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Braftovi® (enkorafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE46. 
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 3 juni 2020.
 

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

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

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

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

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

Uppdaterade överlevnadsdata visar:2
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Mektovi® (binimetinib) Rx, F, ATC-kod:L01XE41 
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.

© 2020 Pierre Fabre, all rights reserved. BRAFTOVI® is a trademark of Array BioPharma Inc., a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc. MEKTOVI® is a 
trademark of Array BioPharma Inc. a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc.
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Ledaren Ordförandes rader

I skrivande stund är styrelsen uppfylld av att planera 
för vårt årsmöte och arbetet framåt. Det är onekligen en 
utmaning med att ha alla möten via länk. I detta nummer 
har vi fokus på cancerprevention. Vi sjuksköterskor har 
en bra position och kunskap att kunna vara aktiva i det 
cancerförebyggande arbetet. Vi är den yrkesgrupp som 
träffar patienterna mest och en relation- med ömsesidigt 
förtroende är viktigt när man ska prata livsstil.  

Något som vi anser behöver lyftas på ett organisa-
toriskt plan är primärvårdens mycket viktiga roll i det 
förebyggande arbetet. Det behöver till exempel finnas 
sjuksköterskor som är välutbildade i prevention – både 
när det gäller cancer och till exempel hjärt-kärlsjukdom. 
Båda är ju områden där det finns en del evidens. Det är 
viktigt att det finns någon som patienterna kan samtala 
med kring till exempel rökning, alkohol och kost. Vi tror 
inte det räcker med allmänna kampanjer, det behövs 
personliga råd och bra stöd. Vården besitter en stor 
kunskap och den person som vill prata till exempel om 
sitt alkoholbruk, ska kunna göra det på sin vårdcentral. 
Kompetensen ska finnas där. 

I styrelsen har vi också arbetat med att ta fram filmer 
kring hälsosamma levnadsvanor, som kan vara till stöd 
för sjuksköterskor som arbetar med sekundärprevention. 
Gå gärna in och titta: www.swenurse.se/Sektioner- 
och-Natverk/Sjukskoterskoricancervard/ Scrolla ner 
och titta på filmerna kring rökning och alkohol samt kost 
och träning. Inte alltför sällan får vi höra att ”det är inte 
ert jobb” eller ”vi kan inte hjälpa alla som vill sluta röka”. 
Vi har dock ofta både en viktig roll och bra möjlighet att 
stötta till livsstilsförändringar. Viljan till förändring är 
ofta stor när man fått en cancerdiagnos och vill göra vad 
man kan för att behandlingen ska fungera och för att 
förebygga återfall. 

Jag vill passa på att lyfta något som togs upp på 
EONS13, den digitala konferensen som gick av stapeln 
tidigare i höstas och som vi rapporterar från här i 
tidningen. Det är något som kom från EONS-nätverket 

”Young Cancer Nurses” (YCN). Där lyftes data från en 
enkät och en fokusgrupp som visade att yngre sjuk-
sköterskor inom cancervård i Europa, inte får det stöd 
från mer erfarna kollegor de önskar. Det visar att de 
inte känner sig lyssnade på och upplever flera problem 
relaterade till arbetsmiljö och hälsa. Vi är därför mycket 
stolta och glada över att nu ha hittat en representant 
för det svenska nätverket för yngre sjuksköterskor i 
cancervård. Hon heter 
Emma Ravandoni och 
arbetar i Linköping. Emma 
kommer att arbeta med 
att driva det svenska 
nätverket, samarbeta med 
EONS nätverk och så klart 
med oss i Sjuksköterskor i 
cancervård. Läs gärna mer 
om Emma på vår hemsida! 

”Vi sjuksköterskor har en bra position 
och kunskap att kunna vara aktiva i  
det cancerförebyggande arbetet.”

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

Ordförande
Helena Ullgren

STYRELSEN TYCKER
Vi i sjuksköterskor i cancervård tycker det är 

viktigt att skapa förutsättningar för vår framtid! 

Hur stöttar vi och samverkar bäst med våra 

yngre kollegor – vad vill nya sjuksköterskor i 

cancervård ha för att trivas och utvecklas på 

sitt arbete? Vi tror att anledningen till att det 

idag inte är helt ovanligt att man efter att ha 

arbetat som sjuksköterska en tid, vill byta yrke. 

