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Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Beredningsform: Kapslar á 
50 mg eller 75 mg. Verksamma beståndsdelar: enkorafenib. Indikation: enkorafenib i kombination med binimetinib är avsett för behandling av vuxna 
patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar enkorafenib måste ett validerat test 
utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Braftovi enligt läkarens anvisningar. Liksom för alla 
läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. 
Produktresuméns senaste översyn 2019-04-23.
 
Mektovi® (binimetinib) Rx, F, ATC-kod:L01XE41 

COMBO450=enkorafenib 450 mg QD + binimetinib 45 mg BID; VEM=vemurafenib 960 mg BID; OS=overall survival (totalöverlevnad).

Referenser: 1. Produktresumé; 2. Liszkay et al. J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr 9512)

Braftovi® (enkorafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE46.  

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

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

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

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

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

Uppdaterade överlevnadsdata visar:2
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▼  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Beredningsform: Tabletter á 15 
mg. Verksamma beståndsdelar: binimetinib. Indikation: binimetinib i kombination med enkorafenib är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-
resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar binimetinib måste ett validerat test utförts som bekräftar 
att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Mektovi enligt läkarens anvisningar. Liksom för alla läkemedel kan detta 
läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns 
senaste översyn 2018-10-30. 

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse,  
kontakta biverkningsenheten på Pierre Fabre Pharma Norden AB.  
Telefon: 08-625 33 50. Postadress: Karlavägen 108,   
115 26 Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.
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Ledaren Ordförandes rader

Detta nummer av Cancervården fokuserar på akut 
omhändertagande av cancerpatienter. Det är ett område 
som alltid är högintressant, men kanske extra viktigt 
i det som vi nu går igenom med Covid-19 pandemin. 
Säkert har flera av oss fått lära oss olika aspekter kring 
akut omhändertagande av patienter generellt och kring 
våra patienter med cancer och Covid-19. På flera sätt 
har allt som hänt skapat ytterligare en dimension i för-
ståelsen för hur sårbara våra patienter med en pågående 
cancerbehandling kan vara. 

Hur skiljer vi i telefon på symtom som är relaterade 
till patientens sjukdom och behandling, eller om det 
kan vara symtom på covid-19? Ska patienten komma 
hit? Hur kan vi på ett säkert sätt vårda, bemöta och 
bedöma våra patienter på våra arbetsplatser?  Jag är 
säker på att alla som på något sätt arbetar med patien-
ter med cancer, har blivit utmanande, särskilt gällande 
våra bedömningar. 

Många av de cancerläkemedel som tillhör gruppen 
tyrosinkinashämmare och immunterapi, kan ju ge till 
exempel pneumoniter. Symtomen kan vara liknande sym-
tom på en covid-19 infektion och ibland är det inte möjligt 
på basen av symtomen att skilja dessa från varandra. 

Vi hör från flera medlemmar att vi behöver få mer 
kunskap samt framför allt enas kring vårt omhänderta-
gande av  immunterapipatienterna.

Vi är därför mycket glada för att kunna presentera 
en utbildning kring immunterapi som kommer hållas 
direkt i anslutning till vårt årsmöte den 19 november! 
Utbildningen anordnas av fem olika läkemedelsföretag 
men vi i styrelsen för Sjuksköterskor i cancervård har 
kunnat ge synpunkter och input på innehållet. Den 
kommer att hållas i Stockholm och naturligtvis kommer 
det att finnas möjlighet att delta via länk.  

På sidan 33 finns mer information om utbildningen. 
På medlemssidorna samt på vår hemsida, finns också 
information kring vårt årsmöte. Jag vill verkligen 
uppmana er som kan att delta. Där få ni möjligheter att 
lämna input på riktningen av föreningens arbete och 

vår nya strategiplan. Generellt hoppas vi nu ha lämnat 
det värsta kring Covid-19  
pandemin bakom oss. Vi hoppas därför kunna genomföra 
Onkologidagarna nästa år i Uppsala. Vi återkommer med 
mer information och besked kring detta. 

Något som för första gången har genomförs virtuellt 
är European Oncology Nursing Societys (EONS) och 
European society of medical oncologys (ESMO) kon-
ferens - EONS13/ESMO, den 19-21 september. Istället 
för att åka till Madrid för att delta på en av världens 
största cancerkonferenser, kunde man i år delta via 
länk. Föreläsningar spelades in medan diskussioner 
livesändes. Det var mycket bra och intressanta ämnen 
i omvårdnads programmet i EONS regi och man kunde 
ta del av hela det medi-
cinska programmet som 
ESMO anordnade. Som 
medlem i Sjuksköterskor i 
cancervård deltog man till 
mycket reducerad kostnad. 
Ni som är individuella 
medlemmar i EONS delog 
gratis! Hoppas många av er 
hittade dit!

 www.cancernurse.eu/
event/eons13/

”På flera sätt har allt som hänt skapat 
ytterligare en dimension i förståelsen 
för hur sårbara våra patienter med en 
pågående cancerbehandling kan vara”

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

Ordförande
Helena Ullgren

STYRELSEN TYCKER
Vår vision är att sjuksköterskor inom cancervård 

ska ha en hög omvårdnadskompetens, möjlighet 

till professionell utveckling samt vara en självklar 

del i beslutsfattande inom svensk cancervård.

Kontakt: info@cancervard.se



INNEHÅLL

Innehåll // Nummer 3

30

10

8

Omslagsfoto: WavebreakMediaMicro / stock.adobe.com

4.

3 Ledaren

6 Redaktören har ordet 

8 Debatt – För en god och säker  
vård behövs hela vårdteamet

10 Krönika – Linda Skugge 

12 Akut omhändertagande – Viktigt område 
med stort behov av kunskapsspridning

14 Hyperkalcemi

15 Ryggmärgskompression – riskerar  
bli svårt invalidiserande handikapp

18 Malign pleuravätska – vanligt  
vid en rad olika sjukdomar 

20 Tromboser – vanligt för  
cancerpatienter att drabbas

22 Neutropen feber och sepsis

24 Suicid och cancer 

26 Bedömningsenheten – framgångsrik  
verksamhet som optimerarar vård av akuta 
onkologiska patienter

29 Tarmobstruktion – ett allvarligt tillstånd som 
kräver omedelbar medicinsk behandling

30 I huvudet på en forskare – Mia Bergenmar

34 I hemmets vrå, till livets slut 

36 Inte bättre behandling  
i läkemedelsstudier

38 Etiska gränsdragningar

41 Medlemssidor



µ-opioidreceptor

MOVENTIG®

Opiod

MOVENTIG® binder till 
µ-opioidreceptorer i magtarm-
kanalen och minskar därmed 
de förstoppande effekterna av 
opioider utan att påverka den 
opioidmedierande analgetiska 
effekten på CNS.1**

REFERENS:

1. MOVENTIG, Summary of Product  
Characteristics, September 2019. 

*Minst 30 morfinekvivalenter (meu) opioider per dag. 
**Se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet angående  

patienter med skador på blod-hjärn-barriären.

Kyowa Kirin AB | Torshamnsgatan 39  
SE-164 40 Kista | Sweden | +46 8 50 90 74 10  

productse@kyowakirin.com |  www.kyowa-kirin.com

OPIOIDORSAKAD FÖRSTOPPNING?  
BEHANDLA DÄR DEN UPPSTÅR

MOVENTIG® (naloxegol)
Opioider binder till 
receptorer i hjärnan 
och ger smärtlindring.

En tablettdagligen

MOVENTIG® (naloxegol) 12,5 mg och 25 mg film-
dragerade tabletter, Rx, (F). Naloxegol fungerar 
som en perifert verkande my-opioidreceptoranta-
gonist i magtarmkanalen och minskar därmed de 
förstoppande effekterna av opioider utan att påver-
ka den opioidmedierade analgetiska effekten på 
centrala nervsystemet. Rekommenderad dos av 
Moventig är 25 mg en gång dagligen (12,5 mg för 
specialpopulationer). För patienter som inte kan 
svälja tabletten hel kan Moventigtabletten krossas 
till ett pulver och blandas i vatten. Blandningen kan 
också administreras genom en nasogastrisk sond. 

Indikation: Behandling av opioid- 
orsakad förstoppning (OIC, opioid-induced consti-
pation) hos vuxna patienter med otillräckligt be-
handlingssvar på laxermedel. För definition på 
”otillräckligt behandlingssvar på laxermedel”, se 
nedan.# För information om kontraindikation, för-
siktighet, biverkningar, pris och doseringar, se 
www.fass.se. Moventig har subvention med be-
gränsning: Subventioneras endast för patienter 
med opioidorsakad förstoppning med otillräckligt 
behandlingssvar på laxermedel. www.tlv.se.

# För att kategoriseras som otillräckligt behand-
lingssvar på laxermedel måste patienten under de 
senaste två veckorna haft OIC-symtom av minst 
måttlig allvarlighetsgrad samt behandlats med 
laxermedel av minst en laxermedelsklass under 
minst fyra dagar. SPC 09/2019.
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• Perifert verkande µ–receptor antagonist1

• En tablett dagligen under opioidbehandling1

• Används med opioider oavsett dos1*



Här kommer tredje numret av Cancervården för 2020! 
Ingenting detta år har nog blivit som man tänkt sig.  
Vem kunde tro att Covid-19 skulle utvecklas på detta sätt? 
Det har varit en mycket speciell vår och sommar för de 
flesta. För er som arbetar inom vård och omsorg har det 
säkert handlat om en hög och utmanande arbetsbelastning. 
Jag hoppas dock att ni alla fått en del välbehövlig ledighet 
och kunnat njuta av sommaren. 

Temat för detta nummer är Akut omhändertagande. 
Tyvärr har flera skribenter behövt hoppa av på grund av 
bland annat för hög arbetsbelastning. Det har vi såklart full 
förståelse för. Vi i redaktionen har gjort vårt yttersta för att 
ändå få ihop material till en intressant tidning.

Krönikör i detta nummer är Linda Skugge. Hon är journalist, 
författare och debattör. Jag är jätteglad över att hon trots dessa 
underliga tider tog sig tid att skriva en krönika till oss. 

Även i detta nummer har vi med den uppskattade 
artikelserien ”I huvudet på en forskare” där vi vill lyfta fram 
intressanta forskare och intressant forskning som pågår inom 
vårt område. I detta nummer har vi intervjuat Mia Bergenmar 
som är professor på Sophiahemmets Högskola. Hon har en 
bakgrund som sjuksköterska och forskare inom cancervård. 
Att ta till vara på patienternas synpunkter på den vård och 
information de fått och studera livskvalitet i förhållande till 
sjukdom och behandling, är den röda tråden i henne forsk-
ning. Mia disputerade 2001 med sin avhandling, Cutaneous 
malignant melanoma – aspects on prevention.

I detta nummer publicerar vi också den sista av de 
uppsatser som Axlagården i Umeå delade ut stipendier till 
under 2019. Det är mycket bra och väl genomförda arbeten 
som vi har fått ta del av. Jag vill nu uppmana er att alla som 
skriver uppsatser att fundera ett varv på om det inte kan vara 
något att publicera i vår tidning så att även andra kan lära sig 
av era resultat. Har ni skrivit en uppsats så kontakta gärna 
oss i redaktionen. Självklart är alla välkomna att kontakta oss 

med idéer och tankar kring artiklar. Har ni något spännande 
att berätta från era arbetsplatser så tveka inte att höra av er. 
Kontaktuppgifter finns längre bak i tidningen.

Svensk sjuksköterskeförening, SSF, skrev under som-
maren en debattartikel som publicerades i ett antal lokal-
tidningar runt om i landet. De menar att för en god och säker 
vård behövs hela vårdteamet, och för att kunna garantera en 
god och säker vård behövs sjuksköterskor med mandat på alla 
ledningsnivåer, där vård bedrivs och som är goda förebilder. 
Vi är jätteglada över att vi också får publicera denna artikel. 
Ett stort tack till Karin Bölenius som hjälpt oss med detta.

Som jag skrev i förra numret, har Karin och Kicki lämnat 
redaktionen efter många års arbete med tidningen. Därför söker 
vi nu nya medlemmar som vill börja arbeta med oss. Längre bak 
i tidningen och på hemsidan finns mer information om detta. 

Nästa nummer av Cancervården kommer i början av decem-
ber och då är temat ”Prevention”. Vi tar gärna emot tips, idéer 
och texter som skulle kunna passa in inom detta tema. 

De flesta av de många viktiga och intressanta konfe-
renser vi brukar försöka rapportera ifrån har behövt ställa 
in eller flytta sina evenemang. Men EONS13, The Future 
of Cancer Nursing in the Year of the Nurse and Midwife, 
genomfördes digitalt den 19-21 september. Vi hoppas 
kunna ha med någon form av återrapportering därifrån i 
nästa nummer av tidningen. Är det någon av er medlemmar 
som deltog och vill skriva en rapport från EONS så mottar 
vi tacksamt detta. 

Glöm inte bort att anmäla er till Årsmötet och den 
mycket spännande utbildningen Immunterapi vid cancer-
behandling som äger rum i Stockholm den 19 november. 
Jag hoppas vi ses där, antingen i lokalen eller digitalt. 
Var nu rädda om er 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!
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RESOURCE ® ULTRA
Med fokus på förbättrade behandlingsresultat 28 g 

protein*
3 g 

leucin*

450
kalorier*

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

Information till hälso- och sjukvårdspersonal
Nestlé Health Science, Box 6026, 102 31 Stockholm 

NYHET 
HÖSTEN

2020!
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Resource® Ultra är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. 
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Resource® Ultra är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. 

*/200 ml

Resource® Ultra är en koncentrerad  närings-
dryck med högt protein- och energiinnehåll. 
Drycken innehåller högkvalitativt  protein 
med stor andel vassleprotein (42 % vassle, 
58 % kasein), som är naturligt rik på den 
essentiella aminosyran leucin. I höst lanserar 
vi Resource® Ultra i fyra goda smaker och två 
olika format – 125 och 200 ml.
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ARTIKEL

C
ovid-19 har prövat vårt 
samhälle hårt! Människors 
behov av vård har tydligt 
visat på sjuksköterskors 

betydelse för omvårdnad. Specialist-
sjuksköterskor inom intensivvård 
har varit avgörande för att leda 
omvårdnads teamet som till stor del 
bestått av personal utan erfarenhet av 
intensivvård. I en tid då god omvårdnad 
är helt avgörande för patienten är det 
därför konstigt att detta uppmärk-
sammats så lite bland sjukvårdens 
beslutsfattare.

Omvårdnad bedrivs av flera 
yrkesgrupper, men det är sjuksköter-
skan som har den högsta kunskapen 
inom detta område. Kompetens-
beskrivningen för en legitimerad 
sjuksköterska i Sverige beskriver 
den legitimerade sjuksköterskans 
självständiga ansvar för omvårdnad 
och syftar till att utgöra ett stöd för 
sjuksköterska, beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga. 

Det innebär att sjuksköterskor 
utifrån sin akademiska skolning och 
sakkunskap bedömer varje patients 

behov av omvårdnad, diagnostiserar 
hälsoproblem och ordinerar nöd-
vändiga åtgärder, exempelvis för att 
underlätta andning, förebygga tryck-
sår, infektioner och näringsproblem. 

Det kan även vara åtgärder i syfte 
att förebygga eller lindra oro och 
ångest, genom att exempelvis på ett 
professionellt sätt förmedla trygg-
het, bekräftelse och kunna bemöta 
existentiella frågor utifrån specifik 
sakkunskap inom området. 

Omvårdnad bidrar till att ge 
människor ökade möjligheter att 
förbättra, bibehålla eller återfå sin 
hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom 
eller funktionsnedsättning och uppnå 
bästa möjliga välbefinnande och 
livskvalitet fram till döden.

