räknas in bland 
de större kirurgiska ingreppen, där ny 
matstrupe oftast görs genom att dra 
upp magsäcken och med det följer även 
en risk för komplikationer (4, 5). 

I behandlingsarmen, definitiv 
kemoradioterapi, kommer man följas 
upp med extra gastroskopier och 
röntgen för kontinuerlig utvärdering 
av behandlingen. Vi tror att den senare 
behandlingen med definitiv kemoradio-
terapi kan ge lika bra överlevnad, men 
med fördelen att många patienter inte 

behöver genomgå operation. 
Huvudsyftet är att jämföra behand-

lingarna som idag är kemoradioterapi 
och kirurgi med definitiv kemoradio-
terapi. NEEDS är en pragmatisk, rando-
miserad kontrollerad, fas III studie, 
multicenter och med non-inferiority 
design enligt den primära utfallsvari-
abeln överlevnad och att experimen-
tarmen (definitiv kemoradioterapi) är 
överlägsen den gängse behandlingen 
samt att den globala livskvaliteten ett 
år efter randomisering även visar att 
behandlingen med definitiv kemora-
dioterapi är bättre. I tillägg kommer 
biverkningar associerat med behand-
lingarna samlas in och sammanställas. 
För att påvisa skillnad i behandlingarna 
har man beräknat att 1200 personer 
ska inkluderas och randomiseras för 
att behandlingarna ska bli jämförbara. 
Det stora antalet personer som skall 
inkluderas gör att den här studien 
endast blir genomförbar genom ett 
internationellt samarbete. 

Inom studien följs studiepersonerna 
noggrant avseende ett flertal parame-
trar. Om behandlingen blir definitiv 

Foto: 9dream
studio / stock.adobe.com
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kemoradioterapi, så kommer uppfölj-
ning ske med regelbundna gastrosko-
pier och röntgen, och man kommer 
bara operera i de fall tumören finns 
kvar, eller kommer tillbaka. Kirurgi vid 
behov kallas i internationella termer för 
”salvage” kirurgi. Studien är pragmatisk 
vilket betyder att uppföljning oftast 
sker, enligt dagens gängse praxis, vid 
varje sjukhus för att det inte skall bli för 
svårt att genomföra.  

Viktig studie för framtida behandling
Bland kriterier för inklusion är 
diagnostik med skivepitelcancer och 
att det har bedömts att personen kan 
tolerera kombinationsbehandling med 
kemoradioterapi och kirurgi. Viktigt 
är att varje person är rekommenderad 
behandling vid en multidisciplinär 
konferens enligt gängse rutin idag. 
Inklusion sker i överenskommelse med 
patienten. Kunskaperna som studien 
kan leda till är mycket viktiga då de 
i framtiden kan komma att vägleda 
praxis i hela världen vid behandling av 
denna sjukdom.

I NEEDS finns en translationell 
substudie där de de centra som har 
möjlighet att delta kommer få samla 
in blodprover och urin för kommande 
analyser av cirkulerande tumör-DNA. 
Detta för att se om insamlad urin kan 
predicera tumörbildning. Insamlingen 
av blod och urin kommer att upprepas 
vid några tillfällen före behandling, 
under behandling och efter avslutad 
behandling. Då kunskapen om tumör-
biologi blir större, är förhoppningen 
att man i framtiden ska kunna använda 
blodprover eller annan kroppsvätska 
vid diagnostik och förhoppningsvis pre-
dicera eventuella tumörer på liknande 
sätt som vävnadsbiopsier används vid 
diagnostik idag. 

Det är viktigt att i behandlingsstu-
dier ha som mål att förbättra överlev-
nad samt minimera komplikationer och 
biverkningar av behandlingen.  

I tillägg är självrapportering av livskva-
litet, funktionsförmåga och symptom 
före, under och efter behandling för 
cancersjukdom viktiga parametrar för 
att öka kunskapen om hur livskvalitet 
påverkas av behandlingarna. Vi 
använder livskvalitetsinstrument och 
hälsoekonomiska instrument i studien 
(EQ-5D). Livskvalitetsfrågorna är 
utformade generellt för alla cancer-
patienter (EORTC QLQ-C30) och 
även specifika frågor om symptom för 
personer diagnosticerade med cancer 
i matstrupen (EORTC QLQ-OG25). 
Formulären är testade och validerade 
globalt och därmed användbara (6). 

Nulägesrapport 
– studien har inletts
Studien startade i november 2020 från 
Karolinska Universitetssjukhuset och i 
december hade vi uppstartsmöte med 
Lund. Under januari 2021 kommer de 
flesta stora centra som har i uppdrag 
att behandla matstrupscancer i Sverige 
att ha startuppmöten och även Norge 
kommer ansluta sig i början på året. 
Tyskland, Australien, Indien, Irland, 
Italien och Canada är länder där vi 
väntar på att de ska få godkännande 
från läkemedelsverk och etikprövnings-
myndigheter så de kan ansluta sig till 
studien och fler länder har önskemål 
om att ansluta sig. 

Studien utgår från Karolinska 
Universitetssjukhuset med professor 
Magnus Nilsson som huvudsponsor 
och projekt koordineras från Centrum 
för Kliniska Cancerstudier inom Tema 
Cancer där vi ansvarar för projektko-
ordinering, monitorering i Sverige och 
Norge samt datainsamling.  Det finns 
en internationell styrgrupp som har 
huvudansvar för studien. 

Att vara med i en studie innebär 
oftast att man kan bli noggrannare 
uppföljd. Först efter att man frivilligt 
har signerat ett skriftligt samtycke till 
att delta i en studie kommer studie-

relevant information samlas in. För 
studiepersonen kommer en standardi-
serad uppföljning ske enligt protokoll. 
Det innebär att studierelevant data 
kommer inhämtas vid uppföljningar 
och studiespecifika formulär fylls i och 
data inhämtas från studiepersonen av 
dedikerade studiepersonal innan, under 
och efter pågående behandling. Upp 
till fem år följs man i studien. Likaså 
kommer provtagning göras inom ramen 
för studien på de personer som har 
accepterat deltagande i substudien.•
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är mycket viktiga då de i framtiden kan 

komma att vägleda praxis i hela världen 
vid behandling av denna sjukdom.”



14.

TEMA  |  CANCERKIRURGI

Enhanced Recovery 
Program (ERP) 
– Standardiserat vårdprogram 
för snabbare återhämtning efter 
matstrupscancerkirurgi

Karolinska Huddinge

Sanna Johansson
Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, Tema cancer, ME Övre buk, 
Avdelning Matstrupe/Magsäck, Karolinska Universitetssjukhuset

Övre buk på Karolinska Universitetssjukhuset bedriver högspecialiserad 
kirurgisk vård för bland annat patienter med cancer i matstrupen, magsäcken, 
bukspottkörteln och levern. På kliniken opereras ungefär femtio till sextio 
patienter för matstrupscancer varje år. Högspecialiserad kirurgi kräver en lika 
högspecialiserad omvårdnad för att patienterna ska få en säker vård med hög 
kvalitet. På Karolinska Universitetssjukhuset finns det olika kombinationstjänster 
för specialistutbildade sjuksköterskor där arbetet involverar både kliniskt arbete 
med patienterna och vårdutveckling inom ett definierat ansvarsområde. Våren 
2014 implementerades Enhanced Recovery Program (ERP) för de patienter som 
genomgår en canceroperation i matstrupen.

• Matstrupscancer är en allvarlig sjukdom som drabbar 
ungefär 700 personer i Sverige varje år. Kirurgisk 
resektion av tumören är fortfarande kärnan i den ku-
rativt syftande behandlingen, ofta i kombination med 
onkologisk vård. De vanligaste symtomen på mat-
strupscancer, sväljningssvårigheter och viktnedgång, 
uppstår ofta när tumören redan är avancerad, därför 
är enbart 20 – 30 % av alla nyupptäckta tumörer 
operabla. I Sverige lever cirka 10–20 % av patienterna 
fem år efter diagnos, men utav de som har fått en 
kombinationsbehandling av onkologisk vård och kirurgi 
ligger överlevnaden på cirka 40–60 %. 

• En resektion av matstrupen är ett av de största ki-
rurgiska ingreppen som genomförs och ungefär 30% 
av patienterna drabbas av allvarliga komplikationer 
efter operationen. Målet med en kurativ resektion 
är att maximera cancerbehandlingen med minimalt 
kirurgiskt trauma. 

• Återhämtningen efter en operation kan definieras 
som en dynamisk process där individen strävar efter 
att återfå sin självständighet och återgå till vardagen. 
Detta sker genom att minska det fysiska obehaget 
och öka det psykiska välbefinnandet. 

Illustration: N
ikolayev / stock.adobe.com



15.

CANCERVÅRDEN 
NUMMER 1 // 2021

E
RP är ett standardiserat 
vårdprogram med syfte att 
genom evidensbaserade 
interventioner och omvård-

nadsåtgärder före, under och efter 
operation minska kroppens stressvar på 
kirurgin och därigenom ge en snabbare 
återhämtning för patienten. Det finns 
flera synonymer till ERP i litteraturen 
där fast track och enhanced recovery 
after surgery (ERAS) är de vanligaste. 
ERP utvecklades och implementerades 
först inom tarmkirurgin och för att 
uppnå en konsensus av målen bildades 
ERAS Society 2001.

Vårdprogrammet följs genom att 
använda ett evidensbaserat protokoll 
med viktiga hållpunkter och mål dag 
för dag. Innan operationen ligger 
fokus på information och optimering 
av patientens status, till exempel 
rökstopp, förbättrat nutritionsstatus 
och bättre motionsvanor. Under 
operationen används minimalinvasiv 
operationsteknik och ett standar-
diserat anestesiologiskt protokoll 
för en målstyrd vätskebalans. Efter 
operationen är det viktigt med tidig 
och intensiv mobilisering, andningsöv-
ningar, adekvat smärtbehandling, tidig 
nutritionstillförsel och tidig avveckling 
av dränage och katetrar. 

ERP är ett koncept för förbättrad 
återhämtning för olika typer av 
kirurgiska ingrepp där interventionerna 
är väl definierade, men målen kan 
variera beroende på operationstyp. 
Eftersom ERP startades i samband 
med tarmkirurgi så är ett nutritionsmål 
tidigt matintag via munnen. Detta är 
inte lämpligt i samband med matstrups-
kirurgi, så istället ligger fokus på tidig 
nutrition via tarmen. Patienter som 
följer ERP har mindre komplikationer 
och kortare vårdtider vilket ger ett 
minskat vårdlidande. Detta ger även 
lägre vårdrelaterade sjukhuskostnader 
och kortare vårdtider möjliggör även att 
fler vårdplatser blir lediga.

Tvärprofessionellt team 
från olika kliniker 
Inför implementeringen av ERP 
på Övre Buk skapades ett tvärpro-
fessionellt team från olika kliniker. 
ERP-gruppen består av kirurg, 
anestesiolog, dietist, sjukgymnast, 
undersköterska och sjuksköterskor från 
operation, anestesin, pre- och postop, 
intermediärvårdsavdelning, vårdavdel-
ning, mottagning och forskning. Varje 
individ bidrar med sin egen kliniska och 

yrkesspecifika kunskap för att skapa 
så bra förutsättningar för patientens 
återhämtning som möjligt. För imple-
menteringen och arbetet med ERP 
fick ERP-gruppen för matstrupskirurgi 
motta Karolinapriset för föredömligt 
patientflödes- och kvalitetsarbete 2015.

För att patienterna ska få så bra 
förutsättningar som möjligt att följa 
ERP är det viktigt att personalen har 
god kunskap om konceptet och kan 
motivera och vägleda patienterna under 
vårdtiden. En förutsättning för att 
riktlinjer och rutiner ska fungera är en 
vårdkultur som främjar personalens och 
patienternas välmående.  

Representerar vårdavdelningen
I samband med min specialistutbildning 
fick jag i uppgift att representera vård-
avdelningen i ERP-gruppen. Patienter 
opererade för matstrupscancer delade 
då vårdgolv med patienter som opere-
rats för lever- och bukspottskörtelscan-
cer. Omvårdnadspersonalen vårdade 
och behövde ha specifik kunskap om 
alla dessa patientkategorier. Som på 
många andra avdelningar var det en 
betydande personalbrist, med stor per-
sonalomsättning och behov av beman-
ningspersonal. Bristande kunskap om 
ERP tillsammans med en ansträngd 
arbetsmiljö gjorde att personalens 
följsamhet till att följa programmen 
var låg på vårdavdelningen. Genom att 
identifiera vilka faktorer som orsakade 
detta skapades en åtgärdsplan där ökad 
kunskap om ERP var en nyckelfaktor. 
Genom regelbundna föreläsningar, 
lättillgänglig skriftlig information och 
aktiv handledning i den patientnära 
omvårdnaden blev följsamheten 
långsamt bättre.

Separerade vårdgolv
Tidigt under 2019 separerades 
vårdgolven inom Övre Buk så att 
patienter opererade i matstrupen eller 
magsäcken fick ett eget vårdgolv. Detta 
innebar att det blev en mindre arbets-

grupp och omvårdnadspersonalen fick 
möjlighet att enbart fokusera på de här 
två patientgrupperna. Tillsammans med 
en låg personalomsättning ledde detta 
till en mycket bra följsamhet till ERP. 
Effekterna av detta är att patienterna 
fick bättre förutsättningar att följa ERP 
och därmed en bättre återhämtning. 
Genom att kontinuerligt utvärdera 
och justera programmen förbättrades 
dessa vilket möjliggjorde att det även 
gick att få fram statistik och skapa en 
ERP-databas. Denna används både som 
ett utvärderingsinstrument i ERP- 
gruppen och för forskning. För det här 
förbättringsarbetet mottogs Nationella 
Föreningen för Specialistsjuksköterskor 
i Kirurgisk Vårds (NFSK) omvårdnads-
tipendium 2019. NFSK är en förening 
för sjuksköterskor med stort engage-
mang för kirurgisk vård. 

Det är givande att arbeta på en 
klinik där ledningen inser att kvalitets-
utveckling och förbättringsarbete inom 
omvårdnad inte bara är nödvändig 
utan livsviktigt för patienter med en 
cancersjukdom. ERP och teamarbetet 
som medföljer är givande och kun-
skapshöjande för personalen och ger 
framförallt patienterna en bättre vård. 
Patienter med en cancersjukdom har 
ofta komplexa vårdbehov och förtjänar 
att få en jämlik vård med hög kvalité 
under hela vårdförloppet. Genom att 
kontinuerligt identifiera och utvärdera 
styrkor och svagheter i cancervården 
kan den fortsätta att förbättras och ge 
patienterna bättre förutsättningar efter 
sin cancerdiagnos.•

www.erassociety.org
Nationellt vårdprogram  
förmatstrups- och  
magsäckscancer på:
www.cancercentrum.se
www.nfsk.se

Lästips

xxxxx

”En resektion av matstrupen är ett  
av de största kirurgiska ingreppen 

som genomförs och ungefär 30% av 
patienterna drabbas av allvarliga 

komplikationer efter operationen.”
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Den viktiga maten 
– en utmaning för huvud-  
och halscancerpatienten
För huvud- och halscancerpatienten är risken för malnutrition stor på grund 
av lokalisationen av tumören och behandlingen som ger biverkningar som 
försvårar matintaget. Alla huvud- och halscancerpatienter bör ses som 
riskpatienter och en nutritionsplan med utredning, bedömning, målsättning, 
åtgärder och uppföljning bör upprättas.

M
alnutrition och oavsiktlig 
viktminskning under och 
efter behandlingen, både 
kirurgisk och onkologisk, 

kan leda till sämre behandlingsresultat, 
ökad toxicitet samt nedsatt livskva-
litet (1). Studier visar att 30 till 50 
procent av patienterna i gruppen är 
malnutrierade och det finns mycket att 
vinna på att förebygga och behandla 
tillståndet. 

Målet med nutritionsbehandlingen 
är att optimera energi- och näringsin-
taget för att förhindra eller begränsa 
viktminskning och bevara muskel-
massa. Viktkontroll (som är en enkel 
och billig mätning) bör ske minst en 
gång per vecka under behandlingstiden 
och minst två gånger per vecka om 
patienten vistas på vårdavdelning. 
Om nutritionsmålen ska nås, med de 
tuffa behandlingarna som patienten 
får, är det viktigt att patienten är 
införstådd med målsättningen och att 
vårdgivarna är lyhörda för patientens 
önskemål. En del patienter har en fast 
beslutsamhet att få i sig tillräckligt 
under hela behandlingstiden. Andra 
som kämpat i åratal med att försöka 
gå ned i vikt tycker att viktnedgång är 
något positivt, även om de vet att det 
inte är rätt tillfälle. Vi behöver också 

komma ihåg att förutsättningarna för 
patienterna såklart är olika och det 
gäller även möjligheterna att nå målet 
med nutritionen. För att få en funge-
rande nutritionsbehandling behövs ofta 
samarbete mellan olika yrkesgrupper 
som till exempel sjuksköterska, läkare, 
dietist, logoped, fysioterapeut och 
tandläkare. 

Radioterapi med eller utan kemo-
terapi påverkar förmågan att äta då 
behandlingen ger smakförändringar, 
nedsatt aptit, sväljningssvårigheter, 
segt slem, muntorrhet och mukosit (2, 
3). Det är inte ovanligt med en vikt-
nedgång på 10 procent eller mer under 
behandlingstiden (4, 5). Besvären kan 
komma efter enstaka behandlingar men 
framträder allt mer tydligt efter ungefär 
två veckors radioterapi. Med ökade 
besvär ökar risken för malnutrition och 
risken är allra störst för patienter med 
högre tumörstadium. Behandlingen 
har inte bara en akut påverkan utan 
den kan även försvåra matintaget och 
påverka livskvaliteten under en lång 
period efter avslutad behandling (6). 

Näringsmässiga utmaningar  
före, under och efter avslutad  
onkologisk behandling 
Smakförändringarna varierar i karaktär 

och omfattning. En del får förändrad 
smak där metall, salt och dy är vanliga 
beskrivningar på vad allt som patienten 
stoppar in i munnen smakar. Det vanli-
gaste är dock att smaken försvinner och 
inte smakar något alls. De flesta tror att 
smakbortfallet inte kommer påverka 
deras matintag eftersom de vet att de 
bör äta, men när smaken är borta är det 
svårt att äta och förmå sig att svälja ned 
maten. Det är en märklig upplevelse 
att bara känna konsistensen men ingen 
smak på mat och dryck. Det går under 
en period men ju längre in i behand-
lingen desto svårare blir det att orka 
med att hålla motivationen uppe och 
kunna äta med sina smakförändringar. 