Sällan är det relaterat till lön (som ibland fram-

hävs i media), utan ofta är det relaterat till fak-

torer som möjligheter till utveckling, ledarskap 

och arbetsmiljö. Vi är nyfikna på era berättelser. 

Hör gärna av er till oss på sociala medier. 
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Venös tromboembolism (VTE) utgör en av 
de vanligaste dödsorsakerna hos patienter 
med cancer.1

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

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

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

Hennes cancer är  
under kontroll. 

Lat inte en blodpropp 
komma i vägen för 
tillfrisknandet.

Referenser: 1. Khorana AA. Thromb Res. 2010;125(6):490–493. 2. Kakkar AK et al. The Oncologist 2003;8,381-88. 3. Lyman GH et al. J Clin Oncol. 2013;49:1118-1134. 
4. Fragmin Produktresume, fass.se.

Pfizer AB, 19190 Sollentuna
Tel 08-550 520 00  www.pfizer.se
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Fragmin® (dalteparinnatrium). Injektionsvätska. Rx. B01AB04. Ingår i läkemedelsförmånen. Godkända indikationer: 1. Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk 
behandling eller kirurgi inte är aktuell. 2. Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. 3. Trombosprofylax vid kirurgi. 4. Profylax till patienter med 
kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade p.g.a. akut sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtinsufficiens, andningsinsufficiens, allvarlig infektion. 5. Instabil 
kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt). 6. Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys och hemofiltration. Kontraindikationer: 
Överkänslighet för Fragmin eller andra lågmolekylära hepariner och/eller heparin t.ex. tidigare konstaterad eller misstänkt immunologiskt medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II). 
Akut gastroduodenalt ulcus och hjärnblödning eller annan aktiv blödning. Svår koagulationsrubbning. Akut eller subakut septisk endokardit. Skador och operationer i centrala nervsystemet, 
öga och öra. Epidural anestesi eller punktion av spinalkanalen och samtidig behandling med höga doser dalteparin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och 
instabil kranskärlssjukdom). Epidural anestesi under förlossning är absolut kontraindicerat hos kvinnor som behandlas med antikoagulantia. Hos gravida kvinnor har halveringstider för 
dalteparin på 4-5 timmar uppmätts under den sista trimestern. Styrkor: 2500 IE/ml, 5000 EI/ml, 7500 IE/ml, 10000 IE/ml, 12500 IE/ml, 18000 IE/ml, 25000 IE/ml. Hos cancerpatienter bör 
den totala dagliga dosen ej överstiga 18000 IE för behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. Förpackningar och priser: se www.fass.se. För gällande priser 
på sjukhusartiklar på rekvisition, se regionala upphandlingsavtal. Datum för senaste översyn av produktresumén 2020-10-02. För mer information se www.fass.se. www.pfizer.se.

10203319_Fragmin_Ann_A4_nov_2020.indd   110203319_Fragmin_Ann_A4_nov_2020.indd   1 2020-11-03   11:152020-11-03   11:15



Här kommer sista numret av Cancervården för 2020! Det 
har varit ett ganska märkligt år på många sätt. Pandemin 
har påverkat oss alla inom vården större delen av året. Den 
omställning och de snabba förändringar vi varit med om är 
det nog tveksamt om vi kommer att uppleva igen. Vi kan 
i alla fall hoppas att vi slipper det. Men inget ont som inte 
har något gott med sig. Vi har lärt oss massor. Nya arbets-
sätt, ett nytt och bättre samarbete och så vidare. 

Temat för detta nummer är Cancerprevention, ett viktigt 
och spännande ämne. En av våra största utmaningar inom 
cancervården är att sprida budskapet om vikten av att delta 
i screening, vaccinationsprogram och att leva ett hälsosamt 
liv. Att man med ganska små medel på individnivå kan 
minska risken för att drabbas av cancer måste spridas och 
påminnas om hela tiden. Det arbetet får aldrig stanna av. 
Vi var några i föreningen som deltog digitalt i årets 
Cancerdag som anordnades av Dagens Medicin. Läs den 
spännande sammanfattningen från en mycket bra dag som 
genomfördes på ett nytt sätt, digifysiskt. 