Den pågående Covid-19 pandemin 
har ställt hälso- och sjukvården inför 
en helt ny situation. Resurser i form 
av exempelvis utrustning och personal 
med rätt kompetens har varit och 
är hårt ansträngda. Vårdmiljöer som 
normalt inte används behövde anpas-
sas för att kunna rymma vårdplatser. 

Bygget av nya vårdmiljöer har krävt 
sjuksköterskekompetens. Sjuksköter-
skors handledande roll och ledning 
av vårdteamet har under pågående 
pandemi varit ovärderligt i delar av 
vården, de har inskolat och utbildat 
personal att kunna vårda patientgrupper 
personalen vanligtvis inte arbetar med. 
Sjuksköterskor har också haft en av-
görande roll i äldrevården, till exempel 
att göra vårdmiljön säkrare till boenden 
och förhindra smittspridning. 

På en nationell, övergripande nivå 
har Socialstyrelsen gett vägledning i 
två nya dokument om prioriteringar 
dels inom intensivvård, dels priorite-
ringar av rutinsjukvård. Dessa princi-
per är av övergripande karaktär och 
behöver kompletteras av vårdgivare 
och huvudmän med verksamhetsnära 
riktlinjer för prioriteringar.

Svensk sjuksköterskeförening 
finner det anmärkningsvärt att 
omvårdnad inte nämns en enda gång 
i dessa dokument. Socialstyrelsen 
menar att man inte kan prioritera bort 
omvårdnad eftersom patienter i så fall 
riskerar att utsättas för vårdskador. 

8.

För en god och säker vård 
behövs hela vårdteamet 
För en god och säker vård behövs hela vårdteamet och för att sjuksköter-
skorna skall kunna säkerställa god omvårdnad behövs mer än applåder. 
Förutom förbättrade anställningsvillkor behövs; att sjuksköterskor har 
möjlighet till återhämtning och reflektion samt goda förutsättningar för  
ett livslångt lärande, skriver Svensk sjuksköterskeförenings styrelse.

Debatt // Styrelsen, Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
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Men likväl har sjuksköterskor både 
före, men framför allt under Covid-
19 pandemin sett sig tvungna att 
prioritera vilka omvårdnadsåtgärder 
patienten ska få. Detta på grund av att 
sjuksköterskor ansvarar för fler patien-
ter än normalt och dessa patienter 
har i många fall stora och komplexa 
omvårdnadsbehov. 

Det handlar inte enbart om etiska 
beslut avseende vilken patient som 
sjuksköterskan bör hjälpa först utan 
också om vilka omvårdnadsbehov hos 
varje enskild patient som bör priorite-
ras när tiden inte räcker till. 

Om tiden exempelvis inte räcker 
till att både hinna hjälpa en patient 
att ändra läge i sängen för att därmed 
förhindra trycksår och hjälpa till med 
tandborstning för att upprätthålla en 
god munhygien behöver sjuksköterskor 
få stöd i prioriteringarna av sjuksköter-
skor i ledningsposition. 

Om detta stöd saknas kan det leda 
till risker för så väl patienter som 
sjuksköterskor. Att inte kunna ge all den 
omvårdnad som behövs påverkar i första 
hand patient och närstående negativt, 

men också sjuksköterskan som därmed 
inte kan utföra sitt arbete patientsäkert 
och med hänsyn tagen till personen. 

Att känna sig otillräcklig som sjuk-
sköterska då arbetsuppgifter inte kan 
utföras utifrån professionskunskapen 
ökar risken för etisk stress. Forskning 

genomförd redan före pandemin visar att 
upplevelser av denna karaktär kan leda 
till långvariga problem för sjuksköterskor 
och innebär en risk för att de lämnar sin 
profession. Svensk sjuksköterskeförening 
är oroad över hur sjuksköterskornas 
hälsa skall ha påverkats under pandemin 
särskilt för sjuksköterskor som redan är i 
riskzonen för ohälsa. 

Covid-19 har lett till att mer än 600 
sjuksköterskor i världen har avlidit i 
sjukdomen. Nu uppmanar vi politiker 
och beslutsfattare att ta ansvar så att 
vi i Sverige inte förlorar välutbildade 
och kompetenta sjuksköterskor som 
kanske inte orkar stanna kvar i sitt 
yrke. Förutom förbättrade anställnings-
villkor behövs även; att sjuksköterskor 
får möjlighet till återhämtning och 
reflektion samt goda förutsättningar för 
ett livslångt lärande.

För en god och säker vård behövs 
hela vårdteamet, och för att kunna 
garantera en god och säker vård 
behövs sjuksköterskor med mandat på 
alla ledningsnivåer där vård bedrivs 
och som är goda förebilder. •

”I en tid då god 
omvårdnad är 

helt avgörande för 
patienten är det 

konstigt att detta 
uppmärksammats 

så lite bland 
sjukvårdens 

beslutsfattare.”

För en god och säker vård behöver det finnas  sjuksköterskor med mandat på alla ledningsnivåer.

Foto: R
aw

pixel.com
 / stock.adobe.com
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KRÖNIKA

R
edan som nittonåring blev 
jag krönikör i Expressen 
som då var Sveriges största 
tidning med över en miljon 

läsare om dagen. Jag har fått ge ut över 
tjugo böcker inom de flesta olika genrer 
på Sveriges största förlag. Jag har i 
hela mitt liv fått vara med i radio och 
teve och prytt fler förstasidor än jag 
kommer ihåg, eller ens har sparat.

Jag har drivit upp ett flertal olika 
bolag inom områden som pr och 
kultur. Jag har projektlett event och 
lanseringar till många av Sveriges 
största företag.

Förr tänkte jag alltid att det 
berodde på att jag kämpade så 
otroligt hårt. För det krävdes extremt 
mycket kraft, energi och mod att göra 
allt som jag gjort.

Jag har alltid gått upp tidigt, före 
alla andra, för att jobba och förbereda 
mig. Jag har suttit och skrivit i timmar 
i sträck – varje dag, i många månader 
och år. Jag har pratat på olika scener 
fast jag har trott att jag ska dö av 
nervositet. Jag har alltid överjobbat. 
Jag måste överleverera för att känna 
mig trygg. 

Jag har aldrig vilat eller haft 
semester. Jag jobbar alltid alla somrar 
och jular. Alla födelsedagar och 
märkliga klämdagar.

Jag har alltid tänkt att kan jag som 

KRÖNIKÖR 
Linda Skugge är journalist, författare, och debattör.

”När jag mådde som sämst hade 
jag inte ens förmått åka ner till 
källarförrådet för att hämta en 
väska. Än mindre packa den.”
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är så här blyg och socialt inkompetent 
och inte ens särskilt smart så kan fan i 
mig alla. Det är bara att kämpa!

Tills jag blev sjuk. Och insåg att 
det nog inte riktigt var så. 

Till sist orkade jag bara ligga ner 
men det tog tid att få rätt diagnos. 
Uppenbarligen var jag så lite värd 
att läkarna inte ens tänkte bjussa på 
en utmattningsdepressionsdiagnos 
och sjukskriva mig för det. Läkarna 
menade på allvar att jag var hundra 
procent frisk.

Exakt så sa flera olika läkare till mig: 
”Linda, du är hundra procent frisk.”

Sorgen över det har jag svårt att 
bara skaka av mig. Där var jag, en täm-
ligen ung trebarnsmamma. Jag orkade 
inte hämta eller lämna barnen från 
skolan och förskolan eller laga mat. 

Många av mina vänner var 
sjukskrivna för utbrändhet men hade 
trots det kraft att resa till Paris. 
När jag mådde som sämst hade jag 
inte ens förmått åka ner till källar-
förrådet för att hämta en väska. Än 
mindre packa den. Att ta mig ut till 
flygplatsen hade varit fullständigt 
otänkbart. Jag var fullständigt slagen 
till golvet.

Men till slut blev jag så akut sjuk att 
jag äntligen fick hjälp. Folk brukar 
säga att man måste vara frisk för att 
orka vara sjuk. Jag skulle vilja tillägga 
att man måste bli fullständigt sabbad 
innan man får någon hjälp. Och en 
viktig lärdom är att SER man fräsch ut 
så tror ingen på att man kan vara sjuk.

Mina sjukdomar heter kortisolsvikt 
och giftstruma. Ingen läkare skulle 
längre kalla mig hundra procent frisk. 
Snarare kronisk sjuk.

Av båda blir man som förbytt, 
adrenalinet täcker upp för det 
stresshormon kroppen inte längre 
producerar, ångest och tvångstankar 
tar hjärnan i besittning, kroppen blir 
fullständigt utmattad. Det här är 
något jag måste lära mig att leva med 
i resten av livet. 

Rehab för livet

Rehabcenter Mösseberg        

Vi vet att en cancersjukdom ofta påverkar på flera plan 
– fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Till oss på  
Rehabcenter Mösseberg kommer man när man genom-
gått sin behandling – och är redo för något nytt.

Vi lägger upp en individuell rehabplan med bl a fysisk 
träning, samtal och föreläsningar. Man får också  träffa 
andra i liknande situation och får tid för återhämtning. 
Men viktigaste är att man får värdefull kunskap och nya 
verktyg med sig hem.

Så här i efterhand tycker jag att 
mina sjukdomar är det bästa som har 
hänt. De har gjort mig mer ödmjuk, 
mänskligare, snällare. 

De har lärt mig att alla människor 
är olika och att alla bär på olika sorts 
svårigheter. Nu förstår jag hur det 
känns när man helt enkelt inte orkar, 
att de som inte orkar också har ett 
värde. Och framför allt: för de allra 
flesta handlar det inte om att bara 
skärpa sig.

Jag har lärt mig att alla har olika för-
utsättningar. Alla orkar olika mycket. 

Tidigare har jag tänkt att bara de 

som springer fortast, de som kämpar 
hårdast är de som är mest beundrans-
värda. Att ens människovärde endast 
är avhängigt ens prestationer. Att 
de enda som är värda respekt och 
uppskattning är de som vet vad de 
vill, sätter upp en plan och sedan 
genomför den – till vilket pris som 
helst. Jag har tänkt att ingen vill ha 
någon som aldrig kämpar och som 
kanske inte ens vet vad hen vill.

Tills jag en dag förlorade hälsan 
och blev en människospillra. Som hade 
kvar alla mina drömmar och projekt 
och planer, men som inte ens orkade 
stå upp för att skala en potatis.  •
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Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent

Det här numrets tema är akut omhändertagande, som också refereras 
till som akut onkologi. Det är ett område som blir allt mer aktuellt i takt 
med att antalet cancerpatienter ökar, både genom att fler insjuknar och 
att fler överlever tack vare nya behandlingsmöjligheter. Såväl sjukdomen 
som behandlingar kan leda till biverkningar och seneffekter. Vissa av 
dessa är akuta tillstånd där vikten av ett snabbt omhändertagande kan 
vara avgörande för hur det blir för patienten. 

Akut omhändertagande 
Viktigt område med stort behov av kunskapsspridning

M
ånga cancerpatienter 
får centraliserade 
behandlingar långt från 
sina hem, vilket gör att de 

kommer att söka vård för sina akuta 
symtom där de bor, snarare än på den 
behandlande onkologiska kliniken. 
Det finns ett nationellt vårdprogram 
för akut onkologi som har tagits fram 
på uppdrag av RCC i samverkan. 
Vårdprogrammet riktar sig primärt till 
vårdpersonal utanför de behandlande 
klinikerna som möter vuxna patienter 
som har eller haft en cancersjukdom. 
Kunskapen om de akuta symtomen 
som kan drabba den här kategorin 
patienter behöver förbättras. 

Vårdprogrammet går in på 19 
akuta tillstånd. Några av de vanligaste 
skriver vi lite mer utförligt om på de 
kommande sidorna. •

• Anemi, malignitetsassocierad
• Akuta förvirringstillstånd
• Blödning
• Frakturrisk/patologisk fraktur 
• Hjärnmetastaser/hjärntumörer
• Hyperkalcemi
• Immunrelaterade biverkningar

 vid behandling med check-
 pointhämmare

• KolitLuftvägsobstruktion 

• Neutropen feber/sepsis
• Perforation av magtarmkanalen
• Perikardvätska (malign)
• Pleuravätska (malign)
• Ryggmärgskompression 
• Suicidrisk 
• Tarmobstruktion 
• Trombos/Lungemboli 
• Tumörlyssyndrom 
• Vena cava superior-syndrom

www.kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/akut-onkologi/vardprogram/

19 tillstånd som kan kräva akut omhändertagande

Nationellt vårdprogram akut onkologi



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. www.fass.se

Pfizer AB, 19190 Sollentuna
Tel 08-550 520 00  www.pfizer.se

PP
-F

RA
-S

W
E-

03
06

, S
ep

-2
02

0

Fragmin® (dalteparinnatrium). njektionsvätska. 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 18000IE 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 2016-10-31. För mer information se www.fass.se. www.pfizer.se.
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Kalcium har en viktig funktion för bland annat överföring 
av nervimpulser, muskelkontraktioner, hormonsekretion 
och koagulationsprocesser. Hyperkalcemi uppstår när 
tillflödet av kalcium i blodbanan överstiger förmågan att 
göra sig av med överskottet vilket sker via njurarna. 

Hyperkalcemi

C
ancersjukdom kan 
orsaka hyperkalcemi vid 
skelett metastasering då 
det orsakar en frisättning 

av kalcium från skelettet till blodet. 
Hyperkalcemi kan också orsakas av 
att cancersjukdomen, till exempel 
småcellig luncancer, producerar ett 
hormon som liknar bisköldkörtelhor-
monet PTH och då resulterar i ökade 
kalciumnivåer i blodet. 

Det mesta av kroppens kalcium-
mängd finns i skelettet (99%), och 
resterande mängd (ca 1%) finns 
extracellulärt i blodet. I blodet finns 
cirka hälften som fria kalciumjoner 
och resten är bundet till proteiner, 
främst albumin. Blodets kalciumnivå 
styrs främst av två hormoner; PTH 
(parathormon) och kalcitriol som 
är ett aktivt D-vitamin. PTH bildas 
i bisköldkörtlarna och sköter bland 
annat kalciumregleringen samt 
bildningen av D-vitamin i njurarna. 
PTH insöndras till blodet om kalcium-
nivån är låg (hypokalcemi). PTH ökar 
då kalciumnivåerna i blodet genom 

att öka utsöndringen av kalcium 
från skelettet, och aktivera kalcitrol 
som ökar absorptionen i tarmen och 
återupptaget av kalcium i njurarna 
ökar också. När kalciumnivån i 
blodet ökar hämmas istället PTH 
frisättningen och kocentrationen av 
kalcium minskar. 

Alla typer av maligna cancersjuk-
domar kan ge hyperkalcemi, men det 
ses främst vid bröstcancer, lungcancer, 
lymfom, njurcancer och myelom.

Symtom
Symtomen kan bland annat vara törst, 
stora urinmängder, illamående, för-
stoppning, trötthet och nedstämdhet. 
Vid mer uttalad hyperkalcemi kan det 
uppkomma symtom som huvudvärk, 
kräkningar, förvirring, intorkning, 
njursvikt eller hjärtpåverkan som till 
exempel hypertoni, takykardi arytmier 
eller koma. 

Symtomen som uppstår blir mer 
uttalade ju fortare hyperkalcemin 
utvecklas och ju högre nivå av kalcium 
i plasma som uppstår.

Utredning och behandling
Blodprover, bland annat Ca, Na, K, 
fosfat, krea tas.

Patienter med mer uttalad hyper-
kalcemi blir dehydrerade och elek-
trolytbalansen rubbas med förluster av 
natrium, kalium och magnesium. Därför 
ges rikligt med vätska i form av 3-5 liter 
NaCl 9 mg/ml som infusion, eventuellt 
ger man också furosemid som vätske-
drivande. Under tiden bör man följa 
vätske- och urinmätning och hålla koll 
på vikten. Det är viktigt att man sedan 
fortsätter med god hydrering. 