Aptitnedsättningen kommer ofta 
smygande. Till en början tänker 
patienten inte så mycket på den. Por-
tionerna kanske har minskat ned något 
och det som man stoppar i sig mellan 
huvudmåltiderna utan att tänka på 
det har försvunnit. I detta läge tycker 
patienten ofta att ”jag äter som vanligt” 
men en betydande del av energiintaget 
kan ha försvunnit. Det är svårare att 
äta än man tror när kroppens naturliga 
signaler för hunger och mättnad inte 
finns där, när kroppen inte berättar att 
man borde äta utan känslan är att man 
mår bäst om man låter bli.

Illustration:  G
studio / stock.adobe.com
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Tugg- och sväljningssvårigheter 
kan bero på hur tumören sitter men 
kan även uppkomma under behand-
lingstiden. Smärtan och mukositen 
som kan komma påverkar men även 
svullnad kan påverka sväljfunktionen. 
En förlängd ättid ökar alltid risken att 
få i sig för lite.

Segt slem, som kan vara så segt att 
patienten behöver dra ut det, påverkar 
matintaget i stor utsträckning. Ofta mår 
patienten illa av slemmet som sitter och 
retar och kan trigga igång kräkningar. 
Efter kräkning när en del av slemmet 
kommit bort kan det gå lättare att äta 
en stund. 

Muntorrheten märks inte alltid 
under själva behandlingen då den kan 
maskeras av mycket slem. Den brukar 
framträda allt mer tydligt efter avslutad 
behandling. Saliven har stor betydelse 
för att vi ska kunna äta på ett bra och 
enkelt sätt och för de patienter som får 
kvarstående total muntorrhet kommer 
matintaget vara påverkat resten av 
livet. De behöver lära sig äta på ett nytt 
sätt där tillförd vätska som ersättning 
för saliven är nödvändig. 

Majoriteten av patienterna får 
sin behandling polikliniskt och ska 
på egen hand eller tillsammans med 
anhöriga sköta handling, matlagning 
och matintag. Det är tidskrävande och 
påfrestande och patienten upplever att 
det enda de håller på med att försöka få 
i sig mat och dryck. 

Individanpassning nödvändig för 
fungerande nutritionsbehandling 

Matintaget liksom fysisk aktivitet är 
två områden som patienten själv kan 
påverka och styra över och patienten 
ska tidigt vara delaktig i sin egen 
nutritionsbehandling för att ge bättre 
förutsättningar för att förebygga mal-
nutrition och förlust av muskelmassa. 
Vi behöver hjälpa patienten genom 
att förebygga, ge adekvat information, 
förklara, stötta och motivera. 

Tidig och kontinuerlig dietistkontakt 
är viktigt även om patienten inte har 

nutritionsproblem vid diagnos eftersom 
vi vet att behandlingen kommer orsaka 
ätsvårigheter i varierande grad. Indi-
vidanpassad nutritionsbehandling och 
kostrådgivning jämfört med rutinmäs-
siga råd har visat sig förbättra intaget 
och livskvaliteten under radioterapin 
och bör praktiseras liksom kontinuerlig 
uppföljning under pågående behandling 
(1). Maten behöver anpassas så den blir 
energi- och proteinrik och konsistensen 
är ofta avgörande för möjligheten 
att kunna äta, inte bara beroende på 
sväljningssvårigheter utan även för 
smakförändringarnas skull. Ofta räcker 
det inte med vanlig mat utan ett komple-
ment med energi- och proteinrika 
näringsdrycker blir nödvändigt för att 
täcka energi- och näringsbehovet. När 
energi-, närings- och vätskebehovet inte 
kan täckas peroralt bör enteral nutrition 
användas som förstahandsval. Behovet 
av enteral nutrition via nasogastrisk 
sond alternativ gastrostomi bör bedömas 
tidigt i förloppet. Även om patienten får 
enteral nutrition ska de uppmanas att 
försöka fortsätta svälja lite för att lättare 
komma igång med matintaget efter 
avslutad behandling. 

Efter avslutad behandling 
Nutritionsuppföljning efter avslutad 
behandling är viktig eftersom nutri-
tionsproblemen ofta är långvariga, en 
del bestående för resten av livet. Första 
uppföljningen bör vara inom två veckor 
då vi vet att risken för viktnedgång är 
stor efter avslutad behandling. Nu, när 
luften lätt går ur, gäller det att hålla 
i och hålla ut, ha tålamod, vara envis 
med att prova olika livsmedel och mat-
rätter om och om igen och att inte sluta 
för tidigt med till exempel närings-
drycker. För patienter i arbetsför ålder 
som ska tillbaka till arbete är det ofta 
nödvändigt med näringsdrycker eller 
annan flytande, näringstät dryck första 
tiden på arbetet för att klara av att få i 
sig tillräckligt under arbetsdagen då tid 
kanske inte finns att äta lunch under så 

lång tid som måltiden tar. Ätproblemen 
kan också göra att det påverkar det 
sociala livet och samvaro med andra 
då man inte längre vill äta tillsammans. 
Efter de första uppföljningarna kan 
besöken glesas ut men bör ske regel-
bundet under första året för patienter 
med uttalad nutritionsproblematik. 
Rutiner för nutritionsuppföljningen 
varierar stort mellan olika regioner. 

Det är vanligt att patienterna äter 
ensidigt och på lång sikt är det viktigt 
för patientens välmående med ett 
tillräckligt, balanserat och hälsosamt 
matintag. För patientgruppen, med 
bieffekter av behandlingen som gör 
det svårt att äta till exempel frukt och 
grönsaker, blir det en utmaning som 
alla inom vården behöver hjälpas åt att 
uppmärksamma och stötta. •
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Tina Biörserud
Leg. sjuksköterska i Göteborg, nationell studiekoordinator för NorPACT-1. 

Nordic Pancreatic Cancer Trial (NorPACT-1)

Värdet av cytostatikabehandling 
inför kirurgi mot pankreascancer
NorPACT-1 initierades och startade i Norge 2017. Då stod akronymen 
NorPACT-1 för Norwegian Pancreatic Cancer Trial. Sedan 2018 deltar Sverige 
och Danmark i NorPACT-1, akronymen är densamma men står numera för 
Nordic Pancreatic Cancer Trial. 2020 gick även Finland med och NorPACT-1 
är en nordisk multicenterstudie. Den första svenska patienten inkluderades 
i februari 2019. Alla universitetssjukhus i Sverige är representerade. Svein 
Olav Bratlie, kirurg i Göteborg, är nationellt ansvarig prövare. Johan Haux från 
Skövde är nationellt ansvarig onkolog och Tina Biörserud, sjuksköterska i 
Göteborg, är nationell studiekoordinator.

P
ankreascancer är den fjärde 
dödligaste cancerformen i 
Sverige och runt 1600 nya fall 
registreras årligen. Progno-

sen för patienterna är dyster och för 
hela gruppen med pankreascancer 
är medianöverlevnaden fyra till sex 
månader, vilket är ett uttryck för att 
sjukdomen i de flesta fall har ett snabbt 
förlopp. Trots behandling lever endast 
sex procent av patienterna mer än fem 
år efter diagnos.  

Pankreascancer ger inga eller 
mycket ospecifika tidiga symtom. 
Symtomen påminner ofta om de man 
kan få av många andra sjukdomar i 
buken. Gulsot kan förekomma, ibland 
med svår klåda men utan andra besvär. 
I pancreascancer beror gulsoten på att 
gallgången komprimeras av tumören, 
gallan kommer inte ut i tarmen utan 
går ut i blodet istället, vilket ger en 
gulaktig hudton och gula ögonvitor, 
mörk urin och gråvit avföring. Andra 
symtom kan vara ofrivillig viktnedgång, 
eventuellt kombinerat med smärtor i 
övre delen av buken med utstrålning 
mot ryggen, trötthet, aptitlöshet och 
illamående. Incidens- och mortalitets-
kurvorna är identiska för pankreas-

Kan adjuvant cytostatika-
behandling innan kirurgi 
innebära färre tidiga åter-
fall och förlängd  
överlevnad?

Foto:  P
ixaby 
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cancer hos både män och kvinnor. 
Några klara riskgrupper har inte 

identifierats men rökare, patienter med 
diabetes och sannolikt även patienter med 
alkoholöverkonsumtion löper en ökad risk 
för att utveckla pankreascancer.

Eftersom sjukdomen är ovanlig är 
allmän screening inte motiverad. Om 
man misstänker tumör i pankreas gör 
man i första hand en datortomografi. 
Laboratoriediagnostik med tumör-
markörer har inget diagnostiskt värde 
men kan i vissa fall användas som 
behandlingsmonitorering. Endoskopisk 
undersökning och diagnostik utförs inte 
på rutin men används om gallvägarna 
behöver avlastas.  

För att optimera och förkorta 
ledtiderna i vården finns det ett väl 
etablerat standardiserat vårdförlopp 
för patienter med pankreascancer. 
Beslut kring behandling ska tas vid 
en multidisciplinär konferens där 
kirurg, onkolog och radiolog, men även 
patolog, specialist i palliativmedicin och 
kontaktsjuksköterska bör delta. 

Den enda möjliga behandlingen för 
bot är kirurgi, men det är en tekniskt 
svår operation och risken för postope-
rativa komplikationer är relativt hög. 
I Sverige opereras cirka 600 patienter 
årligen. De dryga 30 procent som kan 
erbjudas försök till botande kirurgi får 
i de flesta fall återfall i sjukdomen och 
efter tre år lever bara cirka en tredjedel 
av patienterna. Troligen ligger redan 
spridd sjukdom (micrometastaser) vid 
primära behandlingstillfället bakom för-
klaringen till tidigt återfall. Man har sett 
en överlevnadsvinst om patienterna 
genomför adjuvant cytostatikabehand-
ling under sex månader efter botande 
kirurgi, och det räknas som standard-
behandling idag. 

Tyvärr klarar inte alla patienter 
att genomföra denna kombinerade 
behandlingsregim eftersom kirurgin är 
påfrestande och en del inte återhämtar 
sig tillräckligt för att genomgå en 
belastande tilläggsbehandling med 
cytostatika.

NorPACT-1 studien 
Det primära syftet med NorPACT-1 
är att utvärdera om ett tillägg med 

neoadjuvant cytostatikabehandling ger 
färre tidiga återfall i cancersjukdom 
samt förlängd överlevnad på både kort 
och lång sikt jämfört med standardbe-
handlingen (kirurgi + adjuvant cytosta-
tikabehandling). Andra frågeställningar 
i studien är bland annat om det finns 
skillnader mellan grupperna avseende 
komplikationsfrekvens, hälsoekonomi 
och livskvalitet. 

Patienterna lämnar blodprov vid 
flera tillfällen och i samband med 
operation tillvaratas en liten vävnadsbit 
från tumörpreparatet. I blodet kommer 
man bland annat att kunna studera 
cytostatikans effekter på biomarkörer 
och vävnadsproverna kommer bland 
annat att kunna jämföras utifrån om 
patienterna har fått neoadjuvant 
cytostatikabehandling eller ej. Förbe-
handling med cytostatika vid lokalt 
avancerad pankreascancer är tidigare 
studerat med lovande resultat och i 
NorPACT-1 testas behandlingsregimen 
för första gången mot primärt resekabel 
pankreascancer.

Vid den multidiciplinära konferensen 
identifieras de patienter med nyupp-
täckt pankreascancer som kan tillfrågas 
om att delta i studien. För att kunna 
inkluderas i NorPACT-1 måste vissa 
kriterier vara uppfyllda. Bland annat 
måste det finnas en stark misstanke om 
att tumören i pankreas är ett adenocar-
cinom, tumören måste bedömas vara 
primärt resektabel, patienten ska vara 
över 18 år och bedömas klara både det 
kirurgiska ingreppet och den onkolo-
giska behandlingen, det vill säga de får 
inte ha allt för nedsatt allmäntillstånd 

och/eller vissa andra sjukdomar.
Efter behandlingskonferensen kallas 

patienten till kirurgmottagningen för 
information om planerad behandling 
och han/hon får även muntlig informa-
tion om NorPACT-1. Patienten får med 
sig skriftlig information om studien hem 
och han/hon lämnar definitivt besked 
om deltagande efter att ha funderat och 
diskuterat med anhöriga i lugn och ro. 
Om patienten vill vara med i studien 
sker randomisering (lottning) via ett 
speciellt datorprogram där de randomi-
seras till standardbehandling (kirurgi 
direkt + adjuvant cytostatikabehand-
ling) eller interventionsbehandling 
(neoadjuvant cytostatikabehandling + 
kirurgi + adjuvant cytostatikabehand-
ling). De patienter som tackar nej till 
att delta får standardbehandling, det 
vill säga kirurgi direkt. 

Den neoadjuvanta behandlingen i 
NorPACT-1 innebär FOLFIRINOX som 
består av tre olika cytostatika (flu-
orouracil, irinotekan och oxaliplatin) 
som alla ges i droppform. Varje kur är 
14 dagar. Dag 1 får patienten irinotekan 
och oxaliplatin via en PICC-line eller 
porth-a-cath, på sjukhuset. Sedan 
kopplas fluorouracil till en bärbar infu-
sionspump som doserar behandlingen 
under två dygn hemma. Därefter är det 
uppehåll i 12 dagar, innan en ny kur 
startar. Vanliga biverkningar är diarré, 
fatigue, illamående och smakföränd-
ringar, domningar och stickningar (t.ex. 
köld estesi) samt besvär från mun 
och slemhinnor. Patienterna får två 
kurer FOLFIRINOX som neoadjuvant 
behandling och därefter kommer 
de till kirurgmottagningen för ny 
bedömning inför operation. Om någon 
får allt för stora biverkningar avbryts 
behandlingen och patienten planeras 
omgående in för operation.

Avancerad kirurgi
Operationen genomförs cirka fyra 
veckor efter den sista neoadjuvanta 
behandlingen eller inom fyra veckor 
efter randomisering för de som lottades 
till kirurgi direkt. Resektionen av buk-
spottkörteln görs som en standard- eller 
pylorussparande pankreatoduodenek-
tomi, en så kallad Whipple-operation. 

”Förhoppningsvis 
kommer detta leda  
till fortsatta sam - 

arbeten och projekt 
för att förbättra  

vården och prognosen 
för patienter med  

pankreascancer  
i framtiden.”
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Christina Stigsson, Specialistsjuksköterska onkologi och KPO, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Eva Rosén, f.d Kontaktsjuksköterska och specialistsjuksköterska onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Pernilla Dahm Kähler, Docent, universitetssjukhusöverläkare, gynekologisk tumörkirurgi, Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset.

På Sahlgrenska vårdas patienterna 
enligt ERAS, Enhanced Recovery After 
Surgery. Konceptet grundar sig på 
vetenskaplig evidens och målsättningen 
är att stödja patientens egna funktioner 
och att skapa förutsättningar för bästa 
möjliga återhämtning. I konceptet ingår 
att patienten ska få ordentlig informa-
tion, god smärtlindring, mat och dryck 
så snart det går efter operation samt 
tidig mobilisering.

Whipple är en stor operation och 
komplikationsfrekvensen är relativt 
hög. De vanligaste komplikationerna 
är infektion, blödning, fistlar, Delayed 
Gastric Emptying (DGE) och läckage. 
Vanligen ligger patienterna inne på 
sjukhus mellan 10–14 dagar och det 
kan dröja upp till ett år innan de känner 
sig riktigt återhämtade igen. Fyra 
veckor efter operationen kallas de till 
kirurgmottagningen för PAD-besked. 
Då skickas även remiss till onkologen 
för adjuvant behandling. 

De patienter som ingår i interven-
tionsgruppen och som redan har fått två 

månader med cytostatika innan opera-
tionen ska ha fyra månaders adjuvant 
behandling. De kan då fortsätta med 
FOLFIRINOX eller så kan onkologen 
byta till Gemcitabin eller GemCap 
istället. Det valet grundar sig på hur 
väl patienten klarade den neoadju-
vanta behandlingen men också på hur 
tumören svarade på behandlingen. För 
de patienter som randomiserades till 
standardbehandling, det vill säga kirurgi 
direkt, väntar nu sex månaders adjuvant 
behandling med antingen FOLFIRINOX, 
Gemcitabin eller GemCap.

Efter behandlingen följs patienterna 
avseende komplikationsfrekvens och 
hur de klarar cytostatikabehandlingen. 
De följs årligen utifrån överlevnad samt 
om de har fått återfall i sjukdomen och 
de följs även med prover och enkäter 
avseende livskvalitet och hälsoekonomi. 
Patienterna följs i upp till fem år efter 
operationen. Vissa patienter genomgår 
aldrig en whipple operation eftersom 
metastaser upptäcks peroperativt eller 
på den datortomografi som görs inför 

operation. Dessa patienter följs avse-
ende livskvalitet och överlevnad.

Hittills, i början av december 2020, 
har vi inkluderat 118 av 126 patienter 
i NorPACT-1 varav 51 har inkluderats 
i Sverige. Av olika anledningar har 
inte alla patienter kunnat fullfölja 
den plan som de randomiserades till. 
För att säkrare kunna svara på frågan 
om tillägg av neoadjuvant behandling 
minskar tidiga återfall i cancersjukdom 
samt ger förlängd överlevnad på både 
kort och lång sikt har studieledningen 
skickat in en ansökt till Etikpröv-
ningsmyndigheten om att få inkludera 
ytterligare 14 (dvs. totalt 140) 
patienter i studien. 

Arbetet med NorPACT-1 har inne-
burit ett omfattande samarbete mellan 
kirurgkliniker och onkologkliniker på 
universitetssjukhusen i Sverige och i 
hela Norden. Förhoppningsvis kommer 
detta leda till fortsatta samarbeten och 
projekt för att förbättra vården och 
prognosen för patienter med pankreas–
cancer i framtiden. •

Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset (SU) bildades 1/1 1997 
när akutsjukhusen Sahlgrenska 
sjukhuset, Östra sjukhuset och 

Mölndals sjukhus slogs ihop. I samband 
med detta omorganiserades kvinnosjuk-
vården och den gynekologiska tumörki-
rurgin koncentrerades till Sahlgrenska 
där all kompletterande medicinsk 

onkologisk behandling ges, såsom 
strålbehandling och kemoterapi. 