Ni kan även ta del av Bodil Westmans och Charlotta 
Bergströms återkoppling från EONS som också genomfördes 
digitalt denna gång.

Krönikör i detta nummer är Isabella Scandurra. Hon 
forskar i hälsoinformatik vid Örebro universitet och lever 
med spridd bröstcancer. Flera med mig hörde säkert 
henne prata om digitalisering på Cancerdagen. Hennes 
inlägg tyckte jag var så spännande så jag kontaktade henne 
efteråt. Jag är jätteglad över att hon trots kort varsel tog sig 
tid att skriva en krönika till oss. Vi kommer att ha anledning 
att återkomma till detta ämne 2021. 

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 
Marie-Louise Möllerberg som arbetar som forskare på RISE 
Mätteknik. Marie-Louise bedriver forskning om grund-
läggande mätprinciper för mätningar av mänskligt beteende 
och upplevelser, så kallade kategoriska storheter eller 
”mjuka värden”. Hon disputerade 2017 med sin avhandling 
"Families' life situation when living with cancer: aspects of 
health and family sense of coherence".

Jag vill uppmana er alla att kontakta oss i redaktionen 
med idéer och tankar kring artiklar. Har ni skrivit en 
uppsats eller har något spännande att berätta från era 
arbetsplatser så tveka inte att höra av er. Kontaktuppgifter 
finns längre bak i tidningen.

Som ni vet så har vi sökt efter nya medlemmar till redak-
tionen. Vi är nu så glada över att kunna meddela att Berit 
Sunde har tackat ja till att vara med. Läs hennes presenta-
tion av sig själv längre fram i tidningen. Fortfarande söker 
vi dock ytterligare minst en redaktionskollega. Fundera på 
saken och kontakta gärna mig om ni vill veta mer om upp-
draget. Mina kontaktuppgifter finns på medlemssidorna. 

Nästa nummer av Cancervården kommer i februari 
och då är tanken att temat ska vara Onkologisk kirurgi, 
Kombinationsbehandlingar, Prehabilitering/ rehabilitering. 
Vi tar gärna emot tips, idéer och texter som skulle kunna 
passa in inom dessa områden. Vi kommer också att ha en 
återkoppling från utbildningen ”Immunterapi vid cancer-
behandling” som ägde rum i Stockholm den 19 november i 
samband med årsmötet. 

Var nu rädda om varandra och var väldigt stolta över det 
fantastiska arbete ni alla gör där ute för alla patienter!
Önskar er alla En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
Vi ses 2021!

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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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*
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KRÖNIKA

P
å samma sätt som en person 
har olika roller, så är ju en 
patient inte heller alltid en 
patient. Några läsare känner 

kanske till mitt yrkesverksamma jag, 
det som forskare i hälsoinformatik 
och användbarhetsförespråkare, till 
gagn för alla IT-system i vården? Men, 
så föll det sig så att jag även blev en 
cancerdrabbad. Sedan 2019 har jag 
diagnosen spridd bröstcancer. Och, 
för att göra den långa historien kort: 
jag försöker ta vara på erfarenheterna 
jag får som patient, och para dem med 
kunskapen jag har från hälsoinforma-
tikområdet. Därför vill jag här ge en 
liten inblick i fördelarna med digitala 
vårdmöten, för mig som patient

Vid varje möte med onkologen 
sedan jag fick min diagnos första 
gången 2017, har jag frågat om vi 
istället skulle kunna ta det här mötet 
online (och maken hade då samma 
digitala videosystem som min region 
körde, så det skulle ha varit datasä-
kert) - men svaret, från en visserligen 
positiv onkolog, men i sitt tycke alltför 
oteknisk, var att: ”Vi vill ju helst 
klämma och känna oxå…”

I mitt fall fanns just inget kvar att 
klämma på. Så jag fortsatte erbjuda 
mig själv som försökskanin att testa 

KRÖNIKÖR 
Isabella Scandurra, forskar i hälsoinformatik vid Örebro universitet och lever med spridd bröstcancer. 