Bisfosfonater (Zolendronat 4mg) ges 
intravenöst efter rehydrering. Kortison 
kan också sättas in främst vid hemato-
logiska maligniteter. •

Referenser

1. www.internetmedicin.se/
page.aspx?id=1274 

2. Nationellt vårdprogram  
akut onkologi

Maria Roos
Redaktionen Cancervården
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Ryggmärgskompression (medulla kompression) orsakad av skelett-
metastaser är ett akut tillstånd hos cancerpatienter. Kompressionen 
orsakas antingen av att metastasen ger ett direkt tryck på ryggmärgen 
eller som en indirekt orsak av en destruerad eller kollapsad kota. 

Ryggmärgskompression 
– riskerar bli svårt invalidiserande handikapp

Maria Roos
Redaktionen Cancervården

A
lla nivåer i ryggraden kan 
drabbas av kompression, men 
det vanligaste området är 
bröstryggen följt av länd-

ryggen och till sist halsryggen. En tidig 
diagnos och behandling förbättrar 
livskvaliteten och det funktionella 
resultatet. En snabb handläggning, 
inom 24 timmar efter diagnos, kan vara 
avgörande för utgången, det vill säga 
att förhindra ett svårt invalidiserande 
handikapp för patienten. Rygg-
märgskompression är vanligast hos 
patienter med prostatacancer, bröst-
cancer, lungcancer och myelom. 

Symtom
Smärta i ryggen eller nacken är vanligt 
och kan ha förekommit i ett par-tre 
månader innan diagnos. De näst van-
ligaste symtomen är motorisk svaghet 
som kan börja med bensvaghet och 
gångsvårigheter. Symtomen kan komma 
smygande och i över hälften av fallen 
ställs diagnos när patienten förlorat sin 
gångförmåga och har en total förlamning. 
Detta innebär också att tillståndet är 

svårare att behandla framgångsrikt. 
Patienten kan också få neurologiska 
symtom i form av känselbortfall, urin-
blåsepares eller pares i ändtarmens 
sfinkter.

Utredning och behandling
Misstänker man ryggmärgskom-
pression är den bästa metoden att 
diagnosticera genom att göra en MR av 
hela ryggen. Behandling med högdos 
kortison ges vanligen initialt och kan 
göra att svullnaden kring kompres-
sionsområdet minskar och eventuellt 
förbättrar prognosen vad det gäller de 
neurologiska symtomen. KAD sätts om 
patienten har urinretention till följd av 
blåspares. Kontakt tas med onkolog, 
ryggkirurg eller hematolog för att se 
vilken behandling som ska sättas in. 
Syftet med den akuta behandlingen är 
inte att bota cancersjukdomen, utan 
fortsatt behandling är för att bromsa 
ytterligare försämring av någon 
funktion, eller att i bästa fall återfå 
motorisk eller sensorisk funktion. 
Denna behandling kan vara i form av 

kirurgi eller strålbehandling. 
Vilken typ av behandling som sätts 

in beror på patientens allmäntillstånd, 
överlevnadsprognos och vilken 
tumörtyp det handlar om. För svårt 
sjuka patienter kan kirurgi medföra en 
hög risk för komplikationer samt att 
utsikterna att förbättras är små. Det 
är viktigt att kunna identifiera vilka 
patienter som har nytta av kirurgi eller 
annan behandling som exempelvis 
strålbehandling eller att enbart få 
annan palliativ behandling.

Patientfall 1
Kvinna som inkommer till akuten 
med tilltagande smärta i ländryggen 
och sätesmuskeln. Patienten har 
senaste veckan varit mer eller mindre 
sängliggande på grund av stark smärta 
som blir värre av rörelse. Man gör en 
CT-undersökning dagen efter som 
visar förändringar i ryggen och bäck-
enet. Patienten har inga bortfallssym-
tom eller någon påverkan motoriskt 
eller sensoriskt. Man bestämmer 
att hon inte får mobiliseras innan 

Forts. nästa sida
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Bild 1. MR-undersökning 
som visar destruktion av 
Th8-10 samt påverkan på 
spinalkanalen.

Bild 2. MR undersökning 
visar destruktion av Th7-8 
samt kraftig kompression av 
spinalkanalen i detta område.

”Symtomen kan 
komma smygande 
och i över hälften 
av fallen ställs  
diagnos när  
patienten förlorat 
sin gångförmåga 
och har en total 
förlamning.”

vidare utredning, vilket innebär att 
patienten får sängläge.  Patienten 
kan kissa, men får en KAD då hon 
är säng liggande och Fragmininjek-
tioner sätts in av samma anledning. 
Man sätter in smärtstillande då 
smärtorna inte är uthärdliga. Man 
går sedan vidare med MR som visar 
utbredda destruktioner i Th8-10 
samt påverkan på spinalkanalen i 
detta område. 
Arrow-square-left Se bild 1.

Patienten får sedan börja mobilise-
ras försiktigt med hjälp av fysio-
terapeut, men måste då använda en 
korsett för att stabilisera ryggraden. 
Högdos kortison sätts in för att 
minska eventuell svullnad kring de 
destruerade kotorna. Det beslutas 
att patienten inte ska opereras då 
det inte förekommer några spe-
cifika neurologiska bortfall, men 
också för att patienten inte heller 
är i skick att klara en operation. 
Man planerar istället för att ge 
palliativ strål behandling i form av 
en engångs behandling på 8 Gy mot 
Th8-10 samt ett par ländkotor som 
är destruerade men inte visat någon 
påverkan på spinalkanalen. Detta i 
smärtlindrande syfte.

Patientfall 2
Man med en spridd cancersjuk-
dom inkommer till akuten med 
domningar och kraftnedsättning i 
benen. Han har smärta i ländryggen 
sedan någon vecka tillbaka. Kontakt 
tas då med ortoped och det skrivs 
en remiss för en MR. I väntan på 
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Bild 3. CT efter operation 
av Th7-8. Patienten har fått 

stag mellan Th5-10 för att 
stabilisera ryggkotorna.

Referenser

1. www.lakartidningen.se/klinik-  
och-vetenskap-1/artiklar- 
1/klinisk-oversikt/2014/02/
metastatisk-ryggmargskom-
pression-far-inte-missas/

2. Nationellt vårdprogram  
akut onkologi

3. Onkologiska kliniken,  
Universitetssjukhuset Örebro

MR-undersökningen får patienten 
gå hem och får direktiv att höra av 
sig direkt om symtomen förvärras 
eller om problem med miktionen 
uppstår. MR-undersökningen sker 
två dagar senare och där ser man 
destruktion i Th7-8 samt kompres-
sion av ryggmärgen i detta område. 

  Se bild 2.

Då man bedömer att det är risk för 
snabb progress med risk för pares 

läggs han in akut samma dag som 
MR-undersökningen genomförs. 
Han opereras dagen efter och det 
sätts stag kring Th5-10 för att stabi-
lisera ryggraden. Efter operationen 
släpper domningarna i benen något 
och patienten kan gå hem efter fem 
dagar. Det planeras därefter för 
postoperativ strålbehandling 2-30Gy 
som patienten sedan påbörjar tre 
veckor efter operationen. •
Arrow-square-down  Se bild 3.
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Symtom
Pleuravätska (hydrothorax) 
kan vara vanligt vid en rad olika 
sjukdomar. Tumörer eller metastaser 
i lungsäcken kan ge upphov till stora 
mängder pleuravätska som i sin 
tur komprimerar lungorna och ger 
symtom som andningssvårigheter, 
hosta, andfåddhet och ibland 
bröstsmärta som följd. 
Se bild 1. Arrow-square-right

Utredning och behandling
Vid kontroll av status hörs nedsatta 
andningsljud, man ser en ökad and-
ningsfrekvens och ibland takykardi 
hos patienten. En slätröntgen eller 
CT-undersökning kan göras för att 
påvisa pleuravätskan. Vid större 
mängder vätska kan det ibland 
förekomma en överskjutning av 
mediastinum till motsatta sidan.

Utifrån patientens symtom tar man 
ställning till om en pleuratappning 
(torakocentes) ska utföras. Blod- 
prover som trombocyter, PK och 
APTT ska kontrolleras innan patienten 
tappas och eventuellt blodförtun-
nande läkemedel ska sättas ut. Vid 
en pleuratappning går man in mellan 

två revben och gör ett instick i pleura 
för att tappa ur vätska och eventuellt 
även ta prov på vätskan. 

En komplikation till pleuratapp-
ning kan bli en pnumothorax då den 
komprimerade lungan inte förmår 
att expandera igen. Det kan ske om 
pleuravätskan funnits en längre tid 

och det vid tappning tappas stora 
mängder vätska. Det blir då ett 
undertryck i pleura och detta kan 
medföra att små perifera emfysem-
blåsor spricker och ger en kollaps av 
lungan. Luftläckage via sprutan när 
man pleuratappar kan också orsaka 
pneumothorax. Se bild 2. 

Lungorna är omgiva av varsin lungsäck, pleura, där pleura viscerale är 
sammanväxt med lungan och pleura parietale klär thoraxväggens insida. 
Mellan dessa tunna membran, pleurahålan, finns en tunn vätskehinna 
(<10 ml) som gör det möjligt för hinnorna att glida.  
Om produktionen av pleuravätska är större än det som kan absor beras, 
och/eller om det finns ett läckage av pleuravätska kommer det att  
ansamlas vätska i lungan i form av pleuravätska. 

Malign pleuravätska  
– vanligt vid en rad olika sjukdomar

Maria Roos
Redaktionen Cancervården

Bild 1. Tvärsnittsbid av bröstkorgen från CT undersökning som visar pleuravätska 
i vä lunga (till hö i bild), Patienten som har en spridd lungcancer inkom med hosta 
och smärta ut mot ryggen. Det gjordes sedan en pleuratappning.
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Om patienten återkommande får 
malign pleuravätska brukar man 
överväga att göra en så kallad pleu-
rodes för att lindra symtomen. En 
pleurodes gör att man orsakar en 
kraftig inflammation i lungsäcken, 
vilket i sin tur förstör utrymmet 
mellan lunga och bröstkorg där 
vätskan annars samlas och ger 
påverkan på lungfunktionen. Beslut 
får fattas om man behöver göra 
pleurodes innan man tappar pleura-
vätska för många gånger. Ofta är det 
rimligt att det görs en plerodes efter 
första recidivet av pleuravätska om 
man kunnat fastställt diagnosen 
genom en diagnostisk punktion.  

Om patienten får en medicinsk 
riktad behandling där man förväntar 
sig respons i form av minskad 
pleuravätska görs det inte. •

Referenser

1. www.vardhandboken.se/
vard-och-behandling/ 
luftvagar/pleuratappning/

2. Nationellt vårdprogram  
akut onkologi

3. Onkologiska kliniken,  
Universitetssjukhuset Örebro

Bild 2. Pleuratappning, bild från  
Vårdhandboken.
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Vill du och din avdelning få bättre möjlighet att bemöta patienters 
frågor om vad som händer vid håravfall och vilka hjälpmedel det finns för mer 
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om håravfall och peruker, hur det fungerar med rekvisition, besök på en 
peruksalong, utprovning av peruker/olika frisyrer, sortiment, fiber och mycket mer. 
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Frågor och svar
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Många cancerformer är associerade med en ökad risk för djup ventrombos 
och lungemboli. Det är välkänt att cancer ökar risken för blodpropp, även 
om de underliggande mekanismerna inte är helt klarlagda. Personer med 
cancer löper cirka fyra till sex gånger så hög risk att drabbas av tromboser 
som friska personer. Risken är högre inom vissa tumördiagnoser, till exempel 
hematologiska maligniteter, hjärn- och lungtumörer och gastrointestinala 
maligna tumörer.

Tromboser – vanligt för 
cancerpatienter att drabbas

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård

S
ambandet mellan venösa 
tromboser och cancer har 
varit känd väldigt länge. Det 
finns dokumenterat redan på 

1800-talet att ett stort antal cancer-
patienter drabbades av tromboser. 
Även det omvända, att patienter med 
djup ventrombos senare har diagnos-
tiserats med en malignitet, har också 
varit känt en längre tid. Det säger dock 
inte att trombosen orsakat cancer utan 
att en cancersjukdom är en dold orsak 
till trombosen. Trots att man vet det är 
vinsten av att screena nydiagnostise-
rade trombospatiener för cancer liten. 
Det har funnit tankar på att screena för 
malignitet hos patienter med ventrom-
bos. Men underlaget har ansetts för 
litet. Vid oprovocerad trombos finns det 
en risk att patienten har en ännu icke 
diagnostiserad cancer. Flera studier 
har gjorts i syfte att se om det därmed 
är indicerat med en extensiv utredning 
för att hitta en oupptäckt cancer, men 
det har inte visats att det skulle löna 
sig. Tills vidare rekommenderas därför 
en utförlig genomgång av patientens 
sjukdomshistoria, klinisk undersökning 

samt basala rutinblodprover. Skulle 
det samtidigt upptäckas anemi eller 
positiv feces-Hb så ska förstås vidare 
utredning om cancer göras.

Kombinationen trombos och cancer 
är en stor utmaning. Det är svårt 
att skydda cancerpatienter från att 
drabbas av tromboser och det är svårt 
att behandla redan drabbade patienter 
på ett effektivt och skyddande sätt. 
Behandlingen riskerar att orsaka 
biverkningar som till exempel blöd-
ningar. Patienter med cancer har en 
ökad risk för blödningskomplikationer 
av antikoagulantiabehandlingen och har 
ofta sämre effekt av warfarinbehandling 
jämfört med patienter utan cancer. 
Det finns även frågetecken kring om 
antitrombotiska medel har en tumör-
hämmande effekt. 

Runt 20 procent av alla cancer-
patienter beräknas utveckla tromboser 
under sitt sjukdomsförlopp. Risken är 
olika hög beroende på vilken cancer-
form patienter har som grundsjukdom. 
Patienter med cancer har inte bara 
en ökad risk för djup ventrombos och 
lungemboli, utan även ökad risk för 

”Kombinationen 
trombos och  

cancer är en stor 
utmaning. Det är 
svårt att skydda 
cancerpatienter 

från att drabbas av 
tromboser och det 

är svårt att  
behandla redan 

drabbade patienter 
på ett effektivt och 

skyddande sätt.”
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trombosrecidiv, trombos på ovanliga 
ställen, arteriell trombos och trombo-
embolisk komplikation till förmaks-
flimmer. Tromboser hos patienter 
med cancer är ofta omfattande till sin 
utbredning och ger tydliga symtom. 

Trombos och lungemboli kan vara 
ett debutsymtom på cancer men också 
ett symtom vid avancerad, spridd 
cancersjukdom. Andra riskfaktorer för 
trombos och lungemboli är immobili-
sering och central venkateter. Vissa 
antitumorala läkemedel kan också 
innebära ökad risk för trombos.

Symtom, diagnos och behandling
Beroende på trombosens lokalisation 
kan patienten vara relativt symtomfri 
och många patienter kan ha okaraktä-
ristiska symtom som också kan tolkas 
som infektion. Typiska symtom på 
trombos är svullnad, smärta, ömhet, 
rodnad, och värmeökning av till 
exempel arm eller ben. Och då ensidigt. 
Även ökad venteckning är ett symtom. 
För lungemboli är bröstsmärta, dyspné, 
hemoptys och hjärtklappning de mest 
typiska symtomen.

Det är viktigt med en snabb 
handläggning av cancerpatienter med 
misstänkt trombos eller lungemboli. En 
grundlig anamnes och status ska göras 
omgående. Syremättnaden i blodet är 
en viktig parameter som går fort och 
är enkelt att mäta. Blodprover ska tas 
akut. Det är blodstataus, INR, APT-tid, 
leverstatus, kreatinin och D-dimer som 
först bör tas. Ultraljud bör också tas så 
fort som möjligt. Även en datortomo-
grafi med venös angiografi bör göras. 