Två av de fyra gynekologiska 
cancerdiagnoserna, livmoderhals- och 
vulvacancer, var redan regionalt 
centraliserade till Sahlgrenska. Efter 
omorganisationen så blev även de 
andra två gynekologiska cancer-
formerna, äggstocks- och livmoder-

cancer, åtminstone centrerade från 
Göteborgsregionen till en verksamhet. 
Det har medfört att vi har blivit exper-
ter på att omhänderta dessa kvinnor i 
olika livsviktiga händelser och försöker 
hjälpa dem på de sätt vården kan ge 
dem trygghet och stöd.

På avdelning 67 vårdas kvinnor 
som både utreds och behandlas för 

En ung kvinna med livmoderhalscancer som oroar sig för sina barn och hur hon 
kommer att må efter operationen. Kommer hon att leva och få se sina barn växa 
upp? En man som oroar sig för sin älskade, men nu dementa, fru och undrar om 
hon kommer att klara operationen för sin gynekologiska cancer.  Det är bara 
några exempel på kvinnor som vi vårdar på den gynekologisk tumörkirurgiska 
avdelningen, avd. 67, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Omvårdnad vid  
gynekologisk cancerkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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de gynekologiska tumörsjukdomarna. 
Verksamheten är av både planerad och 
akut karaktär. Vi vårdar kvinnor i alla 
åldrar för alla de fyra gynekologiska 
cancerdiagnoserna; det vill säga ägg-
stocks-, livmoder-, livmoderhals- och 
vulvacancer. Behandlingen kan både 
vara kurativ och palliativ. 

Varje vecka skrivs cirka 20 kvinnor 
in för att göra någon form av operation. 
Vid inskrivningsbesöket träffar kvin-
nan läkare, sjuksköterska och oftast 
narkosläkare. Vid besöket tas även 
blodprover samt EKG vid behov. Inför 
vissa operationer träffar kvinnan även 
en fysioterapeut. Närstående är normalt 
välkomna att närvara vid besöket och 
kan även få vara med när kvinnan är 
inneliggande. Nu i pandemitider är detta 
tyvärr kraftigt begränsat. 

Avdelningen är en dygnet runt 
avdelning och har 17 vårdplatser under 
veckan.  För att få en jämn arbetsfördel-
ning arbetar vi aktivt med vårdtyngds-
mätning enligt en metod som vi arbetat 
fram genom åren. Vi tillämpar ”Öppen 
retur” för vissa patientgrupper.

Professionsöverskridande  
team runt patienten
I vårt team på avdelningen ingår 
vårdenhetschef, läkare, sjuksköterskor, 
barnmorskor kontaktsjuksköterskor, 
undersköterskor, ekonomibiträde, 
lokalvårdare och medicinsk sekreterare. 
En av sjuksköterskorna är KPO ansvarig 
(Kvalitet-och patientsäkerhetsombud). 
Några av sjuksköterskorna har specia-
listutbildning inom onkologi eller psykia-
tri och av undersköterskorna har två en 

specialistutbildning inom akutsjukvård. 
Läkarna som är verksamma på avdel-
ningen är subspecialister i gynekologisk 
tumörkirurgi med cancervård eller 
under fortbildning till subspecialister 
och bedriver samtidigt forskning.  

Avdelningens två kontaktsjukskö-
terskor är tillgängliga för kvinnan och 
hennes närstående från tiden före 
vistelsen på avdelningen och den 
närmaste tiden efteråt innan annan 
eventuell behandling tar vid. När 
kvinnan av sin öppenvårdsgynekolog 
eller läkare på hemsjukhuset får veta 
att hon har remitterats till vår enhet 
får hon av dem telefonnummer till våra 
kontaktsjuksköterskor. Många ringer då 
för att få ytterligare information om vad 
som planeras, få hjälp med symtom-
lindring eller för att få svar på frågor av 
mer praktisk karaktär inför vistelsen på 
avdelningen. 

De kvinnor som opereras får ett 
uppföljande telefonsamtal av kontakt-
sjuksköterskan några dagar efter att 
de har kommit hem för att följa upp 
tillfrisknandet. Något som uppskattas 
av våra patienter är tillgängligheten. 
Kontaktsjuksköterskorna har telefontid 
under förmiddagen på vardagar och då 
får den som ringer tala med dem direkt 
utan att komma till en telefonsvarare. 
När telefontiden är slut kan patienten/
närstående ringa direkt till avdelningen 
dygnet runt om det är något som inte 
kan vänta till nästkommande dag, i 
annat fall tala in ett meddelande på 
telefonsvararen.

Vi samarbetar tätt med andra 
professioner; dietist (deltar i ronden 

en gång/vecka), fysioterapeut (finns 
på avdelningen varje helgfri vardag), 
stomiterapeut, kurator och smärtsjuk-
sköterska. Smärtsjuksköterskan besöker 
dagligen (under veckan) de patienter 
som har en EDA som smärtlindring 
efter sin operation. Det tvärprofessi-
onella samarbetet uppskattas av både 
medarbetare och patienter med deras 
familjer. Det stärker och motiverar 
arbetet och förhöjer kompetensen hos 
medarbetarna. Patienten är alltid i fokus 
med mål att det skall bli så bra som 
möjligt för den drabbade kvinnan. Varje 
medlem i teamet bidrar med sin unika 
kompetens till att ge kvinnan den bästa 
vården under sin vistelse hos oss. 

De fyra gynekologisk cancerformerna
Gynekologisk cancer drabbar ungefär 
3000 kvinnor i Sverige varje år. Utav 
dessa insjuknar 300 kvinnor årligen i 
livmodercancer i Västra Götalandsre-
gionen (VGR) och drygt en tredjedel 
av dessa opereras på SU. Operationen 
sker idag framförallt med hjälp av 
robotassisterad laparoskopi så kallad 
minimalinvasiv teknik.

För äggstockscancer är antalet 
knappt 200 fall i regionen och majorite-
ten opereras på SU. Äggstockscancer är 
en diagnos som kännetecknas av diffusa 
symtom i början och upptäcks ofta sent 
i sjukdomsförloppet, efter spridning i 
kroppen.  Efter att komplexa opera-
tioner av avancerad äggstockscancer 
koncentrerades och centraliserades till 
SU 2011, har 3-årsöverlevnaden ökat 
från 40 till 61 procent.  

Inför operationerna är det viktigt 
Foto:  R
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Arbetet på avdelning 67 sker med professions-
överskridande team runt patienten.
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att optimera patienten, speciellt 
nutritionsmässigt och i möjligast mån 
även konditionsmässigt. Operationen 
är omfattande och vårdtiden för denna 
patientgrupp är vanligtvis 1 - 2 veckor. 
De första postoperativa dygnen vistas 
patienten vanligtvis på en intermediär 
intensivvårdsavdelning. Då vi har 
förmånen att arbeta i samma hus som 
den gynekologiska onkologiska enheten 
underlättar det för sambedömning 
vid vissa operationer, vilket kan vara 
av värde för patienter med optimal 
beslutsfattning som följd och patienten 
kan påbörja cytostatikabehandlingen 
snabbare. 

Antalet kvinnor i regionen som 
insjuknar i livmoderhalscancer är cirka 
100 per år och var tredje kvinna är 
under 40 år vid sin diagnos. I en första 
undersökning bedöms kvinnan vanligen 
vid en gynekologisk undersökning i 
narkos för att besluta om man kommer 
att rekommendera primärt kirurgisk 
behandling eller konkomittant radioke-
moterapi (strålbehandling tillsammans 
med cytostatikabehandling). Vid 
kirurgisk behandling görs en radikal 
hysterectomi där livmodern inkluderat 
livmoderhalsen, närliggande lymfkörtlar 
samt någon centimeter av den övre 
delen av vagina, så kallad vaginal-
manschett, tas bort. För kvinnor i fertil 
ålder med graviditetsönskan och med 
en mindre livmoderhalscancer kan en 
trachelektomi utföras där större delen 
av livmoderhalsen samt närliggande 
lymfkörtlar tas bort, vilket kan utföras 
med robotassisterad laparoskopi.

Den fjärde gynekologiska cancer-
diagnosen är vulvacancer som är en 
relativt ovanlig cancerform och drabbar 
framförallt den äldre kvinnan.  Behand-
ling av vulvacancer är sedan många år 
centraliserat till SU, som också blev ett 
av fyra nationella centra tillsammans 
med Karolinska, Lund och Linköping när 
vulvacancer blev nationellt nivåstruktu-
rerad 2017. 

Multidiciplinära terapikonferenser
Nationella multidisciplinära terapi-
konferenser (nMDK) hålls varje vecka 
och SU var först med att leda dessa 
konferenser och ta emot remisser från 
hela Sverige. Vid dessa nMDK beslutas 
vilken behandling som rekommenderas, 
vilken omfattningen av kirurgi och 
vilken nationell enhet som erbjuder 
kvinnan vård. Alla sjukhus med kvin-
nokliniker i Sverige kan koppla upp sig 
och företräda kvinnans önskemål och 

detaljer i sjukdomshistorian.
Varje vecka hålls även en regional 

MDK med kvinnoklinikerna i Västra 
Götalandsregionen samt norra Halland 
med konsultation och samordning för de 
patienter som skall behandlas på SU.

Verksamhetsutveckling, forskning 
och fortbildning
Vi arbetar ständigt med att försöka 
utveckla vår verksamhet och varje 
medarbetare, dag- som nattpersonal, 
är medlem i någon av följande förbätt-
ringsgrupp; patient, medarbetare och 
forskning-utveckling-utbildning. Vidare 
är vi alla med i någon av vårdprocess-
grupperna för livmoderhals, livmoder, 
äggstocks- och vulvacancer som finns 
på enheten. Det finns väl utarbetade 
skriftliga rutiner för varje kirurgiskt 
ingrepp samt pre-och postinformation 
till patienterna och dessa uppdateras 
fortlöpande och kontinuerligt. Sjuk-
sköterskor, undersköterskor och läkare 
finns representerade i framställandet 
av de nationella och regionala vårdpro-
grammen för livmoderhals, livmoder, 
äggstocks- och vulvacancer.

Viktigt är också att det bedrivs fortlö-
pande forskningsarbete på kliniken både 
kvalitativt och kvantitativt. Vidare och 
betydelsefullt är att det också finns ett 
nära samarbete med den lokala gyncan-
cerföreningen (GCF) i Västra Götaland, 
där sjuksköterskor från enheten finns 
representerade i styrelsen. Fortbildning 
uppmuntras, både extern och intern. 

Exempel på externa utbildningar är 
universitetsutbildningar inom; onkologi, 
palliativ vård, kirurgi och smärta. Våra 
interna utbildningar planeras av KPO 
och utförs av tvärprofessionella förelä-
sare, både inom och utom kliniken. 

Det som ger oss stor arbetsglädje, 
förutom gemenskapen på arbetsplatsen, 
är alla våra patienter med dess stora 
variation. Vi upplever att vi får mycket 
uppskattning för det arbete vi utför, 
både när de vistas hos oss och sedan de 
gått hem.  När kontaktsjuksköterskorna 
ringer upp patienterna för uppföljning 
uppger merparten spontant att de 
har trivts så bra på avdelningen. Det 
som betonas är bland annat det goda 
bemötandet från all personal och en 
trevlig stämning på avdelningen. Så trots 
att det varit en allvarlig orsak till att 
patienten vistats hos oss så har det ändå 
blivit en positiv upplevelse i det hela. 

Tilldelats SUs stora kvalitetspris
Avslutningsvis kan vi berätta att vår 
verksamhet 2017 tilldelades Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets stora kvalitets-
pris för ”Förbättrad överlevnad för kvin-
nor med avancerad äggstockscancer när 
vården centraliseras”.  Med stolthet och 
professionalism kan vi stödja allt från 
den unga kvinnan med livmoderhals-
cancer och maken till den dementa äldre 
kvinnan med gynekologisk cancer. Vi 
tillför värde i för många en mycket svår 
situation och det gör vi med stöttning av 
varandra och verksamheten.•

Foto:  P
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Också yngre kvinnor 
mitt i livet, vårdas 

på avdelning 67.
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Pankreascancer är en av cancerdiagnoserna som har högst dödlighet. 
Årligen drabbas cirka 1200-1300 individer av denna cancersjukdom i Sverige. 
75 procent av dem som insjuknar är över 65 år. Ungefär lika många män som 
kvinnor insjuknar. Sjukdomsprognosen är dålig med en medianöverlevnad 
på 22 månader och en 5-årsöverlevnad på 5-20 procent trots behandling. 
Utöver palliativ onkologisk behandling syftande att förlänga överlevnaden 
har palliativ vård en betydande roll.

Omvårdnad och 
behandling vid 
pankreascancer

Dålig sjukdomsprognos

S
jukdomssymtomen är i regel 
diffusa, vilket medför att 
sjukdomen ofta upptäcks i ett 
sent skede då möjligheten till 

bot inte längre är möjlig. Det vanligaste 
debutsymtomet är ofrivillig viktnedgång. 
Ikterus i kombination med klåda är ett 
annat vanligt symtom om tumören är 
lokaliserad till caput. Denna form ger 
symtom i ett tidigare skede, vilket är 
förenat med bättre prognos. Molvärk i 
epigastriet med utstrålning mot ryggen 
är vanligt vid tumör i cauda eller corpus. 
Ascites, debut av diabetes, illamående, 
kräkningar, förändrad avföring, aptitlös-
het och omfattande trötthet förekommer 
ofta vid spridd sjukdom.

Nuvarande behandlingsmöjligheter
Kirurgi är den enda behandlingen som 
kan bota pankreascancer, dock kan 
endast en minoritet (10-15 procent) 
av patienterna erbjudas operation 
på grund av att sjukdomen är lokalt 
avancerad eller metastaserad vid 
upptäckt. Ibland ges onkologisk 
behandling syftande att försöka krympa 
tumören (neoadjuvant behandling) och 
möjliggöra kurativ resektion. Opera-
tion av pankreascancer är emellertid 

tekniskt svår och förenad med mycket 
komplikationer. 

För att förlänga överlevnaden 
och minska risken för tumörrecidiv 
behandlas patienter med adjuvant 
cytostatika efter kirurgi. Sedan våren 
2017 är gemcitabin + kapecitabin stan-
dardbehandling. Singelbehandling med 
gemcitabin kan övervägas vid exempel-
vis hjärt-kärlsjukdom. Flera forsk-
ningsstudier pågår som kan komma att 
ändra dessa terapirekommendationer. 
Medianöverlevnaden efter genom-
gången kirurgi är 27 månader och 
endast 37 procent av patienterna lever 
tre år efter operationen. 

Vid diagnostillfället har 60 procent 
av patienterna spridd metastaserad 
sjukdom (stadium IV) och 30 pro-
cent har lokalt avancerad sjukdom 
med överväxt på omgivande kärl 
eller organ (stadium III) som inte är 
möjlig att operera. Båda stadierna har 
dyster överlevnadsprognos med en 
medianöverlevnad på 7-8 månader 
vid stadium III respektive cirka fyra 
månader vid stadium IV. Då chansen 
till bot saknas ges palliativ behandling 
i syfte att bromsa sjukdomsförloppet 
och lindra sjukdomsrelaterade symtom. 

Behandlingen bör påbörjas tidigt och 
patientens allmäntillstånd styr behand-
lingsvalet. Cytostatika kan antingen ges 
som singeldos (gemcitabin, fluorouracil/
folsyra, kapecitabin) eller som kom-
binationsbehandling där gemcitabin 
+ nab-paklitaxel är förstahandsvalet. 
Kombinationsbehandling har bättre 
överlevnadsprognos men är förknippad 
med allvarligare biverkningar. 

Tripplettbehandlingen FOLFIRINOX 
(folinsyra, fluorouracil, irinotekan och 
oxaliplatin) är förknippat med mycket 
biverkningar men kan övervägas 
till patienter under 75 år med hög 
funktionsstatus (ECOG 0-1) och ett 
bilirubin <1,5 gånger normalvärdet. 
Behandlingen har visats öka medel-
överlevnaden markant jämfört med 
gemcitabin i singeldos, men biverk-
ningsprofilen är svår och neutropeni, 
trombocytopeni, sensorisk neuropati 
och diarré förekommer ofta. Kombi-
nationen gemcitabin + nab-paklitaxel 
har de senaste åren haft en betydande 
effekt. Överlevnadsvinster är inte 
lika stora som vid behandling med 
FOLFIRINOX, men behandlingen är 
förenad med färre kontraindikationer 
och mindre biverkningar vilket gör 
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att behandlingen kan ges till en större 
patientgrupp. 

Patienter som inte kan erhålla 
FOLFIRINOX eller gemcitabin + 
nab-paklitaxel kan erbjudas kombi-
nationsbehandling med gemcitabin + 
kapecitabin som ger en något förbätt-
rad progressionsfri överlevnad jämfört 
med gemcitabin i singeldos. Palliativ 
radioterapi har ingen central roll i 
behandlingen av pankreascancer, men 
kan användas lokalt i smärtlindrande 
syfte. I dagsläget finns ingen rekom-
mendation om målstyrd behandling 
som komplement till cytostatika, men 
forskningsstudier pågår.

Vanliga symtom
Utöver palliativ onkologisk behandling 
som syftar till att förlänga överlevnaden 
har palliativ vård en betydande roll. 
Palliativ vård vid pankreascancer har 
som syfte att lindra och förebygga 
fysiska, psykiska, sociala och existen-
tiella problem och förbättra livskva-
liteten för patient och närstående. 
Patienten bör erbjudas en kontakt-
sjuksköterska som, tillsammans med 
det palliativa teamet, kan hjälpa till vid 
vanliga symtom såsom ikterus, smärta, 
nutritionssvårigheter och fatigue. För 
att kunna stödja patient och närstående 
är tillgänglighet och kontinuitet viktigt. 

