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BRAFTOVI

450 mga

~12 TIMMARS MELLANRUM

6 x 75 mg

MEKTOVI
45 mg

2:a DOSEN

3 x 15 mg

1:a DOSEN

MEKTOVI
45 mg

3 x 15 mg

En gång om dagen 
(på morgon ELLER på kvällen).

Svälj doserna hela med vatten 

Behöver inte stå i kylskåp;  
förvara BRAFTOVI under 30 °C 

Kontinuerlig dosering utan avbrott
BRAFTOVI inom de 12 timmarna 
före nästa dos.

timmar
6 MEKTOVI inom de 6 timmarna 

före nästa dos.

12
timmar

Vid missad dos ska patienterna inte ta den 
missade dosen av:

BRAFTOVI® + MEKTOVI® rekommenderad dosering1,2

Bekräfta närvaron av BRAF-V600 före behandlingen.

Braftovi® ▼ (enkorafenib) Rx, F, Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska 
medel, proteinkinashämmare, ATC-kod: L01EC03
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon posi-
tiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Beredningsform: Kapslar á 50 
mg eller 75 mg. Dosering: Behandling med enkorafenib ska inledas av och ske 
under översyn av läkare med erfarenhet av användning av cancerläkemedel. 
Melanom
Rekommenderad dos enkorafenib är 450 mg (sex 75 mg-kapslar) en gång 
dagligen, när det används i kombination med binimetinib. 
Kolorektal cancer
Rekommenderad dos enkorafenib är 300 mg (fyra 75 mg-kapslar) en gång 
dagligen, när det används i kombination med cetuximab. 
Verksamma beståndsdelar: enkorafenib. Indikation: enkorafenib i kombination 
med binimetinib är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-resek-
tabelt eller metastaserat melanom med en BRAFV600-mutation; i kombination 
med cetuximab för behandling av vuxna patienter med metastaserad kol-
orektalcancer (mCRC) med en BRAFV600E-mutation, som tidigare har fått sys-
temisk behandling. Innan patienterna tar enkorafenib måste ett validerat test 
utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAFV600. Varningar och 
försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet angående 
test av BRAF mutation, vänsterkammardysfunktion (LVD), blödning, ögon-
biverkningar, QT-förlängning, nya primära maligniteter, avvikande levervärden, 
nedsatt leverfunktion, effekter av andra läkemedel på enkorafenib se www.
fass.se. Fullständig information om varningar och försiktighet finns i avsnitt 
4.4 i produktresumén för enkorafenib. Interaktioner med andra läkemedel och 
övriga interaktioner: Enkorafenib metaboliseras främst av CYP3A4. Samtidig 
administrering av enkorafenib och starka CYP3A4-hämmare ska därför undvi-
kas, samt att måttliga CYP3A4-hämmare och CYP3A4-substrat ska administre-
ras med försiktighet. Alternativa substanser med ingen eller minimal potential 
att inducera CYP3A ska övervägas. Fullständig information finns avsnitt 4.5  
i produktresumén. Produktresuméns senaste översyn 2021-08-09.

Mektovi® ▼ (binimetinib) Rx, F, Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska 
medel, proteinkinashämmare, ATC-kod:  L01EE03. 
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv 
effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Beredningsform: Tabletter á 15 mg.
Verksam beståndsdel: binimetinib. Dosering: Behandling med binimetinib i 
kombination med enkorafenib ska inledas av och ske under översyn av läkare 
med erfarenhet av användning av cancerläkemedel. Den rekommenderade 
dosen binimetinib är 45 mg (tre 15 mg-tabletter) två gånger dagligen med 
cirka 12 timmars intervall, vilket motsvarar en total daglig dos på 90 mg.  
Indikation: binimetinib i kombination med enkorafenib är avsett för behandling 
av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en 
BRAFV600-mutation. Innan patienterna tar binimetinib måste ett validerat test 
utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAFV600. Varningar och 
försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet angående 
test av BRAF-mutation, patienter vars sjukdom progredierat på en BRAF-häm-
mare, patienter med hjärnmetastaser, Vänsterkammardysfunktion (LVD), blöd-
ning, ögonbiverkningar, Förhöjt kreatinfosfokinas (CK) och rabdomyolys, hy-
pertoni, Venös tromboembolism (VTE), Pneumoni/interstitiell lungsjukdom 
(ILS), Nya primära maligniteter, Avvikande levervärden, Nedsatt leverfunktion, 
laktosintolerans se www.fass.se. Fullständing information om varningar och 
försiktighet finns i avsnitt 4.4. i produktresumé för MEKTOVI. Produktresuméns 
senaste översyn 2021-08-09.

För fullständig förskrivarinformation och pris vänligen se respektive produkt-
resumé på www.fass.se. Pierre Fabre Pharma Norden AB. Tel: 08-625 33 50. 
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. 
vigilancenorden@pierre-fabre.com, www.pierrefabrepharma.se

▼  Dessa läkemedel är föremål för utökad övervakning.

© 2021 Pierre Fabre, all rights reserved. BRAFTOVI® is a trademark of Array BioPharma Inc., a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc. MEKTOVI® is a trademark 
of Array BioPharma Inc. a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc.

BRAFTOVI®▼ (enkorafenib) + MEKTOVI®▼ (binimetinib) 
för vuxna patienter med icke-resektabelt eller 
metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation.

Kan tas med eller utan mat, men aldrig med grapefruktjuice.
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Ledaren Ordförandes rader

I detta nummer fokuserar vi på palliativ vård. Egentligen, 
om jag tänker efter, så har jag arbetat med palliativ vård 
sedan jag började på Onkologen på Södersjukhuset 1995. 
Väldigt många patienter jag vårdat och följt har ju varit svårt 
sjuka och även de som blivit friska har ofta behövt stöd, 
symptomlindring och palliativ vård! 

Världshälsoorganisationen (WHO) ändrade definitionen 
för några år sedan och förtydligade att palliativ vård omfattar 
alla patienter och närstående med allvarlig sjukdom, oavsett 
sjukdomsstadium. Oavsett detta med en ny definition, behö-
ver vi bli bättre på att förtydliga vad vi menar med palliativ 
vård. Det finns undersökningar som visar att patienter och 
närstående i de flesta fall tror att palliativ vård är lika med 
vård i livets slut. Det är något vi måste hantera, för samtidigt 
finns det forskning som visar att om palliativ vård integre-
ras tidigare i sjukdomsförloppet med ”akut” cancervård, 
förbättras symtomlindringen och livskvaliteten. Några studier 
visar även på förlängd överlevnad. Min personliga vision är att 
vi inom cancervården ser den palliativa vården som en lika 
självklar del som den ”akuta” cancervården som behandlar 
och följer upp efter cancerbehandling.

Dessa reflektioner kring ämnet i detta nummer leder in 
på Onkologidagarna som återigen ställas in. Detta är ju 
verkligen ledsamt för alla som anmält sig och längtat efter 
att få träffa kollegor och bli inspirerade, för föreläsarna 
och vi som planerat och arbetat hårt för att detta skulle 
bli av. Temat för Onkologidagarna var tänkt att vara ”Var 
går gränsen” om gränsdragningar. Till exempel kring 
gränsen mellan vuxen och barn, cancerbehandling av 
äldre människor och gränsen palliativ kurativ, med etiska 
aspekter runt det. Vi beslutade att Onkologidagarna och 
dess program helt enkelt flyttas till mars 2022. Vi tycker 
program och tema bara blir mer och mer aktuellt.

Vi planerar även en utbildningsdag tillsammans med 
HEMSIS-nätverket för sjuksköterskor i hematologisk vård 
och representanter för läkemedelsindustrin den 10 februari 
2022 i Stockholm. Håll utkik efter detta! 

Ni som missat European Oncology Nursing societies webi-
nar kring patient säkerhet, kan se dem under ett halvår på 
YouTube: EONS Online Patient and Occupational Safety 
Webinars EONS - The European Oncology Nursing Society  
(cancernurse.eu)

Vi vill även tipsa om Swedpos webinar som även de finns 
ute på YouTube, kring cancerrehabilitering, symtomlindring 
och mer därtill. 

Slutligen, men så extremt viktigt, vill vi i styrelsen flagga 
för vårt nätverk för yngre sjuksköterskor i cancervård. Här 
vill vi ha mer medlemmar. Vi upplever att det ofta kan vara 
svårare för dem som är mer nya att få åka på en utbildning, 
möte eller dylikt och att det inte alltid finns stöd och resurser 
för att verkligen se och ”fånga upp” våra yngre kollegor som 
arbetar i en cancervård, En arbetsmiljö som blir allt mer 
komplex och ibland är stressig. När man är ny som sjukskö-
terska i cancervården, så finns behov 
av före bilder och mentorer och i vårt 
nätverk, som leds av Emma Ravandoni, 
vill vi satsa på just detta. Hör gärna av 
er till oss om du är intresserad! •

”Min vision är att vi inom cancervården ser 
den palliativa vården som en lika självklar 
del som den "akuta" cancervården”

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

Ordförande
Helena Ullgren
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FÖR PATIENTER MED:1-6
• HR+
• HER2-
• N0/N1
•  TIDIG INVASIV  

BRÖSTCANCER
a  Prediktion om kemoterapinytta för N0-patienter blev bevisat 

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

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

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

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

Det har aldrig varit 
mer tydligt
Predikerar kemoterapinyttaa,1-7
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ARTIKEL

För dina patienter med nedsatt fysisk förmåga 

KRAFTEN I EN  
UNIK KOMBINATION

RESOURCE® ACTIV är en näringsmässigt komplett energi- och proteinrik näringsdryck  
som är rik på omega-3, D-vitamin och kalcium. Dessa näringsämnen är särskilt viktiga  
för att bibehålla muskelmassa, muskelstyrka och ett starkt skelett – faktorer som kan  
minska risken för fall, frakturer och funktionell nedgång hos äldre.1-4

RESOURCE® ACTIV innehåller dessutom prebiotiska fiber och har ett relativt lågt kolhydrat-
innehåll (12,6 g per 100 ml). Med sin unika sammansättning kan RESOURCE® ACTIV hjälpa  
dina patienter med funktionell nedgång att återfå sin fysiska förmåga. 

Till hälso- och sjukvårdspersonal

RESOURCE® ACTIV är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Ska användas under medicinsk övervakning.  
Avsedd för kostbehandling av patienter med malnutrition eller med risk för malnutrition.

Referens: 1. Cramer et al.  JAMDA 2016; 17:1044-1055. 2. Abizanda et al. JAMDA 2015; 16: 439. 3. Tessier, Chevalier.  
Nutrients 2018; 10: 1099. 4. Nascimentoc et al. Free Radical Biology and Medicine 2019; 132: 42-49.

www.nestlehealthscience.se

20 g protein 
2,2 g leucin

/flaska (200 ml)

3 g 
prebiotiska 

fiber

700 mg omega-3
220 mg EPA
110 mg DHA

NYHET!

13,6 μg D-vitamin   
480 mg Kalcium

320 kcal
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Här kommer tredje numret av Cancervården för 2021! 
Hoppas alla har haft en fantastisk sommar och att ni kunnat 
vara lediga en del och njuta av det. Jag vet att man på 
många ställen i vården haft en riktigt tung sommar och 
pandemin hänger fortfarande över oss. Men vi får tro att det 
snart är över. 

När jag började skriva dessa ord var det bara några 
dagar kvar till Onkologidagarna i Uppsala. Tror vi var 
många som sett fram emot den och det hade varit väldigt 
roligt om det äntligen hade kunnat genomföras. Men tyvärr 
ändrades allt och dagarna sköts upp. Nu får vi i stället se 
fram emot vecka 12 2022. Då bara måste det fungera med 
en fysisk konferens!

Något positivt med pandemin har dock varit att det fun-
nits och finns många webbinarier och digitala föreläsningar 
att ta del av. Många arbetsplatser har sett till att så många 
som möjligt har fått vara med på det. Håll utkik efter vad 
som erbjuds och försök delta i dessa. Ett tips till er alla  
var ni kan hitta utbildningar är på RCC i samverkan,  
www.cancercentrum.se. För er i Stockholm vill jag också 
tipsa om Palliativt Kunskaps Centrum, www.pkc.sll.se. 

Temat för detta nummer är Palliativ vård, ett brett och 
spännande område. Vi belyser närstående genom Rakel 
Eklund artikel om barn som närstående i palliativ vård. Även 
Maria Norinder tar upp närstående och deras behov av stöd 
som närstående i hemsjukvården. 

Samtal är en viktig del i palliativ vård. Missa inte Christina 
Melin Johanssons artikel, Samtal vid hot om obotlig sjuk-
dom och död. Olika typer av sår ser vi också ibland inom den 
palliativa vården. Vi har med två intressanta artiklar om sår 

inom palliativvård och beslutsstöd kring maligna sår skrivna 
av Liselotte Sahlberg och Susanne Dufva. Missa inte det! 

Vi fortsätter med den uppskattade artikelserien I huvudet 
på en forskare där vi lyfter fram intressanta forskare och 
intressant forskning som pågår inom vårt område. I detta 
nummer har vi intervjuat Anette Alvariza, professor i palliativ 
vård, leg specialistsjuksköterska och ämnesföreträdare i 
forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Anette 
disputerade 2012 vid Örebro Universitet med sin avhandling 
A support group programme for family members: an 
interverntion during ongoing palliative care.

Missa inte heller Marianne Kinnunens starka text på sidan 
37 om den cancerresa hon kämpat med under drygt två år.

Jag vill uppmana er alla som skriver uppsatser, driver 
projekt eller förändringsarbeten att fundera ett varv på om 
det inte kan vara något att publicera i tidningen så att även 
andra kan lära sig av era erfarenheter och resultat. Kontakta 
gärna oss i redaktionen och dela med er av era tankar. 
Samma sak gäller om ni vill berätta något om er verksamhet. 
Kontaktuppgifter finns längre bak i tidningen.

Nästa nummer av Cancervården kommer lagom till advent 
och då är tanken att temat ska vara Omvårdnadsutveckling. 
Vi tar gärna emot tips, idéer och texter som skulle kunna 
passa in inom detta tema. Har ni ett spännande utvecklings-
projekt så tveka inte att höra av er. 

Var nu rädda om varandra och var väldigt stolta över det 
fantastiska arbete ni gör ute i vården för alla patienter!

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

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!



8.

KRÖNIKA

E
n varm, men på samma gång 
isande våg sköljer över mig och 
får kroppens inre maskineri att 
gå igång på högvarv. Hjärtat 

bankar hårt i bröstet och munnen 
känns snustorr till följd av minskad 
salivutsöndring. Sinnesintrycken 
begränsas till att omfatta signaler som 
är essentiella och svettdropparna som 
pärlar min panna och hotar att rinna 
ner i ögonen och som jag normalt sett 
instinktivt hade torkat bort är jag helt 
omedveten om. Skulle någon fråga 
mig vad jag heter skulle jag antagligen 
ha kommit med en falsk utsaga – om 
jag nu överhuvudtaget skulle få fram 
några ord överhuvudtaget. Fight or 
fly – ett mantra som uppfyller hela min 
existens. Och det är ingen tvekan om 
vilket jag väljer. 

Det var en vacker morgon, solens 
strålar fick det daggvåta gräset att 
gnistra, fåglarna kvittrade och naturens 
grönska var total. Äntligen kunde jag 
byta löpartightsen, som alltid envisades 
med att korva sig på fel ställe, mot 
shorts och löparjackan, som trots dess 
väderskyddande egenskaper aldrig 
motsvarade det regn eller den blåst som 
mötte mig, mot ett tunt träningslinne. 
Ett tecken på att sommaren var nära. En 
extra knut på skosnörena – först vänster 
sko, sen höger och en knapptryckning 
på klockan som proklamerade att min 
tid av total frihet hade börjat. Inga 
måsten eller krav. Inga mail eller sms 
att behöva besvara. Ingen annan än mig 
själv och mina sinnesintryck att behöva 
ta hänsyn till. Jag noterade hur asfalten 
under skosulorna förbyttes mot grus 
som knastrade rytmiskt i takt med min 
stegisättning. Jag kände en svag fläkt 
från havet och lukten av tång. En doft 

som väckte minnen om barndomens 
campingsemestrar. En tid av förväntan, 
glädje och trygghet. Jag ser en ny bil 
på en av uppfarterna. Metallicfärgen 
blänker och de sportiga fälgarna andas 
körglädje. Det är bilvärldens motsva-
righet till djurrikets gepard – snabb, 
exklusiv och eftertraktad. 

Solen bränner på axlarna. Det kommer 
att bli ännu en stranddag för alla 
soldyrkare och det skuggigare partiet är 
för första gången på länge efterlängtat. 
Alla veckors löpning i piskande regn 
och vindpinade iskyla är ännu i färskt 
minne. Skor som tjippar, den våta löpar-
jackan som klibbar mot överarmarna 
och håret som är lika blött innan som 
efter duschen. Så händer det. I samma 
sekvens som jag ska sätta ner min 
högra fot ser jag hur det rör sig exakt 
där min fot inom en nanosekund ska 
landa. Pulsen som redan är medelhög 
rusar och i samma stund som det sker 
känner jag hur rysningen får nackhåret 
och håret på underarmarna att resa sig. 
Bilden av sicksackmönstret etsar sig 
fast på näthinnan och kroppens svar på 
detta avslöjas när klockan vibrerar vid 
kommande kilometeruppdatering. Det 
blir nytt rekord.

Trots att jag så här i efterhand inser att 
vi båda två stod inför valet fight or fly 
– och dessutom valde samma alternativ 
så kan jag inte annat än banna denna 
ringlande varelse för att bokstavligt talat 
tvingat mig att springa för livet. Det 
abrupta mötet gav dagens löparrunda 
en dimension som jag inte räknat med, 
men precis som barnet som ramlat 
för tredje gången i sin iver att lära sig 
cykla så sprang jag vidare utan att låta 
rädslan paralysera mig. Att ställa in 

kommande löparrunda var det inte tal 
om, inte heller att välja en annan stig än 
min vanliga. Min uppfattning är att ett 
ständigt undvikande av det som räder 
oss är som att irra in sig i ett hörn. Du 
kommer ingenstans och strategin kom-
mer aldrig att kunna generera mod och 
styrka att ta dig vidare. Jonatan, i Astrid 
Lindgrens ”Bröderna Lejonhjärta” 
tydliggör detta bra när han berättar för 
lillebror Skorpan att man ibland måste 
göra saker även om det är farligt – för 
annars är man ingen människa utan 
bara en liten lort. 

Sagt och gjort, efterföljande löprunda 
innebar som vanligt en hänförelse av 
naturens olika intryck – havet som glitt-
rade och svanungarna som gjorde sin 
första simtur. När det skuggiga partiet 
närmade sig försvann emellertid min 
förmåga att uppfatta fåglarnas kvitter, 
vindens fläktande eller katten som satt 
i dikeskanten. Däremot noterade jag 
varenda liten kvist på marken, varje 
skogssnigel och vartenda löv som 
prasslade. •

KRÖNIKÖR 
Emma Larsson är specialistsjuksköterska inom avancerad cancervård. Hon arbetar  
på Onkologiska kliniken i Kalmar och ingår i tidningen Cancervårdens redaktion.

Fight or fly  
– Att våga konfrontera rädslorna

Foto: P
rivat
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Utökat samarbete mellan 
palliativ medicin och 
onkologi för ökad livskvalitet

Emma Larsson
Redaktionen Cancervården

När bot inte längre är möjlig inriktas behandlingen på att göra 
patientens återstående levnadstid så bra och symtomfri som möjligt. 
Vården övergår då från att vara kurativ till palliativ med syfte att 
försöka optimera patientens livskvalitet och se över och stötta hela 
livssituationen, i vilken närstående ofta har en betydande roll. 

S
ynen på palliativ vård har 
förändrats över tid, vilket 
det Nationella Vårdpro-
grammet för palliativ vård 

som infördes 2012, har bidragit till. I 
vårdprogrammet framgår tydligt att 
det finns ett värde i att introducera ett 
palliativt förhållningssätt i ett tidigt 
skede parallellt med livsuppehållande 
behandling. Det läggs också stor vikt 
på kommunikation och samarbete. 
Vårdprogrammet beskriver även 
förutsättningar i form av utbildning, 
kompetens och organisation som krävs 
för en jämlik och god palliativ vård. 