Lågmolekylärt heparin är första-

handsbehandling och bör sättas in vid 
aktiv cancer och även för långtids-
profylax. I första hand ges behand-
lingen polikliniskt. 

Mobilisering och behandling av 
tromboser är viktigt. Sängläge är inte 
att rekommendera, utan patienten 
bör ha fri mobilisering om inget annat 
hindar det. Rörlighet befrämjar vadens 
muskelpump och kroppsegen fibrinolys. 
Om benet svullnar kan högläge vara 
bra. Kompressionsstrumpor, stödstrum-
por, rekommenderas för symtomlind-
ring. Kompressionsstrumpa klass II bör 
användas minst sex månader, främst 
vid proximal trombos eller distala trom-
boser med kvarstående symtom. Om 
benet är mycket svullet kan diuretika 
prövas tillfälligt. Tromboser kan göra 
ont och då är Paracetamol förstahands-
valet av smärtstillande läkemedel. Om 
patienten har kraftig smärta och uttalad 
inflammation kan kortverkande NSAID 
ges i några dygn. 

Även om de diagnostiska meto-
derna och sättet man utreder en 
trombos på inte skiljer sig mellan 
patienter med eller utan cancer, så 
kan tumörsjukdomar vålla diverse 
speciella differentialdiagnostiska 
problem. Bland annat kan en metastas 
i lymfkörtlar i bäckenet skapa externt 
tryck och förhindra flödet i vena iliaca. 
De kan ge ett falskt positivt resultat 
för trombos på ett ultraljud. Även en 
flebografi kan bli feltolkad på grund 
av det. Därför är datortomografi att 
fördra. En lungtumör kan orsaka kom-
pression av en lungartär och felaktigt 
tolkas som en lungemboli. 

Det finns dock en del observandum 

kring denna handläggning. Ultraljud 
är svårbedömt nedom knänivå och 
ovanför inguinalligamentet. D-dimer 
är av tveksamt värde vid avancerad 
tumörsjukdom, då det ofta redan är 
förhöjt på grund av sjukdomen. 

Direkta orala antikoagulantia är 
fortfarande under utvärdering. Det 
finns viss dokumentation för att det 
inte skulle vara sämre än lågmole-
kylärt heparin men ger samtidigt mer 
blödningar. Lågmolekylärt heparin 
rekommenderas därför i första hand. 
Diskussion med koagulationsexpert 
rekommenderas vid tveksamhet. 
Warfarin har problem med både dålig 
effekt, även vid korrekt inställning, och 
risk för blödningar. Det bör därför inte 
användas vid avancerad cancersjuk-
dom om inte annan stark indikation 
föreligger, till exempel att patienten har 
en mekanisk klaffprotes. •
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Neutropen  
feber och sepsis

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård

Feber vid brist på vita blodkroppar, neutropen feber, kan vara tecken på ett livs-
hotande infektionstillstånd. Cancerpatienter får ofta brist på vita blodkroppar, 
speciellt efter behandling med cellhämmande läkemedel. Traditionellt behandlas 
dessa patienter med bredspektrum antibiotika intravenöst på sjukhus vid feber. 

Foto: K
iryl Lis / stock.adobe.com
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Neutropen feber definieras 
som neutropeni och munt-
emperatur över 38,5° vid ett 
enstaka tillfälle eller över 

38.0° i mer än en timma.
Ungefär var femte patient med 

grav neutropeni, vita blodkroppar 
under 0,1 x 10*9/L, och feber har 
bakteriemi. Infektionen utgår ofta från 
mag-tarmkanalen på grund av cytostati-
kautlöst slemhinneskada, mucosit, som 
försämrar det lokala infektionsförsvaret 
och möjliggör invasion av mikroorga-
nismer från tarmfloran. Andra vanliga 
ingångsportar är luftvägar och intra-
vaskulära katetrar, till exempel CVK. 

Graden och durationen av neutro-
penin är kritiska faktorer för risken 
att drabbas av allvarlig infektion. När 
halten av neutrofila granulocyter 
understiger 0,5 x 10*9/L ökar infek-
tionsrisken påtagligt och vid nivåer 
under 0,1 x 10*9/L är risken stor för 
livshotande infektion. 

Första symtom
Det absolut första och viktigaste sym-
tomet på infektion är feber. Det ska 
alltid tas på största allvar, särskilt om 
patienten nyligen fått cellhämmande 
behandling. Vid svår neutropeni kan 
kliniska tecken på inflammation vara 
diskreta eller helt saknas. En hudin-
fektion kan således föreligga trots 
minimal rodnad och frånvaro av pus 
och vid pneumoni kan lungröntgen 
vara normal. Så att vara lyhörd och 
observant är av största vikt. 

Om en patient uppvisar symtom 
på neutropen feber ska man påbörja 
handläggning direkt. Börja med att ta en 
noggrann anamnes och status inklu-
sive vitalparametrar. Beakta då även 
epidemiologiska samband. Glöm inte att 
noggrant inspektera hudkostymen för 
att hitta exanthem, septiska metastaser 
och lokala infektionstecken vid ingångs-
porten för intravaskulära katetrar. Även 

slemhinnor i munhåla, svalg och anal-
regionen är viktiga att inspektera.

Odlingar skall tas från lokaler där 
patienten har symtom, vilka avgörs av 
den kliniska bilden. Sputumodling vid 
symtom på nedre luftvägsinfektion och 
sårodling från hudlesioner. Blodod-
lingar bör tas både centralt och perifert. 
Det bör tas två odlingsomgångar från 
perifert kärl i vardera armen för att 
minska risken för kontamination med 
hudbakterier vid provtagningen. Miss-
tänker man endokardit bör tre perifera 
blododlingar tas. Om patienten har 
CVK tas även en blododling via denna 
för att utesluta eller bekräfta kateter-
sepsis. Odling från CVK och perifera 
blododlingar tas samtidigt, inom 10 
minuter. Blodprover som initialt ska 
tas är blodstatus och då helst inklusive 
komplett differentialräkning, CRP , 
s-kreatinin och leverstatus. 

Pneumoni kan förekomma vid feber 
utan hosta. Så beroende på symtom ska 
eventuell lungröntgen alternativt DT 
göras. Om det är influensasäsong kan 

influensaprover eventuellt tas. 
Det är viktigt att bredspektrum-

antibiotika sätts in direkt efter att 
odlingar har tagits. Behandla då med 
antibiotika med god gramnegativ 
täckning. Enligt rutin och framförallt 
om patienten är septiskt påverkad, 
ges antibiotika intravenöst. Peroral 
behandling kan övervägas för relativt 
opåverkade patienter med lätt till 
måttlig neutropeni. Det finns många 
olika alternativ och valet bör baseras 
på patientens tillstånd, lokalsymtom 
samt lokal epidemiologi beträffande 
antibiotikaresistens (ESBL). 

Septisk chock 
Förstahandsalternativ av antibiotika är 
piperacillin-tazobactam, 4 g x 4 eller ett 
carbapenem 0,5–1g x 4. Om det finns 
tecken på chock är det viktigt att rikligt 
med vätska ges. Ett ställningstagande 
till övervakning på IVA vid tecken på 
prechock/chock måste tas. Vid neut-
ropeni samt tecken på septisk chock 
ska behandling sättas in direkt utan att 
vänta på provsvar. Risken för mortalitet 
stiger kraftigt med varje timme som 
behandling fördröjs. Infektionsläkare 
bör konsulteras vid komplicerat 
förlopp. Normalt behöver inte anti-
biotika bytas eller kompletteras de 
första 4–5 dygnen vid stabila patienter 
utan positiva odlingar även om de har 
fortsatt feber. Undantag är patienter 
som kliniskt försämras med tecken på 
sviktande vitalfunktioner. Antibiotika 
anpassas efter odlingssvar. •

Referenser
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”Vid neutropeni 
samt tecken på  

septisk chock ska 
behandling sättas 
in direkt. Risken 

för mortalitet  
stiger kraftigt 

med varje timme 
som behandling 

fördröjs.”
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Suicid och cancer
En tredjedel av alla som tar sitt liv har en pågående kontakt med psykiatrisk 
vård, men betydligt fler har eller har haft kontakt med annan hälso- och 
sjukvård. Suicidförsök ska betraktas som allvarlig vårdskada om det hade 
kunnat undvikas genom adekvata åtgärder. Det är därför av största vikt att 
alla delar av hälso- och sjukvården har kompetens att upptäcka tecken och 
uppmärksamma suicidrisk. 

Riskfaktorer

S
omatiska sjukdomar 
kan vara en viktig del i 
de problem som föregår 
suicid, både tidigt och 

sent i sjukdomsutvecklingen. Svår 
somatisk sjukdom som kompliceras av 
en pågående depression ökar också 
suicidrisken. Det är inte heller ovanligt 
att depressiva symtom misstolkas som 
tecken på den somatiska sjukdomen 
och på grund av det inte behandlas på 
ett adekvat sätt. Av den anledningen 
måste även personal inom somatisk 
vård ha goda kunskaper om tecken på 
depression och framför allt måste de 
våga fråga patienten om de har mår 

Ålder: Personer med cancer över  
65 år är mer benägna att begå själv-
mord än personer under 65 år. 
Självmordstalen är högst bland män 
över 80 år. Ett undantag är att kvinnor 
med äggstockscancer löper större risk 
om de är yngre än äldre.
Kön: Män med cancer är mycket mer 
benägna att begå självmord än kvinnor 
med cancer.
Tid: Det första året efter diagnosen 
är den period med störst risk. En stor 
svensk studie visade att den relativa 
risken för självmord var nästan 13 

gånger högre än de utan cancer under 
den första veckan efter diagnosen. 
Men den siffran sjönk till 3,3 gånger 
under det första året.
Diagnos: Självmord är vanligare bland 
patienter med cancer i lunga, prostata, 
buk samt huvud och hals.  
Prognos: Patienter med dålig prognos 
eller sjukdom i ett senare skede är mer 
benägna att överväga självmord än de 
med tidigare stadier av sjukdomen.  
Metastaserande sjukdom är också 
förknippad med en högre risk för 
självmord.

Smärta: Smärta som inte är under 
kontroll är förknippad med en högre 
suicidrisk. 
Depression och ångest: Patienter 
som upplever depression, ångest, eller 
posttraumatiskt stressyndrom förutom 
cancer har betydligt högre frekvens 
av självmordstankar än de som inte 
upplever dessa symtom.
Sociala faktorer: Självmords risken är 
högre bland ensamstående patienter 
än hos patienter som lever i ett för-
hållande. Låg utbildningsnivå och dålig 
ekonomi är också riskfaktorer. 

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård

psykiskt dåligt och har suicidtankar. 
Risken för självmord är förhöjd hos 

människor som drabbas av cancer. 
Självmordsrisken är som högst och 
självmord är vanligast under de 
första tre månaderna efter att någon 
har diagnostiserats med cancer. 
Självmordstankar i olika former, som 
”tänk om”, överväganden eller faktisk 
planering för självmord, finns hos cirka 
sex procent av alla cancerpatienter. 

Suicidrisken behöver inte vara 
kopplad till sjukdomens svårighets-
grad eller prognos, utan har mer att 
göra med individens upplevelse av 
situationen, tidigare erfarenheter och 

förmåga att hantera de utmaningar 
som sjukdom och behandling innebär. 
De allra flesta som tar sitt liv lider av 
någon form av psykisk ohälsa, vanligen 
depression. Det gäller också vid soma-
tisk sjukdom. Det förekommer, men 
är ovanligt, att en krisreaktion hos en 
psykiskt välmående person resulterar 
i suicidala handlingar. Andra viktiga 
underliggande orsaker är tidigare 
suicidförsök eller allvarligt självdestruk-
tivt beteende, erfarenhet av suicidalt 
beteende i sin omgivning, ensamhet, 
förluster, traumatiska händelser,  
erfarenhet av våld, grubblande över sex-
uell identitet och beroendetillstånd.
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Människor som tänker på självmord 
ter sig ofta nedstämda, uppgivna och 
ångestfyllda, men det förekommer 
också att det saknas yttre tecken 
på att personen mår psykiskt dåligt. 
Information från närstående kan vara 
avgörande för förståelsen av allvaret i 
situationen. De flesta individer som är 
självmordsbenägna kommunicerar sin 
avsikt på något sätt, till exempel genom 
praktiska förberedelser. Det kan handla 
om att till exempel göra sig av med 
ägodelar, planera sin begravning eller 
att skriva sitt testamente. Det är vanligt 
att planerna uttrycks i skrift som brev, 
SMS eller på sociala medier samt 
verbalt med uttryck som till exempel 
”nu orkar jag inte mer”, ”om en månad 
finns jag inte mer”, osv. 

Bedömning
En bedömning av suicidrisk ska 
innehålla sociala, psykologiska och 
somatiska riskfaktorer, men också 
skyddande faktorer. Det är en fördel 
om information från all personal kring 
patienten vägs in i bedömningen. 
Suicidal kommunikation eller andra 
symtom eller beteenden som inger oro 
om att patienten tänker på att ta sitt liv 
ska alltid tas på allvar och bör föranleda 
ett samtal om patientens tankar om 
liv och död. En lämplig inledande 
fråga kan vara: ”Det är vanligt att 
man tänker på döden som en utväg 
i den här situationen. Är det så för 
dig?” Om svaret är ja bör man försöka 

skaffa sig en uppfattning om huruvida 
patienten själv tror att det finns en 
risk att tankarna övergår i handling. 
Det är betydligt vanligare att tänka på 
självmord än att försöka ta sitt liv och 
ofta är ett samtal med en engagerad 
person tillräckligt för att ge hopp om 
att förändring är möjlig.

Grundläggande psykosocialt stöd 
bör ges vid återkommande kontakter 
med cancervården. Varje patient måste 
bedömas utifrån sina behov. Läkaren, 
kontaktsjuksköterskan och övriga 
teammedlemmar står för det grund-
läggande goda omhändertagandet som 
underlättar patientens anpassning till 
den nya situationen och kan ge samtals-
stöd vid lindrig ångest hos patienter 
med cancer. Patientens psykiska 
hälsa bör bedömas vid första besöket 
och sedan löpande under vårdtiden. 
Bedömningen upprepas fortlöpande 
utifrån patientens situation och behov, 
framför allt i samband med behand-
lingsavslut, förändringar i sjukdom 
eller behandling, såsom vid progress, 
övergång från kurativ till palliativ 
intention samt övergång från tidig till 
sen palliativ fas.

Något som är viktigt att ha med sig 
som personal är att det aldrig är farligt 
att fråga om självmordstankar. Det 
finns ingen risk att frågan i sig förvärrar 
situationen. Så våga ställ frågan om du 
som personal misstänker denna risk. 

Som vårdpersonal har man till uppgift 
att på ett öppet och lyhört sätt lyssna till 

patientens berättelse och ge utrymme 
för reflektion, utan att förmedla svar 
och lösningar på patientens existentiella 
frågor. Det är viktigt att inte döma eller 
värdera i dialogen kring existentiella 
frågor. Respekt för patientens egen 
upplevelse av sin livssituation, även om 
den inte är begriplig för någon annan, är 
extra viktig.