Stasikterus är ett vanligt symtom, 
som drabbar ungefär 80 procent av 
patienterna. Tillståndet beror på att 
gallgången täpps till som en effekt 
av tumörinväxt eller förträngning av 
gallgången. Därmed försvåras passage 
av galla till tolvfingertarmen, vilket 
medför att gallfärgämnet bilirubin 
ansamlas i blodet och tas upp av 
kroppens vävnader. Detta resulterar 
i en gulfärgning som är mest fram-
trädande i hud och ögonvitor. Även 
klåda, aptitlöshet och orkeslöshet 
är förknippat med tillståndet. Att 
gallpigment inte kommer ut i tarmen 
medför att avföringen blir kittfärgad. 
Istället utsöndras gallpigmenten med 
urinen som således blir porterfärgad. I 
första hand behandlas ikterus genom 
att plast- eller metallstent sätts in och 
leder gallan förbi tumören.

Smärta är ovanligt tidigt i sjuk-
domsförloppet, men vanlig då tumören 
spridits och engagerar vävnad med 
smärtreceptorer (nociceptorer). Smärt-
lindrande behandling med opioider är 
vanlig, även gabapentin, COX-hämmare 

och kortison kan vara effektivt. Att 
kombinera smärtbehandling med 
antiemetika och laxantia är viktigt för 
att inte förvärra illamående och nut-
ritionsproblem ytterligare. Remiss till 
smärtspecialist kan vara indicerat.

Aptitlöshet och ofrivillig viktnedgång 
är mycket vanligt. Bristen på näring 
kan leda till malnutrition, muskelatrofi, 
nedstämdhet, trötthet och irritation. 
De viktigaste orsakerna till malnutrition 
är förträngning av duodenum, fördröjd 
tömning av ventrikeln och otillräcklig 
förmåga att bilda matspjälkningsenzy-
mer (pankreasinsufficiens). Illamående 
och smärta har också en betydande roll. 
Viktstabiliteten, som har ett betydande 
samband med förlängd överlevnad och 
bättre livskvalitet, förbättras avsevärt 
genom tillförsel av pankreasenzymer 
och näringstillskott. Kortikosteroider 
har en aptitstimulerande verkan och 
minskad effekt på fatigue och har 
därigenom också associerats med 
förbättrad livskvalitet. Att erbjuda 
patienten kontakt med dietist är också 
av stort värde.

Fatigue är mycket vanligt vid 
pankreascancer. Patient och närstående 
kan uppfatta tröttheten som ett tecken 
på att cancern sprider sig, vilket kan 
upplevas som mycket skrämmande. 
Således är det viktigt att vårdpersonal 
informerar patient och närstående 
om fatigue, då kunskap kan bidra till 
att tillståndet upplevs som enklare att 
hantera och acceptera. Fysisk aktivitet 
ger många gånger en reduktion av trött-
heten. I detta avseende bör patienten 
erbjudas kontakt med en fysioterapeut 
som kan ge individanpassade råd om 
fysisk aktivitet. Även arbetsterapeu-
ten har en viktig roll och kan hjälpa 
patienten att anpassa vardagsaktiviteter 
så att de kan utföras på ett mer energi-
besparande sätt. Anemi, infektion och 
depression är tillstånd som kan medföra 
trötthet och som inte ska förväxlas med 
fatigue. Dessa tillstånd måste därmed 
uteslutas och eventuellt behandlas 
enligt klinisk praxis. 

Framsteg förbättrar prognosen
Framsteg har gjorts i behandlingen 
av pankreascancer, både avseende 
kirurgi och kemoterapi. Emellertid 
är andelen patienter som överlever 
sjukdomen liten. En betydande orsak 
till detta är svårigheten att diagnosti-
sera pankreascancer i ett tidigt skede 

och avsaknad av verktyg för att korrekt 
klassificera sjukdomen på molekylär 
nivå. Vetenskapliga rapporter indikerar 
att pankreascancer troligen utgörs av 
en mängd undergrupper som behöver 
behandlas olika och där prognosen 
skiljer sig. Att förstå den bakomliggande 
tumörbiologin för dessa undergrupper 
är avgörande för att kunna ge en 
behandling som är anpassad för den 
unika patienten. 

Ytterligare en viktig komponent som 
kan förbättra prognosen för pankreas-
cancer är utvecklandet av immuno-
terapi. Kliniska studier för att undersöka 
om immunstimulerande virusterapi kan 
döda cancerceller, påverka tumörens 
mikromiljö och stimulera immunceller 
pågår för närvarande. Metoden innebär 
att virus injiceras i tumören där det 
förökar sig tills cancercellerna spräcks. 
Viruset stimulerar även immunceller 
till att angripa cancercellerna. Resul-
tatet av pågående studier kan på sikt 
bidra till att överlevnaden i pankreas-
cancer ökar. •
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Ett ljus i mörkret för patienter 
med matstrupscancer och 
deras anhöriga

Professor Pernilla Lagergrens forskning

Pernilla Lagergren är sjuksköterskan som blev Karolinska Institutets yngsta 
kvinnliga professor när hon 2011, 34 år gammal, tillträdde som professor i kirurgisk 
vårdvetenskap. Hon är också sedan två år tillbaka professor vid Imperial College 
London i England på deltidsbasis. Cancervården fick ett spännande samtal 
med henne via videolänk om vad som lett henne dit hon är idag och om hennes 
forskning kring hälsorelaterad livskvalitet. Framför allt gäller det den grupp 
patienter och deras närstående som ligger henne yrkesmässigt allra närmast om 
hjärtat, patienter med cancer i matstrupen.

D
et är utan tvekan så att 
Pernilla har hunnit med 
mycket sedan hon lämnade 
barndomshemmet i Piteå och 

började läsa till sjuksköterska i Umeå. 
– Jag ville verkligen jobba inom 

vården och sjuksköterska var ett gan-
ska självklart yrkesval. Efter examen 
1999 började jag på Piteå lasarett men 
ville gärna prova storstadsliv så sökte 
ganska snart ett jobb på kirurgen på 
Karolinska Universitetssjukhuset. 
Jag tänkte att jag skulle prova det ett 
halvår och sedan flytta hem. Men här 
är jag, fortfarande kvar i Stockholm, 
konstaterar Pernilla.

På vårdavdelningen på KS vårdades 
övre GI-patienter, bland annat cancer-
patienter. Redan där och då fångade de 
som behandlades för cancer i matstrupe 
hennes särskilda engagemang. 

Det är en relativt dyster cancer-
sjukdom med dålig prognos och tuff 
kirurgisk behandling. De som opereras, 
vilket bara är cirka 25 procent av diag-
nosticerade, anses ha förutsättningar 
för bot. Ändå är 5-årsöverlevnaden 
bland dem bara cirka 40 procent. 
Det är även så att de som botas från 
sjukdomen oftast har en klart nedsatt 
livskvalitet. 

Forts. nästa sida
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– När jag lärde känna de här 
patienterna och såg deras problem ville 
jag se vad som kunde göras för att de 
skulle kunna få en bättre återhämtning, 
ett bättre liv. Jag kände att jag kunde 
göra nytta här.

Kontaktsjuksköterska med  
väckt forskarintresse
Hennes engagemang för den här patient-
gruppen gjorde att Pernilla, i början av 
2000-talet, fick en kontaktsjuksköter-
skeroll för patienter med cancer i övre 
magtarmkanalen. Därmed var hon bland 
de första kontaktsjuksköterskorna i 
Sverige. I samband med att avdelningen, 
med stöd av Cancerfonden, startade 
ett stort multiprofessionellt vårdut-
vecklingsprojekt, blev det naturligt 
också för henne att delta i forskningen. 
Därmed var forskningsintresset väckt på 
riktigt och hon tog steget att påbörja en 
doktorandutbildning, 2003. 

Pernilla berättar att hon under 
doktorandtiden fortfarande arbetade 
kvar deltid som kontaktsjuksköterska. 
Men från och med att hon tre år senare 
lade fram sin avhandling om livskvalitet 
efter operation för matstrupscancer, 
har det blivit forskning på heltid. Dock 
hela tiden med nära kontakt med fram-
förallt patienter med matstrupscancer 
och deras närstående. Inte minst 
genom deras aktiva deltagande i hennes 
forskning. Det partnerskapet återkom-
mer vi till längre fram i texten.

Hon fick fortsätta forska på sitt 
område när hon utifrån sitt avhand-
lingsarbete handplockades för en 
1,5-års post doc-tjänst vid University of 
Bristol i England. Där arbetade Pernilla 
framförallt med att studera livskvalitet 
hos de som överlever matstrupscancer 
samt att utveckla ett nytt matstrups- 
och magsäckscancerspecifikt formulär, 
QLQ-OG25, inom European Organi-
sation for Research and Treatment of 
Cancer, för att användas tillsammans 
med deras generella cancerformulär, 
EORTC QLQ C30. Nu är det allmänt 
använt inom hälsorelaterad livskvali-
tetsforskning för patienter med cancer i 
matstrupen eller matsäcken. 

Tillbaka till Stockholm 2007 fick 
hon en fyraårig forskarassistenttjänst 
genom Vetenskapsrådet och kunde 
fortsätta sin forskarkarriär vid Karolinska 
Institutet. 2010 hade hon hunnit 
samla på sig tillräckligt med forskning, 
kurser och pedagogisk erfarenhet för 
titeln docent och med den visade sig 
forskarkarriären ta oväntade jättekliv 

på kort tid Det utlystes snart efter det 
en lektorattjänst som Pernilla sökte och 
fick. Och bara ett knappt år senare blev 
hon alltså professor. 

– Det var inget jag hade planerat 
eller siktat på så tidigt i karriären. Det 
råkade bara bli så att KI beslutade 
att förändra sitt befordringssystem 
för lektorer. Så innan förändringen 
hunnit träda i kraft, var vi flera som 
anmodades att söka befordran på det 
traditionella sättet. Jag blev verkligen 
förvånad men glad och tacksam att man 
trodde på mig trots att jag var såpass 
ung, säger Pernilla.  

Hälsorelaterad livskvalitet 
På KI leder hon sedan många år en 
aktiv, multiprofessionell forskargrupp 
som huvudsakligen forskar om 
hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) 
och främst hos patienter med cancer 
i matstrupen, den patientgrupp hon 
känner så väl. Det handlar mycket om 
patienternas perspektiv och återhämt-
ning efter matstrupscancerbehandling, 
hur man kan hitta vägar till så bra 
återhämtning som möjligt.

OSCAR-studien
Bland annat pågår en stor studie, den 
så kallade OSCAR-studien (Oesop-
hageal Surgery on Cancer patients 
– Adaptation and Recovery) som 
omfattar alla patienter i Sverige som 
opererats för matstrupscancer sedan 
2013. Patientinkluderingen stängs 
den sista juni 2021. Den kommer då 
att omfatta drygt 400 patienter plus 
närstående.

– Vi bjuder in patienter att delta ett 
år efter operation. De patienter som väl-

jer att delta i studien blir tillfrågade om 
att inkludera sin närmsta anhörig. Jag 
har forskningssjuksköterskor som åker 
hem till patienterna runt om i landet 
för att inhämta uppgifter. Alla patienter 
som deltar, liksom de närstående, följs 
därefter upp med ett telefonsamtal och 
enkätutskick vid 1,5, två ,2,5, tre och 
fyra år. Fem år efter operationen får 
patenten och eventuell närstående så ett 
avslutande besök i hemmet.

Nu under pandemin, berättar 
Pernilla, har de övergått till att intervjua 
patienterna per telefon och det har gått 
förvånansvärt bra. Det är en omfattande 
kartläggning som görs och databasen är 
rik på patientrapporterade mått. 

– Det handlar om alltifrån livskva-
litet, symptom, vilket socialt stöd man 
får, om man är rädd för att få återfall 
eller dö. Det är många psykosociala 
aspekter. Vi försöker täcka hela livsper-
spektivet, det är något jag är jättestolt 
över, säger Pernilla.

Förhoppningen är, förklarar hon, att 
i framtiden kunna skapa olika verktyg 
för både patienter och sjukvården att 
använda för att kunna individanpassa 
uppföljning och åtgärder efter mat-
strupscancerpatienternas behov och 
även deras anhöriga. Att verkligen 
kunna erbjuda åtgärder som kan 
förbättra återhämtning för den här 
gruppen patienter.

Fysiskt träningsprogram  
för bättre livssituation
I ett annat projekt har man valt att 
avsluta inkluderingen av patienter i 
förtid på grund av coronapandemin. 
Det gäller projektet Fysiskt tränings-
program för bättre livssituation och 

Pernilla Lagergrens grupp på KI forskar huvudsakligen på hälsorelaterad 
livskvalitet, främst hos patienter med cancer i matstrupen.
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återgång till arbete efter omfattande 
cancerkirurgi.

Vid inkluderingsstängningen är det 
cirka 130 personer som deltar i studien. 
Hälften har genomgått ett särskilt 
designat 12-veckors fysiskt styrketrä-
ningsprogram medan den andra hälften 
fungerar som kontrollgrupp. 

– Det är inte så många vi ursprung-
ligen planerade men det är tillräckligt 
många. Vi mäter muskelstyrka och 
muskelmassa samt inhämtar uppgifter 
om hälsorelaterad livskvalitet och 
återgång i förvärvsarbete. Nu arbetar 
vi med att analysera resultaten. Än så 
länge vet vi bara att svarsfrekvensen 
varit hög och att de som deltar i det 
särskilda styrketräningsprogrammet 
har varit positiva.

Omfattande cancerkirurgi, där opera-
tion av matstrupscancer är ett exempel, 
innebär ofta långsam och ofullständig 
återhämtning. Dåligt matintag, förlust 
av muskelstyrka och muskelmassa samt 
nedsatt hälsorelaterad livskvalitet och 
svårigheter med återgång i förvärvsar-
bete är, förklarar Pernilla, stora problem 
hos personer som genomgått omfat-
tande cancerkirurgi. 

Forskningen syftar till att förbättra 
livssituationen hos dessa personer 
genom att förbättra muskelstyrka, mus-
kelmassa, hälsorelaterad livskvalitet 
och återgång i förvärvsarbete. Patienter 
med matstrupscancer är i den här stu-
dien utvalda att representera patienter 
som opererats med omfattande 
cancerkirurgi i allmänhet.

Aktivt patientdeltagande  
i forskningen
För Pernilla och hennes forsknings-

grupp var det tidigt självklart att ha 
med patienterna och deras närstående 
som partners i forskningsupplägg och 
planering. Långt innan man som nu 
mer generellt inom sjukvården har för-
stått betydelsen av patientmedverkan.

– Forskningspartnergruppen, som 
består av patienter och närstående, är 
ovärderlig för oss. Därför är det också 
viktigt att kunna ge något tillbaka. 2019 
deltog 100 patienter och närstående på 
konferensen En dag om matstrups–
cancer som riktade sig till just patienter 
och anhöriga men också till klinisk 
personal och forskare på området. Det 
var mycket uppskattat. Inte minst att 
som patient och anhörig träffa och prata 
med andra i liknande situation, lyftes 
fram som något positivt.

På grund av coronapandemin 
arrangerades i år istället ett välbesökt 
webinarium och i maj 2021 planeras 
en uppföljande konferens att hållas i 
Stockholm.

– Den hoppas jag fortfarande att vi 
ska kunna genomföra som ett fysiskt 
möte, berättar Pernilla 

Forskning i Storbritannien
Pandemin har också påverkat möjlighe-
ten att resa till London för arbetet som 
professor vid Imperial College London. 
Tidigare åkte Pernilla dit en gång i 
månaden. Nu blir det via videolänk och 
även om det inte blir riktigt samma sak 
går det ändå ganska bra.

– Jag har ännu inga egna forsk-
ningsprojekt där utan fungerar mer 
som konsult i andras projekt. Jag håller 
på att sätta mig in i hur forskningsan-
sökningar och liknande fungerar. Det 
är relativt krångligt. Jag leder också 

en Healthcare Professional Academic 
Group som jag varit med och startat 
där. Den har hittills 115 medlemmar. 
Med hjälp av nätverkande, information 
och seminarier vill vi bidra till ett ökat 
forskningsintresse bland den kliniskt 
verksamma vårdpersonalen. 

Tränar mycket
Pernilla berättar att hon alltid idrottat 
mycket. Som ung spelade hon fotboll. 
Nu är hon triathlet, vilket kräver väldigt 
många timmars såväl simträning som 
cykel- och löpträning. Hur hinner hon 
med det dessutom?

– Mitt jobb, familjen och träningen 
upptar i princip all min tid. Nu under 
pandemin arbetar jag hemifrån så ofta 
jag kan. Det innebär att mina ”gratisträ-
ningspass” genom att antingen cykla 
eller springa de tre milen till och från 
jobbet som jag brukar, blir färre. Jag får 
planera lite annorlunda och göra dem 
här hemma istället innan eller efter 
arbetsdagen. Visst, det tar tid men det 
ger mig också så mycket energi att det 
är värt det. Jag mår bra av det.•

I huvudet på en forskare

I huvudet på Pernilla 
Lagergren just nu: 30% Handledning 

doktorander och 
postdoktorer.

25% Familj, 
träning och 
planering.

45% Forskningsrelaterat arbete.
(Projektledning, forsknings- 
ansökningar, artikelmanus,  
projektledning, olika partner- 
möten. Londonarbetet m m.)

En tid efter vår intervju berättade 
Pernilla att hennes forskargrupp 
blivit beviljat ett stort anslag från 
Sjöbergstiftelsen på fem miljoner 
kronor för kommande tre år för ett 
nytt projekt som handlar om att 
utveckla en applikation för att hjälpa 
matstrupscancerpatienter i deras 
återhämtning efter behandling.  
Det blev en riktigt fin julklapp! 

Grattis till nytt  
stort forskaranslag!
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Caroline Kindberg-Jönsson, Kontaktsjuksköterska.
Päivi Lindvall Kannisto, Överläkare, docent. 
Båda verksamma på Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus Lund.

– God start för en aktiv  
rehabilitering vid äggstockscancer
I mars 2020 startas ett pilotprojekt inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjuk-
hus med fokus på prehabilitering. Målsättningen är att kvinnor med stark misstanke om 
äggstockscancer inom några dagar ska träffa en tumörspecialist på mottagningen för 
undersökning, bedömning och information med tillhörande blodprover och röntgenunder-
sökningar. Projektet kommer att löpa tills vidare men evalueras efter sex månader. Här 
berättar artikelförfattarna om projektet.