PANDEMIN ÄR 
DIGITALISERINGENS 
BÄSTA VÄN 

Isabella Scandurra.

Foto: P
rivat
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digitala vårdmöten med. Anledningarna 
var flera. Dels för att jag är nyfiken på 
digitala lösningar av olika slag, och här 
fick jag ju en praktisk chans att som 
patient prova på och då också hjälpa till 
att driva utvecklingen framåt.

Men framför allt för att jag har 2,5 
timmes enkel bilväg till sjukhuset där 
onkologen finns. Det kostar mig således 
en arbetsdag, för att träffa en onkolog 
i 30 minuter, kanske lite längre om jag 
har tur, och det kostar ju dubbelt om 
jag tar med mig maken.

NU med pandemin blev videomöten 
plötsligt möjligt!

Egentligen hade jag tjuvstartat 
redan innan med psykologen under 
2019. Efter lite påtryckning kunde hen 
fixa så uppkoppling till mig i hemmet 
funkade, och vi har bara träffats en 
gång in real life - och därefter kanske 
tio gånger online. Nu har jag även knu-
tit upp fysioterapeuten och kuratorn, 
även om de inte finns långt ifrån mig. 
Tack vare pandemin.
Och fördelarna radar upp sig: 
• Utöver pandemins behov att hålla 

distans, så spar det oss tid att 
träffa kuratorn online. Maken kan 
gå direkt från ett jobbmöte till 
kuratorn och tillbaka till arbetslivet 

framför datorn.
• Möte med fysioterapeuten ger 

andra fördelar. Henne har jag hem-
ma-utvärderingar med. Hon kan se 
hur jag har utrustningen hemma, 
jag kan fråga om rörelser och visa 
upp kroppsdelar (just nu tummen) 
som inte funkar - och hon kan 
be mig utföra vissa tester. Vi kan 
även gå igenom sjukgymnastiska 
övningar på båda sidor om skärmen, 
och utvärdera träningen online. 

• Men bäst är det kanske ändå att ha 
onkologen online! I uppföljnings-
mötet med onkologen efter en 
radiologisk utvärdering är vi för det 
första två personer från ”min sida”, 
ibland vid varsin skärm. 

• Det är ovärderligt att kunna lägga 
bilder till samtalet som tidigare 
skötts över telefon. Det är ju 
fortfarande så att telefonsamtalet 
sparade in fem timmars ”onödig 
resa”.

• Först har vi bett om att få röntgen-
utlåtandena överklistrade till 1177 
Journalen, så vi kan förbereda oss 
på frågor i rätt riktning. 

• Sedan delar onkologen skärmen 
så vi gemensamt kan titta på 
röntgenplåtarna, på remissvaret, 
på läkemedelslistan, labbsvaren, 

sjukintyget, ja, på allt det som är 
värt att diskutera.

• Dessutom kan vi ta skärmdumpar 
på bilderna om vi vill, så vi har 
röntgenbilderna kvar att titta på, 
efter att vi lagt på luren. Då börjar 
vårt efterarbete, där vi på vår kant 
kan smälta informationen genom 
att diskutera vad vi hört, sett och 
förstått.

Avslutningsvis vill jag betona ”Digitalt 
när det går, och fysiskt när det krävs”. 
Men det är utifrån patientens känsla för 
när det går. Och då blir det oftare än 
vad vårdpersonalen tror. 
• Digitala vårdmöten måste bli det 

vanliga sättet att bemöta patienter, 
kanske framför allt oss kroniker, på.

• Det blir ett förändrat arbetssätt, 
men för patienten blir det ett 
bättre arbetssätt. Säkert även i stor 
utsträckning för många personal-
grupper.

• För er som inte testat än - gör det! 
Fråga vilken patient som helst, så 
ska ni se att det är fler än jag som 
ställer upp som försökskanin på 
andra sidan.

Jag hoppas få återkomma med fler 
reflektioner från patientsidan gällande 
den digitala vården. •

Isabella Scandurras uppmaning till Hälso-och sjukvården: "Digitalt när det 
går och fysiskt när det krävs. Utgå från patientens känsla för när det går".