Specialistpsykiatri ska alltid konsul-
teras om suicidrisken bedöms vara hög. 
Till exempel om patienten har gjort ett 
suicidförsök eller har långt framskridna 
planer på att ta sitt liv. Det kan vara så 
att patienten pratar om metoder eller 
om tidpunkt för suicidförsöket. Ta alltid 
detta på största allvar. Om patienten 
säger nej till kontakt med psykiatrin 
bör motivationsarbete med fokus på 
fördelar med psykiatrisk uppföljning 
ingå i det fortsatta omhändertagandet. 
Om detta inte lyckas kan tvångsvård 
vara nödvändig för att avvärja akut risk 
för suicidala handlingar. •
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Självmordstalen bland personer med cancer är högst bland män över 80 år.
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Bedömningsenheten  
– framgångsrik verksamhet 
som optimerarar vård av  
akuta onkologiska patienter
Bedömningsenheten på Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset öppnade 2017 för att optimera vården för patienter i behov av 
vård för biverkningar från den onkologiska behandlingen eller symtom 
från tumörsjukdomen. Syftet var också att förbättra arbetsmiljön för 
vårdpersonalen. Sedan starten har Bedömningsenheten succesivt  
utökats, omarbetats och justerats. Så hur kom verksamheten fram  
att det behövdes en ny enhet? Vi tar det från början.

Majoriteten av patienter med en 
onkologisk sjukdom som är boende 
i Västra Götalands län samt vissa 
som är boende i norra Halland,  
behandlas inom verksamhet onkologi 
på Sahlgrenska Universitets sjukhus. 
De allra flesta av dessa patienter 
får sin onkologiska behandling 
polikliniskt medan en del behöver 
inneliggande vård på en sluten-
vårdsavdelning. 

S
jukvården har i hög grad 
förändrats de senaste åren. 
Det handlar framförallt om 
omorganiseringar och polikli-

nisering av slutenvården. Detta innebär 
att vården ofta är i förändring vilket 
har bidragit till högre arbetsbelastning 
för vårdens medarbetare samt ökad 
jour och beredskapstid. Detta har lett 
till ett ökat behov inom öppenvården 
för bedömning av onkologiska tillstånd 
relaterade till behandling och/eller 
tumörsjukdom. 

Patienter under eller efter onko-
logisk behandling har ofta uttalade 
biverkningar som kräver vård. Dagligen 
uppstår akuta patientbehov som 
behöver omhändertas och åtgärdas. 
Forskning visar att patienterna många 
gånger inte vet vart de ska vända sig 
och/eller saknar en fast vårdkontakt. 
Det gör att patienterna känner sig 

utlämnade och ett onödigt lidande och 
oro skapas. Det gör även att före-
byggande åtgärder och hjälp från vår-
den dröjer och resultatet blir en akut 
inläggning på en slutenvårdsavdelning. 
Inom verksamhet onkologi har det åren 
innan bedömningsenhetens öppnande 
varit en stor andel akuta inläggningar. 
Som exempel var cirka 45 procent av 
alla inläggningar inom verksamhetens 
slutenvård akuta.  

Studier visar att en specialistsjuk-
sköterskeledd mottagning under och 
efter behandling minskar patientens 
lidande, ökar livskvaliteten samt ger 
större trygghet och tillfredsställelse, 
vilket sågs öka det fysiskt och psykiskt 
välmående under och efter avslutad 
onkologisk behandling. En stor del av 
patienterna som var anslutna till en 
specialistsjuksköterskeledd mottagning 
ansåg att den var mycket viktig eller 
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extremt viktig som stödjande vård för 
att orka med den svåra period och 
lidandet som cancern och den onkolo-
giska behandlingen orsakat.

För att underlätta för patienter 
men även för minska oplanerade 
inläggningar i slutenvården ansåg 
verksamhetsledningen på Jubileumsk-
liniken att en bedömningsenhet skulle 
vara av värde. Till denna enhet skulle 
patienterna vända sig för att få hjälp 
med biverkningar från den onkolo-
giska behandlingen och symtom från 
tumörsjukdomen. En sådan bedöm-
ningsenhet skulle syfta till att skapa 
trygghet, kontinuitet och tillgänglighet, 
vilket skulle kunna minska lidandet för 
patienten samt underlätta arbetet för 
andra vårdenheter inom kliniken.

Tvärprofessionell  
arbetsgrupp tillsattes
En tvärprofessionell arbetsgrupp fick 
uppdraget att ta fram ett förslag på hur 
verksamheten skulle kunna organisera 
det redan befintliga patientflödet som 
hanterades akut. Initialt skickades 
en enkät ut till 50 utvalda nyckel-
personer inom verksamheten, för att 
få en nulägesbeskrivning inför starten. 
Nyckel personerna var alla involverade 
i hanteringen av det akuta flödet 
såsom vårdenhetschefer, primärjourer, 
bakjourer, vårdenhetsöverläkare, 
kontaktsjuksköterskor och samordnare. 
Resultatet visade att en majoritet 
upplevde att situationen med att hitta 
en vårdplats till en akut patient som 
mycket stressande. 

En omvärldsanalys utfördes och 
rutiner utarbetades. Inom cancervården 
är omvårdnadsbehoven ofta komplexa 
vilket ökade nödvändigheten av specia-
listkunskap, detta föranledde att målet 
var att sjuksköterskorna skulle vara 
specialistutbildade och ha god kunskap 
om verksamheten. Undersköterskorna 

skulle ha arbetat med 
onkologisk vård en tid 
och ha adekvat kunskap 
om denna typ av vård 
och läkarna skulle vara 
ST-läkare. Personalen 
genomgick utbildning 
inom akut omhänder-
tagande för att kunna 
säkerställa en god och 
adekvat vård. 

Specialistsjuk-
sköterskans kunskap 
om onkologisk vård ska i 
högre utsträckning kunna tillfredsställa 
det komplexa omvårdnadsbehovet som 
denna patientgrupp har. Detta då de 
har utbildning i att kunna identifiera 
och uppmärksamma omvårdnadsbehov 
av olika cancersjukdomar utifrån 
behandling och livssituation samt 
kunna bedöma, beskriva, undersöka, 
behandla och utvärdera omvårdnads-
behov och symtom samt minimera 
komplikationer. 

Bedömningsenheten öppnade i 
februari 2017. En enkät skickades ut 
i april 2017 till de 100 första patien-
terna som hade fått vård på enheten. 
Frågorna handlade om den totala 
upplevelsen och bemötandet, men 
också om delaktighet, kommunikation 
och den fortsatta kontakten med 
vården. Frågorna var delvis hämtade 
från en nationell patientenkät. En 
uppföljande undersökning om arbets-
miljön lämnades ut under september 
2017, till de 50 nyckelpersonerna som 
deltog i tidigare nulägesenkät och med 
samma frågor. En vårdadministratör var 
behjälplig i framtagandet av statistik 
över flöde, diagnosgrupp, åtgärder samt 
antal inläggningar.  

Enkätresultatet visade att majo-
riteten (90 %) av patienterna som 
svarade (n=60) upplevde bemötandet 
och omhändertagandet som mycket 

bra, att vårdpersonalen var insatta i 
sjukdomshistorik, att kommunikationen 
var god och de var nöjda med den 
fortsatta vården som förmedlades. 
Hela 93 procent kände att de fick hjälp 
med de besvär de sökte för och 81  
procent kände sig delaktiga i vården.  

Den uppföljande arbetsmiljöenkäten 
hade en svarsfrekvens på 60 procent. 
Vid jämförelse med tidigare resultat 
hade den upplevda stressen minskat 
med 50 procent. Sökandet efter en akut 
vårdplats, det vill säga den adminis-
trativa tiden, hade också minskat och 
antalet patienter som hänvisats till 
akuten upplevdes ha minskat.  

”De patienter  
som innan  

Bedömnings- 
enhetens öppnade 

varit i behov av  
slutenvårdsplats 

kan nu till stor  
del behandlas  
polikliniskt.”
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Bra rutiner utifrån patientens behov
Antalet patienter som kommer varierar 
men kan vissa dagar vara så mycket 
som tio patienter. I samband med 
minskning av vårdplatser till exempel 
på sommaren och vid högtider då 
tillgängligheten i slutenvården och 
mottagningar är begränsad ses en 
ökning av patienter. De patienter som 
innan Bedömningsenhetens öppnade 
varit i behov av slutenvårdsplats kan 
nu till stor del behandlas polikliniskt. 
Initialt hade enheten två sängplatser 
men lånade nästan dagligen plats på 
den enhet där dessa var placerade. 

Sedan start har antalet sängplatser 
på enheten dubblerats och en vård-
platskoordinator har tillsats för att 
underlätta det akuta flödet. 

Patienter som har ett akut vårdbe-
hov kan antingen ta kontakt med sin 
kontaktsjuksköterska på onkologmot-
tagningen, säga till behandlingssjuk-
sköterskorna på strålbehandlingen 
och dagvården eller personal inom 
slutenvården dit hen har ringt. 
Vårdpersonalen tar i sin tur kontakt 
med bedömningsenheten som utifrån 
vissa i förväg bestämda kriterier bokar 
in patienten för bedömning samma dag. 
Patienter med livs hotande symtom hän-
visades fortsatt till närmsta akutmot-
tagning. När patienten anländer träffar 
hen undersköterska, specialistsjukskö-
terska och ST-läkare omgående. Utifrån 
patientens behov utformas åtgärder 
som utförs poli kliniskt eller så görs en 
inläggning på någon av klinikens sluten-
vårdsplatser. Går patienten hem sker 
uppföljning av den redan etablerade 
kontakten med kontaktsjuksköterskan 
på onkologmottagningen. I många 
fall kontaktas paramedicinare för att 
optimera vårdinsatsen. 

De patienter som sökt hade till 
störst andel diagnoserna huvud/hals, 

bröst eller lung-cancer och de vanli-
gaste besöksorsakerna har varit infek-
tioner, besvär så som illamående, diarré 
och nedsatt nutrition samt smärta som 
är orsakade av den onkologiska behand-
lingen och/eller cancersjukdomen.  

Ökad patientsäkerhet och 
kvalitetssäkring av vården
Under denna period med pandemin 
har verksamheten sett ett ökat behov 
för bedömning liksom inneliggande 
vård i karantän för våra patienter med 
infektionssymtom. En utmaning i 
dessa tider har varit att en stor andel 
patienter har symtom liknande Covid-
19 beroende på sin cancersjukdom eller 
behandling som behöver akut omhän-
dertagande, till exempel neutropen 
feber. Bedömningsenheten har fyllt en 
viktig funktion då de initialt tagit hand 
om handläggningen av dessa patienter. 

Vi kan se att genom att öka till-
gängligheten för de akuta onkologiska 
patienterna har omhändertagandet och 
vården optimerats vilket har lett till 
ökad patientsäkerhet och kvalitetssäk-
ring av vården. Det akuta patientflödet 
inom hela verksamheten har effekti-
viserats och arbetsbelastningen för 
vårdpersonalen har minskat. •

Bedömningsenheten är 
öppen dagtid, vardagar och 
bemannas av specialistsjuk-
sköterska, undersköterska 
och ST-läkare. Enheten har 
sedan öppnandet och fram 
till juli 2020 tagit emot 2716 
patienter varav 415 patienter 
varit i behov av inläggning. 
Det ger en inläggnings-
frekvens på 15,2 procent. 
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Nästan 85 procent av Bedömings-
enhetens patienter kan behandlas 
polikliniskt och behöver inte 
belägga slutenvårdsplatser.
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Symtom
Symtomen vid tarmobstruktion kan 
vara buksmärta som ibland kommer 
i intervaller, frånvaro av gas- eller 
faecesavgång (men subileus kan 
förekomma även om patienten fortsatt 
har avföring), kräkningar, uppspänd 
buk och dehydrering.

Utredning och behandling
Initialt görs anamnes med bukstatus 
där man ofta ser en öm, utspänd buk, 
vid perkussion hörs ofta en ton som 
tyder på utspända tarmar. Blodprover, 
bland annat Hb och elektrolysstatus, 
tas. Patienten får vara fastande och 
intravenös vätska sätts med eventuell. 
korrektion av elektrolyter. Kontakt tas 
med kirurg och CT buk utförs. 

Utifrån patientens prognos och 
allmäntillstånd får man sedan besluta 
om vilken vårdnivå eller åtgärd som 
ska göras. Behöver man göra åtgärder 
direkt eller kan man vänta?

Det finns flera möjliga åtgärder 
att göra. Om ventrikeln är utspänd 
kan man sätta en ventrikelsond som 
avlastning eller istället anlägga en 
PEG, perkutan gastrostomi, för att ge 
avlastning av magsäcken och på så sätt 
ge lindring. 

Man kan välja att gå vidare i 
utredningen med exempelvis passage-
röntgen (röntgen av tunntarmen med 
kontrast som tas med jämna mellan-
rum för att se hur långt kontrastmed-
let kommit i tarmen), koloningjutning 
(CT av tjocktarmen efter kontrast) 
eller koloskopi för att undersöka 
tjocktarmen. 

Gastrointestinal cancer kan 
debutera med tarmobstruktion som 
kräver kirurgiska åtgärder akut. 
Behövs kirurgi då man anlägger 
stomi, bypass eller gastrostomi för att 
avlasta tarmen och ge symtomlind-
ring? Vid en uttalad carcinos går det 
oftast inte att göra något kirurgiskt. 

Farmakologisk behandling ges 
med till exempel kortison för att få en 
avsvällande effekt och antiemetika för 
att lindra eventuellt illamående.•

Tarmobstruktion – ett allvarligt 
tillstånd som kräver omedelbar 
medicinsk behandling
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Obstruktion i tarmen relaterat till cancersjukdom beror på tumörväxt 
i bukhålan Det kan orsakas av en striktuerande tumör, det vill säga 
sådana som ger förträngningar i magtarmkanalen. Det kan uppstå 
till följd av periotenal carcinos, cancer i bukhinnan, som är vanligt 
vid äggstockscancer, gastrointestinal cancer och bröstcancer. Det är 
även vanligt att melanom metastaserar till tarmen. 
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Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent I huvudet på en forskare

Mia Bergenmar har vigt större delen av sitt yrkesliv åt cancervård och cancer-
forskning. Först 2018, efter mer än 30 år på Karolinska Universitetssjukhuset, 
lockades hon över till anrika Sophiahemmets Högskola. I februari i år blev hon 
här utsedd till professor och är nu bland annat programansvarig för högskolans 
nystartade forskarutbildning.

Hon värnar patientens rätt till 
delaktighet och god information

Professor, leg.sjuksköterska Mia Bergenmar

E
fter lite förvirring kring vilken 
av högskolans byggnader 
vi skulle träffas i, hittade 
Cancervårdens utsända till slut 

rätt, bara en aning försenad. Vi hade 
bestämt en dag när den värsta arbets-
hetsen inför termins- och kursstarter 
hade lagt sig. Den här terminen bedrivs 
undervisningen för studenterna både 
på plats och digitalt. 

– Vi är så glada att åtminstone 
få träffa studenterna en del den här 
terminen. Distansundervisning, på 
grund av pandemin, är inte riktigt 
samma sak, konstaterar Mia. 

Mia Bergenmar har en lång karriär 
inom cancervård och cancerforskning 
och började tidigt ägna sig åt att försöka 
hitta sätt att förbättra situationen för 
cancerpatienter. En av de frågor som 
Mia anser vara allra viktigast är patien-
tens rätt till information. Det är drivet i 
hennes forskning och undervisning även 
här på Sophiahemmets Högskola.

– Patienten ska kunna känna sig 
delaktig i sin vård. Det vinner inte bara 
patienten på utan hela vården, förklarar 
Mia och fortsätter:

– Sjukvården har förändrats och 
den utvecklingen fortsätter. Mycket av 
det som tidigare gjordes inneliggande 
på avdelningar eller av sjukvårds-
personal på mottagningar, förutsätts 
patienterna nu klara av att göra själva. 
Det är självklart att en välinformerad 
patient är bättre rustad och mer 
motiverad att följa behandlingsupplägg 
om de varit delaktiga.
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Den yrkesmässiga bakgrunden
Mia själv gick sin grundutbildning 
på Röda Korsets högskola, en annan 
gammal anrik sjuksköterskeskola, efter 
att ha jobbat några år som sjukvårds-
biträde. Lite ditlockad blev hon nog 
också av en dåvarande pojkvän som läste 
till sjuksköterska och som verkade ha en 
väldigt rolig utbildning. Då var siktet för 
henne helt och hållet inställt på att bli 
barnmorska, berättar hon, tills hon på 
utbildningens allra sista praktik hamnade 
på Radiumhemmet på Karolinska. 