M
ed äggstockscancer 
avser man en rad olika 
cancertyper som utgår 
från äggledare, bukhinna 

eller äggstock. Gemensamt för dessa 
är att tumörerna gärna sprider sig i 
bukhålan och ger diffusa symtom, vilket 
gör att sjukdomen ofta upptäcks först 
när den är avancerad. Cirka 70 procent 
av patienterna har en spridd sjukdom i 
bukhålan vid diagnos.

Behandling vid äggstockscancer 
består av en kombination av kirurgi och 
efterföljande cytostatikabehandling. 
Huvudregeln är att starta behandlingen 
med kirurgi där all synlig tumör tas bort 
och sedan gå vidare med cytostatika-
behandling. Beroende på stadium och 
typ av cancer, samt patientens allmän-
tillstånd, kan man behöva avstå från 
primär kirurgi till fördel för cytostatika 
och skjuta på operationen till efter tre 
genomgångna kurer med cytostatika. 

Det är vanligt att kvinnan söker 
för buksmärtor, obehag i buken, sura 
uppstötningar, eller urin- och avförings-
besvär. En del har magrat medan buken 
blivit större. Många har sämre matlust 
eller svårt att äta på grund av tidig 
mättnadskänsla och sura uppstötningar. 
De allra flesta kommer till sjukvården 
genom sin vårdcentral. Symtomens all-
varlighetsgrad och patientens allmänna 
hälsotillstånd avgör hur snabbt hon 

remitteras till specialistvård. 
Standardiserade vårdförlopp (SVF) 

för äggstockscancer infördes bland flera 
andra cancerformer nationellt 2016. 
Avsikten var att skynda på utredning 
och behandling av cancer då det ofta 
tar lång tid för patienten att komma till 
behandling. Det är viktigt att patienten 
snabbt får rätt information så att man 
kan ställa in sig på den omfattande 
behandlingen. 

SVF besöket på kvinnokliniken
”Prehabilitering ”(en rehabilitering 
som startar innan själva behandlingen) 
kallas processen som påbörjas vid 
första SVF besök på kvinnokliniken där 
patienten och hennes närstående (före 
tiden för besöksbegränsningar) träffar 
en gynekolog och en kontaktsjuksköter-
ska för information om sjukdomsläget, 
utredningen och de olika möjligheter 
för behandling. 

Information om sjukdomen  
och dess behandling
Operationens omfattning, eventuell 
tarmkirurgi borttagning av lymfkörtlar, 
bukhinna, mobilisering av levern kan 
bli aktuellt. Vid avancerad äggstock-
scancer skickas remiss till stomisjuk-
sköterska trots att bara en mindre del 
av patienterna slutligen får tarmstomi. 
Kontaktsjuksköterskan är både en 

coach och den första medicinska 
kontakt som finns vid patientens sida 
igenom utredningen och behandlingen. 
Här startar informationen som genom-
syrar hela processen. 

Näringsstatus
För att evaluera patientens aktuella 
näringstillstånd inför operation, diskute-
ras näringsintag och i regel uppmuntras 
tillägg av näringsdrycker till den vanliga 
kosten. Lågt Body mass index (BMI) 
och albumin i blodet är faktorer som ger 
en fingervisning om ett sämre hälsotill-
stånd. Om patienten har gått ner i vikt 
och har mycket svårt att få i sig näring 

Pilotprojekt, Skånes Universitetssjukhus

Foto:  P
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Daglig fysisk aktivitet 
minskar stress, 
förbättrar sömnen 
och upprätthåller en 
relativt god kondition 
inför operationen. vid 
äggstockscancer.

Prehabilitering
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får dietisten och läkaren göra en plan 
för att utöka åtgärder för återhämtning. 
Ibland kan man överväga att starta med 
cytostatika i stället för operation, vilket 
ger mera tid till återhämtning samtidigt 
som behandlingen kan startas.   

Rökning och alkohol 
Antirök hjälp kan ges vid behov för att 
minska komplikationer i samband med 
ingreppet.  Idag vill vi också se ”en alko-
holfri operation”, som även den minskar 
komplikationer med minskad belastning 
på njurar och lever samt cirkulationen 
och ökar förmågan till återhämtning. 
En alkoholfri operation innebär att man 
minst en månad före operation avstår 
helt från alkohol. 

 Lågt blodvärde och järnbrist 
Om blodvärdet och/eller järnet är lågt 
hos patienten, kan hon behöva intra-
venöst järntillskott för att optimering 
inför operationen. Lågt järn i blodet 
minskar kapaciteten i musklerna, ökar 
uttröttbarheten och bidrar till nedsatt 
kondition och kognition. Tillsammans  
försvårar de prehabiliteringen samt 
ökar risken för blodtransfusion under 
ingreppet. Genom programmet ”Patient 
Blood Management” vill vi ge patienten 
optimala förutsättningar inför operation 
och endast transfundera en enhet i taget 
och efter regler som skapats för denna 
patientgrupp. Järnbrist kan effektivast 
åtgärdas genom intravenös infusion av 
järn före operationen. 

Psykisk utmattning och stress
Psykisk utmattning och stress kan göra 
att man inte helhjärtat tar till sig infor-
mationen inför operationen. Förslag om 
avslappningsövningar och sömnhygien 
kan erbjudas. Vid behov av ytterligare 
hjälp kan remiss skickas till specialist för 
mera omfattande behandling.

Fysisk aktivitet
Kirurgi vid avancerad äggstockscancer 
för patienten är som ett uthållighetslopp 
för en långdistanslöpare. Daglig fysisk 
aktivitet minskar stress, förbättrar 
sömnen och upprätthåller en relativt 
god kondition inför operationen. Vid 
kirurgi kan borttagning av bukhinnan 
vid mellangärdet behövas eller annat 
ingrepp i övre delen av buken. Kirurgi i 
övre delen av buken belastar musklerna i 
bröstkorgen i ökad omfattning. Av denna 
anledning är det viktigt att träna bål och 
bröstkorgens andningsmuskulatur inför 
operationen. 

På sjukhus
Vid inskrivning till sjukhuset, koncen-
treras informationen på det aktuella 
ingreppet. Vi vill förhindra blodpropp 
och skadlig lång fasta före och efter 
operationen. Perioperativ medicinering 
till exempel antibiotika, smärtstillande 
i form av epiduralbedövning och fysisk 
aktivitet med andningsträning är i 
fokus. Fysioterapeuten träffar varje 
patient för individuell information. 
Målet är att redan kvällen efter ope-
ration kunna sitta uppe, inta närings- 
eller andra drycker, vilket befrämjar 
återhämtning, stabiliserar blodtrycket 
och minskar risker för blodpropp. 
Tidig information och patientens eget 
deltagande i stomivården förebygger 
problem i framtiden. Urinkateter kan 
avlägsnas under epiduralbedövning i 
bröstkorgsnivå så fort patienten orkar 
gå på toaletten; kontroll av blåstöm-
ning bör  göras efter avlägsnande 
av urinkateter. Om mobilisering och 
matintag lyckas, är man på god väg med 
sin återhämtning. 

Genom att låta alla patienterna vidta 
samma förberedelser, hjälpa till att 
skapa rutiner och ge saklig information 
och genomgång av det perioperativa 
förloppet, kan komplikationer minskas, 
återhämtningen främjas och goda hälso-
vanor skapas till framtiden. 

Vid hemgång
Det är fantastiskt att se hur fint 
äggstockscancerpatienterna hämtar sig 
efter en omfattande kirurgi och bemäs-
trar hantera sin rehabilitering redan 
från första dagen efter operationen och 
framåt mot hemgång. 

Adekvat information och ett eget 
ansvar under support är nyckelorden 
för en lyckad rehabilitering. Råd inför 
hemgång ger trygghet särskilt nu när i 
skrivande stund finns stränga restrik-
tioner inom sjukvården på grund av 
covid-19 pandemi. 

Våra kontaktsjuksköterskor ringer 
till patienter fem dagar efter hemkomst 
för att höra att allt går framåt. Detta 
samtal har visat sig vara mycket upp-
skattat och problemen efter operation 
fångas tidigt upp. Läkaren hör av sig till 
patienten när fullständigt patologisvar 
har kommit (ca 3 veckor). Idag har vi 
start av kemoterapi så fort som patien-
tens hälsotillstånd tillåter, vilken brukar 
ske 14–18 dagar efter ingreppet. 

Vad är viktigast?
I alla lägen är det viktigt att den sjuka 

har en vilja i sig att bli frisk. Stöd och 
råd kan ges men det hjälper enbart om 
man själv har ett mål. Vårt mål är att 
alla patienter med avancerad äggstocks-
cancer kan tillvarata vår hjälp och ingå 
i prehabiliteringsprogrammet samt 
programmet som syftar till periopera-
tiva åtgärder för snabb rehabilitering 
så kallat Enhanced recovery after 
surgery ERAS programmet. Våra 
resultat för de senaste fem åren vad 
gäller ERAS och återhämtning efter 
kirurgi är under bearbetning. Det är en 
stegvis raket som måste ha bränsle av 
alla inom teamet och som då kan slussa 
våra patienter vidare till kemoterapi i 
gott skick redo för den andra delen av 
behandlingsstrategin.•
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Cancerrehabilitering  
i dag och i framtiden

Margareta Haag
Ordförande Nätverket mot cancer

Det finns idag cirka 600 000 personer i Sverige som har överlevt cancer eller 
som lever med en kronisk cancer. Många har upplevt oro och svårigheter under 
utredningen fram till diagnos och har haft behov av hjälp och stöd under denna 
tid. Många har tänkt att livet ska bli ”normalt” efter att cancerbehandlingen har 
genomförts. Många har upplevt komplikationer, biverkningar och svårigheter när 
behandlingen är över. Närstående har behövt rehabilitering för att klara av livet 
och vardagen. Det finns ett krisbeteende som cancerberörda behöver hjälp med. 
Under denna period är kontaktsjuksköterskan navet och stödet i vården.

K
ontaktsjuksköterskan ska 
ha ett övergripande ansvar för 
patienten under hela cancer-
vårdsförloppet. Denna ska 

tillse att patentens individuella vårdplan 
följs och följs upp kontinuerligt och att 
behovet av cancerrehabilitering beskrivs 
i vårdplanen. Kontaktsjuksköterskefunk-
tionen bör stärkas och utvecklas och alla 
med den funktionen bör ha genomgått 
kontaktsjuksköterskeutbildning på 
universitet/högskola. Det bör finnas en 
säker överlämning från specialistvården 
till öppenvård och kommunal omsorg. 

Nätverket mot cancers undersökning 
för cancerberörda 2014 visade att 
endast fyra procent av patienterna hade 
en cancerrehabiliteringsplan trots att 
alla har rätt till det enligt det nationella 
vårdprogrammet för cancerrehabilite-
ring. 37 procent hade inte fått något 
stöd eller hjälp alls i samband med sin 
cancersjukdom. Endast 20 procent av de 
närstående hade erbjudits någon form 
av praktiskt, ekonomiskt eller psykolo-
giskt stöd och 60 procent svarade att de 
hade önskat bli erbjudna stöd.  

Starta rehabilitering  
vid första misstanke
Rehabiliteringen bör starta redan vid 
misstanke om cancer och sedan upp-
dateras kontinuerligt under och efter 
behandling utifrån varje patients behov 
och resurser. Regionerna har enligt lag 
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”Patienter som är involverade i sin egen 
vård och i sin rehabilitering samverkar 
lättare med vården vilket resulterar i en 

mer effektiv vård och rehabilitering.”
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en skyldighet att erbjuda rehabilitering 
till alla dem som behöver hjälp för att 
komma tillbaka till ett fullvärdigt liv; ett 
krav som riksdagen ställt på regionerna 
men som de i dag inte uppfyller. 

Ofta mår patienten som sämst under 
utredningsfasen och fram till behand-
lingsstart. Man genomgår undersök-
ningar, provtagningar och operationer 
inför fastställande av diagnos. Oro, ång-
est, rädsla och viss ilska över tillståndet 
gör att man har svårt klara av vardagen. 
Då behövs rehabiliteringsstöd till den 
drabbade men även för närstående. 

Man blir oftast väl omhändertagen 
på sjukhuset och har nära kontakt 
med vårdpersonal som leder en genom 
processen. När man sedan är färdig-
behandlad finns det ingen som naturligt 
tar över, då ska man klara sig själv. 
Samtidigt är man mentalt slut efter en 
lång tids ansträngning för att ta sig ige-
nom sin behandling. Vägen framåt efter 
behandlingstidens slut är annorlunda; 
man måste anpassa sig till sitt nya liv. 
Canceröverlevare behöver mentalt gå 
igenom det de upplevt för att kunna se 
framåt. Personer som fått diagnosen 
obotbar cancer behöver styrka för att 
leva med en kronisk allvarlig sjukdom. 
Behandlingarna har kanske givit livs-
långa komplikationer som man måste 
lära sig att leva med. 

Det är vanligt att man faller ner i ett 
mörker, ett svart hål, efteråt. Man är 
färdigbehandlad, men mår fortfarande 
inte bra och man förstår inte varför. Det 
finns ett väldigt tydligt före och efter 
en cancerbehandling. Oron för återfall 
är stor och minsta lilla förkylning eller 
förändring i kroppen kan ge mentala 
svackor. Denna oro kan finnas kvar i flera 
år och behöver uppmärksammas. 

Man behöver hjälp – och mod – att 
finna sig till rätta i livet med nya förut-
sättningar. Det behövs en rehabilitering 
med utbildning om sjukdomen, vad man 
har gått igenom och psykologiskt stöd 
för att man ska kunna klara av att ta sig 
tillbaka. De som har genomgått opera-
tioner och har förändrat sina kroppar 
behöver hjälp för att klara sin vardag, 
lära sig gå, tala, använda hjälpmedel 
och andra verktyg som underlättar ett 
liv efter behandling. 

Hjälp och stöd är viktigt också för 
närstående och familjen. Det kan bli 
svårt med relationer till partners och 
barn när livet förändras så mycket, och 

tungt för dem att se hur en nära person 
fortfarande mår dåligt trots att behand-
lingen är över. Sexualiteten kan ha fått 
sig en knäck och det är nödvändigt 
med en rehabilitering som inkluderar 
kunskap om patientens nya situation 
och hur hantera den. 

Patienter som är involverade i sin 
egen vård och i sin rehabilitering samver-
kar lättare med vården vilket resulterar 
i en mer effektiv vård och rehabilitering. 
En personcentrerad vård där vården 
lyssnar och utvärderar patientens 
upplevelser ger bättre utfall. 

Viktig del av vården
Rehabiliteringen är en viktig del av 
vården. Vi på Nätverket mot cancer 
önskar att det fanns en plan för den 
redan när behandlingen startar och att 
cancercertifierade vårdcentraler skulle 
ta över när behandlingen är avslutad. 
I det nationella vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering står det att alla ska 
erbjudas rehabilitering, men det tar tid 
innan det implementeras i regionerna.  

Med en tydligare uppföljning skulle 
cancervården inte behöva belastas i 
onödan med oroliga före detta patienter 
som kontaktar dem eftersom de inte vet 
var de annars ska vända sig. 

Det nationella vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering har uppdaterats 
och ska fastställas av RCC i samverkan 
i slutet av januari 2021. Vårdprogram-
met i dag är ett digert dokument som 
inkluderar prehabilitering, symtom och 
symtomlindring, nutrition, sexuell och 
reproduktiv hälsa, aktivitetsbalans och 
aktiviteter i det dagliga livet, levnads-
vanor och egenvård, fysisk aktivitet 
och träning, sociala och existentiella 
aspekter, psykiatriska och psykologiska 
aspekter, långvariga eller sena kompli-
kationer, stöd tillsammans med ideella 
organisationer och kvalitetsarbete. Vi 
hoppas att de 21 regionerna anpassar 
programmet så att patientens och 
närståendes behov tillgodoses. 

Behov av samverkan  
med ideella rörelser
Vi ser ett ökat behov av samverkan 
med idrotts- och friluftsrörelsen, 
kultur, natur- och andra liknande 
organisationer. Patientföreningar 
har utvecklat workshops i egenvård 
och fysisk rörelse, gruppmöten och 
andra metoder för att hjälpa de med 

behov av rehabilitering. De kan sina 
diagnoser, sina biverkningar och sina 
komplikationer och är till stort stöd för 
patienter och närstående. Vården bör 
arbeta tillsammans med patientfören-
ingarna för att utveckla rehabiliteringen 
och forskning om de olika delarna 
av cancerrehabilitering. Metoder för 
kontinuerlig utvärdering av hälsa, till 
exempel appar för hälsoskattning och 
egenmonitorering av symtom med 
digital anslutning till patientjournalen, 
skulle innebära stora steg framåt för 
rehabiliteringsforskningen och för 
patienternas framtida välmående. 

Coronapandemin tvingar fram nytänk
Covid-19 har medfört både svårigheter 
och utveckling av innovativa metoder 
i cancerrehabiliteringen. Svårigheter 
för de som inte har kunnat ta sig till 
rehabiliteringen på grund av att de 
befinner sig i riskzon och på grund av att 
rehabiliteringen har ”pausat” på grund 
av pandemin. 2020 var ett dystert år för 
de med behov av cancerrehabilitering 
och vi i patientrörelsen led när vi skulle 
försöka hjälpa personer i behov av stöd 
från mars och framåt. 

Patientföreningarna ställde dock om 
snabbt i våras och anordnade grupp-
möten och webbinarier online. De har 
hjälpt och kan hjälpa de som har svårt 
att ta sig till vården. Yoga, mindfulness, 
fysiska övningar och patientutbildning 
kan utföras online – och då reduceras 
kostnaderna för vården. Det har 
exploderat videos och webbinarier 
med olika träningsprogram, kost och 
kulturella aktiviteter. Det kan bli ett 
problem i framtiden för de som saknar 
källkritik. Här skulle vården kunna 
hjälpa till och annonsera de program 
som erbjuds av patientföreningarna; 
länkar till patientföreningar som kan 
erbjuda ”tilltrodda” aktiviteter. 

Patienter och närstående som inte 
har tillgång till digitala lösningar måste 
dock få rehabilitering utifrån sina förut-
sättningar. Detta gäller både kognitiva 
och fysiska funktionshinder. Här behövs 
stöd av speciellt utbildade terapeuter 
för att cancerrehabiliteringen ska 
kunna lyckas. 