Ursula Scheibling, överläkare, onko-
log, hematolog, internmedicinare och 
specialist i palliativ medicin, har arbetat 
med specialiserad palliativ vård sedan 
2007. Idag arbetar hon på Palliativa 
Enheten på Västerviks sjukhus som 
öppnade i januari 2020. Hon ingår även 
i styrelsen för Svensk Förening för 
Palliativ Medicin sedan 2017.

– Kunskapen om palliativ vård på 
onkologiska kliniker upplever jag är 
bättre idag än för tio år sedan och 

Foto: D
aniel N

estor

Intervju med överläkare Ursula Scheibling 

Forts. nästa sida

Ursula Scheibling
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idag är det vanligare med konsultverk-
samhet mellan dessa kliniker. Dock 
behöver kunskapsnivån om exempelvis 
generell symtomlindring inom den 
onkologiska vården bli bättre. Denna 
kunskap bör ingå i grundutbildningen, 
menar Ursula.

Just hantering av smärta är det van-
ligaste symtomet som föranleder remiss 
till det palliativa teamet. I samband 
med att det palliativa teamet träffar 
patienten uppdagas emellertid ofta fler 
besvär. Det näst vanligaste symtomet är 
GI-problem i form av viktnedgång och 
illamående, följt av fatigue.

– En vanlig uppfattning hos can-
cerpatienter är att cancersjukdomen 
innebär att de måste utstå symtom och 
det är inte alltid att patienter tar upp 
symtom som de lider av då de tror att 
det är sådant som de måste acceptera 
och inget som går att göra något åt, 
berättar Ursula. 

Det är av stor vikt att kunna erbjuda 
patienten ett palliativt förhållningssätt 
redan tidigt under den onkologiska 

behandlingen. Aktiv uppföljning och 
behandling av patientens mående 
ger förutsättningar för att patienten 
är väl symtomlindrad och det i sin 
tur ger bättre förutsättningar för att 
kunna erhålla onkologisk behandling. 
Försämring av patientens mående kan 
vara relaterad till progress av grund-
sjukdomen men även till behandlings-
komplikationer. Palliativa enheter har 
en viktig roll som stöd till den onkolo-
giska verksamheten. Till exempel som 
konsultstöd eller genom att under en 
tid bistå med uppföljning av patientens 
symtomlindring. 

– Återkoppling kan hjälpa onkolo-
gen, men vi är tydliga med att berätta 
för patienten att vår huvuduppgift är 
att behandla symtomen och inte att ta 
ställning till om patienten ska fortsätta 
med sin onkologiska behandling eller 
inte, betonar Ursula. 

Palliativ vård - ett laddat ämne
Kunskapen om att palliativ vård inte 
enbart innefattar vård i livets slutskede 

och att det inte är något som förkortar 
patientens liv kan inte nog betonas. 

– Palliativ vård har ingenting med 
dödshjälp att göra utan syftar till att 
hjälpa patienten att må så bra som 
möjligt. Palliativ vård handlar inte 
om att undanhålla patienten onkolo-
gisk behandling eller att fatta beslut 
huruvida onkologisk vård ska avslutas 
eller ej, poängterar Ursula och betonar 
att palliativ vård snarare kan ha en 
gynnsam effekt för patienten.

Hon påpekar att studier visar att 
god symtomlindring kan bidra till ett 
bättre performance status, vilket i sin 
tur skapar förutsättningar för bättre 
behandlingseffekt. 

Patienter med metastaserad sjukdom 
och hög symtombörda har behov av 
symtomlindring och även om den 
onkologiska behandlingen kan minska 
symtombördan så utesluter inte det att 
annan vårdgivare som exempelvis en 
distriktsläkare eller palliativ enhet ser 
på patientens behov utifrån ett palliativt 
förhållningssätt. Vid svåra symtom och 

Det är viktigt att kunna erbjuda patienten ett palliativt förhållningssätt redan tidigt under den onkologiska behandlingen. 

Foto: M
onkey B

usiness / stock.adobe.com
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nedsatt allmäntillstånd i det initiala 
sjukdomsskedet kan detta vara moti-
verat redan innan patienten har hunnit 
träffa en onkolog då det beslutats om 
behandling ska ges eller inte. 

Att kommunicera behovet av anslut-
ning till en palliativ enhet till patienten 
kan emellertid vara en utmaning. Ursula 
upplever att många läkare har svårt att 
använda ordet palliativ och obotlig, men 
att patienten ofta själv är medveten om 
sin situation.

– Vi ska inte vara rädda för att 
använda ordet ”palliativ”, men måste 
vara tydliga med att informera patienten 
om att detta inte är detsamma som att 
säga att ”du kommer att dö snart”.

Systematiska arbetsmetoder behövs
Ett väletablerat samarbete mellan 
onkologer och specialister inom pallia-
tiv medicin är önskvärt och i Västervik 
fungerar detta samarbete väl. Sjukskö-
terskorna på onkologiska dagvården 
skattar patientens symtom enligt en 
skala motsvarande VAS, men där nume-
riska värden ersatts med parametrar 
från ”inget alls” till ”värsta tänkbara”. 
Med hjälp av detta skattningsinstru-
ment (Integrated Patient care Outcome 
Scale) kan det fångas upp vad som 
upplevts som mest besvärande för 
patienten under en viss tidsperiod och 
vissa gånger får patienten som kommer 
för onkologisk behandling även träffa 
en specialist inom palliativ vård vid 
samma vårdtillfälle. 

Symtomskattningsformulär använ-
des även på Länssjukhuset i Ryhov, där 
Ursula arbetade tidigare. Patienten fick 
fylla i symtomskattningsformulär inför 
nybesök och i samband med utvärde-
ringsbesök till onkolog, vilket gjorde 
det enklare att få en aktuell bild över 
patientens generella mående och följa 
förändringar över tid. Detta fungerade 
även som ett stöd till sjuksköterskan 
som skulle träffa patienten i samband 
med dennes onkologiska behandling 
och klargjorde vilka symtom som 
behövde uppmärksammas extra. 

Samarbetet mellan sjuksköterskor 
och onkolog behöver också vara 
välfungerande för att kunna avgöra 
om konsultation av en palliativ enhet 
är nödvändig. Läkaren träffar inte 
patienten lika ofta som sjuksköterskan 
och vid läkarbesöken är patienterna 
många gånger benägna att tona ner sina 
aktuella besvär, vilket kan medföra att 
det kan vara svårt att göra en rättvis 
bedömning av performance status. 

– Patienten är ofta behandlingsbe-
nägen och vill visa upp sin bästa sida av 
rädsla för att behandlingen annars kom-
mer att avslutas, förklarar Ursula. 

Hade ett besök gjorts i patientens 
hem hade bedömningen således kunnat 
bli annorlunda. Denna skillnad kan 
alltså få betydelse för vad som beslutas 
gällande patientens fortsatta onkolo-
gisk behandling och bör därför vara så 
korrekt som möjligt. Det betonar vikten 
av ett välfungerande samarbete mellan 
sjuksköterska och läkare, men också 
med en palliativ enhet. 

– Rent generellt behöver samarbetet 
med onkologiska och palliativa enheter utö-
kas och samarbetet behöver förbättras. 

Ursula upplever att kunskapen om 
den onkologiska utvecklingen oftast 
är begränsad inom andra specialiteter. 
Många har uppfattningen att patienten 
erhåller onkologisk behandling under 
en begränsad period då patientens 
mående är relativt okej för att sedan 
försämras markant och att det därmed 
finns en tydlig brytpunkt. Så ser det 
inte alltid ut, utan många cancersjuk-
domar bör istället ses som en kronisk 
sjukdom där palliativ vård har en 
central position likväl som den har vid 
andra kroniska, ej botbara sjukdomar, 
såsom KOL och hjärtsvikt. 

– Avsaknaden av kunskap om 
enskilda cancersjukdomars förväntade 
förlopp kan innebära att en patient 
med förhållandevis god prognos och 
en förväntad överlevnad på flera år 
döms ut på förhand när den söker vård 
någon annanstans än på en onkologisk 
vårdenhet, förklarar Ursula.

Utveckling av palliativt  
vårdförlopp pågår
För att samarbetet mellan en onkologisk 
klinik och en palliativ enhet ska fungera 
behövs strukturerade arbetsmetoder. 
Likaså behövs metoder för systematisk 
symtomskattning och rutiner för att 
följa upp dessa. Att veta hur samarbetet 
ser ut och vem som gör vad är viktigt, 
likaså att tydliggöra vilket ansvar 
onkolog, distriktsläkare respektive den 
palliativa enheten har. 

Idag pågår ett nationellt arbete med 
att utveckla personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp för övriga 
sjukdomar, en motsvarighet till cancer-
vårdens standardiserade vårdförlopp. 
Ett av dessa vårdförlopp är just palliativ 
vård och i detta arbete, som bedrivs på 
uppdrag av Nationella programområdet 
Äldres hälsa och Sveriges Kommuner 
och Regioner, har Ursula, som ord-
förande, en drivande roll. Planen är att 
detta ska införas under år 2022. Syftet 
med vårdförloppet är en god och jämlik 
vård och omsorg till alla patienter 
oavsett kön, bostadsort, diagnos eller 
ålder. I detta ingår även ett nationellt 
kliniskt kunskapsstöd med rekommen-
dationer för utredning, behandling 
och uppföljning som är gemensamma 
för regionerna. Detta ger vårdgivaren 
stöd och vägledning om exempelvis när 
det kan vara aktuellt att koppla in en 
specialistenhet. 

Cancersjukdomar drabbar inte bara 
patienter utan även deras närstående 
och en av de fyra hörnstenarna i 
palliativ vår är relation och stöd till 
närstående. De har oftast en viktig roll i 
att stötta patienten och åläggs därmed 
ett stort ansvar. Således är det viktigt 
att den palliativa vården även innefattar 
att bistå närstående med information 
och stöttning. 

– Det palliativa uppdraget upphör 
inte när patienten avlider, utan en 
tid efter patientens död kontaktas 
den anhöriga för att efterhöra dennes 
behov och erbjuda stöd för att kunna gå 
vidare, förklarar Ursula.•

”Kunskapen om att palliativ vård inte 
enbart innefattar vård i livets slutskede 
och att det inte är något som förkortar 

patientens liv kan inte nog betonas.”
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Ett stöd till familjen när en förälder 
har en livshotande sjukdom

Rakel Eklund
PhD/Filosofie doktor i palliativ vård (disputerade juni 2020), 
leg. specialistsjuksköterska psykiatrisk vård.

När en förälder i en barnfamilj drabbas en livshotande sjukdom förändras livet 
för alla i familjen på många olika sätt. Några av dessa familjer erbjuds då vård 
i hemmet, specialiserad palliativ hemsjukvård. När vården ges i familjens hem 
blir barns konfrontation med förälderns sjukdom och förestående död omöjlig 
att undgå. Detta kan väcka många tankar och känslor hos barnen. 

Barns erfarenheter av ”The Family Talk Intervention”

T
idigare forskning visar att 
barn rapporterar känslor av 
skuld, oro och rädslor men 
också sömn- och koncentra-

tionssvårigheter. Dessutom har barnen 
som lever med en förälder som har en 
livshotande sjukdom en ökad risk för 
psykisk ohälsa på lång sikt. Tidigare 
forskning visar också att föräldrar kan 
ha svårt att prata med sina barn om 
sjukdomen. Vissa önskar skydda sina 
barn, andra vet inte hur de ska prata 
med dem och en del föräldrar är inte 
överens om när, hur och var denna typ 
av samtal ska ske. Denna osäkerhet 
kan innebära att barn inte alltid får 
information eller blir lyssnade till på ett 
önskvärt sätt. Föräldrar önskar stöd i 
sitt föräldraskap, att barnens behov ska 
synliggöras och uppmärksammas, samt 
att vårdpersonal ska prata med barnen 
om förälderns sjukdom och hur den 
påverkar barnens dagliga liv. 

Behovet av kommunikation inom 
familjen kan se olika ut för olika indi-
vider, eftersom behovet av att prata 
om sjukdom och förestående död 
kan växla över tid hos den enskilda 
personen. Det krävs därför både 
kunskap och lyhördhet från sjukvårds-
personalen för att fånga den enskilda 
personens behov, inom varje familj. 

Forskning visar att vårdpersonal kan 
uppleva en osäkerhet angående vems 
ansvar det är att prata med barnen, 
eller att de har en rädsla för hur 
familjesamtal ska gå till. 

Samtidigt måste vårdpersonal 
förhålla sig till hälso- och sjukvårds-
lagen, där står att läsa, i kapitel fem 
”särskilda skyldigheter i fråga om barn”, 
sjunde paragrafen: ”Ett barns behov av 
information, råd och stöd ska särskilt 
beaktas om barnets förälder eller någon 
annan vuxen som barnet varaktigt bor 
tillsammans med [...] har en allvarlig 
fysisk sjukdom”. I januari 2020 blev 
Barnkonventionen lag i Sverige och 
där uttrycks barns rätt till information, 
informationsutbyte samt också delaktig-
het i alla frågor som rör barnet. Detta är 
något som alla nu måste förhålla sig till 
och jobba utifrån. 

Stödprogram för barnfamiljer i 
palliativ vård och the Family Talk 
Intervention
Det finns endast ett fåtal familjecen-
trerade stödprogram för barnfamiljer 
som är utvärderade inom palliativ vård 
och ännu färre utvärderade utifrån 
barnens erfarenheter. The Family Talk 
intervention (FTI) är ett familjecentre-
rat stödprogram som primärt fokuserar 

på att främja öppen kommunikation 
inom familjen om sjukdomen samt öka 
sjukdomsrelaterad kunskap och stödja 
föräldrar i deras föräldraskap. Stödpro-
grammet kommer ursprungligen från 
psykiatrin och har där påvisat positiva 
effekter gällande sjukdomsrelaterad 
information och ökad kommunikation 
inom familjen. 

FTI innefattar sex samtal som hela 
familjen deltar i, dock i olika konstel-
lationer. Föräldrarna deltar i de två 
första samtalen, därefter har barnen 
enskilda samtal med de som leder 
stödprogrammet, det fjärde samtalet är 
bara för föräldrarna, det femte samtalet 
är för hela familjen och det sjätte 
samtalet är ett uppföljande möte för 
hela eller delar av familjen. 

Pilotstudie om the Family Talk 
Intervention i palliativ vård
Avhandlingen, Barns erfarenheter av 
”the Family Talk Intervention” – att 
leva med en svårt sjuk förälder som 
vårdas inom specialiserad palliativ 
hemsjukvård, är en del av en pilotstu-
die om FTI inom specialiserad palliativ 
hemsjukvård. Det övergripande syftet 
med avhandlingen var att utforska 
barns erfarenheter av FTI och att leva 
med en svårt sjuk förälder som vårdas 
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inom specialiserad palliativ hemsjuk-
vård. Avhandlingen består av fem 
delstudier som fokuserar på barnens 
erfarenheter. Utöver dessa delstudier 
finns fler studier på gång eller publice-
rade om föräldrarnas erfarenheter. 

Familjerna rekryterades från fyra 
verksamheter för specialiserad palliativ 
hemsjukvård. Totalt tackade 32 familjer 
med 52 barn (i åldern 6–19 år) ja till 
att delta i studien. Av dessa deltog 
20 familjer i FTI och resterande 12 
familjer var jämförelsegrupp. Data 
inhämtades genom enkäter, intervjuer 
och fältanteckningar. Åldersanpassade 
studiespecifika enkäter skapades för att 
utvärdera FTI utifrån alla familjemed-
lemmars erfarenheter, oavsett ålder. 

Enkätdata samlades in vid tre 
tillfällen under ett år. Dessa tre tillfällen 
var baslinjemätningen före FTI startade 
(gruppen som fick FTI) eller vid inskriv-
ning på ASIH (jämförelsegruppen)), 
första uppföljningen efter att FTI var 
avslutad (gruppen som fick FTI) eller 
två månader efter baslinjemätningen 
(jämförelsegruppen)) och andra upp-
följningen ett år efter baslinjemätningen, 
för båda grupperna. 

Både vuxna och barn uppmuntrades 
att delta. Barnen svarade på frågorna 
själva eftersom barnen ansågs vara den 

primära källan för sina egna erfaren-
heter. Intervjuerna genomfördes med 
de familjer som deltog i FTI, efter att 
de avslutat stödprogrammet. Under 
det att FTI pågick skrev de som ledde 
stödprogrammet kontinuerligt fält–
anteckningar, dels i en loggbok, dels 
mer fristående digitala anteckningar 
liknande dagboksanteckningar. 

Barnens erfarenheter av att leva 
med en svårt sjuk förälder 
I baslinjemätningen, innan barnen 
deltog i FTI rapporterade alla barn utom 
ett(47 av 48), att de fått information om 
förälderns sjukdom och de allra flesta 
(42 av 48) hade fått informationen från 
någon av föräldrarna. Dock ville de 
flesta (32 av 48) veta mer om sin föräld-
ers sjukdom och situationer kopplade 
till den. Tonåringarna fick lite fler frågor 
än de yngre barnen. Dessa handlade om 
information kring sin förälders sjukdom. 
Bland annat rapporterade cirka tre 
fjärdedelar (18 av 26) att de endast 
fått lite eller ingen information alls om 
vad de kunde göra om en akut situa-
tion uppstod relaterat till förälderns 
sjukdom. De yngre barnen (8 - 12 år) 
rapporterade svårigheter med att både 
berätta om och visa hur de själva mådde 
för någon i sin familj. 

Barnens erfarenheter av att delta  
i the Family Talk intervention 
De 25 barn som deltog i FTI uppskat-
tade dess struktur och innehåll. De allra 
flesta rapporterade att det var lagom 
antal samtal inom ramen för FTI och att 
det var bra att någon utanför familjen 
kom till dem för att stödja familjen i 
deras kommunikation med varandra. 
Utöver detta kände barnen sig sedda, 
hörda och uppmärksammade under 
FTI av de som ledde stödprogrammet, 
vilket skapade en känsla av tillit och 
trygghet. Att delta i FTI rekommen-
derades av barnen till andra familjer i 
liknande situationer. 

Baserat på de fältanteckningar som 
skrevs under FTI, av de som ledde 
stödprogrammet, framkom att alla barn 
var lyssnade till under barnsamtalet 
(samtal 3) och fick stöd att förmedla 
såväl svårigheter (många känslor i 
omlopp, rädsla för framtiden, svårig-
heter i vardagslivet) som underlät-
tande faktorer de hade (upprätthålla 
fritidsaktiviteter eller sova med en 
familjemedlem). Under det samtal som 
skedde med hela familjen (samtal 5) 
blev samtliga barn lyssnade till. Dock 
var det bara ett fåtal barns synpunk-
ter och åsikter som togs i beaktan av 
de vuxna i enlighet med artikel 12 i 

Forts. nästa sida
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Avhandlingen
Titel: Barns erfarenheter av ”the  
Family Talk Intervention” – att leva med 
en svårt sjuk förälder som vårdas inom 
specialiserad palliativ hemsjukvård. 
Huvudhandledare: docent  
Malin Lövgren.
Bihandledare: professor Anette 
Alvariza och professor  
Ulrika Kreicbergs. 
Högskola: Ersta Sköndal Bräcke 
Högskola, Institutionen för vård
vetenskap, Palliativt forsknings
centrum (Forskarutbildning:  
människan i välfärdssamhället). 

Avhandlingen finns att ladda ner och 
läsas i sin helhet här:  
www.divaportal.org/
smash/record.jsf?pid=di
va2%3A1430501&dswid=854 
Eller beställs i tryckt exemplar  
via Rakel Eklund.
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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!
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barnkonventionen som inkorporerades i 
svensk lag i januari 2020. 

Deltagandet i FTI ökade kunska-
perna om förälderns sjukdom för en 
majoritet av barnen och det blev lättare 
för de yngre barnen att kommunicera 
med sina föräldrar efteråt. Genom sitt 
deltagande i FTI fick barnen hjälp att 
förbereda sig inför framtida sjukdoms-
relaterade händelser såsom att gå 
igenom testamente eller prata om den 
förestående döden tillsammans med 
sin familj. FTI hjälpte familjerna att 
hantera konflikter och på så sätt fick 
barnen hjälp att påbörja en process 
för resiliens. Kommunikationen mellan 
syskonen var dock i stort sett oföränd-
rad efter deltagandet. 