– Jag blev så oerhört väl omhänder-
tagen där, fick stort utrymme och lärde 
mig massor. Trodde aldrig att jag skulle 
arbeta inom cancervården men efter 
den praktiken var det allt jag ville. 

1983, när Mia var klar var det dock 
riktigt svårt att få jobb som sjukskö-
terska, inte minst på Radiumhemmet. 
Det blev ett år inom psykiatrin med 
missbrukarvård på Mariapolikliniken, 
innan det till slut blev ett ledigt jobb i 
pooltjänsten på Radiumhemmet. 

– Hela min skolning inom cancer-
vården kommer från Radiumhemmet 
och många som jag arbetade med då 
tillhör fortfarande mina bästa vänner, 
konstaterar hon. 

Efter något år kom barnen med 
några års mellanrum och Mia kände att 
det blev omöjligt att förena schemalagt 
arbete på avdelning som då började 
07.00 med att lämna på förskolan. 

Istället fick hon erbjudande om 
att arbeta i ett projekt som höll på 
att startas upp. En mottagning, som 
innan DNA-genetikens möjligheter, 
arbetade med att identifiera personer 
som hereditärt hade en förhöjd risk att 
drabbas av malignt melanom.

– Det var jag och en läkare samt 
en psykolog som var kopplade till 
mottagningen. Det innebar, i slutet av 
80-talet, att vi var tidiga med att arbeta 
i yrkesöverskridande team och det 
fungerade väldigt väl. 

1989 fick Mia ansvaret att starta 
upp en sjuksköterskeledd mottagning 
för personer med förhöjd risk för 
malignt melanom. 

– Vad jag känner till, var det den 
första sjuksköterskeledda mottagningen 

inom svensk onkologisk omvårdnad. 
Det var ett fantastiskt arbete och jag 
hade det som min kliniska bas ända till 
år 2000. Det lustiga är att en anledning 
till att jag valde sjuksköterskeyrket, var 
att jag skulle kunna arbeta som det var 
som helst i världen. Och så blev jag så 
stationär, med över 30 år på Karolinska 
innan jag till sist flyttade på mig.

Nyfikenheten väckte 
intresset för forskning
Trofast Karolinska visserligen, men 
knappast stillasittande. Psykologen 
som var inkopplad på mottagningen 
var Yvonne Brandberg. Hon gjorde 
forskningen för sin avhandling på Mias 
mottagning och väckte där även Mias 
intresse för forskning. Det var också 
Yvonne Brandberg som senare kom 
att bli Mias handledare i hennes eget 
avhandlingsarbete.

Först gick hon den så kallade 
Plonken, en påbyggnadsutbildning inom 
onkologisk vård som var dåvarande 
motsvarighet till specialistutbildning. 
Med den i bagaget berättar hon att 
hon fick blodad tand och inspirerad av 
Yvonne följde hon med henne på en 
forskarutbildningskurs i Uppsala. 

– Det var inte lika noga på den 
tiden. Det fanns lediga platser och jag 
var välkommen även utan ett formellt 

forskarsammanhang. Det var kurstill-
fälle en eftermiddag i veckan som jag 
fick betald ledighet för från kliniken. 
Det var så otroligt lärorikt men nästan 
obegripligt svårt. Alla fackuttryck 
var helt nya för mig och på engelska 
dessutom, minns Mia Bergenmar.

Hon tittar upp på ett stort porträtt av 
drottning Sophia, skolans och sjukhusets 
grundare som hänger ovanför henne i 
lärarnas lunch- och samlingsrum där vi 
sitter. Drottningen ser en smula bister 
ut men hade säkert uppskattat den 
nyfikenhet och det genuina intresse 
för patientens väl som Mia haft med sig 
genom hela sin yrkeskarriär. 

– Även om det var svårt så ville jag 
lära mig mer. Jag läste fler kurser, som 
statistik och datainsamlingsanalys, 
parallellt med jobbet på mottagningen. 
Efterhand genomförde jag några 
studier som byggde på mitt arbete på 
mottagningen och så småningom hade 
jag nästan lite smygande kommit en 
bra bit på min avhandling, Cutaneous 
malignant melanoma – aspects on 
prevention. Den lade jag fram 2001.

Trogens sitt huvudsakliga 
forskningsområde
Efter avhandlingen fortsatte Mia arbeta 
kvar på Radiumhemmet men inte 
längre kliniskt. Istället bidrog hon med 

I huvudet på Mia Bergenmar just nu

70% Programansvaret 
för forskarutbildningen

10% Handledningen 
av doktorander

10% Metodikkurs 
avancerad nivå

5% Utökning 
av onkologidel i 
grundutbildningen

5% Möten

Forts. nästa sida
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sin forskarkunskap till kliniken genom 
projekt som huvudsakligen berörde 
patientinformation och patienttillfreds-
ställelse på olika sätt.

– Ett projekt som var väldigt 
lärorikt för mig, inte minst för min 
kommande roll som handledare, 
var det så kallade ÖS-projektet som 
leddes av professor Carol Tishelman. 
En grupp sjuksköterske studenter fick 
inom ramen för sina kandidatupp-
satser, agera kunskapsförmedlare 
gentemot kliniskt verksamma sjukskö-
terskor som arbetade med cancerpa-
tienter i livets slutskede. Studenterna 
hade tre parallella handledare; en 
från forskningen, en från kliniken och 
en från skolan. Jag representerade 
forskningen och fick samtidigt ta del 
av klinikens och pedagogikens syn-
punkter. Det var den bästa tänkbara 
handledarskola.

Ett delområde inom patientinfor-
mation som intresserat Mia Bergenmar 
och som lett till flera publikationer, är 
den som ges till patienter vid kliniska 
behandlingsstudier.

– Det är avgörande för sjukvården 
att kunna bedriva kliniska studier men 
ofta är informationen till patienter 
som tillfrågas alltför komplicerad. Det 
måste vara tydligt vad patienterna 
ger sig in på; till exempel att det alltid 
finns osäkra variabler och risker för-
knippade med tester av nya behand-
lingsformer. Det måste patienterna 
vara medvetna om, konstaterar Mia 
och ser en fortsatt stor förbättrings-
potential i den patientinformationen.

Universitetssjuksköterska på 
Karolinska Universitetssjukhuset
Ett av samarbetena mellan Karolinska 
Universitetssjukhuset och Karolinska 
Institutet var inrättandet av ett antal 
tjänster för disputerade sjuksköterskor/
barnmorskor. Mia, som 2012 blivit 
docent vid Karolinska Institutet,  sökte 
och fick en av tjänsterna med placering 
på tema Gastrocentrum. Där arbetade 
hon med projekt som framförallt 
handlade om personcentrerad vård. 

2015 blev Mia huvudhandledare 
för leg.sjuksköterskan Anna Kullberg i 
hennes doktorsavhandling om så kallad 
personcentrerad rapportering som lades 
fram 2019, Person-centered shift han-
dovers in oncological inpatient care. 
Personcentrerad rapportering innebär 
att sjuksköterskor briefar sina avlösande 
kollegor vid patientens säng och med 
patienten som en aktiv deltagare. Till 
sin hjälp har de ett protokoll som ska 
säkerställa att alla delar i informations-
utbudet finns med.

– Anna fick verkligen fram intres-
santa resultat. Personcentrerad 
rapportering ökade patienttillfreds-
ställelsen. Men metoden kräver ett gott 
förarbete vid implementering. En del 
sjuksköterskor är obekväma i att öppna 
upp för kommunikation med patienten 
inför sina kollegor. Det upplevs också 
ibland vara svårt att ha tid för alla 
kommunikationsmomenten och alla 
delar är nödvändiga för att patienten 
faktiskt ska känna sig delaktig i sin vård, 
berättar Mia.

Hon är bihandledare för Hanna 

Dubois pågående avhandlingsarbete, 
Patient participation in short-term 
clinical encounters – exploring two 
team-based settings. Hanna studerar 
möjligheten till förbättrad patientdel-
tagande även vid korta undersöknings-
situationer. I hennes studier är det 
bland annat situationen runt endosko-
piundersökningar som studeras. Och 
i höstas tog sig Mia Bergenmar också 
an huvudhandledarskapet för Bodil 
Westmans doktorandprojekt, Patients´ 
experiences of participation in 
cancer care.

Det kan tilläggas att utöver hand-
ledning av dessa sjuksköterskor på 
forskarutbildningsnivå, har Mia även 
varit bihandledare för en fysioterapeut 
och en läkare.

– Det är roligt. Det händer mycket 
inom mitt forskningsområde och det 
vill jag självfallet kunna vidareförmedla 
också i undervisningen. Vi har allt att 
vinna på en sjukvård där patientens 
möjlighet till delaktighet ökar, säger 
Mia Bergenmar. 

Med dessa ord har det blivit dags 
att runda av intervjun. Ett möte om 
forskarutbildningen börjar snart för Mia. 
Vi får hjälp att hitta tillbaka till entrén. 
På vägen ut kommenterar hon de 
många vandringsstavarna som hänger 
intill dörren:

– Det är fantastiska omgivningar här, 
alldeles intill Lill-Jansskogen. Stavarna 
hänger här som en uppmuntran till 
lunchpromenader. Just nu har jag 
behandlat ett trilskande knä så jag får 
vila från det några dagar.•

Att bli sjuk på 1800-talet var en 
katastrof. För de flesta sjukdomar 
fanns ingen bot och att ligga på 
sjukhus var bokstavligen livsfarligt. 
Den som i vårt land var bland de 
första att inse behovet av sjukskö-
terskor och vård ”i takt med tiden” 
var drottning Sophia (1836-1913), 
gemål till Oskar II, mamma till fyra 
söner, bland annat blivande kung 
Gustav V och prins Eugen. 1884 
startade hon Sophiahemmets 
sjuksköterske skola och i direkt 
anslutning till den inrättade hon ett 
privat sjukhus – Sophiahemmet. 
Det är än i dag så att sjukhusets 

verksamhet lever i symbios med 
sjuksköterskeskolan, det vill säga 
enligt stadgarna är ingen sjuk-
husverksamhet tillåten utan skolan. 
Sedan dess har högskolan bidragit 
med mängder av professionella 
sjuksköterskor. Årligen examineras 
nästan 300 sjuksköterskor och även 
ett 30-tal barnmorskor. Här bedrivs 
även vidareutbildning för sjuksköter-
skor och en introduktionsutbildning 
för nyanlända läkare. Nyligen star-
tade en forskarutbildning. På plats 
finns även ett 20-tal forskare som 
bidrar till förbättringar inom vården. 
Allt i drottning Sophias anda.

Högskolan erbjuder idag högskole-
utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå Kärnverksam-
heten utgörs av Sjuksköterskepro-
grammet, Barnmorskeprogrammet 
och ett flertal specialistsjukskö-
terskeprogram och fristående 
kurser, bland annat kontaktsjuk-
sköterskeutbildning inom can-
cervård. Specialistsjuksköterske-
programmen omfattar för 
närvarande inriktningarna; akut-
sjukvård, ambulanssjukvård, hjärt-
sjukvård, kognitiv sjukdom samt, 
tillsammans med Ersta Sköndal 
Bräcke högskola, palliativ vård.

Sophiahemmets högskola
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I hemmets vrå, till livets slut 
– att vårda sin närstående palliativt
Under sjuksköterskeutbildningen upplevde studenterna Tove Eriksson Lundberg 
och Filip Nilsson att vikten av att inkludera och stödja patientens anhöriga hade 
betonats upprepade gånger – särskilt i den palliativa vården – utan att på djupet 
beskriva hur de anhöriga upplever situationen eller vilket stöd de behöver från 
sjuksköterskan. Intresset för palliativ vård och bristen på kunskap resulterade i 
kandidatuppsatsen I hemmets vrå, till livets slut som handlar om anhörigas  
upplevelser av att vårda närstående i livets slutskede i hemmet. Hösten 2019  
var uppsatsen en av Axlagårdsprisets vinnare.

Tove Eriksson Lundberg och Filip Nilsson
Leg. sjuksköterskor. Tidigare studenter vid Umeå universitet, 
Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.

S
tudier visar att många 
patienter med obotlig 
sjukdom önskar att få dö i 
hemmet. Detta ställer höga 

krav på anhöriga, som ofta saknar 
erfarenhet av att vårda en svårt sjuk 
eller döende person. En av den pallia-
tiva vårdens hörnstenar är att ge stöd 
till de anhöriga, vilket innebär att de 
personer som patienten definierar som 
sina närmaste bör ses som en enhet och 
inkluderas lika mycket i vården som 
patienten själv. Det är därför viktigt att 
som sjuksköterska förstå och ha kun-
skap om hur dessa personer upplever 
situationen, i syfte att identifiera och 
tillgodose deras behov av stöd. Utifrån 
detta resonemang började Tove och 
Filips sitt uppsatsarbete.

METOD 
Som metod till studien valde studen-
terna att använda sig av en allmän 
litteraturöversikt. Datainsamlingen 
gjordes i databaserna Cinahl, PubMed 
och PsycINFO genom systematiska 
sökningar och kvalitetsgranskningar. 
Inklusionskriterierna var empiriska 
studier med kvalitativ ansats och 

metod som syftade på vuxna anhörigas 
upp levelser av att vårda närstående 
palliativt i hemmet, oberoende av sjuk-
dom, land, kön och om de anhöriga blev 
intervjuade under tiden de vårdade 
eller efter den närståendes död.

Det slutliga urvalet bestod av åtta 
högkvalitativa studier med totalt 120 
deltagare mellan 18 och 95 år, varav 
85 kvinnor och 35 män. Studierna var 
gjorda i USA, Australien, Skottland, 
Singapore, Kanada, England samt 
Sverige och publicerade mellan år 
2009 och 2017. Analysen av studiernas 
resultatdelar gjordes med inspiration av 
Graneheim och Lundmans kvalitativa 
innehållsanalys. Studenterna tog ut 
meningar, fraser eller stycken som 
hörde ihop genom innehåll och samman-
hang för att i nästa steg förkorta dessa 
utan att förlora kärninnehållet. Därefter 
skapade de koder, eller etiketter, för 
att beskriva textstyckena. Slutligen 
lades alla koder samman för att urskilja 
likheter och skillnader. Genom gemen-
sam reflektion och diskussion sorterade 
studenterna koderna under beskrivande 
subkategorier och kategorier. Katego-
rierna som framkom var: Annorlunda 

vardag, Berg- och dalbana av känslor 
samt Stöd och strategier, med samman-
lagt elva subkategorier.

RESULTAT
Annorlunda vardag
Många anhöriga upplevde att de var 
oförberedda och ambivalenta inför 
rollen som vårdare. Ansvaret att ta 
hand om den döende beskrevs i studier 
som ensamt, överväldigande och utma-
nade varje dag. Att behöva balansera, 
pendla mellan och uppfylla olika roller 
uttryckte många som svårt, framförallt 
om de arbetade parallellt eller hade 
småbarn. Vårdandet beskrevs i flera 
studier som ett dygnet runt-jobb, där 
den anhöriga alltid prioriterade den 
närståendes behov framför sina egna. 
Vissa hade svårt att separera sitt liv 
från den döendes och satte det på 
paus. Egna tankar, känslor och problem 
undanhölls för den närstående i syfte 
att inte belasta personen eller om -
givningen. Vissa beskrev en tillvaro nära 
bristningsgränsen, där både den fysiska 
och psykiska hälsan blev lidande.