Nätverket mot cancer har en 
förhoppning om att en genuin person-
centrerad vård och cancerrehabilitering 
ska kunna utvecklas tillsammans med 
patienterna i framtiden. •
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Sölvi Vejby
Leg sjuksköterska, doktorand Institutionen 
för folkhälso-och vårdvetenskap, Livsstil 
och rehabilitering vid långvarig sjukdom.

Precis som en väderkvarn  
behöver vind för att ”orka” snurra, 

behöver vi röra på oss för att 
orka med till exempel en cancer-

behandling. För trots sjukdom 
behöver kroppen energi. 

V
ilka insatser kan det handla 
om? Vårdprogrammet beskriver 
allt från stöd till att förändra/
bibehålla levnadsvanor till 

existentiella och sociala aspekter där alla 
paramedicinska resurser finns tillgäng-
liga. I den nationella cancerstrategin för 
framtiden (SOU 2009:11) framgår att 
varje person med cancer ska ha en indivi-
duell vårdplan gällande sin rehabilitering 
redan från början av sin cancerresa. 
Det är verksamhetschefens lagstadgade 
ansvar att varje patients behov tillgodo-
ses därför bör det finnas rutiner för hur 
cancerrehabilitering skall bedrivas. 

I praktiken betyder detta att en kon-
taktsjuksköterska, eller annan utsedd 
person, kartlägger varje patients behov 
och i samråd med patienten skapar en 
vårdplan där det framgår vilket stöd som 
behövs genom hela vårdförloppet. För 
vissa patienter kan det handla om att 
sluta röka samt vara fysisk aktiv inför en 
operation, medan det för någon annan 
kan innebära samtal gällande utma-
ningar på det sexuella området efter 
till exempel strålbehandling. Behoven 
kan ändras över tid och tanken är då 
att vårdplanen tar hänsyn till detta och 
uppdateras fortlöpande - en individuell 
vårdplan som syftar till att stärka det 
friska och fokusera på hälsa mitt i en 
svår sjukdomsperiod. 

Utmaningar
Utmaningen är att kunna se patienten 
bakom diagnosen, att kunna fokusera 
på det som är friskt och som behöver 
stärkas när sjukdom och behandling 
överskuggar allt. Vi behöver undvika 
tunnelseendet som kan uppstå när fokus 
enbart hamnar på behandlingen och 
göra en rehabiliteringsplan redan från 
början. Tyvärr tar implementeringspro-
cesser lång tid, och initialt kan det kosta. 
Nya arbetssätt ska startas upp, nya 
tjänster tillsättas, ofta utan att annan 
vård får påverkas. 

Ytterligare en utmaning är att 
dessa nya arbetssätt ska rymmas inom 
befintlig budget och att paramedicin-
ska insatser kostar. Detta kan lämna 
kontaktsjuksköterskor med en utökad 
arbetsbörda – att fortsätta sköta sina 
tidigare mer medicinska och rådgivande 
funktioner men nu i tillägg ta fram 
individuella vårdplaner och i många fall 
ensam utföra insatserna patienterna 
behöver. Är cancerrehabilitering därför 
bara en utopi eller är den möjlig att 
implementera, i alla fall till viss del? 

Om man som kontaktsjuksköterska 
ska kunna vara en ”spindel i nätet” 
för patienternas cancerrehabilitering 
behöver man börja någonstans och 
varför inte med en kartläggning av vilka 
resurser som finns tillgänglig på den 

egna enheten. Finns det paramedicinsk 
kompetens att hänvisa till? Finns det 
kuratorer? Någon som har sexual-
kunskaper? Närmaste tobaksavvänjning? 
När kartläggningen är gjord behöver 
en sammanställning göras för att veta 
vart man kan vidarehänvisa och vilken 
utbildning/fortbildning verksamheten 
eventuellt själv behöver där brist på 
tillgänglig kompetens finns. Vidare kan 
det vara av värde att ta fram eget, eller 
hitta befintligt, skriftligt material som 
kan användas som ett komplement 
till muntlig information – för många 
patienter räcker det att själv kunna läsa 
och ta till sig information om ett rehabi-
literande förhållningssätt via broschyrer 
eller hemsidor. Det kan också spara 
tid att hänvisa till skriftlig information 
inför kommande besök och samtidigt 
be patienten att återkomma med frågor 
utifrån det hen läst. 

Det finns ett växande vetenskapligt 
stöd för interventioner till nyligen 
diagnostiserade cancerpatienter inför 
behandlingsstart för att optimera deras 
hälsa och sjukdomsprognos. Som kon-
taktsjuksköterska är det därför mycket 
betydelsefullt att ha grundläggande 
kunskaper om sjukdomsförebyggande 
metoder och levnadsvanornas bety-
delse för cancerrehabiliteringen. Det 
underlättar om man vet när det räcker 

Vad är cancerrehabilitering och 
vilken betydelse har fysisk aktivitet?
Cancerrehabilitering syftar till ”att förebygga och reducera de fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess 
behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd 
och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt” (Nationellt vårdprogram 
cancerrehabilitering). Dessa insatser ska påbörjas i samband med att en 
person får en cancerdiagnos och fortsätta så länge behovet finns.
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med enkla råd eller om patienten ifråga 
är i behov av utökade insatser som 
fysioterapi, dietistkontakt, tobaksav-
vänjning, rådgivande samtal gällande 
riskbruk av alkohol eller psykosocialt 
stöd av en kurator.  

Levnadsvanornas betydelse
Våra levnadsvanor och hur vi mår 
psykisk påverkar cancerbehandlingen 
på flera olika sätt och den informatio-
nen samt eventuella insatser behöver 
patienten få tidigt i rehabiliteringsförlop-
pet – gärna innan behandlingen sätter 
igång – så kallad prehabilitering. 

Cancerprehabilitering 
Cancerprehabilitering definieras 
enligt vårdprogrammet som ”en 
sammanhängande vårdprocess 
mellan diagnos och behandlings-
start som omfattar fysiska och 
psykologiska bedömningar för att 
fastställa ett funktionellt utgångs-
status, identifiera funktionsned-
sättningar och erbjuda målinrik-
tade åtgärder för att förbättra 
patientens hälsa samt minska 
förekomst och svårighetsgrad av 
komplikationer. Det gäller således 
inte enbart de behov som vård-
teamet under hela vårdprocessen 
ska sträva efter att identifiera, 
utan insatser som syftar till att 
den planerade behandlingen ska 
ge optimalt resultat”.  

med cancer är dessutom enligt en 
rapport från ”World cancer research 
fund” (WCRF) ofta starkt motiverade 
att genom förändrade levnadsvanor 
förbättra prognosen om det är möjligt. 

Vilken betydelse har  
då fysisk aktivitet?
Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till 
förbättrad hälsa, livskvalitet, minne, 
stämningsläge och fysisk kapacitet. 
Regelbundet fysiskt aktiva personer 
har en lägre risk för exempelvis typ 
2-diabetes, övervikt/fetma, hjärt- och 
kärlsjukdom, demens, vissa cancerfor-
mer och förtida död. Ett enstaka pass 
med fysisk aktivitet kan ha mätbara 
effekter på blodtryck och blodsocker-
kontroll. Inaktiva personer som ökar sin 
aktivitetsnivå har visat sig vara de som 
har störst hälsofördelar av fysisk aktivi-
tet (Vårdgivarguiden, SLL). Någon har 
sagt att för att orka vara sjuk behöver 
man vara frisk, ett dilemma som på ett 
förenklat sätt beskriver situationen en 
person med cancer hamnat i. Det finns 
studier som visar att en cancerdiagnos 
gör att man minskar sin fysiska aktivi-
tetsnivå när den behövs som mest. 

Precis som en väderkvarn behöver 
vind för att ”orka” snurra, behöver 
vi röra på oss för att orka med till 
exempel en cancerbehandling. För 
trots sjukdom behöver kroppen energi. 
En av de vanligaste biverkningarna av 
cancerbehandling är fatigue. Den enda 
kända behandling som kan begränsa 
eller lindra detta mycket jobbiga och 
energikrävande utmattningstillstånd är 
fysisk aktivitet. I praktiken betyder det 
att man som cancerpatient inte kan ”vila 
sig i form” utan man behöver bibehålla 
eller öka sin aktivitetsnivå istället. 

Att kunna motivera till något som 
kan upplevas som väldigt jobbigt är en 
utmaning för sjukvårdspersonalen. Detta 
betyder såklart inte att patienten aldrig 
ska vila, lider man av fatigue är vila bra, 
gärna 15 minuter före och efter en akti-
vitet enligt Sjuvårdrådgivningen 1177´s 
rekommendationer. Att vilan är planerad 
och inte råkar bli sammanhängande över 
hela dagen är det viktiga här. 

För många människor leder ordet 

”fysisk aktivitet” tankarna till gym eller 
någon hurtig joggare som observeras 
dagligen flåsande utanför fönstret. Det 
är därför viktigt med rätt information 
och individuella vårdplaner. Om 
patienten som ska prehabiliteras inför 
en operation aldrig har gjort annat än 
promenader till postlådan är det just 
där motivationen börjar – hur lyckas 
man öka från något närmast obefintligt? 
Genom konkreta enkla råd. Till exempel: 
Gå två gånger till postlådan och tillbaka, 
öka sedan till tre. Lägg till 10 uppres-
ningar från stol och enkla gummibands-
övningar för armarna. Res dig och sträck 
upp armarna varje timme för att undvika 
stillasittande, ställ klockan. 

Genomförbara och tydliga mål
Någonstans måste alla börja och för att 
lyckas måste målen vara genomförbara 
och tydliga, men med syfte att öka till 
rekommenderade nivåer. Och vilka 
nivåer är det? Samma nivåer som enligt 
Folkhälsomyndigheten gäller för oss 
alla: 30 minuter daglig aktivitet (minst 
5 dagar i veckan) som ger ökad puls, 
kan delas upp 15 minuter x 2 eller 10 
minuter x 3. Har man inga fysiska hinder 
kan de flesta klara detta utifrån sina 
förutsättningar. Sedan är rekommen-
dationen att lägga till styrketräning 2 
gånger i veckan för att stärka de stora 
muskelgrupperna, här kan en fysiotera-
peut hjälpa till att lära ut enkla övningar 
anpassade till varje enskild person. Det 
kan handla om gummiband, hantlar, knä-
böj eller instruktion via dator/TV (varför 
inte Sofias gympa på SVT?). 

All fysisk aktivitet syftar till att stärka 
den egna kroppen och att göra den så 
redo och motståndskraftig som möjligt 
- det är alltså en mycket viktig del av all 
cancerbehandling - inte bara egenvård 
i största allmänhet. Flera studier visar 
att uppföljning är en framgångsfaktor 
för att patienterna skall lyckas. Att en 
kontaktsjuksköterska/annan sjukvårds-
personal tillsammans med patienten 
formulerar mål, frågar hur det går och 
alltid applåderar framgångar (hur små 
dom än är) tar inte mycket tid i anspråk 
men kan ha en avgörande betydelse för 
behandlingsresultatet. •

I min egen forskning har jag tagit fasta 
på hur viktigt det är att patienter ges 
förutsättningar att påbörja sin rehabi-
litering redan innan behandlingsstart. 
För många personer med cancer kan 
undernäring redan vara en verklighet 
när sjukdomen upptäcks och flera har 
helt upphört med att vara fysiskt aktiva 
på grund av symtom och/eller oro. Om 
detta fångas upp tidigt kan prehabilite-
rande åtgärder sättas in omedelbart och 
förutsättningarna för att man ska orka 
med behandlingen/operationen på ett 
optimalt sätt ökar betydligt. Personer 
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D
et nationella vårdprogram-
met för cancerrehabilitering 
har uppdaterats och väntas 
bli fastställt och lanserat 

efter årsskiftet 2020. Webbinariet lyfte 
fram de viktigaste områdena i det 
kommande vårdprogrammet som har 
stor betydelse för patientens fortsatta 
liv och hälsa; rehabilitering under hela 
cancerresan, involvering av patienten 
och sexuell och reproduktiv hälsa.

Vilka är de viktigaste nyheterna i  
det uppdaterade vårdprogrammet?

Gunnar Eckerdal, Överläkare,  
Sahlgrenska universitetssjukhuset och 
ordförande/avgående ordförande för 
vårdprogramgruppen.

Den vårdpersonal som möter cancer-
patienter måste kartlägga behoven på 
ett mer strukturerat och systematiskt 
sätt än vad som görs idag. Idag är det 
ofta så att patienten får säga till själv. 
Vi måste också bli bättre på att arbeta 
tillsammans med patienten och de 
närstående. Många gånger finns det bra 
tankar och initiativ hos patienten själv, 
men som patient kan man inte i förväg 
veta vad kommande behandlingar 
resulterar i, som till exempel lymfödem. 

Tidiga insatser är viktigt när det 
gäller rehabilitering. Både prehabilite-
ring och rehabilitering har betydelse för 

livskvalitet och funktion, men också för 
överlevnad. Det bästa är att börja reha-
biliteringen redan innan behandlingen, 
det vill säga med prehabilitering. Då 
handlar det om åtgärder för att det ska 
bli så lite skador som möjligt och för 
att få så optimal effekt som möjligt av 
cancerbehandlingen. 

Gunnar berättar att det har kommit 
allt mer vetenskapliga studier/forskning 
som visar att vi måste ta vara på tiden 
mellan diagnos och start av operation/
behandling för att förbättra resultatet 
av cancerbehandlingen. Forskningen 
har framförallt visat att om patienten 
är fysiskt aktiv under veckorna till 
operation blir resultatet klart bättre 
med mindre komplikationer, mindre 
proppar i lungorna, mindre infektioner 
och kortare vårdtider. 

Det är många patienter som idag 
efter cancerbeskedet bara får infor-
mation om att de ska vänta på att bli 
kallad till behandling. Det är psykiskt 
jobbigt att vänta på detta och man kan 
istället till exempel erbjuda patienten 
och familjen kuratorsstöd, information 
kring fysisk aktivitet, eller hjälp med 
att sluta röka. Detta görs idag i för 
liten utsträckning, och informationen 
om rehabilitering försvinner i all 
annan information kring diagnos och 
behandling. Det kan även vara så att 
patienten inte kan ta in informationen 
just då. Hur ska man då informera för 

att informationen ska nå fram? Gunnar 
anser att det är för ”mycket snack och 
för lite verkstad”, vilket också var temat 
för webbinariet. ”Vi gör det bra ibland, 
men det måste alltid bli bra.” 

Hur görs då detta i praktiken? Varje 
klinik med cancerpatienter måste starta 
ett samarbete med patientföreträdare. 
Man kan använda vårdprogrammet som 
en hjälp, men sitta ned i sitt vårdteam 
med olika professioner och gärna någon 
patientföreträdare och diskutera frågan 
”Hur kan man göra det första mötet i 
cancervården effektivare?”.

Kontaktsjuksköterskan har en viktig 
roll som spindeln i nätet och hjälper 
patienten att kartlägga behoven 
av cancerrehabilitering. De hjälper 
även till att förmedla kontakter med 
exempelvis fysioterapeut eller kurator. 
Men det är också mycket viktigt att 
kontaktsjuksköterskorna får tid avsatt 
till detta arbete, för annars blir det 
heller ingen ”verkstad”.

Sexuell hälsa och cancersjukdom 
och cancerbehandling är något som 
påverkar de flesta patienter mer 
eller mindre. Gunnar påtalar att som 
patient vet man inte vad behand-
lingen kan ”ställa till med” och inte 
heller vad man kan göra år den nya 
identiteten och den nya förändrade 
kroppen som cancersjukdomen 
innebär. Det blir aldrig riktigt helt lika 
som det var före cancern.

Maria Roos
Redaktionen Cancervården

Cancerrehabilitering  
– mer snack än verkstad? 
Det sker varje år stora framsteg när det gäller cancerbehandling. Allt fler 
botas, biverkningarna blir färre och fler får ett lägre liv efter diagnosen.  
Men patienterna vill inte bara överleva, de vill också få ett så bra liv som 
möjligt med sin cancerdiagnos. De vill ha fortsatt stöd och någon att enkelt 
kunna kontakta, samtidigt som många patienter både vill och kan ta eget 
ansvar för sitt liv och välmående. Det gör att kraven ökar på rehabilitering 
från såväl patient som samhället.

RCC i samverkan, webbinarium den 11 nov 2020
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Carina Mannerfred, Socionom och 
utvecklingsledare på RCC Väst.

Det finns två dimensioner då det gäller 
patientens involvering i vården; dels 
det som rör involvering i den egna 
vården och behandlingen, dels att vara 
involverad i utvecklingen i cancer-
vården genom att delta i arbetet på de 
regionala cancercentrumen. Gunilla 
anser att på RCC är vi bra på att 
involvera patienterna, men vi kan bli 
bättre på det. Det är viktigt att vi tar 
tillvara patientens egen förmåga och 
vilja att vara med i sin egen rehabili-
tering. De har mycket att tillföra då 
de är experter på sin egen sjukdom 
och också på vården utifrån ett annat 
perspektiv än det man har när man 
jobbar i vården. Carina tar också upp 
vikten av att vi tidigt i processen tar 
upp sådant som patienten kan göra 
själv i sin prehabilitering. 

Med i webbinariet medverkade också 
två patienter som representerade de två 
perspektiven som beskrevs ovan:

Emelie Ogenhag, Patientrepresentant  
och bröstcancerpatient. 

Emelie upplevde att hon inte fick 
någon som helst information om hur 
hon till exempel kunde göra för att 
minska biverkningar när hon 2014 fick 
sin diagnos. Det talades inte alls om 
att det kunde vara bra med träning 
under behandlingsperioden. Hon blev 
erbjuden kuratorsstöd, men i övrigt har 
hon hittat allt själv gällande rehabili-
tering som ytterligare samtalsstöd via 
Ung Cancer, arbetsterapi, sjukgym-
nastik, smärtskola, smärthantering. 
Vad hade blivit bättre om du blivit 
erbjuden? Emelie hade önskat att hon 
fått en plan för att veta hur man även 
efteråt skulle hantera smärta, dödsång-
est och rädslan för återfall. Hon tror att 
det i så fall troligen hade bidragit till en 
kortare sjukskrivning.

Leine Persson Johansson, Patientrepre-
sentant och lungcancerpatient. 