Klinisk betydelse och  
fortsatt forskning 
Resultatet av studierna som ingår i 
avhandlingen visar att de behov som 
barnen hade innan deltagande i FTI, 
gällande låg grad av sjukdomsrelaterad 
information och kommunikation i 

familjen, till stor del blev tillgodosedda 
under deltagandet i FTI. Stödprogram-
met innehar dock en struktur som ger 
föräldrarna större utrymme än barnen 
sett till dess upplägg. Barnens perspek-
tiv behöver tas i beaktan ytterligare 
under FTI, så att det stöd som ges till 
dessa barn verkligen är till för dem. 

Forskningen utfördes under en tid 
då barnkonventionen just inkorpore-
rats i svensk lag, och samhället går 
mot en allt mer inkluderande syn på 
barns delaktighet i olika sammanhang. 
Avhandlingen bidrar därför med aktu-
ell information, kunskap och stöd för 
sjukvårdspersonal och beslutsfattare, 
som nu inte bara har hälso- och sjuk-
vårdslagen att förhålla sig till när det 
kommer till barn som närstående. 

Som en fortsättning på denna 
pilotstudie, samt en pilotstudie inom 
pediatrisk onkologi, utvärderas nu FTI 
i fullskaliga studier där stödprogram-
met implementeras inom cancervård, 
pediatrik och specialiserad palliativ 
hemsjukvård. •
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Samtal vid hot om  
obotlig sjukdom och död 
I Sverige dör närmare 76 000 personer varje år av obotlig sjukdom som 
cancer, hjärtkärlsjukdom eller demenssjukdom, och de har någon gång 
under sjukdomsförloppet haft kontakt med sjukvården för planering och 
beslut om vård och behandling. Men förr eller senare inträffar något som 
påverkar effekt av medicinsk behandling eller att en sjukdomsrelaterad 
förändring inträffar. I dessa situationer behöver patienter med obotlig 
sjukdom och deras närstående få stödjande samtal med vårdpersonal 
för att kunna fortsätta vara oberoende både på ett personligt och socialt 
plan och för att läka kroppsligt, mentalt och själsligt. 

Christina Melin-Johansson
Professor, specialistsjuksköterska, Institutionen för 
omvårdnad (OMV), Mittuniversitetet, Östersund

P
atienter med cancer som 
vårdas på sjukhus bör innan 
beslut fattas om behandling 
få möjlighet att samtala 

med vårdpersonal och överväga olika 
behandlingsalternativ, få klargöra 
sina värderingar, få möjlighet att 
bestämma om de önskar behandling, 
hur länge de vill att behandlingen 
ska fortsätta eller hur de planerar att 
spendera sin återstående tid. Dessa 
diskussioner genomförs inte syste-
matiskt på sjukhus. Det kan bero på 
att det saknas en tydlighet om vem 
som ska genomföra dessa samtal och 
när och under vilka omständigheter. 
Att inte få möjlighet att diskutera 
svårigheter och problem som uppstår 
i och med hot om obotlig sjukdom 
och död kan öka oro och ångest, öka 
känslan av meningslöshet och att inte 
ha kontroll i en osäker situation. 

All vårdpersonal måste ta ansvar för 
att initiera ärliga och öppna diskussio-
ner med patienter med obotlig sjukdom 
och deras närstående, oavsett vård-

form. Ju tidigare i sjukdomsförloppet 
desto bättre (t ex vid konstaterande av 
diagnos). Vänta inte in att patienten 
eller närstående initierar dessa dis-
kussioner för de i sin tur väntar på att 
vårdpersonalen ska göra det. I värsta 
fall får patienter med obotlig sjukdom 
och palliativa vårdbehov aldrig möjlig-
het att diskutera frågor relaterade till 
prognos och behandling, och existen-
tiella frågor. Då förblir de viktigaste 
och känslomässigt mest krävande 
frågorna ”elefanten i rummet”. Vi vet 
alla att de finns där, men vi tvekar att 
ta upp dem. 

Samtal med patienter i livets slut
Vi vet att kommunikation, framförallt 
mellan patienter, närstående och 
vårdpersonal under livets sista månader, 
är en utmaning. Forskning har visat 
att onkologisjuksköterskor känner sig 
oförberedda eller outbildade i att kom-
municera med patienter och närstående 
kring frågor om palliativ vård. Förmågan 
att samtala är avgörande för onkologisk 

omvårdnad, särskilt med tanke på 
sjuksköterskornas viktiga roll i cancer- 
vården. Förutom samtal relaterade till 
cancervård, bidrar integrationen av 
palliativ vård till ytterligare en komplex 
dimension. Det vill säga förståelsen för, 
och en välvillig inställning till, att sam-
tala med patienter och närstående kring 
frågor som uppstår vid palliativ vård. 
Det gäller även livssynsdiskussioner, 
prognos och utveckling av vårdplaner. 
Läkare och sjuksköterskor undviker ofta 
att diskutera svåra ämnen relaterade till 
palliativ vård som livslängd, döden och 
döendet. Men en god förmåga att sam-
tala och ett terapeutiskt förhållningsätt 
kan hjälpa allvarligt sjuka patienter 
att prata om svåra frågor, uppnå mer 
kontroll över sin situation och njuta av 
en optimal livskvalitet. 

Det finns olika stöd vid samtal med 
patienter som har palliativa vårdbehov 
vid livets slutskede. En modell kommer 
från Australien och kan vara ett stöd 
för läkare och sjuksköterskor att tänka 
på i samtalen: 

Forts. nästa sida
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• Förbereda sig inför  
samtalet genom att

 bekräfta diagnos och resultat 
från provtagning, avsätta tid för 
diskussion, och komma överens 
om vilka som ska delta.

• Relatera till personen
 visa omsorg och medkänsla 

under hela samtalet.
• Var empatisk och inkännande
 identifiera patientens förvänt

ningar, vad vill de veta, finns kul
turella och kontextuella faktorer 
som påverkar.

• Anpassa informationen 
 vilka behov av information har 

patienten och närstående, ta upp 
känsliga frågor men ge också 
patienten möjlighet att inte 
diskutera dessa, använd ett be
gripligt språk fritt från jargong, 
och ge information kontinuerligt.

• Bekräfta känslor och bekymmer
 bekräfta patientens och närstå

endes rädslor och oro.
• Främja realistiskt hopp
 vilken information önskar pa

tienten, informera om tillgängligt 
stöd, behandling av smärta och 
andra symtom, prata om hur 
patienten hanterar vardagen.

• Uppmuntra frågor och ytter-
ligare diskussioner

 har patienten förstått informatio
nen, uppfyller den patientens och 
närståendes behov, var tydlig med 
att ämnen kan diskuteras igen.

• Dokumentera vad som har be-
handlats i mötet med patienten

 skriv en sammanfattning av vad 
som har diskuterats i patientjour
nalen och informera andra viktiga 
vårdgivare. 

”All vårdpersonal 
måste ta ansvar 
för att initiera 
ärliga och öppna 
diskussioner med 
patienter med 
obotlig sjukdom 
och deras när
stående, oavsett 
vårdform. Ju  
tidigare i sjuk
domsförloppet 
desto bättre.”

Det är också viktigt att få utbild-
ning om samtal i palliativ vård både i 
grundutbildning och att fortbilda sig 
efter grundutbildningen, till exempel 
via webbutbildning eller internutbild-
ning. Det finns ännu inga formella 
nationella riktlinjer för den kompetens 
eller utbildningsnivå som krävs för att 
genomföra dessa samtal. Men antal 
arbetade år som onkologisjuksköter-
ska och den klinik de arbetar vid kan 
påverka hur bekväm man känner sig i 
samtal om palliativ vård.

Brytpunktsamtal
Samtal med patienter och närstående 
som har palliativa vårdbehov kan ske 
på olika sätt i Sverige. Vanligtvis sker 
de som brytpunktssamtal eller i samtal 
om existentiella frågor med läkare och 
sjuksköterskor. För att patienter och 
närstående ska orka med sin situation 
behöver de information om diagnos, 
behandling och prognos men även 
emotionellt stöd. Stödjande samtal 
behöver inte alltid vara planerade utan 
många samtal sker spontant i olika 
vårdsituationer med till exempel sjuk-
sköterskor som tillbringar mest tid med 
patienterna och har en viss kontinuitet 

i vårdandet. Patienterna känner sig 
också mer bekväma med att diskutera 
existentiella frågor med dem. 

Brytpunktssamtal är samtal ledda 
av läkare som ofta planeras i förväg för 
att, förutom patient och närstående, 
även den ansvariga sjuksköterskan 
ska kunna delta. Brytpunktssamtal är 
individuellt anpassade, informerande, 
samtal om att patienten är i livets 
slutskede och att vården kommer att 
inriktas på välbefinnande och sym-
tomlindring. Det är viktig att dessa 
samtal sker fortlöpande under hela 
sjukdomsförloppet och dokumenteras i 
den medicinska journalen för känne-
dom för alla som vårdar patienten. Att 
genomföra brytpunktsamtal är starkt 
rekommenderat av Socialstyrelsen 
och är en viktig kvalitetsindikator i 
palliativ vård. Men det har visat sig 
att de är svåra att genomföra i det 
kliniska arbetet. Bara en tredjedel av 
patienterna med palliativa vårdbehov 
får ett brytpunktssamtal. Det visar att 
det finns behov av förbättrad kommu-
nikation med patienter och närstå-
ende när bot inte längre är möjligt. I 
brytpunktsamtalen är de medicinska 
frågorna i fokus och det finns inte alltid 

utrymme för de existentiella frågorna 
där framtiden, livets sista tid, döendet 
och döden berörs. 

Existentiella samtal
Existentiella samtal i palliativ vård kan 
beskrivas som en process där samtalet 
är ett viktigt verktyg, inte minst efter-
som sjuksköterskor dagligen konfron-
teras med detta i mötet med patienter 
och närstående. Enligt sjuksköterskor 
i palliativ vård är existentiella frågor 
viktiga att bemöta och är en naturlig 
del i omvårdnaden. Existentiella samtal 
har rankats av Socialstyrelsen som en 
åtgärd med prioritet 3. Samtalen ska 
utgå från patientens egna frågor och 
önskningar och kan föras av läkare, 
sjuksköterskor eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal som utbildats i 
samtalsfrågor. 

Vanliga frågor som patienterna har 
behov av att diskutera är: 
Varför blir jag inte frisk? Hur länge 
ska jag fortsätta behandlingarna? Vad 
är det för mening med det som hänt? 
Varför händer det mig? Varför ska jag 
leva? Kommer lidandet bli outhärdligt? 
Varför hjälper Gud mig inte? 
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Patienter med palliativa vårdbehov 
tycker att det är meningsfullt att 
samtala med sjuksköterskor om vad 
som är viktigt i livet och förverkliga 
dem i faktiska handlingar. Vid samtal 
där existentiella frågor finns kan 
sjuksköterskan:
• Inleda samtalet med öppna frågor, 

till exempel hur ser du på din 
framtid, och föra vidare samtalet på 
personens villkor.

• Vara öppen och ärlig, närvarande 
och villig att anpassa sig efter 
patientens och närståendes olika 
önskemål.

• Vara känslig och bekräftande samt 
inlyssnande.

• Tillåta tystnad under samtalets gång.

Patienter med cancer i livets slutskede 
beskriver att det finns en relation 
mellan känslan av meningsfullhet och 
välbefinnande och mellan existentiella 
frågor och symtomupplevelse. Hög 
grad av meningsfullhet relaterar starkt 
till hög grad av välbefinnande och hög 
grad av smärta relaterar till låg grad 
av välbefinnande. Meningsfullhet har 
alltså en så pass stor betydelse att det 
är väsentligt att inkludera den exis-
tentiella dimensionen vid bedömning 
av välbefinnande och livskvalitet hos 
patienter med cancer. 

Den begränsade forskning som 
finns visar att brytpunktssamtal och 

existentiella samtal är viktiga i palliativ 
vård och bör genomföras i tid då de 
underlättar svåra framtida beslut. Detta 
för att ge patienter, närstående och 
ansvarig vårdpersonal tid till förbere-
delser för ett tryggt avslut av livet och 
kan innebära att patienterna inte förlo-
rar hoppet, får en förbättrad livskvalitet 
och minskat lidande. •

Referenser

1. Bergenholtz H, Timm HU, Missel 

M. (2019). Talking about end of life 

in general palliative care  what's 

going on? A qualitative study on 

endoflife conversations in an acute 

care hospital in Denmark. BMC Palli

ative Care, 25;18(1):62. doi: 10.1186/

s129040190448z. 

2. Clayton, J.M., Hancock, K.M., 

Butow, P.N.,Tattersall, M.H.N., 

Currow, D.C. (2007). Clinical prac

tice guidelines for communicating 

prognosis and endoflife issues 

with adults in the advanced stages 

of a lifelimiting illness, and their 

caregivers, MJA 186 (12).

3. Finset, A. (2016).The elephant in the 

room: How can we improve the qua

lity of clinical communication during 

the last phases in patients’ lives?, 

Patient Education and Counseling, 

99, (1), 12. https://doi.org/10.1016/j.

pec.2015.11.015.

4. Martinsson L, Axelsson B, Melin 

Johansson C. (2016). Patients' per

spectives on information from physi

cians during palliative chemotherapy: 

a qualitative study. Palliative and 

Supportive Care. 14:(5):495–502

5. Milberg A. & Karlsson, M. (2012). 

Hoppas på det bästa planera för det 

sämsta. Stort värde i att identifiera 

och kommunicera med döende 

patienter. Läkartidningen, 47, 1–4.

6. MelinJohansson, C., Axelsson, B., 

GastonJohansson, F. & Danielson, E. 

(2010) Significantimprovement in qu

ality of life of patients with incurable 

cancer after designation to a palliati

vehomecare team. European Journal 

of Cancer Care, 19(2),243–250. doi: 

10.1111/j.13652354.2008.01017.x.

7. MelinJohansson, C., Sveen, J., Löv

gren, M., & Udo, C. (2021). A third of 

dying patients do not have endof

life discussions with a physician: A 

nationwide registry study. Palliative 

and Supportive Care, 16. doi:10.1017/

S1478951521000973

8. Socialstyrelsen (2013). Nationellt 

kunskapsstöd för god palliativ vård i 

livets slutskede Vägledning, rekom

mendationer och indikatorer Stöd för 

styrning och ledning. Edita Västra 

Aros, Västerås

9. Strang, S., Henoch, I., Danileson, 

E., Browall, M. & Melin Johansson, 

C. (2014). Communication about 

existential issues with patients 

close to death – nurses’ reflections 

on content, process and meaning. 

PsychoOncology, 23, 562–568.

10. Walczak, A., Butow, P.N., Bu, S., 

Calyton, J.M. (2016). A systematic 

review of evidence for endoflife 

communication interventions: who do 

they target, how are they structured 

and do they work? Patient Education 

and Counseling, 99, 3–16.

Nationellt vårdprogram palliativ vård
www.kunskapsbanken.cancercentrum.
se/diagnoser/palliativvard/
Nationellt vårdprogram  
palliativ vård av barn
www.kunskapsbanken.cancercentrum.
se/diagnoser/palliativvardavbarn/
Nationell vårdplan för palliativ vård
www.palliativtutvecklingscentrum.se/
utveckling/nationellvardplannvp/

Lästips

Arrow-up Brytpunktssamtal och existensiella 
samtal är viktiga i palliativ vård för 
att ge både patienter och närstående 
tid till att förbereda ett tryggt avslut 
av livet.
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NUTRITION SOM EN INTEGRERAD 
DEL AV STÖDJANDE CANCERVÅRD
NORDISKT EXPERTUTLÅTANDE BASERAT PÅ INTERNATIONELLA RIKTLINJER1

10–20 % av all dödlighet i cancer är direkt kopplad till undernäring snarare än till den underliggande 
cancersjukdomen. Ändå underskattar onkologer fortfarande vikten av nutrition för att förebygga och 
behandla undernäring.2–4 Om medicinsk nutrition sätts in tidigt kan viktförlust och kakexi vändas och leda 
till förbättrad behandlingstolerabilitet, livskvalitet samt förväntad livslängd hos patienter med cancer.5–7

REFERENSER 
1. Gabor L et al.  JCO Oncology Practice · January 2021. 2. Arends J, et al. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1): 11–48. 3. Muscaritoli M, et al. Ann Oncol. 2016-12-27 (12): 2230–2236. 4. Pressoir M, et al. Br J Cancer. 2010 
Mar 16;102 (6): 966–71. 5. Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2019 Jan 1;48(1): 16–31. 6. Arends J, et al. Clin Nutr. 2017 okt;36(5): 1187–1196. 7. Roeland EJ, et al. ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2020;JCO2000611.

Detta är det arbetsflöde som beskrivs av arbetsgruppen för 
att integrera nutrition i cancervården:

1.  Alla patienter måste bedömas med avseende på risk för
undernäring, vid diagnos och under hela behandlingsresan.
Detta är vanligtvis en uppgift som utförs av sjuksköterskor
eller dietister. Det innebär att om patienten inte är i riskzonen
bör en ny utvärdering göras vid nästa besök hos vården.
Det är viktigt att komma ihåg att även en överviktig person
kan vara i riskzonen för undernäring och kan få en kortare
förväntad livslängd på grund av liten muskelmassa och
dålig behandlingstolerabilitet.

2.  Om patienten är i riskzonen för undernäring ska diagnosen
anges i den elektroniska journalen med ICD-10-koder för
undernäring. Denna uppgift utförs vanligtvis av läkaren.
När risken för undernäring har fastställts ska behandlingen
inledas som en integrerad del av cancerbehandlingen.
Engagera patienten och ditt interdisciplinära team vid ett
tidigt stadium.

3.  Behandla symtom av undernäring och näringspåverkan,
t.ex. smärta, illamående och förstoppning. Vänta inte tills
patienten har förlorat en betydande mängd kroppsvikt
innan du remitterar till dietist.

4.  Den nutritionsmässiga interventionen börjar med att
berika den mat som patienten redan äter. Näringsdrycker
kan användas både som berikning och mellan måltider.
Kontrollera följsamhet till nutritionsåtgärderna, smak
och volym, innan du påbörjar sondmatning. Om närings- 
behovet fortfarande inte blir uppfyllt, överväg parenteral
nutrition.

För att kunna erbjuda bästa möjliga vård för dina patienter 
måste nutritionsmässigt stöd integreras tidigt i patientens 
vårdplan. För att få det att fungera är det viktigt att fastställa 
tydliga ansvarsområden med vem som gör vad, från 
screeningen till diagnos och vidtagade av åtgärder.

Hämta flödesschemat på: https://vardgivare.nutricia.se/wp-
content/uploads/2021/02/Nordic-Expert-Opinion-Guide.pdf

NUTRITION AS AN INTEGRATED PART OF SUPPORTIVE 
CANCER CARE
NORDIC EXPERT OPINION BASED ON INTERNATIONAL GUIDELINES1

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 6

Step 5

Assess all patients for risk of malnutrition

At risk of malnutrition:
Set the diagnosis using the GLIM criteria  

(apply ICD code for malnutrition)

Assess cancer trajectory
• Anti cancer treatment

• Palliative/Supportive Care

Treatment Intention2:
• Curative, Life prolonging

• Symptom relief
• End of life care 

End of  
life care

Not at risk: 
Reassess weekly or at next visit

• Consult with patients and carers
•  Give symptom relief and relief for 

nutritional impact symptoms
•  Give water to avoid delirium
• Give comfort food

Curative, Life Prolonging  
or Symptom Relief
If functional GI tract  
consider mixed approach 
to meet nutritional 
target

Nutritional target 
25-30 kcal/kg/day
1-1.5 g protein/kg/day
Weight stable

Parenteral  
Nutrition

Nutritional Counseling incl. nutritional  
im

pact sym
ptom

s and physical activityFood Fortification

Enteral  
Nutrition

Oral Nutritional  
Supplements

Assess and reassess
Were nutritional targets met?

Step 7

1. Based on ESPEN Guidelines, GLIM Criteria, The Lancet Oncology: Quality-of-life assessment in palliative care 
Expert group: Stein Kaasa, PhD, certified specialist in oncology.  Gabor Liposits, oncologist, DK. Tommy Cederholm, MD, professor of clinical nutrition.  Pia Österlund, 
MD, PhD, associate professor. Ylva Orrevall, PhD, clinical dietitian.  
Expert group sponsored by grant from Nutricia.

Patient involvement:
Discuss prognosis of disease with health care team,  

patient & carers. Offer nutrition if wish of patient & carer

2. Treatment intention:  Curative treatment: intent of curing the patient, Life extending treatment: Medical  treatment to prolong life, Symptom relief treatment: Treatment to relieve symptoms for the patient, 
End of life treatment: Care given to people who are near the end of life and have stopped treatment to cure or control their disease. 