I och med den nya rollen upplevde 
många anhöriga att relationen med 

Axlagårdens pris 2019
Bästa studentuppsatser
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den närstående förändrades. För vissa 
skapade vårdandet en distans och 
blev ett hinder för att kunna njuta av 
relationen, medan andra upplevde 
en fördjupad relation och en ny slags 
känsla av djup samhörighet med den 
döende. Andra positiva aspekter med 
att vårda närstående i hemmet var att 
platsen skapade trygghet och gjorde 
det lättare att fortsätta med livet och 
vardagen. Det gav dessutom möjlighet 
att hinna anpassa sig till den närstå-
ende stundande död. En maka i en av 
studierna beskrev att det var underbart 
att få ”sluta cirkeln” i det hem som hon 
och maken hade levt så länge i.

Berg- och dalbana av känslor
En del anhöriga ansåg att deras humör 
och känslor var direkt kopplade till den 
närståendes välmående och beskrev 
tillvaron som en berg- och dalbana av 
känslor. Många kände en konstant oro 
för den närståendes välbefinnande och 
ångest inför att exempelvis ansvara 
för alla mediciner eller över hur länge 
de skulle orka vårda. Andra hade lågt 
självförtroende inför sin nya roll vilket 
förstärkte oroskänslorna. 

Känslor av maktlöshet och otillräck-
lighet dominerade hos flera anhöriga. 
Dessa uppkom bland annat när de inte 
visste hur de skulle hjälpa den döende då 
tillståndet försämrades eller när de inte 
hade något annat val än att stå bredvid 
och se när hen sakta förändrades och 
förlora sin självständighet. Att ha ”för-
bjudna” känslor, som att vara uttråkad 
eller rastlös, ledde till att inte känna sig 
som en tillräckligt bra an hörig vårdare. 
Många kände sig ensamma och 
isolerade från omgivningen, särskilt 
när vänner och familj inte frågade 
hur de mådde, om de behövde något 
eller erbjöd sällskap och stöd. Även 
vårdpersonalen kunde framkalla dessa 
känslor då anhöriga kunde uppleva 
att personalens huvudfokus låg på 
den döende. Vissa valde att hålla sig i 
bakgrunden när vårdpersonalen kom 
för att inte störa deras arbete.

Många anhöriga beskrev även att 
vårdandet var givande och att de fick en 
känsla av tillfredställelse när de kunde 
bemöta den närstående behov och upp-
fylla personens önskan om att vårdas 

hemma. De kände sig tacksamma för 
att kunna ta till vara på den sista tiden 
tillsammans och vara närvarande vid 
dödsögonblicket. Genom att acceptera 
situationen kunde en del anhöriga hitta 
en djupare känsla av tacksamhet för 
både den närstående och livet självt. 

Stöd och strategier
Majoriteten av de anhöriga uttryckte 
ett stort behov av stöd, information 
och vägledning från vårdpersonalen. 
De behövde skapa relation med och 
bli sedda av personalen för att känna 
sig trygga och få ett respektfullt och 
ödmjukt bemötande. Samordning och 
kontinuitet av vården uppskattades 
högt, liksom att få rätt hjälp och 
information vid rätt tidpunkt.

Många upplevde dock brister i 
vårdpersonalens bemötande och 
kommunikation. Flera kände sig svikna 
av personalen när de upplevde ensamt 
ansvar för den döende, när de blivit 
lovade något som inte förverkligades 
eller när de inte visste var de skulle 
vända sig till för att få hjälp. En 
del kände att de inkräktade på den 
döendes och sjuksköterskans relation 
om de bad om hjälp eller information. 
Trots bristerna såg många anhöriga 
vårdpersonalen som en värdefull resurs. 
När de lyckades utveckla en nära 
relation med personalen blev de stärkta 
i sin roll och upplevde en tydligare 
ansvarsfördelning; de bar inte ensamt 
ansvar för den döende och förstod att 
de alltid kunde få hjälp om situationen 
blev ohanterlig.

Att få praktiskt och emotionellt stöd 

från vänner och familj upplevde an -
höriga som värdefullt och underlättande. 
Enligt vissa var det nästintill avgörande 
att ha ett gott socialt nätverk för att 
klara av den påfrestande situationen. 
Andra sätt att hitta kraft och energi på 
var att ha tid för sig själv och göra andra 
saker, både i och utanför hemmet. En 
del hittade kraft i sin religiösa tro medan 
de som samtidigt arbete upplevde att 
jobbet skapade en paus från vårdandet. 
En annan strategi var att drivas av viljan 
att uppfylla den närståendes önskan 
att vara hemma till livets slut och av 
kärleken till sin älskade.

SJUKSKÖTERSKAN – EN VIKTIG 
STÖDJANDE FUNKTION 
Sammanfattningsvis visade Tove och 
Filips litteraturstudie att rollen som 
anhörigvårdare både kan vara påfres-
tande och givande samt att anhöriga 
oftast har behov av stöd, information 
och vägledning av vårdpersonalen för 
att klara av situationen. Dock finns det 
brister i att tillgodose dessa behov. Sjuk-
sköterskan fyller här en viktig stödjande 
funktion. Många önskar att få dö hemma 
samtidigt som samhällets befolkning 
ökar och blir allt äldre, vilket ställer 
högra krav på vården. Studenterna kom 
fram till att ytterligare forskning behövs 
för att förstå vilka faktorer som bidrar 
till respektive förhindrar att anhörigas 
behov tillgodoses, vilka stödformer som 
är effektiva för vem och vilka anhöriga 
som är i behov av vilket stöd. Detta 
i syfte att öka både anhörigas och 
patientens välbefinnande och skapa 
förutsättningar för en värdig död. •

Axlagården Hospice AB i Umeå utdelade 2019 för andra gången pris till 
examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slut-
skede. I tidigare nummer har vi kunnat presentera fler av de vinnande 
studentuppsatserna: Inga beslut om dig, utan dig av Linnéa Edman 
Persson och Carina Skrt vid Högskolan i Kristianstad, En oönskad resa 
av Julia Materez och Rebecca Rosqvist Nunes vid Linköpings Universitet 
samt Sjuksköterskors upplevelser av palliativvård i hemmet, Nina Lakso 
och Petra Sandin, Luleå Tekniska universitet.

Axlagårdens pris till  
bästa studentuppsats 2019



ARTIKEL

36.

Inte bättre behandling 
i läkemedelsstudier
Patienter som är med i läkemedelsstudier får inte bättre medicinsk 
behandling än andra patienter. Det visar en ny studie ledd från 
Uppsala universitet som publicerades i BMC Cancer i maj och som 
därmed bekräftar resultaten från en studie från 2004.

– Det är en vanlig uppfattning bland 
både vårdpersonal och patienter att det 
går bättre för patienter som är med i 
en studie. Men vi kan inte hitta något 
kvalificerat stöd för att det skulle vara 
så, säger Tove Godskesen, forskare 
vid Centrum för forsknings- & bioetik, 
CRB, vid Uppsala universitet, och 
studieansvarig.

Om den bästa behandling för 
cancerpatienter ges inom ramen för 
läkemedelsstudier borde alla patienter 
uppmuntras att delta, eftersom stan-
dardbehandlingen i sådana fall bara är 
näst bäst. Mot denna bakgrund gjorde 
JM Peppercorn, Associate Professor vid 
Harvard Medical School tillsammans 
med kollegor en studie som publicer-
ades i Lancet 2004 (1).  

De hävdade att det finns en allmänt 
utbredd åsikt inom onkologin att 
kliniska prövningar i läkemedelsstu-
dier är den bästa behandlingen för 
cancer patienter. Därför gjorde de en 

litteratur granskning för att se om det 
förhöll sig så. De hittade inga starka 
bevis på att det skulle gå bättre för 
patienter som deltar i studier.

I och med den snabba utvecklingen 
som skett inom cancerbehandlingar 
och användningen av målinriktad 
terapi och immunterapi ville forskarna 
upprepa studien. Det har nu gjorts i 
ett samarbete mellan Uppsala univer-
sitet, Köpenhamns universitetssjukhus 
Rigshospitalet, Karolinska Institutet, 
Oslo universitetssjukhus och Ersta 
Sköndal Bräcke högskola. De intervjuade 
57 läkare och sjuksköterskor inom 
onkologi och hematologi i Danmark 
och Sverige för att ta reda på om 
läkare och sjuksköterskor bedömer 
att läkemedelsstudier erbjuder den 
bästa behandlingen. De gjorde också 
en systematisk litteraturgenomgång 
för att undersöka om det är välgrundat 
att hävda att deltagande i läkemedels-

Uppsala universitet:

”Om den bästa 
behandling för 

cancer patienter 
ges inom ramen 
för läkemedels-

studier borde alla 
patienter upp-

muntras att delta, 
eftersom standard-

behandlingen i 
sådana fall bara  

är näst bäst.”
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studier ger den bästa behandlingen.
– Intervjuerna visade att många 

läkare och sjuksköterskor tycker att 
det är bättre för patienter att delta i 
läkemedelsstudier, men vi hittade i 
litteraturgenomgången inget högkvali-
tativt stöd för att deltagande ger bättre 
resultat än den vanliga vården. Våra 
nya resultat är alltså i linje med studien 
som JM Peppercorn gjorde 2004, säger 
Zandra Engelbak Nielsen vid Köpen-
hamns universitetssjukhus Rigshospitalet 
och studiens försteförfattare.

Förutom direkta effekter skulle 
deltagande i läkemedelsstudier även 
kunna tänkas ge indirekta positiva 
effekter, som att patienten får bättre 
vård runt om. Den kanske får tätare 
uppföljningar, lämna fler prover eller 
oftare träffa en forskningssjuksköter-
ska. Här menar forskarna att eftersom 
betydelsen av sådana indirekta effekter 
är beroende av personens specifika 
omständigheter och preferenser, kan 
man inte generellt påstå att behandling 
i läkemedelsstudier är bättre. Det vore 
vilseledande, skriver forskarna.

– Läkemedelsstudier är viktiga och 
en grundläggande förutsättning för 
att få fram nya, effektiva och säkra 
cancerbehandlingar. Norden med sin 
väl utbyggda hälso- och sjukvård borde 
bedriva mycket mer studier än idag. 
En förutsättning för att driva läke-
medelsstudier med hög etisk standard i 
enlighet med Helsingforsdeklarationen 
är att ge saklig information, säger Tove 
Godskesen, forskare vid Centrum 
för forsknings- & bioetik (CRB) vid 
Uppsala universitet.

I stället bör tyngdpunkten i den 
information som ges patienterna ligga 
på att de som frivilligt deltar ska göra 
det för att ge ett altruistiskt bidrag till 
att främja kunskap och på den potenti-
ella nyttan för framtida patienter.

– Här behöver också media och 
läkemedelsindustrin ta sitt ansvar. Ofta 
framstår små framsteg i studier som 
genombrott vilket är problematiskt. 
Läkemedelsstudier är komplexa och 
patienter som blir tillfrågade om att 
delta måste förlita sig på det sjuk-
vårdspersonalen berättar. Här står 
enskilda patienters välmående så väl 

som samhällets förtroende för hälso- 
och sjukvården på spel, säger Zandra 
Engelbak Nielsen. •
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Kan medicinska ingrepp 
bli mänskliga övergrepp?

Etiska gränsdragningar

Daniel Brattgård
Senior sjukhuspräst VDM, tidigare ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 

Enligt en gammal tradition som lär gå tillbaka till läkekonstens fader Hippokrates 
är målet för hälso- och sjukvården att bota, lindra och trösta. Enligt samma  
tradition hade Hippokrates också en klar uppfattning om proportionerna  
mellan dessa tre målsättningar. Ibland får vi vara med om att bota sjukdomar  
som människor har. Ofta kan vi bara lindra de symptom som sjukdomarna ger. 
Men alltid kan vi trösta människor som lider av sjukdomar.

D
et händer att man även 
tillskriver Hippokrates 
ytterligare ett mål för hälso- 
och sjukvården – aldrig 

skada. Det må vara hur det vill med det 
berättigade att tillskriva läkekonstens 
fader även detta. Men utan tvekan är 
även detta mål lika aktuellt idag. 

I arbetet att ge patienter bästa möj-
liga vård och behandling tar hälso- och 
sjukvården ibland så stora risker, att 
man kan göra mer skada än nytta. Den 
medicinska risk/nytta-bedömningen 
inför svåra behandlingar är inte lätta 
att göra. Lika svårt kan det vara att i 
efterförloppet kunna skilja på vad som 
är skador som hade gått att undvika 
och vad som är komplikationer som 
kan inträffa.

När vi förflyttar oss fram till 
dagens hälso- och sjukvård kan vi 
konstatera att målsättningen i stort 

sätt är densamma. Hippokrates är 
fortfarande aktuell och citeras av och 
till. Men proportionerna eller rättare 
sagt allmänhetens förväntningar liksom 
hälso- och sjukvårdspersonalens krav 
på sig själva tycks ha förändrats. 

Med någon överdrift skulle vi 
kunna påstå att målet idag är: Helst 
förebygga, alltid bota, ofta lindra och 
ibland trösta.

Helst förebygga.
När vi i vårt land för flera år sedan 
bytte från sjukvård till hälso- och 
sjukvård var det inte bara ett namn-
byte. Det innebar samtidigt ett utökat 
uppdrag för vården. Idag finns det 
klara riktlinjer från Socialstyrelsen 
för det förebyggande arbetet som 
regelbundet uppdateras. Ett viktigt 
mål har blivit att se till, att människor 
helst inte blir sjuka.

Alltid bota.
Den medicinska kunskapsutvecklingen 
har också medfört att människors 
förväntan på hälso- och sjukvården och 
personalens krav på sig själva har ökat. 
Det är självklart och uppenbart för alla, 
att det inte alltid går att bota alla skador 
och sjukdomar. Trots detta är det inte 
ovanligt, att personal mer omedvetet än 
medvetet ser en patients död som ett 
misslyckande.

Ett märkligt uttryck för detta 
överkrav på hälso- och sjukvården 
kom i samband med att vi fick en ny 
transplantationslag i Sverige 1996. 
Socialstyrelsen skulle då gå ut med en 
landsomfattande kampanj för att få 
allmänheten att ta ställning till orgando-
nation. En folder gick ut till alla hushåll. 
Redan rubriken väckte viss uppmärk-
samhet för att inte säga viss munterhet 
trots det allvarliga budskapet. Som inled-
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Forts. nästa sida

ning till kampanjen stod det nämligen 
svart på vitt: ”Om jag dör…”

Såväl nationella som internatio-
nella studier, historiska som nutida 
erfarenheter lär oss, att mortaliteten i 
mänskligheten är 100 procent. Även om 
medellivslängden har ökat år från år i 
vårt land och många andra länder kvar-
står ett ofrånkomligt medicinskt faktum. 
Förr eller senare dör alla människor. 

Ofta lindra.
Det är glädjande, att den palliativa 
vården har fått hög prioritet och byggts 
ut i vårt land. Förutom att vi lever 
längre har det också blivit en sanning, 
att vi dör längre. På grund av och tack 
vare den medicinska kunskapsutveck-
lingen lever allt fler patienter med så 
kallad kronisk cancer. Sjukdomen går 
inte att bota. Men dess förlopp går att 
hejda och dess symptom går att lindra, 
så att många patienter kan leva ett rikt 
och relativt symptomfritt liv under allt 
längre tid.

Ibland trösta. 
På denna punkt lämnar dagens 
hälso- och sjukvård en del i övrigt att 
önska. Visst har konsten att förstå 
och möta människor i kris fått större 
uppmärksamhet. I varje kommun och 

på varje sjukhus finns krisgrupper 
som är beredda att aktiveras för att ge 
människor – både direkt och indirekt 
drabbade – möjlighet till adekvat 
krishantering vid större olyckor och 
katastrofer.