Leine diagnosticerades med sin 
lungcancerdiagnos 2013. Hon blev 
inte erbjuden någon som helst form av 
samtalsstöd vid diagnosen utan sjuk-
huskyrkan blev räddningen. Hon kände 
sig mycket ensam under sin cancerbe-
handling. Hon hade önskat att hon fått 

träffa någon i samma situation och som i 
likhet med henne själv haft mindre barn. 
Efter att ha gått en patientutbildning 
genom RCC Väst, blev hon efter några 
år inbjuden till att starta upp Kraftens 
Hus i Borås, en mötesplats för cancer-
berörda, både drabbade och närstående. 
Hon har även varit delaktig i RCC:s 
projektgruppen kring lungcancerproces-
sen och aktiv i lungcancerföreningen. 
Elaine anser att det är viktigt att man 
som patient får lämna sin åsikt, och hon 
upplever att man lyssnar till de åsikter 
hon lämnat. Hon upplever också att man 
i vården vill ha med patienternas syn 
och åsikter. 

Sexuell och reproduktiv hälsa
Else-Marie Rasmusson, onkologisjuk-
sköterska och sexolog vid Skånes universi-
tetssjukhus. 

Varför är det så svårt att prata med sina 
patienter om detta ämne? Else-Marie 
anser att en viktig sak som kan spela 
in är att man är dåligt förberedd att 
pata med sina patienter om sexuell 
hälsa. Där spelar utbildning en stor 
roll. Det finns också många tabun 
kring sexualitet, och även tabun kring 
sexualitet/sexuell hälsa i förhållande 
till cancersjukdom. Hur kan vården 
bli bättre på det här, och hur kan man 
göra konkret då man vill prata med sina 
patienter om detta? 

Det är viktigt att man ger infor-
mation, och att man ger information 
som är knutet till hälsa. Till exempel 
att menstruationen för fertila kvinnor 
upphör under cytostatikabehandling, 
men att de trots det ändå kan bli 
gravid och bör använda preventivme-

del samt informera om att det kan bli 
håravfall även i underlivet. 

I de allra flesta fall finns det inga 
medicinska hinder att var sexuellt 
aktiv under cancerbehandlingen, men 
att det är viktigt att informera om när 
det inte är lämpligt. I vårdprogrammet 
för cancerrehabilitering tar man upp 
PLISSIT-modellen, där man bland annat 
har en tillåtande attityd till sexuella 
frågor och visar på att alla har ett behov 
att få ställa frågor och även får göra det. 
Det finns en checklista som är tänkt att 
användas som ett screeningverktyg för 
att kartlägga vilka behov patienterna har. 
Checklistan finns tillgänglig att ladda ned 
på www.cancercentrum.se. 

Else-Marie tycker att de har blivit 
bättre under åren. Patienterna tar i 
ökad utsträckning själva upp frågan 
om sexualitet, men hon menar att det 
är vården som måste initiera de här 
frågorna. Talar vi inom vården inte 
om sexualitet med patienterna, är det 
många som avstår från närhet och 
intimitet trots att det är betydelsefullt 
för livskvalitet och välbefinnande. 

Vad har blivit bättre gällande 
cancerrehabilitering?

Gunnar Eckerdal avlutar webbinariet 
med att svara på frågan om vad som 
har blivit bättre gällande cancerrehabi-
litering under åren. 

”Patienterna har blivit bättre på att 
tala om hur de vill ha det och vågar 
säga ifrån. Det vi inte pratar om, tror 
patienterna inte finns. En slutsats av 
detta är att vi måste lyfta frågan med 
våra patienter gällande deras cancer-
rehabilitering.”. •
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Grundläggande immunologi 
Nora Bachmayer, Immunolog Roche AB

Immunförsvaret består av olika 
immunceller och olika funktioner och 
är kroppens försvar mot patogener i 
form av virus, bakterier och tumörcel-
ler. Tanken med immunterapi är att 
stärka immunförsvaret och utnyttja 
immunförsvarets förmåga att oskadlig-
göra och eliminera tumörcellerna på 
ett effektivt sätt. Det finns olika typer 
av immunterapier som exempelvis 
checkpoint-hämmare men även CAR-T 
celler, anti-HER 2 och BCG-vaccin.

Hur fungerar immunförsvaret? 
Patogener upptäcks i blodbanan av den-
dritiska celler. De dendritiska cellerna 
tar sig via blodbanan till lymfkörtlarna 
och visar upp patogenet/antigenet på 
sin cellyta. CD4 T-cellen (T-hjälparcell) 
känner igen antigenet, binder till den 
dendritiska cellen, vilket resulterar i 
en aktivering av immuförsvaret. Det 
sker även en bindning av B7 på den 
dendritiska cellen och av CD 28 på CD4 
T-cellen. När de har bundit till varandra 
kan CD4 T-cellen starta att dela sig 
och börja producera cytokiner som kan 
signalera till andra immunceller. Det är 
just bindningen och interaktionen av 
B7 som är viktig vid immunterapi och 
checkpoint-hämmare. 

Då CD4 T cellen börjar producera 
cytokiner aktiveras CD8 T-cellen (cyto-
toxisk cell) och B-cellen. CD 8 T-cel-
lerna har som uppgift att känna igen 
virusinfekterade celler och tumörceller 

som kommer att förstöras, B-cellerna 
binder till CD4 T-cellen och producerar 
antikroppar mot specifika antigen.

Immunförsvaret kan nedregleras 
och bromsas upp när det inte behöver 
användas. Viktiga molekyler för denna 
nedreglering och kroppens skydd mot 
autoimmuna reaktioner är; CTLA-4, 
PD-1 och PD-L1.

Tumörcellen har olika strategier 
för att lura immunförsvaret, bland 
annat genom att utnyttja interaktionen 
mellan PD-1 och PD-L1. CD8 T-celler 
uttrycker PD-1 på sin yta och tumör-
cellen uttrycker PD-L1 på sin yta för 
att på så vis undkomma immunför-
svaret. Så när tumörcellen binder till 
exempelvis en CD8 T-cell blir den 
nedreglerad/inhiberad och immunför-
svaret bromsas upp. 

Cancerbehandlingar i form av check-
point-hämmare riktar in sig mot CTLA-
4, PD-1och PD-L1 som gör att dessa inte 
kan binda, och då blockerar nedregle-
ringen/bromsen av immunförsvaret som 
då fortfarande blir aktivt. Checkpoint 
hämmare, som anti PD-1 och anti PD-L1 
binder till PD-1 eller PD-L1, då kan inte 
interaktionen ske mellan dessa, vilket 
medför att CD 8 T-cellen fortfarande är 
aktiverad och kan sätta igång produktio-
nen av proteinerna som sedan tar död 
på tumörcellerna. Checkpoint hämmare 
i form av anti CTLA-4 blockerar CTLA-4 
och då kan inte bindningen ske mellan 
CDLA-4 på T-cellen och B7 på den 
dendritiska cellen. B7 binder då stället 
till CD28 på T-cellen som i sin tur blir 

aktiv, immunförsvaret aktiveras och tar 
död på tumörcellen.

Immunterapi vid  
olika tumörsjukdomar 
Lisa Villbona, ST läkare onkologi och 
klinisk amanuens Karolinska Universitets-
sjukhuset.

Det är idag ett flertal cancersjukdomar 
som man kan behandla med immunte-
rapi, vilket är en stor skillnad mot om 
man ser tillbaka tio år. Behandling av 
lungcancer med immunterapi är stort, 
men även malignt melanom, bröstcancer, 
merkelcellscarcinom och levercancer 
behandlas med immunterapi idag.

Det har hänt mycket i utvecklingen 
av olika immunterapier mot cancer. Att 
man har ett immunförsvar mot cancer 
har man vetat om länge, och redan1957 
beskrevs hypotesen. 2009 kom det stora 
genombrottet med HPV vaccinering som 
den första preventiva behandlingen. 
2011 kom den första checkpoint- 
hämmaren för malignt melanom. Sedan 
2014 har det skett en lavinartad ökning 
av olika checkpoint-hämmare. 2018 gick 
Nobelpriset i medicin till James P. Allison 
och Tasuko Honjo för deras upptäckter 
av cancerbehandling genom hämning 
av immunförsvarets bromsmekanismer. 
2019 godkändes checkpoint-hämmare 
för ytterligare cancerdiagnoser som 
icke-småcellig lungcancer, trippelnegativ 
bröstcancer och småcellig lungcancer. 
År 2020 kom flera checkpoint-hämmare 
som användas i kombination med olika 
läkemedel.

Immunterapi vid 
cancerbehandling
Denna utbildning var egentligen tänkt att hållas i Stockholm i samband med 
föreningen Sjuksköterskor i cancervårds årsmöte den 19 november 2020, men 
på grund av den rådande pandemin anordnades ett direktsänt webbinarium 
istället. Utbildningen var ett samarbete mellan Bristol Myers Squibb, Astra 
Zeneca, MSD, Pfizer och Roche med tanken att bidra till att bygga upp kunskap 
kring immunterapi vid cancerbehandling.

Maria Roos
Redaktionen Cancervården
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Olika immunterapier:
BCG injektion; BCG är ett levande tuber-
kulosvaccin (Bacillus Calmette-Guèrin) 
som orsakar en lokal irritation och 
immunaktivering. Brukar användas vid 
lokalt växande urinblåsecancer då man 
först behandlar med resektion (TUR-B) 
och därefter BCG injektion. BCG gör 
att risken för återfall minskar. Biverk-
ningarna vid BCG injektion är hematuri, 
cystit och ökade trängningar.

Antikroppsbehandling används 
mycket i cancerbehandling, Anti-
kroppar är de läkemedel som slutar 
på -ab (ex. trastuzumab, cetuximab, 
nivolumab). För de allra flesta antikrop-
par är det blockaden av en signalväg 
som är den aktiva behandlingen. 
vilket gör att många antikroppar inte 
är immunterapier. Antikropparna 
tillverkas i djur, och är ibland lite för 
okända för kroppens immunförsvar 
och kan ge anafylaxi, men är ovanligt 
nuförtiden.

CAR T-celler är en cellterapi som 
används då man tvingar cellerna att 
känna igen tumören. Man tar plockar ut 
patientens immunologiska celler, t ex. 
T-celler, justerar dem genom att ändra 
cellernas ytsignaler och tvingar dem 
att känna igen cancercellerna. Cellerna 
förökas och man sätter sedan tillbaka 
dem i patienten genom en intravenös 
injektion. CAR T-celler är godkända 
sedan 2017 för behandling av lymfom 
och ALL. I samband med att T-cellerna 
dödar tumörceller och expanderar 
produceras cytokiner och det finns 
en risk för sk. cytokinstorm som kan 
ge organskador och i enstaka fall vara 
livshotande, men det är en ovanlig 
biverkan. Neurologiska komplikationer 
kan uppstå i form av stroke liknande 
symtom. De två läkemedel som idag 
finns är Tisagenlecleucel (Kymriah®) 
och Axicabatagene (Yescarta®)

Checkpoint-hämmare; Check-
point-hämmare är antikroppar som 
inte ska starta ett immunsvar utan 
hämma funktionen av CTLA 4, PD 1 
och PD-L 1 och därigenom få aktiva 
T-celler. Det finns checkpoint-häm-
mare som är godkända för många 
olika cancerformer både i palliativ 
och kurativa intentioner. Ipilimumab 
(Yervoy®) är anti-CTLA 4 läkemedel, 
Nivolumab(Opdivo®), Pembrolizu-
mab (Keytruda®) och Cemiplimab 
( Libtayo®) är anti-PD1 läkemedel. 
Avelumab ( Bavencio®), Atezolizumab 
(Tecentriq ®), Durvalumab (Imfinz®) 
är olika anti-PD-L1 läkemedel.

 Biverkningar, panorama,  
symtom och mekanism 
Martin Sandelin, MD, PH Therapeutic 
area Lead Lung Cancer Nordic, Astra 
Zeneca.

Man har sett kirurgi, strålbehandling 
och cytostatikabehandling som tre 
pelare inom cancerbehandlingar. 
Man har nu fått en fjärde pelare inom 
cancerbehandling i och med immunte-
rapin, med en stor utveckling och som 
kommer att växa enormt framöver. 
Detta ger både nya utmaningar och 
fantastiska möjligheter. 

Alla olika immunterapier innebär 
att man modulerar immunresponsen. 
Baksidan är att det blir ett nedreglerat 
immunförsvar som riskerar att angripa 
fel targets och angriper organ som är 
friska. Biverkningar av kemoterapi 
är mer förutsägbara och fysiologiska, 
medan biverkningarna med immuno-
terapier (irAEs) är betydligt svårare 
att förutse och behandla profylaktiskt. 
För de allra flesta är infusionen vid 
behandlingen okomplicerad, men får 
man aktivering på ett felaktigt sätt 
av de vita blodkropparna så blir det 
biverkningar. Majoriteten av de biverk-
ningar man får är immuninducerade, 
det vill säga autoimmuna biverkningar 
där kroppens immunförsvar angriper 
kroppsegen vävnad. 

Martin påtalar att det gäller att man 
är uppmärksam på symtom från kroppen 
samtliga organsystem då patienten kan 
drabbas av immunoinducerad toxicitet. 
Det är svårt och det gäller att öppna upp 
för kunskap kring detta. Risken är störst 
initialt i behandlingen men kan upp-
komma även efter avslutad behandling. 
Biverkningar kan komma under hela 
behandlingsintervallet, men vanligen 
efter 6 till 12 veckor. Man ska inte tveka 
att behandla biverkningar och det är 
viktigt att komma igång med steroidbe-
handling vid tecken på biverkningar för 
att bryta immunsvaret mot kroppsegen 
vävnad. 

En biverkan som behandlas för sent 
kan eskalera till en grad III biverkan och 
återinsättning kan omöjliggöras. Därför 
är det viktigt med mycket information 
till patienten och att ha en kontinuerlig 
dialog. När man informerar ska man vara 
tydlig med att möjligheten att fortsätta 
behandlingen ökar om patienten medde-
lar sina symtom. Då kan man tidigt sätta 
in behandling mot biverkningar för att 
bryta kaskaden av immunsvar mot till 
exempel tarmslemhinnan. 

Martin säger att man kan beskriva 

fem grundpelare för hur man ska tänka 
kring immunologiska biverkningar:
• Förebygg genom att ta upp eventu-

ella riskfaktorer innan behandlingen 
som till exempel autoimmun 
sjukdom. Patientens övriga 
sjukvårdskontakter, till exempel 
akutmottagning, husläkare, osv 
måste också vara införstådda och 
ha kunskap om biverkningar för att 
fånga upp om patienten söker och 
uppvisar tecken på biverkningar.

• Förvänta – man ska förvänta sig att 
patienten kan få biverkningar och 
ha en utgångspunkt i till exempel 
labbvärden eller radiologi före 
behandlingen så man kan se om de 
förändras, och att även ha en regel-
bunden koll under behandlingen. 

• Uppmärksamma eventuella tecken 
på biverkningar.

• Behandla – symtomatiskt i lindriga 
fall och sätta in steroider eller 
immunsupressiv behandling vid 
allvarligare biverkningar. 

• Monitorera patienten, även efter 
avslutad behandling. Martin påtalar 
att det bör finnas nedtecknade 
rutiner och PM för vad man gör vid 
insättning av immunterapier, men 
även hur man följer upp patienterna 
för att skapa kvalitet och trygghet 
hos personalen.

Biverkningshantering och 
omvårdnadsaspekter vid 
behandling med immunterapi 
(Checkpointhämmare) – utifrån ett 
sjuksköterskeperspiktiv
Helena Hansson, specialistsjuk- 
sköterska onkologi, Universitetssjukhuset 
Linköping.

Sjuksköterskan har en nyckelroll då det 
gäller att upptäcka biverkningar. Det 
är viktigt att patienten får information, 
både skriftligt och muntligt, kring 
behandlingen. Patienten måste även få 
kontaktuppgifter till vården så de vet 
vart de ska vända sig om de får biverk-
ningar då det är viktigt att kontakta 
läkare även vid relativt lätta symtom. 
Sjuksköterskan måste ha kunskap om 
biverkningar för att kunna agera snabbt 
om patienten får besvär.

Biverkningar vid immunterapi skiljer 
sig från de vid cytostatikabehandling, 
och är viktiga att upptäcka i tid då de 
i värsta fall kan leda till livshotande 
tillstånd som colit eller pneumonit. Det 
är viktigt att vara medveten om att den 
enskilde patienten kan få biverkningar i 
flera organsystem. De immunrelaterade 

Forts. nästa sida

Illustration:  zaie  / stock.adobe.com



RAPPORT

38.

biverkningarna kan i de flesta fall 
behandlas med cortison. Biverkning-
arna kan uppkomma redan efter en 
vecka, men även efter så lång tid som 
efter ett år efter att behandlingen har 
avslutats.

Vad får patienten för biverkningar?
Hudbiverkningar är en av de vanligaste 
biverkningarna vid immunterapi då 
inflammatoriska hudreaktioner kan upp-
stå såsom erytem, eksem eller hudutslag 
med klåda och nässelfeber. Det kan i 
sin tur påverka patientens livskvalitet, 
sömn och den dagliga funktionen. Därför 
är det viktigt att observera patienten 
och efterfråga tecken på hudbesvär 
och även att kunna bedöma dessa. 
Har patienten autoimmuna sjukdomar 
tidigare som t ex. rosacea eller psoriasis 
kan dessa förvärras under behandlingen. 
Omvårdnadsmässigt bör sjuksköterskan 
identifiera en ev. riskpatient för hudbi-
verkningar innan behandlingen startar. 
Att smörja med hydrocortisonkräm och 

att använda orala antihistaminer kan 
lindra klåda.

Atralgi/artrit är de vanligaste 
reumatiska och muskulära symtomen 
vid immunterapi, där besvären också 
kan kvarstå efter avslutad behandling. 
Det bör patienten bli informerad om. 
Sjuksköterskan observerar exempelvis 
om patienten har en påverkad gångför-
måga och om lederna är svullna. Fråga 
också om symtomen har förvärrats 
eller om det påverkar ADL. Milda och 
måttliga besvär kan lindras med para-
cetamol, NSAID och lågdos av kortison. 
Kraftigare besvär behandlas med höga 
doser kortison, och där ska remiss också 
skrivas till reumatologen.