Modified from Cederholm T et al Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):1-9 and Cruz-Jentoft AJ et al. Age and ageing 2019 1: 48(1):16-31

GLIM Diagnosis of Malnutrition: 
Minimum 1 Phenotypic and 1 Etiologic criteria

> 1 PHENOTYPIC CRITERIA > 1 ETIOLOGIC CRITERIA
INVOLUNTARY WEIGHT LOSS
> 5% within past 6 months
> 10% beyond 6 months

REDUCED FOOD INTAKE OR ASSIMILATION
≤ 50% of energy requirement for > 1 week or any reduction for > 2 weeks
or chronic GI condition impacting assimilation /absorbtion

LOW BMI
BMI < 20 if <70 years / BMI < 22 if > 70 years 

INFLAMMATION
Biomarkers of acute or chronic inflammation4

LOW MUSCLE MASS
Cutoffs depends on methodology used for assessment3OR

OR

3 Use hand grip strength cutoff:
if hand grip strength < 27 kg in men / if hand grip strength < 16 kg in women
Or Appendicular Skeletal Musle Mass Index (ASMI) cut off:
< 7.0 kg/m2 for men / < 5.5 kg/m2 for women

4 For example CRP, Albumin, Glasgow Prognostic Score

IF

IF

En nordisk arbetsgrupp uppmärksammar fördelarna med att upprätthålla 
vikten under cancerbehandling och har utvärderat de internationella riktlinjerna 
för hur nutrition kan integreras i cancervården. Arbetsgruppen består av ett 
tvärvetenskapligt team bestående av onkologer, en specialist av palliativ vård  

och specialister inom medicin och klinisk nutrition från 
alla fyra nordiska länder. Rapporten har publicerats i JCO 
Oncology Practice.1 

REFERENSER
1. Gabor L et al. JCO Oncology Practice January 2021. 2. Arends J, et al. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1): 
11–48. 3. Muscaritoli M, et al. Ann Oncol. 2016-12-27 (12): 2230–2236. 4. Pressoir M, et al. Br J Cancer. 
2010 Mar 16;102 (6): 966–71. 5. Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2019 Jan 1;48(1): 16–31. 6. Arends 
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2020;JCO2000611.
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Cytostatika som 
symtomlindring i palliativ vård

Palliativ cytostatika ges framför allt som livsförlängande behandling och 
kopplas ofta ihop med biverkningar som exempelvis illamående. Men kan 
cytostatika i ett palliativt skede lindra symtom som illamående, smärta, 
dyspné och trötthet? Vilken existentiell betydelse har det för patienten 
om de får möjligheten att få palliativ cytostatika? Detta var en del av de 
frågor som bland annat togs upp under föreläsningen.

Maria Roos
Redaktionen Cancervården

N
är cancersjukdomen har 
spritt sig och inte längre 
är botbar kommer frågan 
om cellgifter troligtvis upp 

i samtalet mellan patient och läkare. 
Hur ska man se på alternativet att få 
behandling? När man är frisk kan man 
tänka mer sakligt när man tar beslut, 
men om man har en spridning av sin 
sjukdom kommer det att vara känslo-
mässigt och besluten tas utifrån den oro 
man känner. Funderingar på hur bra det 
kommer att bli och hur man kommer att 
må uppkommer. Patienter kan idag söka 
mycket information om olika behand-
lingar på nätet och man kan ha anhöriga 
och vänner som kommer med olika 
förslag på hur man ska göra. Det blir 
svåra beslut att ta för patienten. 

Självbestämmande är viktigt om 
man inte är svårt sjuk, men har man en 
allvarlig sjukdom är det inte så, menade 
Peter Strang. Många gånger vill man att 
någon annan bestämmer hur man ska 
göra. Kommunikationen mellan läkaren 
och patienten är viktig när man disku-
terar dessa frågor. Läkaren säger att 
man kan behandla. Patienten kanske 
då uppfattar det som att sjukdomen går 

att bota. Behandling och bot är väldigt 
lika för patienten. Läkaren i sin tur 
menar att man inte ser något hinder 
att behandla då blodproverna är bra 
och njurfunktionen ser bra ut. Det är 
viktigt att man på slutet av ett sådant 
samtal ställer uppföljande frågor för att 
det inte ska bli några missförstånd. För 
att underlätta längre fram är det också 
viktigt att man i god tid förbereder 
patienten på den tidpunkt då det blir 
progress och det är dags att avsluta 
behandlingen.

Målet med att ge palliativ cytosta-
tikabehandling är livsförlängning och 
att ge en bättre livskvalitet och minska 
symtomen som cancersjukdomen ger 
upphov till. Vid en spridd cancer kan 
man idag leva väldigt länge. Livsförläng-
ningen kan handla om några månader 
upp till flera år. Det finns stöd för att 
första och andra linjens behandlingar 
för många diagnoser har god effekt.

Allt fler patienter vill ha allt fler 
linjers palliativa cytostatikabehand-
lingar. Studier visar att patienter vill 
ha behandling även när det är svåra 
biverkningar. Cancersymtom är mycket 
mer hotande för patienten än om det är 

Sammandrag från en digital föreläsning den  
20/421 med Peter Strang som föreläsare 

Peter Strang är onkolog och 
professor i palliativ medicin på 
Karolinska Instititet, vetenskaplig 
ledare för Palliativt kunskaps
centrum i Stockholms län och 
processledare för palliativ vård 
på RCC StockholmGotland.

Forts. nästa sida

Foto: A
dlitzer
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symtom av behandlingen. Behandlingen 
är det som ger hopp. Det finns patienter 
som vill ha maximalt med behandlingar. 
I olika studier har man bland annat tittat 
på nyttan med att ge maximalt med 
behandlingar. Man såg att om man över-
behandlar en döende patient under den 
sista månaden finns det risk att livskva-
liteten minskar. Patienten är för skör för 
behandling och det kommer att skada 
patienten genom exempelvis akuta och 
onödiga inläggningar på sjukhus. Det 
kanske också leder till inläggning på 
IVA och/eller förkortar överlevnaden då 
man fått livshotande komplikationer av 
behandlingen. Det är övervägningar som 
bör göras när man tar beslut om palliativ 
behandling; när gör man gott och när är 
risken att göra skada?

Överbehandlar vi patienterna? 
Överbehandlar vi eller ger vi lagom 
mycket behandling eller kanske för 
lite? År 2013 gjorde man en studie på 
Radiumhemmet i Stockholm för att 
se hur många som hade fått palliativ 
cytostatikabehandling. Av 400 patienter 
(som avlidit) var det ungefär hälften som 
fått palliativ cytostatikabehandling. 32 
procent av dessa hade fått cytostatika 
sista månaden i livet när den inte längre 
gör någon nytta. Resultaten av studien 
visade att man inte ger för lite, utan 
snarare för mycket behandling. De som 
fick behandling ”mest och längst” var; 
• Unga patienter med små barn. 

Behandlingen kan vara befogad 
då det påverkar flera dimensioner; 
psykologiskt, socialt och existen-
tiellt. För den svårt sjuke är det 
viktigt att känna att man gjort allt 
man kan för att leva så länge som 
möjligt både för sin egen och för 
barnens skull.

• Högutbildade. Detta beror troligen 
på att man är van att ta reda på 
information och har mer krav och 
önskemål gällande sin behandling.

• Sammanboende fick mer behand-
ling än singlar. Då man intervjuat 
läkarna som ordinerade behand-
lingen ansåg de att det var lättare 
att ordinera cytostatika till en skör 
patient om patienten var sambo. 
Om det blev komplikationer så 
kunde sambon larma i stället för att 
patienten kanske inte själv skulle 
kunna larma och istället bli liggande 
med svåra komplikationer. 

• Kvinnor fick mer behandling än 
män. Detta beroende på att många 
i studien var kvinnor med bröst-
cancer eller äggstockscancer och 
som man kan behandla med många 
linjers cytostatika.

• Patienter från icke EU länder fick 
mer behandling än övriga. Djupin-
tervjuer visade i vissa kulturer har 
man som anhörig skyldighet att 
vara den sjukes talesman och kräva 
maximal behandling. 

Har palliativ cytostatikabehandling 
effekt på cancersymtom?

Performance (allmäntillstånd)  
och Livskvalitet
Vid fungerande behandling (första 
och andra linjen) hos patienter med 
klara cancersymtom kan fungerande 
behandling göra dem piggare, starkare. 
ge minskad sjukdomskänsla, bättre 
aptit och bättre välbefinnande.

B-symtom, paramaligna symtom
Effekt på symtom har beskrivits fram-
för allt vid lymfom, blodsjukdomar och 
sarkom. Ibland god effekt på cancerut-
löst feber och nattsvettningar.

Trötthet, cancerutlöst fatigue
Patienter med trötthet på grund av 
spridd sjukdom kan i lyckade fall få 
minskad trötthet och bli piggare.

Symtom vid huvud-hals cancer
En diagnos där man kan göra skillnad 
på symtomen var head/neck cancer. 
Ungefär hälften av patienterna kan 
få effekt i form av minskad smärta, 
minskad volym av tumören som gör det 
lättare att stänga munnen, lättare att 
svälja, lättare att andas osv.

Symtom vid levermetastasering 
Leverutlösta symtom som går att 
komma åt är trötthet, tumörfeber, 
nattsvettningar, kväljningar, illamående 
och smärta. När symtomen börjar 
komma från levern har det gått långt 
och levern är väldigt skör. Det innebär 
då stora risker att ge cytostatika och 
man kan inte ge fulldos. Patienten kom-
mer då att dö av en levernekros.

Tarmsymtom, buksymtom
De vanligaste symtomen är ileus/
subileus som ger stopp i tarmen. Ger 

”Om man  
blev erbjuden 
behandlings

uppehåll ökade 
oron, även om 

man blev piggare 
rent fysiskt.”

Foto: Vadim
G

uzhva / stock.adobe.com

Patienter vill ha behandling även 
när det är svåra biverkningar.  
Cancersymtom är mycket mer  
hotande för patienten än om det  
är symtom av behandlingen.
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De flesta patienter vill ha cytostatika
till vilket pris som helst. Det är drivet 

av såväl dödsångest som livsvilja.

man en lyckad behandling kommer 
stoppet att släppa och även symtomen 
som illamående, kräkningar och smärta 
kommer att släppa.

Hudsymtom - metastaser, sår
Hudproblemen (cancersår) framför allt 
vid head/neck, bröstcancer, maligna 
melanom. Vid head/neck cancer kan 
man se effekt på hälften av fallen. De 
krymper ihop och gör inte lika ont.

Smärta
Vid fungerande palliativa behandlingar 
minskar smärtan. Ofta för patienter med 
bröstcancer eller prostatacancer som har 
skelettmetastaser men även vid andra 
diagnoser ser man effekt på smärta.

Existentiella aspekter på 
cytostatikabehandling
De flesta patienter vill ha cytostatika 
till vilket pris som helst och att avstå är 
inget alternativ. Rent kognitivt förstår 
man att chansen är begränsad men inte 
rent känslomässigt. Patienterna drivs 
både av dödsångesten och livsviljan. 

Vill man verkligen veta  
sanningen om sin sjukdom?
I en studie av Anne-Mej The et al., 
2000, deltog 35 lungcancerpatienter 
med dålig prognos. Studien visade att 
nästan alla patienter ville veta, framför 
allt om det finns hopp. I början vill man 

veta alla detaljer, men ju mer spridning 
desto mindre vill man veta och desto 
mindre frågar man. Säger läkaren att 
det inte går att bota, men att man kan 
ge behandling, ger det hopp. Läkaren är 
så positiv som möjligt i sin information 
till patienten och patienten vill höra 
det mest positiva. När slutet närmade 
sig var det svårt att prata om hela 
prognosen då det var för laddat och 
hotfull. Om man istället delade upp det 
i tillräckligt små delar kunde man und-
vika oron och dödsångesten. Slutsatsen 
var att läkarna inte ville tala om hur det 
egentligen var, och patienterna vill inte 
heller veta det.

Palliativ cytostatikabehandling 
håller fokus i “nuet”
En holländsk studie där man djupin-
tervjuat patienter med pågående 
palliativ cytostatikabehandling visade att 
pågående behandling gjorde det lättare 
för patienten att leva i nuet. ”Det andra 
får man ta sen...Man har bara fokus på 
behandlingarna”. Om man blev erbjuden 
behandlingsuppehåll ökade oron, även 
om man blev piggare rent fysiskt. Oavsett 
biverkningar kunde behandlingarna hålla 
borta tankarna från döendet och döden 
(man ville ha det så...). Under pågående 
cytostatikabehandling ville man inte ha 
information om andra symtomlindrande 
palliativa åtgärder. Det ville man spara till 
sedan då cytostatikan inte hjälpte längre.

Hur ser det ut i Sverige? 
Jenny Bergqvist och Peter Strang har 
i ett par studier djupintervjuat kvinnor 
med spridd bröstcancer som fått många 
behandlingar. Dessa studier visade att 
alla visste att de hade obotlig cancer, 
men hoppades på bot! När sjukdomen 
blev svårare slutade de fråga doktorn 
för de ville inte få dåliga besked. De 
ville att läkaren skulle bestämma då 
besluten var för svåra. Symtom hade en 
viktig symbolisk betydelse då exempel-
vis ökad smärta ökade dödsångesten. 
Vad är en bra läkare? Det är en läkare 
som ger bra besked, inte dåliga 
besked.... en som ger hopp.

Sammanfattningsvis avslutade Peter 
Strang föreläsningen med att konstatera 
att palliativ cytostatikabehandling kan 
lindra många symtom, men gör det näs-
tan enbart om cancern också minskar. 
Olika symtom har symbolisk betydelse 
för patienten, framför allt smärta tolkas 
som tecken på att cancern fortsätter 
växa. Palliativ cytostatikabehandling, 
med fokus på att ta “veckans prover” är 
ett sätt för patienten att hålla sig i nuet 
och hålla borta tankarna på att livet är 
ändligt. Patienten vill veta sanningen, 
men oftast bara om sanningen är 
positiv. En bra läkare är en läkare som 
ger “bra besked”.

Slutsatsen som Peter drar är att 
cytostatika har effekt både kroppsligt 
och existentiellt.•

Foto: rom
aset / stock.adobe.com
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Sår i palliativ vård
I palliativ vård kan flera olika typer av sår förekomma. Bland annat svårläkta sår 
som inte har att göra med den nuvarande grundsjukdomen, till exempel venösa 
och arteriella bensår och fotsår hos personer med diabetes. Det kan även vara 
sår som är direkt orsakade av grundsjukdomen, till exempel maligna tumörsår 
eller sår vid lymfödem och andra ödem (Chrisman, 2010). I sent palliativt skede 
löper personen stor risk att drabbas av förvärvade trycksår och inkontinens-
skador, så kallade inkontinensassocierad dermatit (IAD) (Ferris, 2019). 

Susanne Dufva
Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, 
fil kand, Sårcentrum, Södersjukhuset

Liselott Sahlberg
Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, fil 
mag, Tema Cancer, HHLHmottagningen,  
Karolinska Universitetssjukhuset

S
år går inte alltid att förebygga och läka i palliativa 
skeden, men symtom från såret såsom smärta och 
dålig lukt påverkar allmäntillstånd och livskvalitet 
och är därför mycket viktigt att våga prata om, 

bedöma och behandla. Även när kroppens gränser inte 
längre är intakta, såsom vid läckage och lukt från sår, är det 
en omsorgsfull vård med respekt som kan skapa förutsätt-
ning för känslor av samhörighet och värdighet (Håkansson 
et al., 2014).

God hudvård 
En god hudvård kan förebygga uppkomst av hudskador, 
klåda och sår. Hudens kondition har också en stor bety-
delse för välbefinnandet. En god hudvård innefattar att 
inspektera huden dagligen och hålla den ren, torr, mjuk 
och smidig med pH-balanserade hudprodukter (Bååth & 
Källman, 2021; Beeckman, 2016). En del personer har 
under sitt liv tyckt om och använt en viss hudprodukt, 
här kan patienten/närstående tillfrågas om att införskaffa 
aktuell produkt till vårdenheten så länge den inte medför 
någon risk för skadliga effekter.

Inkontinensassocierad dermatit (IAD)
IAD är en term för att beskriva hudskador/inflammation 
orsakad av urin och/eller avföring och skiljer hudproblem 
på grund av inkontinens mot andra förhållanden, till exem-
pel runt sår och hudveck. Det är viktigt att skilja på IAD 
och trycksår, eftersom de behandlas på olika sätt (Black et 
al., 2011).

Foto:  S
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TRYCKSÅR                                      
• Anamnes: Exponering för tryck/skav     
• Symtom: Smärta                        
• Lokalisation: Vanligast över benutskott eller relate

rad till plats för medicinsk utrustning                     
• Form/Sårkanter: Distinkta kanter eller marginaler                                        
• Utseende/djup: 1 Utseende varierar från intakt hud 

med ickeblekbart erytem till fullhudsförlust 2.  
Sårbotten kan innehålla ickeviabel (levande) vävnad                               

• Annat: Sekundär mjukdelsinfektion kan förekomma 
(Fletcher et al., 2020) 

IAD
•  Anamnes: Urin och/eller avföringsinkontinens
• Symtom: Smärta, brännande känsla, klåda, stickningar
• Lokalisation: Perineum, perigenital, peristomalområ

de, skinkor, glutealveck, mediala och posteriora sidorna 
av övre delen av låren, nedre delen av ryggen, kan 
sträcka sig över benutskott

• Form/Sårkanter: oftast spegelvända. Diffust med 
dåligt definierade kanter/kan vara fläckigt.

• Utseende/djup: Intakt hud med erytem (blekbart/inte 
blekbart, med/utan ytlig/partiell förlust av hudtjocklek

• Annat: Sekundär ytlig hudinfektion (t.ex. candidainfek
tion) kan förekomma (Fletcher et al., 2020) 

Hos personer med mörk hud ses en blekare, gulaktigare, 
mörkare eller lilaaktig hud. Oavsett om huden är ljus eller mörk, 
kan hudskadan vara svår att skilja från trycksår kategori 1 och 2 
(Beeckman et al., 2017), där IAD skiljer sig främst från trycksår 
genom lokalisation och form. Spricka mellan klinkorna, ytliga 
småsår eller spegelvända sår på klinkorna tyder på att det är 
IAD och inte trycksår (Bååth & Källman, 2020b). 

Hudens skyddsmantel är en mycket fin, något sur yta på 
huden som fungerar som en barriär mot bland annat bakterier 
och virus som kan tränga in i huden. pH är ett värde som mäter 
hur sur eller basisk kroppens vätskor eller hudprodukter är 
(Wikipedia, 2021), där pH värde <5,5 är surt och pH värde >5,5 
är basiskt. När vi har balans på hudytan har huden i medeltal 
pH värde 5,5. Skadliga bakterier och svamp trivs inte i den sura 
miljön och det sura pH-värdet fungerar som en skyddsbarriär 
(Beeckman et al., 2017).

Macererad (uppluckrad/fuktskadad) hud, har olika grader 
av erosion/delhudsskada. Använd en systematisk bedömning av 
IAD i tre steg (Beeckman et al., 2017)
• Risk: Ingen rodnad och intakt hud.
• Kategori 1 mild: Rodnad med intakt hud.
• Kategori 2 måttlig/svår: Rodnad och hudskada. 