Foto: Izabelle N
ordfjell
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Mellan 30-50 procent av alla cancerfall går att förebygga. Att förebygga 
är den mest kostnadseffektiva långsiktiga strategin för bekämpning 
av cancer. Nationella policyer och program bör genomföras för att öka 
medvetenheten, minska exponeringen för cancerriskfaktorer och för att 
säkerställa att människor får den information och det stöd de behöver 
för att anta hälsosamma livsstilar.

Cancerprevention
– en introduktion

WHO definierar hälso-
främjande som ”Den process 
som gör det möjligt för 
människor att öka kontrollen 
över, och förbättra sin hälsa 
och därmed leva ett aktivt 
och produktivt liv för att 
uppnå välbefinnande och 
livskvalitet”.

WHO

C
ancerförebyggande åtgär-
der är de som vidtas för 
att sänka risken för att få 
cancer. Detta kan innefatta 

att upprätthålla en hälsosam livsstil, 
undvika exponering för kända cancer-
framkallande ämnen och ta mediciner 
eller vacciner som kan förhindra att 
cancer utvecklas.

Cancer är inte en enda sjukdom utan 
en grupp relaterade sjukdomar. Många 
saker i våra gener, vår livsstil och miljön 
runt omkring oss kan öka eller minska 
vår risk att få cancer.

Minst 30 procent av all  
cancer kan förebyggas med 
hälsosamma levnadsvanor
Vad vi äter och dricker, hur vi rör på 
oss och om vi röker eller inte har stor 
betydelse för vår hälsa på kort och på 
lång sikt. Varje liten förändring i rätt 
riktning räknas och för var och en är 
det viktigt att hitta sitt eget sätt att 
närma sig ett hälsosammare sätt att 
leva. Det finns inga garantier för att inte 
drabbas även om man lever hälsosamt, 
men genom att göra förändringar i rätt 
riktning minskar risken avsevärt.

Rökning är den enskilt största 
påverkbara orsaken till cancer. Att 
inte röka är därför det bästa sättet att 
minska sin risk för att få cancer. Det är 
aldrig för sent att sluta.

Övervikt och fetma är kopplat 

till ökad risk för minst tolv olika 
cancer former och är den näst största 
påverkbara orsaken till cancer. Övervikt 
och fetma ger en låggradig inflamma-
tion i kroppen vilket ökar halten av 
vissa hormoner och tillväxtfaktorer. Det 
gynnar i sin tur tillväxten av cancercel-
ler. För att minska sin risk för cancer är 
det viktigt att sträva efter att hålla en 
hälsosam vikt under hela livet. 

Hälsosamma matvanor minskar 
risken för cancer och även för andra 
vanliga sjukdomar och tillstånd såsom 
hjärt- och kärlsjukdom, diabetes samt 
övervikt och fetma. Hälsosamma 
matvanor kan se ut på många sätt, men 
grunden är att låta fullkorn, baljväxter, 
grönsaker och frukt ta plats på din tall-
rik varje dag. Helst vid varje måltid.

Rött och processat kött ökar risken 
för cancer. Exakt vad det beror på är 
inte helt klarlagt men troligen samver-
kar flera faktorer. Om man äter rött 
kött, bör man begränsa sitt intag till 
350-500 gram tillagat kött per vecka 
och det motsvarar cirka tre portioner. 
Till rött kött räknas kött från nöt, gris, 
lamm, ren och vilt. Processat kött bör 
man endast äta mycket lite av, men 
helst undvika det helt.

Fysisk aktivitet skyddar i sig mot fler-
talet cancerformer men skyddar också 
mot viktuppgång och hjälper dig att 
hålla en hälsosam vikt. Att begränsa sitt 
stillasittande och sträva efter att utöva 

medelintensiv fysisk aktivitet 30 minuter 
om dagen är ett bra mål. Alla bör sikta 
mot att gå 7000 steg per dag. 

Alkohol ökar risken för flera olika 
cancerformer. Det finns dock ingen 
säker och exakt mängd av alkoholkon-
sumtion som ger en ökad cancerrisk. 
Det man säkert kan säga är dock att ju 
högre intag, desto större är risken. För 
att minska risken att drabbas av cancer 
är det bäst att inte dricka alkohol alls.