Pneumonit är en mindre vanlig 
biverkan, men det är viktigt att infor-
mera om att höra av sig direkt även vid 
små symtom från luftvägarna då det är 
risk för snabb debut. Det finns risk för 
dödlighet om pneumonit-behandlingen 
försenas. Man bör även kontrollera 
om patienten haft andra immunrela-

terade biverkningar. Sjuksköterskan 
observerar om andningen är påverkad, 
är patienten snabbandad eller har 
andnöd? Viktigt att också fråga om det 
har tillkommit besvär med andningen 
eller har tillkommit hosta. Kontroll av 
syremättnaden ska göras och jämföras 
med tidigare värden. Kontrollera även 
om patienten haft andra immunrelate-
rade biverkningar. 

Gastrointestinala biverkningar; Kolit 
är en vanlig biverkan vid immunterapi 
där förloppet i de flesta fall är lindrigt 
med biverkningar som går tillbaka med 
symtomatisk behandling. Men diarré-
erna kan utvecklas till livshotande 
tillstånd där det finns risk för tarmper-
foration och därför bör man följa dessa 
patienter noga.

På www.regimbiblioteket.se finns 
ett bedömningsstöd för biverkningar 
vid behandling med immunterapi. 
Detta kan användas som en hjälp när 
man träffar patienten och även vid 
telefonrådgivning. •

ESTRO står för European SocieTy for Radiotherapy & Oncology och är en internationell 
organisation med fokus på onkologi och strålbehandling. Den har cirka 6500 medlemmar 
över hela världen. Inom organisationen finns ett antal kommittéer för att ta tillvara på 
medlemmarnas olika intressen, visa på deras olika specialistområden och öppna för 
samarbeten inom specialiteter i Europa liksom på tvärs över yrkesgrupperna.

Ingrid Kristensen
Onkologisjuksköterska,PhD, Skånes universitetssjukhus

Det viktiga arbetet i ESTRO RTT committee

De olika kommittéerna är 
Clinical (läkare), Physics 
(sjukhusfysiker), Radiobiology 

(radiobiologer), RTT (strålbe-
handlingspersonal, sjuksköterskor, 
dosplanerare), GEC-ESTRO (gyn, alla 
yrkesgrupper), Young (alla yrkesgrup-
per), ACROP (guidelines), National 
Societies, Radiation Oncology Safety 
and Quality Committee (ROSQC, alla 
yrkesgrupper).

Sedan ett par år tillbaka är jag en av 
medlemmarna i ESTROs RTT Committee. 
 Man startar som ”observer” under 
ett år och kan sedan sitta under två 
tre-års perioder. Vi är 18 medlemmar i 
kommittén från olika europeiska länder 
(Belgien, Danmark, Holland, Irland, 

Polen, Portugal, Schweiz, Serbien, 
Storbritannien, Sverige, Ungern och 
Österrike). Fyra är ”observers”, en 
representerar ESTROs styrelse, en 
Young Committee och två National 
Society Committee.

ESTRO grundades 1980 och RTT 
Committee bildades 1993 för att tillvarata 
RTTs intressen och behov. I begreppet 
RTT ingår alla de yrkesgrupper inom 
Europa som på ett eller annat sätt arbetar 
”strålningsrelaterat”, hos oss motsvarar 
det onkologisjuksköterskor inom strål-
behandling, dosplanering, brachy samt 
vårdavdelningar och mottagningar. I en 
del länder har man det som oss, medan 
andra har utbildningar som är mer direkt 
riktade mot enbart strålbehandling.

Gruppen ska arbeta för att:
• Öka den professionella profilen 

för RTTs.
• Främja utvecklingen av fortlöpande 

utbildning.
• Skapa nätverk med andra RTTs 

inom Europa och över världen för 
utbyte av kunskap, åsikter och idéer.

• Interagera med andra professioner för 
att skapa synergier för en multidisci-
plinär ingång till cancerbehandling.

• Uppmuntra en ökad förståelse för 
det vetenskapliga underlaget för vår 
profession och lära/lära ut om nya 
tekniker och förhållningssätt.

Detta gör vi bland annat genom 
ESTRO-kongresserna, där vi ansvarar 
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för innehållet i RTT-spåret samt för en 
för-möteskurs. Vi har också arrangerat 
en första workshop för RTTs. På den 
avhandlades; utbildning, IGRT och proton-
behandling. Förhoppnings kommer vi att 
kunna arrangera fler liknande workshops. 

RTTs är också delaktiga som lärare 
i ett antal av ESTROs olika kurser. Vi 
kommer också att arrangera webbinarier 
framöver inom olika områden. Bland 
annat kommer den förmöteskurs som 
skulle ha inlett årets ESTRO-kongress att 
ges helt digitalt. RTT-kursen heter Rese-
arch for RTTs och datum för de digitala 
förmöteskurserna kommer att publiceras 
under september. Även årets ESTRO-
möte som, skulle gått av stapeln i april i 
Wien, flyttades dels fram till den 28/11 till 
1/12 och hölls dessutom helt digitalt. 

RTT Committee, eller medlemmar 
därur, har också ett core curriculium 
publicerat när det gäller utbildning, 
liksom Guidelines for Positioning, 
Immobilisation and Position Verification 
of Head and Neck Cancer for RTTs. Det 
har också getts ut rekommendationer 
för strålbehandling under covid-19. 
Dessa finns att läsa (och ladda ner) från 
ESTROs hemsida, www.estro.org.

ESTRO står bakom flera publikatio-
ner varav ”den gröna”, Radiotherapy 
& Oncology, är den mest kända. Sedan 
några år tillbaka har man även tre 
open-access tidskrifter; ctRO (Clinical 
and Translational Radiation Oncology), 
phirRO (Physics and Imaging in Radia-
tion Oncology) och tipsRO (Technical 
Innovations and Patient Support in 
Radiation Oncology). Den sistnämnda 
är RTT-tidskriften med två RTTs som 
editors. Den har stor spridning bland 
kollegerna världen över, så tänk gärna 
på den om ni har spännande/intressanta 
projekt att dela med er av.

Gruppen har möten flera gånger om 
året, oftast två möten där vi samlas på 
samma plats, och ett antal web-möten 
däremellan. Just nu enbart via webben 
och långa mail.

Det vi jobbar aktivt med just nu är 
EPTN - European Particle Therapy 
Network – att definiera områden där 
RTT representation är viktig, men 
kanske saknas i dagsläget, tex. inom 
utbildning, men även inom arbetsgrup-
pen IGRT. Bla kommer vi att mer aktivt 
delta i EPTNs aktiviteter och möten.

Programmet för årets ESTRO-kon-

gress som förhoppningsvis kommer att 
gå av stapeln i Madrid 7-11 maj 2021 
börjar blir klart och det börjar redan 
funderas på ämnesområden för kon-
gressen därefter. Förmöteskursen blir 
Clinical implementation of surface 
guided radiotherapy (SGRT). Det 
kommer också att ges en kurs på ämnet 
”Leadership”. Deadline för abstracts är 
den 28 oktober, så det är bara att sätta 
igång! 2022 kommer ESTRO kongressen 
att landa i Köpenhamn (6-10/5).

Via ESTRO kan man också söka 
Mobility Grants. Det innebär att en 
enskild, eller ett team (gärna multi-
professionellt) kan ansöka om medel 
för att besöka en annan enhet inom 
Europa, kanske för att lära sig en ny 
behandlingsteknik, undersöka en ny 
fixation eller titta på något speciellt 
system. Vanliga år går ansökningstiden 
ut i maj, i år är den uppskjuten till slutet 
av oktober.

Läs mera på ESTROs hemsida;  

www.estro.org. Där finns information 

om kurser, möten och annat aktuellt inom 

europeisk strålbehandling och onkologi.

Hoppas vi kan ses i Madrid (eller 
Köpenhamn). •

Vi på tidningen Cancervården vill 
uppmärksamma och gratulera 
Martina Jarnström, sjuksköter-

ska på hematologi- och onkologienheten 
på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, 
som blev sjuksköterskan som fick ta 
emot Vårdförbundspriset på 500 000 
kronor på Vårdgalan i november. Hon 
hyllas för sitt arbete med att låta 
patienter bli mer delaktiga i sin vård 
genom att själva lära sig koppla bort sin 
cytostatika pump i hemmet. 

Priset får hon för sitt arbete med att 
lära patienter som har cytostikabehand-
ling att sköta sina pumpar själv i hem-
met. Det gör att de blir mer delaktiga i 
sin vård, slipper tidskrävande resor till 
sjukhuset och blir friare. 

Martinas tanken med projektet från 
början var att det kunde vara skönt 
för patienterna att slippa de besök 
som bara handlar om att koppla bort 

cytostatikapumpen. 
Det blir många 
sjukhusbesök ändå för 
dessa patienter. Det 
handlar om att skapa 
ett verkligt värde för 
patienten – inte för 
personalen. Då får man 
lyssna in vad är det som 
är viktigt för patienten 
och anhöriga.

Martina Jarnström 
skrev om initiativet här 
i Cancervården i Nr 4 
2019.

Vårdförbundspriset
• Vårdförbundspriset, som delas ut 

tillsammans med Folksam, är ett 
av de största priserna inom svensk 
hälso- och sjukvård, med pris-
summan 500 000 kronor.

• Priset delas ut till medlemmar i 
Vårdförbundet som arbetar för en 
förbättring för patienter med hjälp 
av personcentrerad vård. •

Grattis Martina!  
Tilldelas Vårdförbundspriset 2020!



ARTIKEL

40.

Emma heter jag, och är det 
senaste tillskottet till redaktio-
nen, med förhoppning om att 
kunna förverkliga min dröm 

om att få jobba med det skriva ordet i 
kombination med det jag brinner för – 
att hjälpa människor. 

Jag arbetar på Onkologiska kliniken 
i Kalmar och kan även titulera mig 
specialistsjuksköterska inom avancerad 
cancervård då jag i mitten av januari 
tog examen efter 2-års studier på 
halvfart. Nu är jag tillbaka på kliniken 
på heltid där jag kombinerar arbete 
på onkologiska dagvården och mot-
tagningen med arbete på klinikens 
prövningsenhet där jag är en av tre 
forskningssjuksköterskor.

Under en arbetsdag på onkologiska 
dagvården är mitt uppdrag att admi-
nistrera och ansvara för patientens 
onkologiska behandling – ett arbete som 
kräver såväl medicintekniska färdig-
heter som förmåga att kunna förmedla 
trygghet till patient och anhöriga. Varje 
patientmöte är unikt, vilket både är den 
största utmaningen, men också den 
största charmen med arbetet.

På onkologiska mottagningen har 
sjuksköterskan två huvuduppdrag. 
Det ena uppdraget är att informera 

patienter som kommer på sitt första 
besök och planera inför en eventuell 
behandling. Det andra uppdraget är 
att följa upp patienter som är under 
onkologisk behandling och planera 
fortsatt behandling om det är aktuellt. 
Det är ett arbete där kroppens alla sin-
nen används i syfte att försöka läsa av 
situationen för att kunna möta patient 
och anhöriga där de befinner sig. Dessa 
möten är ofta känslofulla, vilket gör 
det till ett svårt men stimulerande och 
utvecklande uppdrag. 

På kliniska prövningsenheten 
började jag för ungefär ett år sedan 
och har därmed inte hunnit skaffa mig 
så mycket erfarenhet ännu. Forskning 
har emellertid alltid fascinerat mig 
och jag är stolt över min roll som 
forskningssjuksköterska och att få bidra 
till utvecklingen av morgondagens 
cancervård.

Känslan av att göra skillnad
Det bästa med arbetet på Onkologiska 
kliniken är känslan av att göra skill-
nad - varje dag. Att möta svårt sjuka 
människor och deras anhöriga i en svår 
situation kan tyckas skrämmande och 
otäckt. Frågor som många säkerligen 
ställer sig är hur man bemöter någon 

som lever med en obotlig sjukdom och 
vad det är okej att prata om. Hur orkar 
man som sjuksköterska arbeta med 
vetskapen om att mötet med patienten 
och dess anhöriga kan vara det sista? 
Detta är funderingar som jag och många 
av mina kollegor hade innan vi började 
på kliniken. Emellertid visade det sig att 
arbetet ofta innebär något helt annat. 
Att möta svårt sjuka patienter och deras 
anhöriga handlar ofta om att försöka 
locka fram livsglädjen - vilken ofta är 
starkt förankrad inom dessa individer. 
Jag och mina kollegor slås dagligen av 
vilken styrka våra patienter och deras 
anhöriga har. Mötena innehåller såväl 
skratt som gråt och är oerhört beri-
kande även om det såklart förekommer 
många tuffa och svåra samtal också. Det 
är ett jobb som är mentalt krävande, 
vilket troligen har bidragit till den 
sammansvetsade personalgrupp som 
jag har förmånen att vara en del av. På 
min arbetsplats finns det alltid någon 
kollega att rådfråga eller att dela tankar 
och känslor med. Trots att mitt arbete 
i vissa avseenden har en stark koppling 
till livets ändlighet är det inte så som jag 
väljer att se det. Jag ser det istället som 
att jag jobbar med möjligheten att göra 
skillnad - här och nu. •

”Jag jobbar med möjligheten  
att göra skillnad - här och nu”

Emma Larsson, ny redaktionsmedlem till Cancervården:

J
ag startade min resa inom 
onkologin 2013 som nyutex-
aminerad sjuksköterska på 
en onkologisk vårdavdelning 

i Västerås. Jag fattade tycke för den 
viktiga, avancerade vården och de 
fantastiska patienterna jag mötte där. 
Senare har jag vidareutbildat mig 
inom strålbehandling och onkologisk 

omvårdnad, jag var dessutom med om 
den stora flytten från Radiumhemmet 
på Karolinska till NKS och var med och 
startade upp den största strålbehand-
lingsavdelningen i Sverige! 

Idag arbetar jag på strålbehandlings-
avdelningen på Universitetssjukhuset 
i Linköping. Jag brinner för att stötta 
patienterna på deras resa genom olika 

cancerbehandlingar och att arbeta inom 
ett område som är i ständig utveckling 
med ny forskning. Det ska bli otroligt 
roligt att få representera Sverige i EONS 
nätverk YCN för att få utbyte av andra 
unga sjuksköterskor som möter samma 
prövningar inom arbetslivet, samt att få 
fler unga att få upp ögonen för hur givande 
det är att arbeta inom cancervården. •

Emma Ravandoni – presenterar sig

Hon är sveriges representant i EONS 
nätverk Young Cancer Nurses (YCN)
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Sjuksköterskor
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Som tidigare meddelats har årets Onkologidagarna flyttats 
till den 13-15 september. Tema är "Var går gränsen", en allt 
viktigare frågeställning i vår yrkesvardag. Välkomna!
För mer information och anmälan: www.onkologidagarna.se

Maria Fjell
Supportive care for patients with breast cancer 
by using an interactive app during neoadjuvant 
chemotherapy - a Randomized Controlled Trial

Disputationen ägde rum den 14 januari 2021,  
Institutionen H1 neurobiologi, vårdvetenskap och 
samhälle, Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg.

Föreningen beviljar stipendier för dig som är  
medlem i vår förening, och har varit medlem 
sedan föregående år som ansökan har skickats in.

Avsikten med stipendierna är att uppmuntra 
medlemmar att initiera och delta i projekt vars syfte 
är att utveckla och förbättra svensk cancervård. 
Föreningens stipendier kan med fördel användas 
för studie- eller konferensresor, nationellt eller 
internationellt. Man kan även söka för projekt, 
bildande av nätverk och andra aktiviteter som ingår 
i sjuksköterskornas arbetsfält. Stipendierna kommer 
att fördelas och kan sökas enskilt eller i grupp 
(nätverksstipendium).

Följande stipendier finns att söka för året:
4 st á 5 000 kr med sista ansökan 15 mars.
4 st á 5 000 kr med sista ansökan 15 maj.
4 st á 5 000 kr med sista ansökan 15 september.

Aktuell disputation

Onkologidagarna 2021 

Aktuella medlems- 
stipendier 2021

ESTRO 2021
ESTRO 2021 är planerad att äga rum i Madrid, 
Spanien, den 27-31 augusti. 

Det finns ett stort behov att kunna samlas igen för 
att nätverka och dela kunskap. För att kunna göra 
detta på ett coronasäkert sätt, kommer ESTRO 
2021 att vara ett blandat program, med både utbud 
på plats i Madrid och digitala delar.  

Registreringen för är nu öppen.
För registrering samt mer information: 
www.estro.org/Congresses/ESTRO-2021

Vi har stora förhoppningar på att mötet kommer att bli av men vi 
tar hänsyn till rådande Covid-19 situationen. Vi kommer att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi ser till att vi har 
en pågående dialog med alla medarrangörer.

Illustration: alexandertrou / stock.adobe.com
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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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Rehab för livet

Rehabcenter Mösseberg

Vi vet att en cancersjukdom ofta påverkar på flera plan  
– fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Till oss på 
Rehabcenter Mösseberg i Falköping välkomnar vi den 
som genomgått sin cancerbehandling och är redo för 
nästa steg.

Vi lägger upp en individuell rehabplan med bland annat 
fysisk träning, samtal och föreläsningar. Personer som 
kommer till oss får träffa andra i liknande situation och 

tid för återhämtning. Men viktigast av allt är kanske  
är att våra gäster får med sig värdefull kunskap och  
nya verktyg att använda hemma i vardagen och livet.

Vi tar emot patienter från hela Sverige. Läs mer om 
vår rehabilitering och hur du remiterar på vår webb: 
brackediakoni.se/mosseberg/cancerrehabilitering 
eller scanna qr-koden med din mobilkamera.
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RESOURCE ® ULTRA
Med fokus på förbättrade behandlingsresultat 28 g 

protein*
3 g 

leucin*

450
kcal*

Resource® Ultra är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. 
Ska användas på inrådan av läkare eller dietist. För kostbehandling av 
patienter med malnutrition eller med risk för malnutrition.

Information till hälso- och sjukvårdspersonal
www.nestlehealthscience.se

NYHET!
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*/200 ml

Resource® Ultra är vår mest koncentrerade 
 näringsdryck med ett extra högt protein- och 
energiinnehåll. Drycken innehåller högkva-
litativt  protein med stor andel vassleprotein 
(42 % vassle, 58 % kasein), som är naturligt 
rik på den essentiella aminosyran leucin. 
Resource® Ultra fi nns i fyra goda smaker och 
två olika format – 125 och 200 ml.
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