Strategier för riskbedömning och profylax är av stor vikt, 
där åtgärder ska vidtas för att skydda huden och förebygga 
fuktrelaterad hudskada (Fletcher et al., 2020). Frekvent 
rengöring med tvål och vatten är skadligt för hudbarriären, 
då hudcellerna skadas, fett avlägsnas, torrheten i huden ökar 
och orsakar friktion (Beeckman et al., 2009). Använd hud-
skyddsprodukter såsom barriärbildande krämer, till exempel 
Cavilon Barriärkräm, flytande polymer och cyanoakrylater, till 
exempel Cavilon™ Advanced Skin Protectant för att skapa 
ett skyddande lager på hudytan som samtidigt upprätthåller 
fuktighetsgraden medan det blockerar från yttre fukt och irrite-
rande ämnen (Fletcher et al., 2020). Använd inga förband eller 
ocklusiva inkontinensskydd över hudområdet, eftersom det 
förvärrar hud-/fuktskadan. För att upprätthålla hudens normala 
pH värde, är det bättre att använda barriärtvättlappar som 
rengör, skyddar och återfuktar huden än tvål och vatten som 
oftast höjer hudens pH värde samt rikligt med barriärkräm med 
dimetikon. I svåra fall använd i stället Cavilon™ Advanced Skin 
Protectant (Beeckman et al., 2017; Beeckman et al., 2016). 
Risk: Implementera en strukturerad vårdplan. Hantera om möj-
ligt inkontinensen. Rengör med barriärtvättlapp dagligen och 

efter varje episod av urin/fekal inkontinens. I andra hand rengör 
med en oparfymerad tvättlapp eller tvål med ett pH värde <5,5 
samt skydda huden med en barriärkräm med dimetikon, hur 
ofta beror på vald produkt (Beeckman et al., 2017).
Kategori 1: Se Risk: Välj hudbarriärfilm, t ex Cavilon No Sting 
Barriär Film cirka tre gånger per vecka istället för kräm om 
ökad rodnad. Om Cavilon™ Advanced Skin Protectant används 
appliceras den två gånger per vecka enligt leverantörens 
instruktioner (Beeckman et al., 2017).
Kategori 2: Se Kategori 1: Använd hudskyddsmedel Cavilon 
Advanced Protectant på hud med erosion/delhudsskada. Vid 
tecken på hudinfektion; ta en svamp- och sårodling och sätt 
in lämplig behandling. Överväg urin- och/eller fekalkateter, 
till exempel FlexiSeal i svåra fall. Bedöm och åtgärda smärta 
(Beeckman et al., 2017).

Arrow-right En viktig aspekt för att förebygga och behandla IAD är 
att involvera hela vårdkedjan, till exempel genom att utbilda 
hemtjänstpersonalen och involvera patient och närstående där 
det är lämpligt och möjligt, om hur huden ska rengöras och 
skyddas (Bååth & Källman, 2021).

Trycksår
Förekomst av trycksår och smärta under sista levnadsveckan 
är en kvalitetsindikator i palliativ vård (Socialstyrelsen, 2017). 
Risken att drabbas av trycksår i livets slutskede är stor, 
eftersom patienter i sent palliativt skede ofta har många risk-
faktorer såsom nedsatt allmäntillstånd och rörlighet, försämrad 
cirkulation, malnutrition och inkontinens (Lindholm, 2018). För 
att undvika detta är det av stor vikt att tryckavlastande madrass 
förskrivs i tidigt skede (Socialstyrelsen, 2017). Samverkan i 
teamet kring trycksår är viktigt, med standardiserade, struktu-
rerade åtgärder för både prevention och behandling i enlighet 
med styrdokument och lokala riktlinjer (Bååth & Källman, 
2020a). 

Sjuksköterskor ska utföra riskbedömning enligt modifierad 
Nortonskala med kopplade aktivitets- och åtgärdsplaner i 
journalen (Kottner et al., 2019; NPUAP. EPUAP. PPPIA, 2019). 
Bedömningen behöver också inkludera smärta för att trycksår 
ska vara ett bra mått på kvalitet, eftersom smärtan från såret 
alltid går att behandla (Ferris et al., 2019). Huden ska rengöras 
noggrant efter period av påverkan av urin och faeces. Undvik 
tvål och rengöringsprodukter som är basiska, eftersom de 
torkar ur huden. Skydda huden mot fuktpåverkan genom 
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användande av en barriärkräm. Undvik att gnugga huden 
kraftigt över riskområden för trycksår (NPUAP. EPUAP. 
PPPIA, 2019). Med anledning av att trycksår inte alltid går att 
undvika i ett sent palliativt skede (Sibbald, 2009), ska textilier 
som minimerar friktion och mjukt flerskiktigt silikonförband 
användas för att skydda huden (NPUAP. EPUAP. PPPIA, 
2019).

Kennedysår eller Kennedy terminal ulcer (KTU) är en 
typ av sår som uppkommer i livets absoluta slutskede. Dessa 
sår har ett speciellt utseende och utvecklas på kort tid över 
svanskotan eller korsbenet. Troligen är denna typ av sår 
direkt kopplade till fysiologiska förändringar i samband med 
döendeprocessen och en diskussion förs om det är möjligt 
att förhindra uppkomsten av dessa sår och hur de bäst ska 
behandlas (Latimer et al., 2019).

Den modifierade Nortonskalan (MNS-skalan) och Riskbe-
dömning Trycksår (RBT-skalan), även kallad RAPS-skalan är 
validerade riskbedömningsinstrument som ofta används vid 
trycksår. Båda riskbedömningsinstrumenten används som ett 
komplement i den kliniska bedömningen, där personer med 
Nortonpoäng 20 och/eller lägre och personer med RBT-poäng 
29 eller lägre har ökad risk för trycksår (Bååth & Källman, 
2020a). För att utreda orsaken och planera omvårdnadsmål av 
sår i livets slutskede kan Skin Changes At Life’s End (SCALE) 
användas. SCALE utgår från fem P: prevention, prescription 
(ordination), preservation (ingen försämring), palliation (lind-
ring) och preference (patientens önskemål) (Sibbald, 2009).

I omvårdnaden är det viktigt att göra patienten och de 
närstående delaktiga i det trycksårsförebyggande arbetet så 
långt det är möjligt (Bååth & Källman, 2021). Åtgärder kan 
vara tryckavlastande madrass och regelbundna lägesändringar 
(Lindholm, 2018) som alterneras mellan vänster sida, rygg 
och höger sida i 30 ° vinkel (Moore et al., 2011). Patienter i 
livets slutskede bör inte utsättas för onödiga förflyttningar 
och lägesändringar den sista tiden, då det kan upplevas 
obehagligt (Socialstyrelsen, 2017). Initiera hellre frekventa, 
små lägesförändringar av kroppspositionen för patienter som 
är för instabila för att kunna lägesändras enligt ordinarie 
vändschema och som komplement till regelbundna lägesänd-
ringar (NPUAP. EPUAP. PPPIA, 2019). Målsättningen är att 
lindra smärta och obehag, såsom minska lukt från såret för att 

inte förhindra närkontakt mellan patient och närstående och 
hantera stora mängder sårsekretion, för att minska antalet 
förbandsbyten (Lindholm, 2018). 

Malignt tumörsår
Patienter med malignt tumörsår behöver ett multiprofessionellt 
handhavande för att möta behoven vid palliativ vård. Målet för 
omvårdnaden är inte sårläkning utan symtomlindring. Det är 
centralt i strävan efter bästa möjliga livskvalitet (Merz et al., 
2011).

Målet med omvårdnaden är att personen med malignt 
tumörsår ska få optimal behandling och symtomlindring för att 
minimera lidande och påverkan på det dagliga livet (Regionalt 
cancercentrum Stockholm – Gotland, 2015). Maligna tumörsår 
bör bedömas på ett strukturerat sätt som inkluderar patientens 
perspektiv, exempelvis enligt bedömningsinstrumentet Malig-
nant Fungating Wounds (MWAT-C) (Schulz et al., 2009) och 
symtomen ska behandlas strukturerat utifrån patientens behov 
(Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, 2015). 

Vanliga symtom från såret är obehaglig lukt, smärta, kraftig 
sårsekretion och blödning (Lindholm, 2018). När tumören 
växer in i större blodkärl är det risk för en katastrofblödning. 
En strategisk plan behöver utformas tillsammans med patient 
och närstående och inkludera sedering, nödvändig utrustning 
såsom mörka handdukar för att absorbera blodet (Regionalt 
cancercentrum Stockholm – Gotland, 2015). Lukten orsakar 
patient, vårdpersonal och närstående mest lidande (Alexander, 
2010) där vårdpersonal beskriver att lukten är det svåraste 
symtomet att kontrollera (Regionalt cancercentrum Stockholm 
– Gotland, 2015).

Lukt orsakas ofta av bakterier eller nedbrytning av vävnad 
och kan förhindras eller mildras genom lokalbehandling med 
antiseptiska produkter såsom medicinsk honung, polyhexanid 
(PHMB), silver eller jod som lokalt hämmar bakterieväxt 
(EWMA, 2016). Aktivt kolförband, kolbriketter och sprayer 
som binder bakteriens flyktiga molekyler kan vara effektivt 
mot lukt.  Metronidazol kan användas, i första hand systemiskt 
och i sista hand lokalt, när ingen annan behandling har effekt 
för att underlätta för både patient och närstående (Regionalt 
cancercentrum Stockholm – Gotland, 2015).

Elektrokemoterapi, ECT används för att behandla alla histo-
logier av hudmetastaser för olika grader och manifestationer av 
hudmetastaser och primära hudtumörer som inte är mottagliga 
för operation (Gehl, et al., 2018). ECT är en billig, snabb och 
enkel teknik för att utföra lokal behandling (Seyed et al., 2018) 
och kan minska frekventa symtom, såsom smärta och blödning, 
förbättra livskvaliteten utan att skada frisk vävnad (Longo 
et al., 2019) med begränsade biverkningar och obehag hos 
patienten (Seyed et al., 2018; Longo et al., 2019). Idag används 
det inte i Sverige som förstahandsalternativ, men klinisk 
erfarenhet påvisar att ECT ska övervägas som en bra palliativ 
behandling mot smärta, blödning, lukt och riklig sårsekretion 
för de patienter som kan tolerera minst 1-2 behandlingar.

Konsultera vid behov gällande frågor om patientens sår och 
sårbehandling och vilka åtgärder som kan vidtas vid nya symtom 
eller försämring. För att sårbehandlingen ska fungera optimalt 
behövs oftast både ett skriftligt behandlingsmeddelande och en 
telefonkontakt vid rapportering till annan vårdenhet (Regionalt 
cancercentrum Stockholm – Gotland, 2015). •

ENVELOPE Mejla cancervarden@gmail.com  
för komplett referenslista. 
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Digitalt beslutsstöd
Maligna tumörsår är en allvarlig komplikation av en avancerad 
cancersjukdom, med ofta begränsade behandlingsmöjligheter 
och dålig prognos. Klinisk erfarenhet och tidigare forskning på-
visar en bristande förmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal att 
bemöta patienten och behandla de ofta komplicerade symtomen. 

V
årdpersonal som har ansvar 
för sårbehandlingen, till 
exempel inom primärvården 
eller den palliativa vården, 

träffar inte på denna typ av sår ofta. 
Den behöver därför kunna få stöd av ett 
multidisciplinärt och multiprofessionellt 
team specialiserade på tumörsår för att 
komma fram till bästa behandling i varje 
enskilt fall. Det är viktigt att alltid väga 
in ytterligare onkologisk behandling för 
att behandla eller förebygga besvärande 
symtom när detta är möjligt. 

Digitalt beslutsstöd 
Undersökning och bedömning av ett 
sår kan genomföras på distans med så 
kallad telemedicin. Det innebär att ett 
sår fotas via en mobilapplikation (en 
mobiltelefon) och sedan tillsammans 
med data om såret skickas in till en 
digital plattform där sårexperter går in 
och bedömer såret och lämnar förslag 
på lämplig sårbehandling. Tekniken 
och arbetssättet via sårplattformen 
”Dermicus Wound” är väl beprövat och 
används idag nationellt för svårläkta 
sår under ledning av kvalitetsregistret 
RiksSår. Tekniken med bedömning av 
specialister på distans används också 
nationellt vid ”teledermatoskopi”, som 
innebär att hudförändringar bedöms på 
distans av specialiserade hudläkare. 

Projektets upplägg och genomförande
Regionalt cancercentrum Stockholm 
Gotland (RCC) utvecklar i ett projekt 
detta arbetssätt och beslutsstöd också 
för tumörsår i samverkan med RiksSår, 
företaget, användare och tumörsårs-
patienter. Projektgruppen består av 
två specialistsjuksköterskor inom 
onkologisk vård och sår, en läkare med 
medicinsk dubbelspecialitet (onkolog/
hudläkare) samt två undersköterskor 
med specialistkompetens av lokal 
sårbehandling vid tumörsår.  Avsikten 
är att detta Sårteam utvecklar, testar 
och skapar rutiner för arbetssättet 
innan det implementeras stegvis. 
Projektets övergripande mål är 
att åstadkomma ett strukturerat, 
kliniskt effektivt och multidisciplinärt 
omhändertagande av patienter med 
tumörsår nationellt samt skapa en 
modul för tumörsår i kvalitetsregistret 
RiksSår. En etikansökan är inlämnad 
för projektet. 

Det digitala beslutsstödet utgår 
från företaget Gnoscos sårplattform, 
”Dermicus Wound”. Beslutsstödet 
innefattar en smartphone med appli-
kation för fotografering samt en digital 
sårplattform för bild- och dialogfunk-
tion. Uppgifterna från den mobila 
applikationen (sårappen) skickas in till 
den digitala sårplattformen, och data 

kan också överföras automatiskt till 
kvalitetsregistret RiksSår. Ingen data 
finns kvar i mobilen då den kommit in i 
sårplattformen. Dermicus är CE-märkt 
enligt Läkemedelsverkets direktiv för 
medicinteknisk produkt.

Tumörsår skiljer sig avsevärt från 
andra svårläkta sår. Därför behöver en 
ny egen modul/plattform för maligna 
sår skapas. Sårteamet utvecklar under 
början av denna höst en ny modul för 
tumörsår i Dermicus tillsammans med 
företaget. I underlaget som projekt-
gruppen tagit fram inför 
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byggandet av den nya versionen har en 
viktig del i arbetet varit att hitta de vari-
abler för tumörsår som mäter kvalitet 
för denna patientgrupp. Vi har förutom 
från vår kliniska erfarenhet också utgått 
från ett kanadensiskt, validerat bedöm-
ningsinstrument specifikt för tumörsår 
(Malignant Wound Assessment Tool- 
Clinical version; MWAT-C, av Schultz 
et al., 2009), som översatts till svenska 
enligt en erkänd femstegsprocedur. 

Den nya versionen kommer att 
innefatta symtomlindring såsom smärta 
och lukt, om förbanden förhindrar 
läckage, patientens upplevelser av 
stöd, delaktighet, kontinuitet, och om 
patienten blivit bedömd av onkolog 
vid förvärrade symtom. Livskvalitet pla-
neras att mätas genom att använda ett 
livskvalitetsformulär anpassat för svår-
läkta sår; ”Wound-QoL”. Data kommer 
också innefatta cancerdiagnos, tidigare 
och pågående onkologisk behandling, 
behandlingsintention, anamnes och 
läkemedel, sårlokalisation, sårduration, 
sårstorlek, symtom från såret, antibioti-
kaanvändning, övrigt (rökare, födoin-
tag, viktnedgång) samt foton på såret. 
Det finns också avsnitt med fritext för 
remittentens frågeställning.

Data som insamlas kommer i ett 
första skede i testversionen samlas in av 
sårteamet när vi träffar tumörsårspatien-
ter på de mottagningar där vi arbetar. 
Patienten får vid inklusion muntlig och 
skriftlig patientinformation om syftet 
och bakgrunden till projektet, samt 
information om att bilder och övrig data 
hanteras av sjukvårdspersonal i enlighet 
med Patientdatalagen och Dataskydds-
förordningen. Samtycket innefattar 
fotodokumentation och sammanhållen 
journal samt att uppgifterna överförs till 
kvalitetsregistret RiksSår. 

Implementeringsskedet planeras 
inledas våren 2022
Efter en testperiod planeras imple-
menteringsskedet inledas under våren 
2022. Intresserade vårdcentraler och 
palliativa enheter i Stockholmsregionen 
erbjuds successivt deltagande. När 
remisser kommer ska sårteamet göra 
den första bedömningen. I dialog-
funktionen diskuterar sårteamet varje 
patientfall innan ett slutligt utlåtande/
remissvar lämnas till remittenten. En 
dialogfunktion i beslutsstödet möjliggör 
också en dialog mellan sårteamet och 
remittenten när detta behövs.  

Ett expertteam, som ska etableras 
efter hand, ska också vid behov gå in i 
beslutsstödet som granskare och analy-
sera, diskutera/lämna utlåtanden. Detta 
expertteam kommer att bestå av hud-
läkare, infektionsläkare, fysioterapeut 
med flera, och i första hand kommer 
personer från den regionala vårdpro-
gramgruppen "maligna tumörsår" (RCC 
Sthlm Gotland) tillfrågas. Uppföljning 
sker i beslutsstödet genom fortsatt 
digital kommunikation sårteamet och 
remittenten. Alla patientfallen finns 
kvar och plattformen bidrar till ett 
kontinuerligt lärande.

Helt i linje med rekommendatio-
nerna i Cancerstrategin (SOU, 2009:11) 
och Cancerplanen (RCC, 2015), möjlig-
gör det planerade arbetssättet med ett 
digitalt beslutsstöd en sammanhållen 
vårdprocess för tumörsårspatienter 
över professions- och specialitets-
gränser som är patientfokuserad, 
säker, jämlik och av hög kvalitet. 
Projektet förväntas även bidra till en 
kontinuerlig kompetensutveckling för 
vårdpersonal, samt ge förutsättningar 
för utveckling av behandlingen av 
tumörsårspatienter med insamlade 
data i RiksSår som grund.•

Patienten får vid inklusion muntlig och skriftlig patientinformation om syftet och bakgrunden till projektet, samt information 
om att bilder och övrig data hanteras av sjukvårdspersonal i enlighet med Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen. 
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Ditt behov av stöd  
– en stödintervention för 
närstående i hemsjukvården 

Maria Norinder
Leg. sjuksköterska med diplomering i palliativ omvårdnad och mas
ter i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård. Doktorand, 
Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

D
et vårdande ansvaret delas 
ofta mellan närstående, hem-
tjänst och hemsjukvård men 
närstående har en stor bety-

delse för att vården ska fungera och bli 
bra. De ger ofta den sjuke både socialt 
och existentiellt stöd samtidigt som 
de ibland utför omfattande vård i form 
av personlig omvårdnad, medicinering 
och symtomlindring. Vidare agerar de 
ofta som talesperson för den sjuke och 
upprätthåller kontakter med vården. 
Utöver det så tar de närstående ofta 
över hushållssysslorna i hemmet allt 
mer och en del har knappt möjligheten 
att lämna hemmet [8]. Deras situation 
påverkas av den sjukes mående och när 
sjukdomen fortskrider och den sjuke 
försämras ökar ofta kraven succesivt 
på närstående. Utöver detta så behöver 
de hantera sina egna känslor kring den 
osäkra framtiden, en förestående död 
och den egna sorgen. 

Även om det ser olika ut så lägger 
många närstående sitt eget liv åt sidan 
och prioriterar den sjuke, något som 
kan påverkar deras egen livskvalitet 
negativt. Många beskriver konsekven-
ser som sömnlöshet, ångest och oro, 

Många patienter med livshotande sjukdomar vårdas i hemmet mot slutet 
av livet och de närstående blir ofta nödvändiga för den sjuke. Många 
närstående tar sig an den nya vårdande rollen, motiverad med kärlek, 
omtanke och respekt. En del kan uppleva tiden som givande, åtföljd av 
känslor av tillfredsställelse, tacksamhet, meningsfullhet och personlig 
utveckling. För andra kan vårdandet upplevas som en förväntan från den 
sjuke, familjemedlemmar, vårdpersonal och samhället. Många närstående 
beskriver känslor som tvivel och ambivalens och att deras situation ibland 
kan upplevas som utmattande och ofta mycket begränsande. 
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depression, trötthet, ensamhet och 
känslomässig och fysisk nedsatt hälsa. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att 
livskvalitet är ett komplext begrepp 
som har olika betydelser för människor 
och varje närståendes upplevelse av 
sorg och förlust är unik. 

Ofta uttrycker närstående att de 
saknar tillräcklig kunskap för att 
vårda och ge stöd till en nära person 
med livshotande sjukdom och att de 
har behov av att få mer kunskap och 
stöd från den professionella vården. 
De uttrycker att de behöver mer 
information om sjukdomens prognos, 
progression och behandling men även 
emotionellt stöd. Utöver det önskar 
de mer tid med sjukvårdspersonal och 
möjlighet att dela erfarenheter och 
tankar med någon som förstår vad de 
går igenom. I sin nya vårdande roll 
riskerar närstående sin egen hälsa 
och välbefinnande och det är därför 
avgörande för dem att vårdpersonalen 
stödjer dem under patientens vårdtid. 
Kontinuerligt och anpassat stöd för 
den närstående under patientens 
sjukdomsförlopp kan göra det möjligt 
för närstående att på bästa sätt stödja 
patienten men även att upprätthålla 
sin egen hälsa och välbefinnande.