I samband med spårvagnsolyckan på 
Vasaplatsen i Göteborg 1992 då tretton 
personer omkom och tjugonio skadades 
kom en fullt berättigad och personlig 
reflektion från en nybliven änka. Hon 
undrade, var denna krisberedskap och 
hjälp fanns för henne, när hennes man 
dog i en trafikolycka på Hisingen.

En klok och framsynt beredskaps-
överläkare inledde alltid sina föreläs-
ningar om kris- och katastrofberedskap 
med en viktig kommentar: ”Om vi kan 
ta hand om Ida på rätt sätt på en akut-
mottagning när hon står med Hjalmars 
kläder i en påse efter det att hennes 
man dött, så klarar vi att ta hand om 
patienter och anhöriga om ett stort 
flygplan kraschar över Alingsås.”

Kvaliteten ska vara densamma vid 
den ”lilla” katastrofen som vid den 
”stora.” Dessutom är konsten att förstå 
och möta människor i kris inte knutet 
till en profession varken inom hälso- 
och sjukvården eller inom socialtjäns-
ten. Att trösta är en medmänsklig 
uppgift som i den dagliga vården inte 

ges tillräckligt med tid och utrymme. 

Några utmaningar inom  
dagens hälso- och sjukvård
Länge var det den medicinska kunska-
pen som satte gränserna för läkarens 
handlingsfrihet och handlingskraft.

Man gjorde allt man kunde!
Så var det när jag började som sjuk-
huspräst vid Kärnsjukhuset i Skövde i 
mitten på 1970-talet. Läkarna satte in 
den medicinska behandling som fanns 
att tillgå beroende på diagnos. Och 
patienter och anhöriga var nöjda med 
detta – att man gjorde allt man kunde. 
Det hände till och med att människor 
ställde krav på mer insatser, när de 
ifrågasatte om det inte fanns något mer 
som kunde göras för att behandla det 
tillstånd patienten befann sig i. 

Den medicinska kunskapsutveck-
lingen ger ständigt nya möjligheter till 
framgångsrik medicinsk behandling. 
Men den har samtidigt medfört att 
kunskapen om gränssättning  inte 
längre är hållbar som utgångspunkt för 
alla medicinska behandlingsbeslut.

Det kan bli oetiskt/omänskligt 
att göra allt man kan!
Det är fantastiskt att följa den 

Foto: P
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medicinska kunskapsutvecklingen och 
vad den har medfört i kampen mot 
sjukdom, lidande och död. Sjukdomar 
som man för bara några år sedan inte 
ens kunde drömma om att kunna 
behandla är idag rutinsjukvård. Men 
denna stora kunskapsutveckling har 
samtidigt en baksida.

Det kan bli oetiskt och omänskligt 
att göra allt man kan i alla lägen. När 
jag vid ett tillfälle ondgjorde mig över 
läkares bristande förmåga att avstå 
från att behandla eller att avbryta en 
pågående behandling som uppenbart 
var utsiktslös, påpekade chefsläkare 
Ingemar Wickström: ”Det är svårt för 
en doktor att inte behandla. Och det tar 
ett helt läkarliv att lära sig detta!”.

Det går inte att komma ifrån att 
det är läkaren – den medicinska 
professionen – som har det medicinska 
behandlingsansvaret. Det är alltid 
lättare för personal av andra kategorier 
att stå bredvid och ha synpunkter. Vi 
som står bredvid ska ha respekt för att 
det kan vara tungt och svårt att vara 
den som måste fatta ett livsavgörande 
medicinskt beslut för en patient.

Den medicinska kunskapsutveck-
lingen gör det nödvändigt att mer 
systematiskt analysera medicinska 
fakta utifrån etiska värderingar.

Vad bör vi göra av det vi kan göra?
Detta är den klassiska medicinsk-etiska 
frågeställning, som Clarence Blomqvist 
formulerade i sin bok Medicinsk etik, 
som publicerades 1971. Clarence 
Blomqvist var psykiater och en pionjär 
inom den medicinska etiken i Sverige. 
Denna medicinsk-etiska frågeställning 
är inte mindre, utan mer aktuell idag.

Den 12 december 2011 fattade 
Statens medicinsk-etiska råd ett beslut, 
att skicka en skrivelse till ansvariga för 
läkare- och sjuksköterskeutbildningar. I 
denna skrivelse framhåller rådet vikten 
av en stärkt ställning för medicinsk etik 
inom utbildning och forskning:

”Personal inom vården ställs i 
allt högre utsträckning inför etiska 
dilemman. Dessa frågor kan vara akuta 
och svåra, som till exempel vid beslut 
om livsuppehållande behandling ska 
sättas in, avbrytas eller fortsätta. Den 
medicinska kunskapsutvecklingen har 

medfört mycket positivt för vård och 
behandling av många tillstånd. 

Men allt oftare ställs läkare och 
annan sjukvårdspersonal inför frågor 
om det är meningsfullt att göra allt 
man kan. Då uppstår den medicinsk- 
etiska frågeställningen: Vad bör vi göra 
av det vi kan göra? Inför sådana beslut 
krävs en noggrann och systematisk 
etisk analys.”

En god vägledning för den etiska 
reflektionen ger de riktlinjer, som 
Svenska Läkarsällskapet och Svensk 
sjuksköterskeförening gav ut den 10 
april 2018. Där betonas vikten av att 
komplettera medicinska fakta med en 
genomtänkt etisk analys av behand-
lingssituationen:

"Socialstyrelsens föreskrifter, liksom 
riktlinjerna från Svenska Läkaresällska-
pet och Svensk sjuksköterskeförening, 
är allmänt hållna och i enlighet med 
svensk lagstiftning. På grund av detta 
lämnas stora utrymmen för tolkning 
och tillämpning i det enskilda fallet. 
Inga riktlinjer kan frånta sjukvårdsper-
sonalen detta svåra etiska arbete .... 

Genom etisk reflektion i vård-
teamet kring den svåra frågan om 
livsuppehållande behandling, kan olika 
kompetenser komplettera varandra för 
att optimera kvaliteten på det etiska 
beslutsfattandet. Samverkan i team 
runt dessa ofta svårt sjuka patienter 
kan främja bästa möjliga resultat och 
bidra till en personcentrerad och 
patientsäker vård."

Patientens rätt och ställning har 
stärkts och tillmäts en allt större 
betydelse under livets gång och kanske 

särskilt vid livet slut. Här finns det 
anledning att ställa sig frågan:

Hur tar vi, hur får vi, reda  
på patientens inställning?
Peters Strangs fyra frågeställningar ger 
en mycket god och praktisk vägledning 
när man ska ta reda på patientens och 
i förekommande fall de närståendes 
inställning till vård och behandling, när 
livet nalkas sitt slut.

”Nu har vi pratat om din sjukdom 
och dina symptom. Med tanke på det 
du berättat, hur ser du själv på din sjuk-
dom just nu och på din framtid? Svaret 
kan bli att ”det har gått fort, jag kanske 
har någon månad kvar, hoppas att jag 
klarar mig till jul”. Då har patienten 
själv satt tidsperspektivet och då vet jag 
att detta inte är laddad mark. Om det är 
uppenbart att patienten är döende, så 
behöver jag gå försiktigt fram.

Vad är viktigast för dig just nu, vad 
hoppas du mest på just nu? 
Målet för vår vård är livskvalitet i livets 
slutskede. Svaret på frågan kan vara 
realistiskt ”jag vet att jag har kort tid 
kvar, jag hoppas tiden blir smärtfri” 
eller ”jag hoppas att jag blir frisk”. Från 
bröstcancerstudien fick vi svaren ”jag 
hoppas att jag blir frisk fast jag vet 
att jag inte kan bli botad”. Man är inte 
rationell i den här situationen.

När jag har tagit positiva frågor stäl-
ler jag frågan Vad är din största farhåga 
just nu? Då får jag veta vad patienten 
verkligen är rädd för. Kanske är de 
rädda för den sista tiden, för att kvävas, 
att få ont. Då kan jag ta upp det och säga 
att så brukar det inte bli. Vi kan erbjuda 
stödjande samtal mot ångesten.

Var har du fått stöd och kraft förr, när 
du varit i svåra situationer? 
Om svaret blir ”min fru”, kan jag stötta 
frun så att hon kan stötta honom. Blir 
svaret ”min tro” kan jag fråga om patien-
ten har kontakt med sjukhuskyrkan.”

Det är min övertygelse att läkare 
och annan vårdpersonal genom etisk 
analys och reflektion tillsammans kan 
medverka till, att patienter som närmar 
sig livets slut inte utsätts för sådana 
medicinska ingrepp som riskerar att bli 
mänskliga övergrepp. •

”Det kan bli 
oetiskt och 

omänskligt att 
göra allt man 

kan i alla lägen.”
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I förra numret av Cancervården gav vi doktoranden 
Anna Hauffman fel efternamn. Hon skrev där om sin 
forskning under rubriken "Kan internetbaserad steg-
vis stödjande vård minska oro och nedstämdhet hos 
personer med cancer?" Hauffman är det korrekta 
efternamnet. Vi ber om ursäkt för vårt misstag. 

Föreningens årsmöte, som fick flytta från i 
våras när det ursprungligen skulle ha hållits, 
kommer att äga rum i Stockholm den 19 
november istället.

Information om tid och plats är i skrivande 
stund inte klart men kommer att presenteras på 
hemsidan och genom föreningens sociala medier.

Kom och var med och påverka föreningsarbetet och 
delta på utbildningsdagen kring immunterapi som kommer 
hållas direkt i anslutning. Läs mer om denna viktiga  
utbildningpå sid 33.

Varmt välkommen!

Sjuksköterskor
i Cancervård  

Rättelse!

Håll utkik på hemsidan!
Ny tid för årsmöte 2020 

Redaktionsmedlem sökes!
Efter många års arbete i redaktionen 
väljer nu två medlemmar att lämna sina 
uppdrag inför hösten. Därför söker vi 
nya medarbetare till detta roliga och 
utvecklande uppdrag. .

Redaktionen för tidningen Cancervår-
den består av fyra till fem medlemmar 
varav en är chefredaktör. Hela 
redaktionen arbetar på uppdrag av 
Sjuksköterskor i cancervårds styrelse 
och representerar föreningen. 

Redaktionens uppdrag 
Tillsammans planera teman och 
tidningen. Föreslå skribenter.  

Skriva texter vid behov.  
Vara kontaktperson för skribenter.  
Se till att få in texter i tid. Ansvara för 
att bilder till tex by-line finns. 
Korrekturläsa inskickad text innan 
den skickas till redaktören. 
Ombesörja att redaktören får texterna 
i tid. Korrekturläsa tidningen inför 
tryck. Till vår hjälp har vi en frilans-
skribent kopplad till tidning. 
 
Om du är intresserad eller vill höra 
mer om uppdraget så kontakta vår 
redaktör Ulrika Persson på telefon 
072-3118616 eller mail:  
cancervarden@gmail.com

www.uu.se/utbildning

Hjälp oss att utveckla
svensk cancervård

i onkologisk vård

Utbilda dig till
specialistsjuksköterska

Årsmöte den 19 november
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Dosering var 6:e vecka betyder så få som 8 infusioner per år*
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400 mg var 6:e vecka eller 200 mg var 3:e vecka

TVÅ DOSERINGSALTERNATIV  
FÖR KEYTRUDA® I MONOTERAPI

*52 veckor/6=8.66 infusioner per ar)
qDetta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det 
möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal 
uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.
KEYTRUDA® (pembrolizumab) 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, 
lösning; 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Monoklonal antikropp, PD-
1-hämmare, Rx, EF. SPC 11/2019
Indikationer: KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling 
av vuxna: • efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar. KEYTRUDA 
som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med: • avancerat 
(inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom. • metastaserad icke småcellig 
lungcancer (NSCLC) i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 50 % av 
tumörcellerna och inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK. • lokalt avancerad 
eller metastaserad NSCLC vars tumörer uttrycker PD L1 i ≥ 1% av tumörcellerna och 
som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. • lokalt avancerad 
eller metastaserad urotelial cancer; - som tidigare behandlats med platinabaserad 
kemoterapi. • recidivierande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och 
hals (HNSCC) vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna och som 
progredierat under eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi. • metastaserad 
eller recidiverande inoperabel HNSCC i första linjen vars tumörer uttrycker PD L1 ≥ 1 
enligt CPS. KEYTRUDA som kombinationsbehandling är indicerat för vuxna patienter 
med: • metastaserad icke-skivepitel NSCLC i första linjen vars tumörer inte är positiva 
för mutationer i EGFR eller ALK, med platinabaserad kemoterapi innehållande 
pemetrexed. • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjens behandling med 
karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxel. • avancerad njurcellscancer 
(RCC) i första linjen med axitinib. • metastaserad eller recidiverande inoperabel 
HNSCC i första linjen med platinabaserad kemoterapi och 5 flurorouracil (5 FU), vars 
tumörer uttrycker PD L1 ≥ 1 enligt CPS.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något 
hjälpämne.
Varningar och försiktighet: • Immunrelaterade biverkningar som förekommit i 
samband med behandling, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, inkluderar 

pneumonit, kolit, hepatit, nefrit endokrinopatier (såsom binjurebarksvikt, hypofysit, 
typ 1-diabetes mellitus, diabetesketoacidos, hypotyreos och hypertyreos) och 
hudbiverkningar. Långvarig hormonell substitutionsbehandling kan vara nödvändig i 
fall av immunrelaterade endokrinopatier. • Allvarliga immunrelaterade hudbiverkningar 
har rapporterats hos patienter som fått pembrolizumab. Fall av Stevens-Johnsons 
syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN) har rapporterats hos patienter 
som fått pembrolizumab. Om SJS eller TEN bekräftas ska pembrolizumab sättas ut 
permanent. • Pembrolizumab måste sättas ut permanent vid: - immunrelaterade grad 
3 biverkningar som återkommer, - varje immunrelaterad grad 4 toxicitet, undantaget 
endokrinopatier som kontrolleras med hormonell substitutionsbehandling eller 
hematologisk toxicitet hos cHL-patienter. • Följande ytterligare kliniskt signifikanta, 
immunrelaterade biverkningar har rapporterats i kliniska studier eller efter 
godkännandet: uveit, artrit, myosit, myokardit, pankreatit, Guillain-Barrés syndrom, 
myastent syndrom, hemolytisk anemi, sarkoidos och encefalit. • Hos patienter 
som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut 
GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med 
pembrolizumab. • Vid urotelial cancer ska läkaren innan insättning av behandling 
överväga den fördröjda effekten av pembrolizumab hos patienter med sämre prognos 
som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi. • Vid användning av 
pembrolizumab i kombinationsbehandling för patienter med NSCLC, HNSCC och RCC 
är de observerade biverkningsfrekvenserna högre, vilket speglar bidragen från var 
och en av komponenterna.
Interaktioner: Inga formella farmakokinetiska interaktionsstudier har utförts 
med pembrolizumab. Eftersom pembrolizumab elimineras från cirkulationen 
genom katabolism förväntas inga metabola läkemedelsinteraktioner. Användning 
av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av 
pembrolizumab bör undvikas på grund av potentiell påverkan på pembrolizumabs 
farmakodynamiska aktivitet och effekt. Kortikosteroider kan dock användas som 
premedicinering när pembrolizumab används i kombination med kemoterapi, som 
antiemetiskt profylax och/eller för att minska biverkningar relaterade till kemoterapi. 

För fullständig information se www.fass.se

Dosering för KEYTRUDA® som kombinationsbehandling är 200 mg var 3:e vecka

Stabiliteten för KEYTRUDA® efter spädning är 96 timmar i kylskåp 
och kan innefatta 6 timmar i rumstemperatur
Infusionstiden för båda doseringsalternativen är 30 minuter
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