Stöd till närstående
Baserat på forskning kring närståendes 
ofta påfrestande situation så har 
interventioner, det vill säga riktade 
åtgärder för att stödja närstående, 
uppmärksammats och blivit fler. Dock 
behövs fortsatt utveckling av stödin-
terventioner som passar i det kliniska 
arbetet. Av denna anledning testas just 
nu en intervention, Ditt behov av stöd, 
på sex olika specialiserade hemsjuk-
vårdsenheter i Sverige. Syftet är att 
undersöka både sjuksköterskors och 
närståendes erfarenhet av att ge och få 
stöd genom ett strukturerat personcen-
trerat arbetssätt. 

Ditt behov av stöd interventionen 
Ditt behov av stöd interventionen 
är en svensk version av The Carer 
Support Needs Assessment Tool 
Intervention (CSNAT-I). Interventio-
nen utvecklades i Storbritannien och 
bygger på intervjuer med närstående 
om deras erfarenheter av stöd i den 
palliativa hemsjukvården [26]. Den 
är utvecklad för att direkt bedöma 
och bemöta praktiska, emotionella, 
existentiella och sociala behov av stöd 
hos närstående. Ditt behov av stöd 
interventionen består av två delar, 

ett formulär och en personcentrerad 
process för bedömning och beslut om 
stödinsatser. 

Formuläret Ditt behov av stöd 
Formuläret kan användas av närstå-
ende för att synliggöra de behov av 
stöd som de har både för att kunna 
stödja en person som vårdas i hemmet 
och för att främja egen hälsa och 
välbefinnande i sin roll som närstå-
ende. Formuläret är strukturerat kring 
15 domäner som är formulerade som 
frågor. Dessutom finns en sista fråga 
att fylla i ifall ett stödbehov finns som 
inte täcks av de förtryckta domä-
nerna. Domänerna är breda områden 
inom vilka närstående vanligtvis har 
stödbehov. Svarsalternativen finns för 
att främja kommunikationen mellan 
närstående och vårdpersonal och är 
inte tänkta som en mätningsskala. 

Formuläret används tillsammans med 
en personcentrerad process i fem steg.

En personcentrerad 
process i fem steg

Steg 1: Introduktion av Ditt behov av stöd 
Formuläret introduceras för närstående 
med syfte att synliggöra områden de 
kan behöva stöd inom. Introduktionen 

Behöver du mer stöd med:

1. Att förstå din närståendes sjukdom?

2. Att få tid för dig själv under dagen?

3. att hantera dn närståendes symptom, 
inklusive att ge medicin?

4. dina ekonomiska juridiska eller arbetsrelaterade 
frågor?

5. att hjälpa din närstående med personlig vård och 
omsorg (t.ex påklädning, hygien, toalettbesök)?

6. att hantera dina egna tankar och oro?

Ditt behov av stöd
Vad behöver du för att vara ett stöd för din 
närstående och vilka behov av stöd har du för 
din egen skull. Kryssa för det alterantiv som bäst 
stämmer överrens med dina behov i nuläget.

Nej       Lite mer     Mycket mer

Utdrag ur formuläret till interventionen Ditt behov av stöd.
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kan ske under ett hembesök eller via 
telefon. Frågorna i formuläret handlar 
bland annat om behov av mer stöd för 
att förstå sjukdomen, praktisk hjälp i 
hemmet, få tid för sig själv och stöd för 
att hantera egna känslor och oro. En 
tidig bedömning av närståendes behov 
kan förebygga problem och minska 
behovet av akuta insatser. 

Steg 2: Närstående identifierar  
sitt stödbehov
Efter att formuläret introducerats, kan 
närstående behöva tid att själva identi-
fiera, reflektera kring och prioritera sina 
stödbehov, vilket kan ta olika lång tid 
beroende på person. Det är viktigt att 
närstående förstår att de kommer att få 
möjlighet att diskutera sina stödbehov 
antingen under ett samtal som sker 
direkt i anslutning till introduktionen 
eller under ett senare samtal. 

Steg 3: Samtal
Samtalet är avgörande för att bedöma 
vilken sorts stöd som behövs i relation 
till det eller de områden som närstå-
ende anser sig behöva stöd i. Stödet 
som behövs för en närstående inom 
ett visst område kan skilja sig från 
det stöd som behövs för en annan 
närstående som prioriterat sina behov 

inom samma område. Det är viktigt att 
ta reda på vad närstående själva tror 
skulle kunna hjälpa dem. Det är också 
betydelsefullt att identifiera vilken sorts 
stöd den närstående redan har tillgång 
till (t ex via familjemedlemmar, vänner, 
stödföreningar).

Steg 4: Gemensam handlingsplan
Samtalet utgör grunden för steg 4. 
Det innebär att en gemensam hand-
lingsplan ska upprättas. Stödinsatser 
kan erbjudas (eller påbörjas) direkt 
i samband med, eller efter, samtalet. 
Stödinsatser kan vara direkta och bestå 
av till exempel aktivt lyssnande och 
bekräftelse, information, rådgivning 
eller undervisning. Stöd kan också vara 
att hänvisa närstående till professioner, 
instanser eller aktiviteter som kan ge 
ytterligare stöd. De överenskomna 
stödinsatserna dokumenteras i hand-
lingsplanen som med fördel förvaras 
hemma hos den närstående så att den 
alltid finns till hands.

Steg 5: Gemensam omvärdering
Att identifiera närståendes behov är en 
fortlöpande process som kräver konti-
nuerlig omvärdering under patientens 
vårdtid. Initiativet till en omvärdering av 
närståendes stödbehov kan komma både 

från närstående själv eller vårdpersonal. 
Med fördel kan man komma överens 
med närstående om en plan för en 
gemensam omvärdering och det kan 
även under vissa kritiska perioder vara 
nödvändigt med en fullständig ompröv-
ning av närståendes stödbehov (t ex vid 
försämring av patientens tillstånd). 

Forskning på CSNAT-I och  
Ditt behov av stöd interventionen
Det har bedrivits en del forskning 
om CSNAT runt om i världen och 
arbetssättet börjar sprida sig inom 
flera vårdkontexter. Det är tydligt att 
närstående behöver stöd. I en svensk 
studie från 2018 rapporterade över 50 
procent av de närstående till patienter 
med en palliativ diagnos mest behov av 
ytterligare stöd inom domänerna; att få 
veta vad du kan förvänta dig för dig 
och din närstående i framtiden, att 
få tid för dig själv under dagen, att 
hantera dina egna känslor och oro 
och praktisk hjälp i hemmet. Detta är 
i linje med resultatet från en studie som 
använt Ditt behov av stöd bland svenska 
närstående till patienter som genomgår 
allogen stamcellstransplantation men 
även närstående i Storbritannien, 
Australien och Kina. En annan svensk 
studie har funnit att de närstående som 
hade högre nivåer av icke tillgodosedda 
behov av stöd hade en sämre livskvalitet. 
De rapporterade även lägst livskvalitet i 
förhållande till patientens tillstånd och 
sin egen fysiska och emotionella hälsa.   

Internationella studier har visat posi-
tiva effekter av interventionen för både 
närstående och vårdpersonal genom 
att ge vägledning, fokus och struktur 
för diskussioner om stödbehov som 
resulterat i främjad livskvalitet och hälsa 
för närstående. Forskning visar också 
att även patientens situation påverkas 
positivt då deras närstående får adekvat 
stöd. Det är således viktigt att undersöka 
om Ditt behov av stöd interventionen 
kan vara ett bra sätt att ge stöd till när-
stående i Sverige, både i deras vårdande 
roll men även för att kunna upprätthålla 
deras egen hälsa.•

ENVELOPE Mejla cancervarden@gmail.com  
för komplett referenslista. 

Ditt behov av stöd 
innefattar 15 områden: 

att ge stöd  
att få stöd

Närståendes 
behov av stöd

Steg 1:
Introduktion av 
"Ditt behov av 

stöd"

Steg 2:
Närstående 
identifierar 

och reflekterar 
behov av stöd

Steg 3:
Samtal

Steg 4:
Gemensam 

handlingsplan

Steg 5:
Gemensam 

omvärdering
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Hanna Svensson
Leg. sjuksköterska, Geriatriska kliniken,  
Länssjukhuset i Kalmar 

Ett rum för alla sinnen 
Palliativ omvårdnad

På Geriatriska kliniken Avdelning 30 på Länssjukhuset i Kalmar erbjuds 
vård för palliativa patienter. Avdelningen har tio vårdplatser och cirka 
35 platser i lasarettsansluten hemsjukvård (LAH). För tio år sedan 
föddes idén om ett rum för avkoppling och ro. 

U
ndersköterskorna Gunvor Wändesjö, Anneli Juhlin 
och sjuksköterskan Lisa Skoog planerade tillsam-
mans med avdelningscheferna Annelie Gustafsson 
och Ann-Caroline Lönnqvist för ett sinnesrum, där 

människans alla sinnen står i centrum. 
Allt började med en ombyggnation på avdelningen då ett 

badkar installerades. Detta gjorde att Gunvor, Anneli och 
Lisa började fundera på vad mer rummet kunde utvecklas 
till. Efter ett studiebesök i Varberg, hos ett företag som 
bygger sinnesrum, klarnade planerna. Rummet finansierades 
av lokala företag och privatpersoner och invigdes 2013. 

– Tanken var att skapa en hemkänsla på sjukhus och en 
plats där man kan hitta det inre lugnet, säger Gunvor.

Förutom ett hörnbadkar finns en musiksäng, med en 
stomme byggd att låta rytmen av musik som patienten väljer 
kännas i kroppen. I sängen ligger ett bolltäcke, med olika stora 
bollar som ger en känsla av en omfamning. Sängkläderna tas 
inte ifrån sjukhuset, utan har köpts in av personalen. 

– Sinnesrummet ska beröra just våra sinnen, badkaret 
kan ge smärtlindring i vattnets känsla av tyngdlöshet. 
Musiksängen ger möjlighet till vila i hemmiljö, säger Annelie 
Gustafsson, avdelningschef.

Rummet kompletteras med en gungstol, som i stilla 
takt vaggar till ro. Även här erbjuds musik som kan öka 
välbefinnandet. Svaga dofter från hudvårdsprodukter och 
badskum ger känsla av flärd. I taket hänger mjuka tyger och 
varma ljusslingor som ger bilden av en stjärnhimmel som 
tillåter drömmarna att fara iväg, gardiner ramar in och ger en 
ombonad varm känsla, långt ifrån sjukhusets annars sterila 
korridorer.

– Det blir som en oas för patienten, där vi kan erbjuda ett 
spa istället för en sal på lasarettet, säger Johanna Åkesson, 
sjuksköterska på avdelning 30. 

Tanken med rummet är att patienterna ska kunna 
spendera värdefull tid tillsammans med sina närstående, en 
stunds avbrott från behandlingar och sjukdom. Möjligheten 
ges att kunna äta en lättare måltid på porslin som inte finns i 
den dagliga sjukhusmiljön. 

Rummet används både av närstående och patienter, för 
en stunds avkoppling, men också som ett rum för samtal 
med kurator, präst eller läkare. 

– Den palliativa vården är en helhetsvård, där hela männ-
iskan tas i beaktande. Med sinnesrummet nås ytterligare en 
dimension och ses som ett komplement till medicinering 
och övriga vård. Vi vill att rummet ska stimulera till annat 
än att påminnas om sjukdomens vedermödor, säger Annelie 
Gustafsson, avdelningschef. •

En del av Sinnesrummet 
på Geriatriska kliniken, 
Avdelning 30 vid Läns-
sjukhuset i Kalmar.
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Cancerrelaterad  
smärta i palliativ vård
Smärta vid cancer påverkar både patient och närstående och 
behöver därför ses i ett helhetsperspektiv där fysiska, men i hög grad 
även psykiska, sociala och existentiella komponenter spelar roll. 
Cancerrelaterade smärttillstånd har både likheter och unika drag, jämfört 
med andra typer av smärta. För att lyckas med smärtbehandlingen i 
svåra fall, behöver man förstå hur cancerns biologi påverkar smärtbilden. 
Vanliga farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsmetoder 
kan många gånger användas, men smärtan kan också reduceras genom 
onkologiska behandlingar som palliativ strålbehandling (särskilt vid 
skelettmetastassmärta), palliativ cytostatika eller hormonell behandling. 

Vad är smärta?
Enligt IASP (International Association 
for the Study of Pain), är smärta en 
”obehaglig sensorisk och emotionell 
upplevelse, förenad med vävnadsskada 
eller hotande vävnadsskada, eller 
beskriven i termer av sådan skada. 
Smärtan är alltid subjektiv”. Den nyaste 
definitionen är ännu längre, men grund-
definitionen i sig är av stor betydelse 
för att förstå smärta vid cancer.

När man träffar en patient med 
smärtande skelettmetastaser, är det 
lätt att förstå att smärtan har en tydlig 
sensorisk, det vill säga fysisk kompo-
nent: man har värk i skelettet. Samtidigt 
betonar världens smärtexperter i IASP 
definitionen att det alltid finns en emo-
tionell, alltså känslomässig komponent i 
smärtan. Denna emotionella komponent 
kan vara av psykisk natur i form av 
allmän ångest eller nedstämdhet som 
förstärker smärtan, av existentiell natur 
där dödsångesten ökar smärtupplevel-
sen eller av social natur, där forskningen 
visar att upplevd ensamhet aktiverar 
hjärnans smärtcentrum.

Den här definitionen har stor 
betydelse för smärtbehandlingen: Den 
fysiska komponenten är viktig och 
vården behöver vara duktig både på 

läkemedelsbehandling och icke-farma-
kologisk behandling, men det räcker 
inte. En person som känner akut 
dödsångest börjar känna efter och ju 
mer hen känner efter, desto mer ont 
har hen. En genomtänkt omvårdnad 
som skapar trygghet kan därför bidra 
till att lindra smärtan.

Den psykiska, existentiella och 
sociala delen i smärtan
Att få en cancerdiagnos, innebär att 
man har en diagnos som kan hota livet, 
även om vi vet att mer än hälften botas. 
Om man dessutom får spridning av sin 
sjukdom, är det vanligt att man blir rädd 
och har stunder med dödsångest. Ju mer 
ångest man har, desto mer känner man 
efter och ju mer man känner efter, desto 
starkare känner man smärta i kroppen.

Fallbeskrivning
30 årig kvinna med nyupptäckt gyn-
cancer. När hon skrivs in för bedömning 
på gynonkologisk klinik, har hon svåra 
smärtor från underlivet, smärtor som 
hon skattar till VAS=8. Läkaren som 
skriver in henne ser att hon är tydligt 
smärtpåverkad: blek, kallsvettig. 
Patienten får prova morfin, men det 
hjälper ganska dåligt.

Enligt plan görs en palpation i narkos 
för att bedöma tumörstadium. Med 
tanke på de svåra bäckensmärtorna, 
hade personalen väntat sig en stor 
och utbredd cancer, men hittar bara 
en mycket tidig form av cancer, vilket 
innebär utomordentligt god chans att 
bli helt frisk.

När patienten vaknat (efter 
sövningen) får hon prata med läkaren. 
Hon har fortfarande VAS=8, trots 
morfin. Men efter ett långt samtal, där 
hon får veta att det handlar om en 
mycket begränsad tumör, utan några 
tecken på spridning, minskar ångesten. 
När läkaren bedömer smärtan efter 
samtalet säger hon själv med förvåning: 
”Nu är smärtan borta…”

Det här är ett ovanligt men viktigt 
fall som beskriver varför även cancerre-
laterad smärta alltid har både en fysisk 
och en känslomässig komponent, och 
båda delarna behöver behandlas.

Cancerns biologi påverkar smärtan
För att kunna ge en bra behandling vid 
svårare smärttillstånd, behöver man 
förstå att smärta vid cancer beror på hur 
den individuella cancern växer. I detta 
avseende skiljer sig cancerrelaterad 
smärta från andra smärttillstånd. 

Peter Strang
Onkolog, professor i palliativ medicin,  
Karolinska Institutet och RCC Stockholm Gotland.

Helena Adlitzer
Specialistsjuksköterska, processledare för den  
palliativa cancerprocessen, RCC Stockholm Gotland.

Forts. nästa sida
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”Det är viktigt att  
förstå att nerv  

smärtor på grund  
av cancer skiljer sig 

från nervsmärtor vid 
ickecancer tillstånd.”

Inflammation 
Cancer och inflammation hör ihop 
och vid snabb tumörtillväxt blir detta 
tydligt. Cancern frisätter, eller påverkar 
immunförsvaret att frisätta substanser 
som prostaglandin E2, interleukiner 
och tillväxtfaktorer (till exempel NGF, 
Nerve Growth Factor), vilka bidrar till 
en inflammatorisk kaskad. Det är av 
den anledningen som anti-inflamma-
toriska medel som NSAID (naproxen, 
ibuprofen, ketoprofen, ketorolak 
(Toradol) etc) kan ha en dramatisk 
effekt på smärta, också i situationer 
där morfinpreparat har måttlig eller 
tveksam effekt. På samma sätt kan kor-
tisonpreparat (Betapred, Prednisolon) 
ha mycket god effekt när det verkligen 
föreligger inflammation, vilket det ofta 
gör vid snabb tillväxt av tumören, inte 
minst när det gäller skelettmetastaser.

Tumörens utbredning
När det gäller viscerala tillstånd i 
bukhålan, finns det anledning att tänka 
på hur tumören växer. I tidiga skeden 
brukar cancern växa på fria ytor och 
på bukhinnan. Om smärta uppstår, 
är den ofta av molande karaktär. Då 
fungerar enkla preparat som paraceta-
mol (!) i vissa fall, även om man många 
gånger behöver lägga till en stark 
opioid. Men om tumörutbredningen 
blir mer uttalad kan cancern växa så 
att den börjar trycka på gallvägar, 
njurvägar eller tarmarnas lumen (hål-
rum). Det uppstår ett tryck som leder 
till koliksmärtor, som många gånger är 
svårbedömda. Kliniskt har patienten 
ofta ont i hela buken, men om man ger 
mera morfin, kan smärtan till och med 
öka, eftersom koliken (sammandrag-
ningarna av glatt muskulatur) kan öka 
av starka opioider. I sådana situationer 
kan läkemedel som minskar kolik och 
spasm göra nytta. Hit hör till exempel 

Foto: S
herry Young / stock.adobe.com

Effekten av palliativ strålbehandling 
är ofta god i situationer med en tydlig 
inflammatorisk komponent. 
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Toradol (iv eller im) som är ett mycket 
potent NSAID preparat, liksom Busco-
pan (sc), inte minst vid kramptillstånd i 
urinblåsan. Om man ser effekt, kan den 
vara dramatisk och ses redan inom en 
timme i de flesta fall.

Cancerbehandling
Hög tumöraktivitet, men också höga 
hormonnivåer i blodet vid hormonkäns-
liga tumörer som prostatacancer bidrar 
i hög grad till smärtan. Vid hormon-
känslig prostatacancer med smärtande 
skelettmetastaser är detta väldigt 
uppenbart. Så länge halten testosteron 
i blodet är hög, kan patienterna ha en 
otroligt handikappande smärta från 
skelettet, men så snart man sänker 
testosteronet genom läkemedel (eller 
orkidektomi, dvs bortopererandet av 
testiklarna som man gjorde tidigare), 
brukar smärtan ibland försvinna helt. 
På liknande sätt ser man vid andra 
cancerformer att så länge den cancer-
specifika behandlingen fungerar, även 
när man pratar om palliativ cytostatika, 
brukar smärtnivån vara måttlig.

Palliativ strålbehandling är en 
special form av cancerbehandling 
som ges för att lindra smärta vid 
skelettmetastaser. Effekten är ofta 
god i situationer där man har en tydlig 
inflammatorisk komponent. Tidigare 
gav man en behandling på två veckor 
( 3Gy x 10 ), idag ger man ofta en 
endosbehandling med en biologiskt hög 
dos (ofta 8 Gy). Det man bör känna 
till är att vid en sådan behandling slås 
en stor del av både cancerceller och 
vita blodkroppar ut, lokalt. Det blir en 
kraftig utsvämning av inflammatoriska 
substanser som rent av kan öka smär-
tan under ett antal dagar. Det kallas 
för ”flare pain” (en smärta som blossar 
upp) och kan motverkas om patienten 
får Betapred dagen innan, behandlings-
dagen och dagen efter.

Läkemedelsbehandling
I korthet kan man välja läkemedel 
beroende på smärtans karaktär. Många 
gånger har patienten flera smärttyper 
samtidigt (till exempel molvärk och 
rörelseutlöst smärta), då kan man 
behöva kombinera olika läkemedel.

Molvärk som inte påverkas av rörelser
Det här är den klassiska nociceptiva 
smärtan. När en patient börjar få ont, 

brukar molvärken komma först. Den 
finns hela dygnet och påverkas endast 
marginellt av rörelser. Här kan parace-
tamol i full dos ( upp till 4 gram/dygn) 
räcka i tidiga stadier. Om molvärken 
förvärras behöver man lägga till en stark 
opioid, ofta långverkande morfin (Dol-
contin) eller långverkande oxykodon 
(Oxycontin), men det finns förstås även 
andra preparat. Man behöver alltid sätta 
in laxermedel från dag 1 och vi rekom-
menderar också medel mot illamående 
(t ex Postafen eller Primperan) där 
första dosen tas en timme innan man tar 
första opioiddosen.

Om patienten har svårt att svälja 
eller har kräkningar, kan smärtplåster 
(fentanylplåster) vara ett alternativ.

Inflammatorisk rörelseutlöst smärta. 
Inflammatoriska komponenter är 
vanliga, även vid skelettmetastaser. 
Det typiska är att smärtan är måttlig 
i vila, men varje rörelse gör rejält ont. 
Då är NSAID preparat förstahandsval, 
men också kortisonpreparat (Betapred, 
Prednisolon) kan ha effekt. Om det gäl-
ler skelettet, kan palliativ strålbehand-
ling övervägas. Vid NSAID behandling 
ska alltid magsårsskydd övervägas (t ex 
omeprazol) och övriga risker bedömas 
(t ex risken för hjärtsvikt, förvirring 
eller påverkan på njurfunktionen).

Smärtor från bukhålan
Bukhålans smärtor är som regel av 
visceral typ. Om det är en tidig sprid-
ning, brukar rekommendationerna för 
molvärk (se ovan) fungera. Om det är 
en längre gången cancer, kan det också 
finnas kolikkomponenter. Då kan man 
testa Toradol (iv) eller Buscopan (sc). 
Om det blir effekt, ser man det direkt.

Neuropatiska smärtor
Nervsmärtor är ett specialkapitel som 
egentligen är mycket komplicerat. Det 
är viktigt att förstå att nervsmärtor 
på grund av cancer skiljer sig från 
nervsmärtor vid icke-cancertillstånd, 
man behöver därför speciella behand-
lingar som är lämpliga vid cancer, 
eftersom nervsmärtorna vid cancer 
kan bero på inflammation, cancersår 
som skadar nerver eller tumör som 
trycker. Ofta uppstår denna smärta 
sent, de allra flesta står redan på starka 
opioider. Det man kan göra som tillägg 
är att prova gabapentin eller pregabalin 

men i betydligt lägre doser än man ser 
i FASS och preparaten kan kombine-
ras med tricykliska läkemedel (t ex 
Saroten) i låga doser. Även metadon i 
låga doser kan prövas, som tillägg. Om 
man bedömer att en kraftig inflam-
mation av nerven bidrar till smärtan, 
kan Betapred i högdos göra skillnad. 
Cancersår till exempel vid huvudhals-
cancer har ofta en komponent av 
kranialnervssmärta. Där kan antibiotika 
för att rena såret ofta halvera smärtan. 
Vid gynekologiska smärtor till exem-
pel svår smärta vid såriga former av 
vulvacancer, kan spinal kateter där man 
kombinerar morfin och marcain krävas. 
Slutligen, om nervsmärtan beror på att 
en kota har kraschat och trycker på 
nervrötter, kan ortopedisk, stabilise-
rande kirurgi övervägas.

Övriga metoder
Förutom omvårdnad som kan minska 
oro och öka tryggheten, läkemedel som 
väljs utifrån smärttyp och en funge-
rande cancerbehandling, finns andra 
metoder, till exempel sjukgymnastik. 
Hjälpmedel i hemmet som arbets-
terapeuten provar ut kan också vara av 
stort värde. En viktig, men bortglömd 
aspekt är patient – och anhörigutbild-
ning. Om patient och närstående förstår 
smärtan och vet hur läkemedlen ska 
tas, ökar känslan av egenkontroll, vilket 
är gynnsamt. •

Peter Strang: Cancerrelaterad 
smärta. Onkologiska och pallia-
tiva aspekter. Studentlitteratur, 2a 
upplagan 2012, 395 sidor. Innehåller 
ett 40 tal fallbeskrivningar, 428 
referenser och konkreta dosförslag.

Peter Strang, Jenny Bergqvist: 
Does palliative chemotherapy 
provide a palliative effect on 
symptoms in late palliative 
stages? An interview study with 
oncologists. Acta Oncologica 2017; 
VOL. 56, NO. 10, 1258–1264

RCC: ”Smärtlindring” i vårdpro
grammet ”Palliativ Vård. Nationellt 
vårdprogram”, version 3.1, 2021. Re
gionala cancercentrum i samverkan. 

Vidareläsning
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Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent

Hon värnar de närstående  
till svårt sjuka personer 

Professor Anette Alvariza

Anette Alvariza har arbetat i princip hela sitt yrkesverksamma liv inom 
palliativ vård. Även hennes forskning rör palliativ vård och handlar framför 
allt om familj och närstående, kvalitet, arbetssätt och utvärdering av 
vården under livets sista tid. Sedan 2019 är hon professor i palliativ vård 
vid Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum – PFC på 
Ersta Sköndal Bräcke högskola samt är vårdutvecklingsledare och forskare 
på Capio ASIH och Sluten palliativ vård, Dalens sjukhus.

N
är  vi stämde träff med Anette via Teams i slutet av 
juni, stod sommarsemestern för dörren. Den hade till 
och med börjat för Anette men hennes första vecka 
ägnade hon åt att i lugn och ro i hemmet, läsa dokto-

randartiklar, skriva ansökningar och planera upp hösten. 
– Jag försöker gå in i ”semestermood” men det brukar ta 

tid. Lika bra att göra lite nytta under tiden, konstaterar hon 
och erkänner att hon alltid varit lite av en arbetsnarkoman.

Att vården blev valet för yrkesområde var nog mer en 
slump då Anette fick möjlighet att flytta till Stockholm från 
Enköping och få både bostad och arbete som sjukvårdsbiträde 
på Stureby sjukhem.

Hon fick dessutom utbildning till sjukvårdsbiträde och 
fortsatte därefter med god fart till undersköterska och 
sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom onkologi med 
inriktning palliativ vård samt en magisterutbildning. Hela 
tiden fast förankrad i vården av patienter. 

– Som nästan nyfärdig sjuksköterska fick jag jobb på 
Dalens palliativa enhet. Det var där som min fascinationen 
för palliativ vård väcktes.

Såg de närstående
Anette såg också tidigt de närstående till de palliativa 
patienterna och det behov av stöd de hade. Hon startade 
på eget initiativ tillsammans med kollegor stödgrupper för 
dem. Dessa grupper blev uppmärksammade och ledde till att 
hon blev erbjuden att söka och blev antagen vid Nationella 
forskarskolan KI och Örebro Universitet och kunde forska 

xx
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kring effekterna av stödgrupperna.
– Fram till nu hade jag tyckt att all vidareutbildning var 

rolig och självklar. Men doktorandutbildningen var inte 
självklar för mig att tacka ja till. Jag älskade arbetet som 
sjuksköterska så mycket. Lösningen för att hoppa på dok-
torandutbildningen blev att jobba vidare som sjuksköterska 
på avdelningen på söndagarna. Det fortsatte jag med tills 
jag för två år sedan blev utsedd till professor. Tyvärr räcker 
inte min tid längre till för det.

Men även nu finns kontakten med vården kvar. En del av 
Anettes arbete, ungefär 25 procent av den totala arbets-
tiden, är att vara vårdutvecklingsledare på Capio ASIH, 
Dalens sjukhus. Där är hon varje torsdag och får förutom 
möjligheten att omsätta forskning till praktisk vårdutveck-
ling, träffa vårdpersonal, patienter och närstående.

– Vården är min utgångspunkt. Det är patienterna med 
palliativa vårdbehov och deras närstående som väcker alla 
frågor i min forskning. 

Närstående får ofta ta ett stort ansvar inom dagens 
sjukvård, inte minst gäller det för patienter i livets slut-
skede. Trots det är de ofta oförberedda på vad det innebär, 
vilket sätter sina spår. Närstående kallas ofta ”morgonda-
gens patienter”, berättar Anette. Hennes viktigaste forsk-
ningsfrågor handlar därför, allt sedan doktorandstudierna, 
om vilka stödbehov närstående i olika åldrar i palliativ vård 
har, hur dessa behov kan mötas, hur stöd kan utformas 
från sjukvården och vilken betydelse och effekt ett sådant 
stöd har. 

Närståendeinterventionen
Ett projekt som startade 2013 och som Anettes doktorand, 
Maja Holm, skrev sin avhandling om 2016, Promoting 
preparedness for family caregiving – a randomised 
controlled intervention in palliative care, är nu ramverk 
för tre pågående forskningsspår. 

Grundstudien, som till vardags kallas Närstående- 
interventionen, fokuserade på att utveckla och studera 
ett informations- och stödprogram för närstående till svårt 
sjuka personer som vårdas i hemmet med hjälp av avancerad 
palliativ hemsjukvård. Stödprogrammet genomfördes av 
vårdpersonal vid tio hemsjukvårdsenheter som en randomi-
serad kontrollerad studie. Programmet undersöktes även 
kvalitativt med intervjuer och fokusgrupper. 

Resultaten var positiva. Programmet upplevdes som 
relevant och viktigt av närstående och både vårdperso-
nal och närstående beskrev att det ledde till att de kom 
närmare varandra och gav förutsättningar för bättre 
kommunikation. Stödprogrammet bidrog till att öka de 
närståendes känsla av förberedelse för att vårda och för 
döden. Vårdpersonalens roll är viktig, både när det gällde 
att bjuda in till och att genomföra stödprogrammet för 
de närstående. Men, betonade Anette, det är viktigt att 
vårdpersonal får tillräckligt med tid och resurser avsatta 
för arbetet. 

Webbintervention
I det första nu utvecklade forskningsspåret har grupp-

”Vården är min  
utgångspunkt. Det är 

patienterna med  
palliativa vårdbehov 
och deras närstående  

som väcker alla frågor 
i min forskning.”

I huvudet på 
Anette Alvariza just nu:

25% Hitta semester-
mood

25% Doktorander25% Vårdutveck-
lingsprojekt 

15% Forsknings-
utbildningen

10% Finansierings-
ansökningar
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Capio ASIH, Dalens sjukhus, finansierar hälften 
av Anettes professur. Förutom vårdutvecklings
jobbet, finansieras även 25procents forskning. 
Arbetet fördelar sig ungefär enligt följande: 
Forskning 50 procent, vårdutvecklingsprojekt 
25 procent och undervisning 25 procent.  
Avhandlingen: A support group programme for 
family members: an interverntion during ong-
oing palliative care, Örebro unniversitet (2012)

Akademiska meriter 
& examen

interventionerna omvandlats till en webbintervention som 
testas på deltagande närstående till patienter inom palliativ 
vård. Den innehåller en mängd olika inspelade situationer 
mellan patienter, närstående och vårdpersonal. Patienter och 
närstående spelas av skådespelare men vårdpersonalen är 
autentisk. Dessutom innehåller webbinterventionen fakta/
information, olika länkar samt ett chattforum för närstå-
ende. Doktoranden Louise Häger Tibell, specialistläkare 
inom onkologi, är kopplad till projektet. Närmast väntas en 
sammanställning från enkätsvar och intervjuer av närstående 
om upplevelsen av webbinterventionen under hösten 2021 
eller tidig vår 2022.  

– Det kommer att behövas en palett av stödåtgärder att 
erbjuda närstående till patienter i livets slutskede. Fysiska 
gruppmöten kommer behövas för en del men webbinter-
ventioner i någon form kan visa sig bli viktiga komplement, 
liksom mer individuellt stöd, säger Anette Alvariza.

Individuellt stöd – CSNAT Intervention 
Just ett sådant individuellt stöd till de närstående prövas nu i 
ett andra forskningsspår. Det sker med hjälp av ett struk-
turerat brittiskt verktyg som kallas CSNAT Intervention, 
vilket står för Carer Support Needs Assessment Tool.  
I Storbritannien är interventionen mycket framgångsrik.

CSNAT utgår från ett formulär med 15 frågeområden. 
Frågorna är direkt ställda, till exempel: ”Behöver du stöd 
med …att prata med din närstående… ”. Den närstående 
får utifrån svaren ange vilket områden som prioriteras. 
En handlingsplan upprättas därefter med sjuksköterska 
för att få stödbehovet mättat. Vissa delar i den ska vården 
tillhandahålla, andra ska den närstående se till.

Doktoranden Maria Norinder är kopplad till projektet. 
Hon har intervjuat sjuksköterskor om hur de upplever att det 
fungerar. Denna är klar att redovisa under hösten. Därefter 
kommer hon att intervjua närstående. Maria skriver själv om 
projektet på annan plats här i tidningen.

The Family Talk Intervention (FTI)
Det tredje forskningsspåret är en familjecentrerad inter-
vention som följer en manual som ursprungligen är hämtad 
från psykiatrin. Fokus ligger på att ge stöd åt familjer med 
minderåriga barn där en av föräldrarna är sjuk. 

Alla ASIH enheter i Stockholm kommer att delta i projek-
tet som leds av docent Malin Lövgren med Anette och Ulrika 
Kreichbergs som medansvariga forskare. Initialt kommer 
hälften av enheternas kuratorer att utbildas för att kunna 
genomföra interventionen medan en kontrollgrupp fortsätter 
som tidigare. När delstudien är klar kommer även kurato-
rerna i kontrollgruppen att få utbildningen. 

– Syftet med stödet är att öka och förbättra kommunika-
tionen inom familjen och öka kunskapen om hur de hanterar 
och vill kunna hantera den nya familjesituationen. Alla i 
familjen ska få en röst, även barnen. Så här långt har stödet 
tagits emot oerhört väl av familjerna som deltar i studien. Vi 
tror mycket på det här, säger Anette.

Rakel Eklund, som disputerade 2020 och skrev sin avhandling 
i ämnet, berättar mer utförligt om det på annan plats här i tid-
ningen med betoning på barn som närstående i palliativ vård.

Kliniknära forskning i centrum
Anettes engagemang omfattar även utbildningsområdet 
där hon inom ramen för sin professur är ämnesföreträdare i 
Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskarutbildning och där är 
med och utvecklar palliativ vård som ämne. 

– Jag har hittills handlett tio doktorander och är stolt över 
att vi har kunnat få fram så många duktiga disputerande 
inom palliativ vård. Att inom det här området både få vara 
med och utveckla forskningsutbildningen och den kliniknära 
forskningen som kommer patienter, närstående och vårdper-
sonal tillgodo är fantastiskt, avslutar Anette Alvariza.

Cancervården tackar för ett trevligt samtal och önskar 
lycka till, både med att hitta semesterkänslan och till höstens 
många projekt. •

Foto: P
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Den 28 april 2019 var dagen då mitt (vårt) liv fick en tvärvändning. Beskedet om 
tumör i bukspottkörteln. Ett besked som förändrade allt. Ett besked som drog 
undan mattan under fötterna. Ett besked som ”gjorde mig sjuk”. Jag hade ju 
sökt vård för lite besvär!! Jag var ju en frisk heltidsarbetande med ett familje-
liv i fokus och med allt vad det innebar. Jag hade ju sökt för lite besvär med 
en oerhörd trötthet, sämre aptit och ljusare avföring. Vem är inte trött? Sämre 
aptit har man hört många nämna.

D
et första läkarbesöket för mina 
besvär var den 22 februari. Det 
besöket ledde till blodprover, 
ultraljud, datortomografi. Inom 

loppet av cirka två månader fick jag can-
cerbeskedet. Min man var inte med. Det 
hade han förstås varit om vi hade fattat 
allvaret. Vi hade liksom trott att vården 
bara gjorde ett noggrant jobb. I efterhand 
förstår man ju att vi var lite nonchalanta 
eller hur man nu kan uttrycka det. Allt 
gick fort!  

Jag skulle opereras så snart som 
möjligt. Fick tid till narkosläkare 
samma vecka. Jag fick också en vård-
plan. En kontaktsköterska var med vid 
beskedet. Hennes närvaro var oerhört 
betydelsefull. 

Att ha en kontaktsköterska skulle jag 
också kunna dela med mig av. Det har 
varit tryggt. Det har varit bra. Vad som 
varit tryggt och bra med kontaktsköterska 
får bli ett annat kapitel. 

Där satt jag. I rummet var det jag, 
kirurgen och kontaksjuksköterskan. 
Kirurgen visar en bild. Kirurgen visar 
fiktiv bild på övre buk. Det som är 
blåfärgat ska opereras bort. Gallblåsan 
samt en liten del av gallgången. Även 
bukspottkörteln och tjocktarmen samt 
en del av tunntarmen är också blåmar-
kerat på bilden. Jag frågade förstås 
många frågor. En fråga var om jag ska gå 
till jobbet. Svaret var att göra det som 
passade mig bäst. En annan fråga var 

om jag kommer att bli sövd!! Den frågan 
visar tydligt var jag befann mig rent 
mentalt. Traumat startade här. Det var 
nu det allvarliga sjönk in.

Efter besöket ringde jag min man. 
Han grät och jag gick till jobbet. Fyra 
dagar efter beskedet var jag hos narko-
släkare som godkände mig för operation. 
Det var fredag förmiddag. Fredag 
eftermiddag fick jag telefonsamtal om att 
jag ska infinna mig på KS i Huddinge för 
att bli inlagd. 

Sex dagar efter narkosläkarens god-
kännande var dagen för operation Jag 
tillbringar mina dagar med att vara på 
jobbet. Jag är förskollärare och pedago-
gen i mig ville göra ett bra ”avslut” med 
klassen. Det är små 6-åringar som jag 
då meddelar att jag lämnar dem med 
kort varsel. Information till vårdnads-
havare kändes viktigt. Sådan är jag. 

Kunde inte ens här bara lämna utan 
någon sorts förklaring.

Plikttrogen? Ja!
I detta påbörjade trauma snurrade 

tankarna förstås. Jag är nog väldigt 
praktiskt lagd som person. Jag försökte 
lägga fokus på vad jag kunde kontrollera. 
Jag fick en tydlig vårdplan. Den läste 
jag. Även min man förstås. Han har alltid 
funnits med. Mina döttrar är vuxna. Jag 
kommer ihåg att jag var tacksam att detta 
sker när barnen är vuxna. Det såg jag 
som en stor fördel. Om de varit yngre 
… Ja, ni förstår nog vad jag menar. 
Alltså fokus på mig och det jag kunde 
kontrollera.

Hur gjorde jag då?
Jo, fokus på acceptans, jag kommer vara 
sjuk länge. Fokus på att ha tillit till vår-
den. Ställa följdfrågor vid information. 
En dag i taget. Fokus på fysisk aktivitet, 
planerad vila, näringsriktig kost, 
näringsdrycker. Rehab efter operationen 
är oerhört tuff och det är svårt att äta. 
Men jag åt små portioner och ofta.

Min rehab gick som planerad. Jag 
opererades 9 maj 2019. Sjukhusvistelse i 
några dygn därefter några dygn på rehab-
hem. Den 20 maj blev det hemgång och 
fortsatt rehab. Väl hemma fortsatt fokus 
på det jag tyckte mig kunna kontrollera. 
Struktur i vardagen. Klädde på mig 
på morgonen som om jag skulle gå till 
jobbet. Detta var ju mitt jobb nu. Små 

”Fokus på det jag kunde 
kontrollera – en dag i taget”

Egenvård i cancervård

Marianne Kinnunen
53 år, gift, två döttrar i vuxen ålder.
Intressen: Jobb, familj, målning, att sy och träna och att  
emellanåt umgås med vänner, en ynnest som ger härlig energi.
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portioner med mat fördelat var tredje 
timme. Promenader som till en början var 
tio minuter långa. Efter ett par veckor 
kunde jag gå långt i lugnt tempo. Jag är 
van att träna. Har gjort det mycket och 
beslutsamt. Har satt upp mål. Har lyckats 
med mina mål. Nu var mitt mål att klara 
rehaben så att kommande behandlingar 
skulle kunna påbörjas. Vården väntade 
på svar av biopsin på två tumörer som 
plockats ur.

I slutet av juni sprang jag Trosa stads-
lopp! Såhär efterhand undrar även jag hur 
det gick till. Under samma tid kontaktade 
jag sjukgymnast. Behandlingar hade 
inte startat och jag visste ju inte vilken 
behandling som skulle sättas in. Jag 
tänkte ju att jag måste bibehålla fysisk 
aktivitet under behandlingarna. Att då ha 
bokade tider med träning förstod jag ju 
redan här att det var bra för mig. Att hålla 
i jobbet trots att man mår dåligt. Det blir 
ju också en struktur i vardagen. Likaså att 
ha inplanerade träffar med vänner. Mitt 
jobb! Det jag kan kontrollera.

I början av juli vet vi att jag haft två 
små elakartade tumörer.  Nu är dom 
utplockade. Inga metataser (pust). Jag 
ska behandlas med cytotoxisk behand-
ling, oxaliplatin, irinotecan och flouruora-
cil. 12 behandlingar i sex månader. Alltså 
varannan vecka. 

Dagen före första behandlingen sätts 
en ven-port in. ASIH kopplas in. Det 
är ASIH som sköter blodvärden inför 
varje behandling och läkarbesök. Både 
ASIH och kontaktsjuksköterska har varit 
oerhört betydelsefulla. Det har ökat trygg-
heten enormt. Detta är ju ett stort trauma. 
Ingen vet utgången. En dag i taget.

Fokus på struktur i vardagen. Mat var 
tredje timme. Planerad vila. Planerad sjuk-
gymnastik. Planerat umgänge med vänner 
och familj. Planerade måltider. 
I vårdplanen står det mycket bra informa-
tion om biverkningar och kontaktpersoner. 
Dietist har också haft en stor roll i hela 
resan. Det är viktigt att äta. Spelar ingen 
roll, säger vården, VAD man äter utan ATT 
man äter. Jag förstår att vården går ut med 
det budskapet. Alternativet att inte äta är 
ju horribelt dåligt. Hur gjorde jag?

Inget var gott (nåja ibland gick det 
hyfsat) men jag hade näringsriktig kost i 
fokus. Det var inte gott. Ibland mådde jag 
riktigt illa. Men jag åt. En dag taget. Mina 
behandlingar gick enligt tidplanen. Jag 
kunde bibehålla samma behandling alla 
tolv gånger. Det var en framgång. Jag gis-
sar att det var mitt fokus på kosten som 
var den största nyckel till framgången.
Under hela resan tappade jag endast sex 

kilo i vikt. Det var nog muskelmassa som 
jag tappade, gissar jag. Jag kunde hålla i 
mina planerade träningar med sjukgym-
nastiken. Tre gånger i veckan hade jag 
tid för träning. Ibland träffade jag min 
sjukgymnast. Jag styrketränade på en 
nivå som höll igång kroppen. Ingen tuff 
träning under en tuff traumatisk resa. 

Idag är jag symtomfri
Har biverkningar av cellgifterna. Stick-
ningar i händer och fötter som gör att 
sömnen blir lidande. Har halvt batteri. 
Jobbar 50 procent MED anpassningar.

Har fortfarande hjälp av kurator. Det 
stödet har jag haft hela tiden. Jag har 
tagit hjälp av cancer-rehab. Dels nyttjat 
tio dagar på cancer-rehab Mösseberg 
i Falköping, dels varit i kontakt med 
cancer-rehab Sabbatsberg. Där har jag 
haft samtal med kurator, sköterska samt 
arbetsterapeut.

ALL hjälp som jag erbjudits har jag 
tackat ja till. Detta är för stort att ”klara 
själv” trots att jag har ”klarat mycket 
själv. Jag har efterkontroller inplanerat. 
Genomgått två datortomografier. En i maj 
2020. Den andra i november 2020. Båda 
utan anmärkning. Har kontakt med ”min” 
avdelning på KS, Huddinge då jag behöver 
läkarintyg. Är inte 100-procentig. Vill bli 
det! Vem vill inte det?

Jag är oerhört tacksam att jag är där 
jag är idag. Att genomgå detta trauma 
med denna framgång. Två år med cancer-
resa. Cancern tar huvudrollen. Den vill 
döda mänskligheten. Jag får klappa mig på 
axeln att jag än så länge kunnat bibehålla 
mina styrkor. Fokus och målmedvetenhet. 
Även kunskap. Kunskap är makt. Kunskap 
är många saker, tänker jag. Kunskap 
rent vetenskapligt. Kunskap om en själv 
som människa. Det sistnämnda är nog 
också en styrka hos mig. Jag har nog hög 
självkänsla. Det har och hjälpt mig mycket 
i allt som sker i livet. Så fungerar jag. Jag 
hade inte klarat av detta själv. Anhöriga är 
viktiga. Vänner är viktiga. Allt stöd och all 
hjälp är viktigt. Arbetet har stöttat mig i 

min resa tillbaka till livet.
Har jag blivit symtomfri från cancer 

av mig själv? Såklart inte. Rätt vård går 
före förstås!! Det är självklart. Cancer är 
allvarligt och på riktigt. Det som kanske 
ses som framgång i min resa är min 
beslutsamhet kring det jag kan styra, mitt 
fokus på att ta kontroll över det jag kan 
kontrollera. Att ha styrkan att bibehålla 
acceptansen utan att ge upp mig själv. 
Hålla mig så frisk som möjligt utan att 
förneka sjukdomens makt. 

Jag ser bara fördelar att dela med mig 
av min resa. Hur den slutar vet jag inte 
men idag ser det lovande ut. Jag vet att 
risken är stor för återfall. Hur jag agerar 
då vet jag inte.  Ett av mina motton är 
”agera istället för att reagera”.

OM min framtid innehåller mer cancer 
kanske reaktionen kommer före aktionen. 
Men jag har beslutat att öppenhet är 
viktig. Det är den fortfarande. Jag har 
en blogg om cancerresan, Pippi vs 
pankreas. Bloggen har jag skrivit i 
terapeutiskt syfte. Men jag hoppas också 
att min beslutsamhet och fokus på fysisk 
aktivitet, kostmedvetenhet, sömn och 
socialt umgänge kanske är en inspiration 
för någon annan.
• Håll dig så frisk som möjligt!
• Våga ta hjälp!
• Våga vara öppen!
• Delta i förening med likasinnade.

Jag är medlem i Palema. Den är liten 
på grund av att dödlighet är stor. Många 
fler dör än överlever. Tuff och oerhört 
grym sanning. Dock än viktigare att 
föreningen får fler medlemmar. Det kan 
bidra till att fler får rätt hjälp.

Det är ett privilegium att vara frisk.
Detta är ett trauma. Att vara sjuk 
betyder att man också är i beroende-
ställning. Jag är tacksam över att jag 
inte har varit ensam i min kamp. Dock 
är det jag som kan dö av detta. Det är 
många som är drabbade. Ekonomisk 
trygghet är något som är oerhört viktigt. 
Där kommer Försäkringskassan in. 

Försäkringskassan har jag inte hjälp 
av idag. Jag är frisk och kan arbeta 100 
procent tycker försäkringskassan!! Det är 
vi inte överens om. Jag har mitt ärende 
uppe i förvaltningsrätten. Min kurator 
hjälper mig med detta. ”Min” onkolog 
finns med med sitt läkarutlåtande. 

Att leva med oro för återfall samt 
”bråka” med Försäkringskassan är förstås 
något som påverkar mitt mentala till-
stånd. Detta tar mycket energi. Hur detta 
slutar vet vi inte än. Men nämner igen: 
Det är ett privilegium att vara frisk!

Tack för att du läst!.•

Foto: P
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minKod  
– innovationsprojektet där unga cancererfarna 
tillsammans med kliniker och forskare tar fram 
bättre stöd i digital form

Jeanette Winterling
Leg.sjuksköterska, med.dr, chef psykoonkologisk mottagning, Tema Cancer  
Karolinska Universitetssjukhuset, forskare Sektionen för omvårdnad,  
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Hur kan vi förbättra välmåendet hos unga med cancer genom att 
utveckla nya digitala verktyg och andra stödformer? Det undersöks nu 
av innovationssamarbetet minKod. I fokus är en åldersgrupp som ofta 
hamnar lite mellan stolarna: Tonåringar och unga vuxna. De upplever 
ofta att deras viktigaste frågor inte lyfts på det sätt som de önskar och 
att de inte riktigt passar in varken i barn- eller vuxenvården.

minKod tar ett lite 
vidare grepp kring 
välmåendet än vad 
vården vanligen gör. 

När en ung människa insjuknar så sker 
det samtidigt som hen skulle börja lägga 
grunden för sitt fortsatta liv med studier 
och arbete. Den tuffa livssituationen 
får stora följdverkningar för gruppens 
möjligheter att komma tillbaka till det liv 
som önskas. Eftersom delar av de stöd-
behov minKod identifierat ligger utanför 
vårduppdraget för ett sjukhus, har 
Karolinska Universitetssjukhuset valt att 
peka på behoven och bjuda in andra att 
vara med och lösa problemen. 

I innovationsprojektet, som drivs 
av Karolinska och stödföreningen Ung 
Cancer, ingår också Regionalt cancer-
centrum Stockholm-Gotland, Regionalt 
cancercentrum Väst, Centrum för 
personcentrerad vård vid Göteborgs 
universitet samt företagen KPMG och 
CareChain. Projektgruppen samarbetar 
dessutom med myndigheter som Arbets-

förmedlingen, Försäkringskassan och 
Centrala studiestödsmänden (CSN).

Tydligt att vi behöver  
nya digitala lösningar 
– Det är viktigt att arbetet vi gör i min-
Kod ger resultat som verkligen kommer 
de unga tillgodo. Och att vi tar in både 
patientens och vårdens perspektiv, 
eftersom vi faktiskt ganska ofta har 
olika åsikter om vilket stöd som behövs, 
säger Jeanette Winterling, som är chef 
för Psykoonkologisk mottagning på 
Karolinska Universitetssjukhuset och 
leder minKod med stöd av Innovations-
platsen, sjukhusets innovationsstöd-
jande avdelning.

Jeanette har arbetat på sjukhuset i 
20 år med fokus på att unga bättre ska 
klara sig igenom tiden med cancer.

– Det blir alltmer uppenbart att vi 
bör erbjuda fler digitala lösningar. Mål-
gruppen är en ”digital generation” och 
vi vet numera från till exempel internet-
psykiatrin att digitalt stöd kan bli riktigt 

bra, säger hon och tillägger:
– Vi ska inte underskatta betydelsen 

av personlig kontakt, men det behövs 
inte hela tiden. Många patienter som är 
riktigt sjuka ägnar motsvarande halv-
tidsjobb till att gå till sjukhuset – tänk 
om de kunde göra något annat med den 
tiden istället!

Patienter drivande i utvecklingen 
I minKod betonas vikten av samverkan 
mellan patienter och vårdpersonal för 
att säkerställa att de olika perspektiven 
tas med. Unga personer med egen 
erfarenhet av cancer har en drivande 
roll i projektet, flera är anställda som 
projektmedlemmar och ett av delpro-
jekten leds av Siri Kautsky, som lever 
med en kronisk cancersjukdom.

– Det är en spännande satsning som 
kan bli vägledande även för andra diagno-
ser. Att ge patienter en så pass involverad 
roll är ovanligt, säger Siri Kautsky.

Om sjukdomen slår till i unga år stan-
nar delar av den normala utvecklingen 

Forts. nästa sida
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upp. Istället för att satsa på studier, 
jobb, flytta hemifrån och resa tillbringas 
tiden på sjukhus och med tuffa biverk-
ningar som slår ut förmågan att fungera 
normalt. Livet sätts på paus, precis när 
det ska börja. Och kontakter med vården 
och olika myndigheter tar mycket tid 
och kan vara svårt att klara av just då.

– Unga vuxna behöver ofta extra 
stöd i att skolas in i våra ganska kom-
plicerade samhälleliga stödsystem. Det 
kan vara svårt att samtidigt brottas med 
allmänna åldersrelaterade utmaningar, 
hantera känslomässiga och hälsorelate-
rade biverkningar av en cancerbehand-
ling, och navigera i systemen hos CSN, 
Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen, säger Siri Kautsky.

Åldersglapp med  
förödande konsekvenser
I Sverige får årligen nära 800 ton-
åringar och unga vuxna (15-29 år) 
diagnosen cancer. Det är en grupp som 
rapporterar att de inte riktigt har en 
plats i vården, de känner sig ofta lite 
för gamla för barnavdelningen och lite 
för unga på vuxenavdelningen. Den 
bilden bekräftas också av vårdpersonal 
som möter dessa unga. Forskning visar 
att den här unga gruppen med cancer 
har sämre överlevnad vid vissa diag-
noser än barn och vuxna, något som 
delvis kan kopplas till sämre följsamhet 
av behandling. Dessutom beskriver 
många att de får sämre möjligheter till 
utbildning och försörjning.

Enligt en undersökning som Ung 
Cancer genomfört bland sina medlem-
mar år 2018 anger:
• 75% att de har ett ganska eller stort 

behov av stöd.
• 50% att de fått någon form av 

emotionellt stöd av vårdpersonalen.
• 40% att de inte fått samtalsstöd.
• 1/3 av dem som fått samtalsstöd har 

fått efterfråga det själva.
• 50% anger att rehabiliteringsinsats-

erna varit dålig eller mycket dålig.

– Enligt Ung Cancers undersökning 
upplever få unga att de tillfrågats om 
psykosocialt stöd. Och det här är vik-
tigt. Patienten ska känna att det fanns 
stöd och sedan välja att ta emot det 
eller inte. Det intressanta är ju faktiskt 
vad patienten fångat upp i situationen, 
inte om vi som vårdpersonal ställt 
exakt rätt frågor. För man är inte alltid 
mottaglig när man är svårt sjuk. Vi som 
arbetar i vården kan inte nöja oss med 
att ha checkat av att vi ställt alla frågor, 
säger Jeanette Winterling.

Ny teknik och  
åldersanpassad information
Efter en omfattande förstudie i inno-
vationsprojektet minKod kompletterad 
med patientresor och erfarenheter från 
personal, identifierades viktiga områden 
där åtgärder behövs för att förbättra 
livet. Det resulterade i fem konkreta 
spår (delprojekt) för det fortsatta 
innovationsarbetet:

• Emotionellt stöd från vården nära 
diagnos.

• Emotionellt stöd peer-to-peer (unga 
stödjer varandra).

• Åldersanpassad information från 
myndigheter.

• Åldersanpassad information från 
vården.

• Åldersanpassade enkäter i mötet 
med vården.

I minKod utvecklas både helt nya 
lösningar och åldersanpassningar av 
innehåll i existerande system. Ett av 
delprojekten tar fram en ny så kallad 
chatbot, eller som det ibland kallas på 
svenska; chattrobot eller dialogrobot, 
som ska fungera som en lots i myn-
dighetsdjungeln. Ett annat delprojekt 
bidrar till innehållet i Regionala can-
cercentras digitala tjänst Min vårdplan, 
via 1177.

– Projektet minKod är främst ett 
innovationsprojekt, vilket innebär att 
vi börjar på ett ställe och slutar någon 
annanstans. Innovation behöver ju inte 
vara att skapa en ny app – utan det kan 
handla om att tillsammans börja ta reda 
på vilka behov vi har och hur vi bäst 
möter dem, säger Jeanette Winterling 
och tillägger:

– Därför vet vi ännu inte exakt 
vilka digitala lösningar vi kommer att 
utveckla i slutändan. Men vi vet att 
vi måste utveckla utifrån användarna 
– annars kanske lösningarna inte blir 
användbara. •
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minKod utvecklas utifrån unga vuxnas behov, både helt nya lösningar och ålderanpassningar av innehållet i existerande system.
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Onkologidagarna i Uppsala blev som bekant i sista 
stund beslutade att ställas in i år. Istället flyttas hela 
programmet med samma tema, Var går gränsen, 
till vecka 12 2022.

För mer information och anmälan:
www.onkologidagaarna.se

Varmt välkomna! 

Den 11 juni 2021 disputerade Max Kleijberg vid 
Karolinska Institutet med avhandlingen Studio DöBra: 
creating spaces for engaging with end-of-life issues and 
interacting across generations through community- 
based arts activities.

Den 28 september 2021 disputerade Karl-Johan 
Stjernfelt vid Klinisk medicin, inriktning pediatrisk 
onkologi, Lunds universitet med avhandlingen Cancer 
risk and predisposition in families with childhood 
cancer.

Den 1 oktober 2021 disputerade Per Fessé vid 
Centrum för klinisk forskning, Gävleborg, Uppsala 
universitet med avhandlingen Epidermal Melanocyte 
Response to Radiotherapy.

Den 19 november 2021 disputerar Helena Ullgren 
vid Umeå Universitet med avhandlingen Who cares? 
Fragmentation or Integration of cancer care. 

Onkologidagarna 
flyttade till vecka 12 2022

Aktuella disputationer 
av sjuksköterskekollegor

RCC i Samverkans  
utbildningar under hösten 
VI vill tipsa våra medlemmar om att gå in på  
www.cancercentrum.se för hitta utbildningar som 
RCC i Samverkan genomför enskilt eller i sam- 
arbete med andra aktörer. Här är några exempel  
från höstens utbildningar som riktar sig nationellt: 

Arbeta i Individuell patientöversikt lungcancer
En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller 
ska börja arbeta i IPÖ lungcancer.
Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 11 oktober 
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Förutsättningar att leva tills man dör
Vad är palliativ vård? Hur kan vi eftersträva god livskvalitet 
trots allvarlig eller obotlig sjukdom? 
Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: 14 oktober 
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell i mån av plats

Gastrointestinala problem efter behandling av 
bäckencancer
Multidisciplinär kurs kring patofysiologin bakom ändrad 
funktion samt utredning och behandling.
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 15 oktober 
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Arbeta i Individuell patientöversikt myelom
En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller 
ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.
Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum:  21 oktober och 9 november
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
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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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Venös tromboembolism (VTE) utgör en av 
de vanligaste dödsorsakerna hos patienter 
med cancer.1

Risken för återkommande VTE är tre 
gånger högre vid cancersjukdom.2

Risken för VTE ökar signifikant när 
patienter med cancer blir immobiliserade.3

Fragmin (dalteparin) var det första 
lågmolekylära heparinet med indikation 
för behandling och sekundärprevention av 
VTE hos patienter med cancer.4

Hennes cancer är  
under kontroll. 

Lat inte en blodpropp 
komma i vägen för 
tillfrisknandet.

Referenser: 1. Khorana AA. Thromb Res. 2010;125(6):490–493. 2. Kakkar AK et al. The Oncologist 2003;8,381-88. 3. Lyman GH et al. J Clin Oncol. 2013;49:1118-1134. 
4. Fragmin Produktresume, fass.se.
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Fragmin® (dalteparinnatrium). Injektionsvätska. Rx. B01AB04. Ingår i läkemedelsförmånen. Godkända indikationer: 1. Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk 
behandling eller kirurgi inte är aktuell. 2. Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. 3. Trombosprofylax vid kirurgi. 4. Profylax till patienter med 
kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade p.g.a. akut sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtinsufficiens, andningsinsufficiens, allvarlig infektion. 5. Instabil 
kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt). 6. Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys och hemofiltration. Kontraindikationer: 
Överkänslighet för Fragmin eller andra lågmolekylära hepariner och/eller heparin t.ex. tidigare konstaterad eller misstänkt immunologiskt medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II). 
Akut gastroduodenalt ulcus och hjärnblödning eller annan aktiv blödning. Svår koagulationsrubbning. Akut eller subakut septisk endokardit. Skador och operationer i centrala nervsystemet, 
öga och öra. Epidural anestesi eller punktion av spinalkanalen och samtidig behandling med höga doser dalteparin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och 
instabil kranskärlssjukdom). Epidural anestesi under förlossning är absolut kontraindicerat hos kvinnor som behandlas med antikoagulantia. Hos gravida kvinnor har halveringstider för 
dalteparin på 4-5 timmar uppmätts under den sista trimestern. Styrkor: 2500 IE/ml, 5000 EI/ml, 7500 IE/ml, 10000 IE/ml, 12500 IE/ml, 18000 IE/ml, 25000 IE/ml. Hos cancerpatienter bör 
den totala dagliga dosen ej överstiga 18000 IE för behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. Förpackningar och priser: se www.fass.se. För gällande priser 
på sjukhusartiklar på rekvisition, se regionala upphandlingsavtal. Datum för senaste översyn av produktresumén 2020-10-02. För mer information se www.fass.se. www.pfizer.se.

pfizer.sePfizer AB Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden | Tel 08-550 520 00 
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