Den viktigaste strålkällan som kan 
orsaka cancer är solen. Förändrade sol-
vanor är en orsak till att hudcancerfallen 
ökar dramatiskt i Sverige. Brännskad-
orna ger skador i cellernas DNA, vilket 
kan leda till hudcancer. Det är extra 
viktigt att skydda barnen eftersom barns 
hudceller är särskilt känsliga. Barns hud 
har inte möjligheten att skapa samma 
pigmentskydd som vuxnas hud. De ska 

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård

xxxx
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därför utsättas för stark sol i så liten 
utsträckning som möjligt.

Olika former av  
insatser på olika nivåer
Inom cancerprevention kan hälsofräm-
jande insatser omfatta insatser på 
samhällsnivå som främjar hälsosamma 
levnadsvanor och underlättar hälso-
samma val. Det kan handla om rökfria 
miljöer, radonfria bostäder och miljöer 
som inbjuder till fysisk aktivitet och 
hälsosamma matvanor.

Preventiva insatser syftar till att 
uppmärksamma olika riskfaktorer och 
sjukdomstillstånd så tidigt som möjligt 
för att minska riskfaktorers påverkan. 
Man bör samtidigt arbeta för att stärka 
skyddsfaktorer för att minska risk för 
framtida ohälsa. 

Befolkningsriktade insatser riktar sig 
till hela eller vissa grupper i befolk-
ningen och gör ingen till skillnader 
mellan olika riskgrupper. I cancerpre-
ventiva sammanhang handlar det om 
vaccinationsprogram, radonmätning, 
information och råd om hälsosamma 
levnadsvanor både inom hälso-och 
sjukvården och på samhällsnivå.

Preventiva insatser kan även riktas 
mot olika riskgrupper som exponeras 

för en eller flera riskfaktorer.  Inom 
cancerprevention handlar det om 
riktade screeningprogram mot vissa 
åldersgrupper, insatser som riktas till 
socioekonomisk sårbara områden eller 
insatser som riktar sig mot ärftliga 
faktorer för cancer.

När man pratar om individnivå 
har individen redan drabbats av en 
sjukdom/tillstånd eller har en ohälso-
sam levnadsvana. Inom cancervården 
handlar preventivt arbete om att 
förbättra utfall av annan behandling, 

minska risk för recidiv samt förbygga 
annan sjukdom.

Vi som arbetar inom cancervård har 
ett stort ansvar i att leva upp till och 
informera om det preventiva arbetet. 
Vi måste sprida information om vikten 
av att till exempel gå på screeningun-
dersökningar, att delta i vaccinations-
program och att leva ett hälsosamt liv. 
Vi måste också stötta och engagera 
befolkningen i det. Det är nog en av de 
största utmaningarna vi står inför, eller 
egentligen mitt i. •

1. Rök inte. Använd inte någon form 
av tobak.

2. Gör ditt hem rökfritt. Arbeta för 
att göra din arbetsplats rökfri.

3. Se till att ha en sund kroppsvikt.
4. Var fysiskt aktiv i vardagen. 
 Begränsa tiden du sitter ner.
5. Ät hälsosamt:
• Ät mycket fullkornsprodukter, 

baljväxter, grönsaker och frukt.
• Begränsa intaget av kaloririka livs-

medel (som innehåller mycket fett 
eller socker) och undvik sötade 
drycker.

• Undvik bearbetat kött och begränsa 
intaget av rött kött och mat med 
hög salthalt.

6. Begränsa ditt intag av alkohol, oav-

sett typ. För att förebygga cancer, 
undvik helst alkohol helt.

7. Undvik för mycket sol, detta gäller 
särskilt barn. Använd solskydds-
produkter. Sola inte solarium.

8. Skydda dig mot cancerfram-
kallande ämnen på din arbetsplats 
genom att följa hälso-och säker-
hetsföreskrifterna.

9. Ta reda på om du är utsatt för 
höga nivåer av radon i din bostad. 

 Vidta åtgärder för att minska en 
hög radonnivå.

10. För kvinnor:
• Amning minskar moderns risk att 

utveckla cancer. Amma ditt barn 
om du har möjlighet att göra det.

• Hormonell substitutionsterapi 

(HRT) ökar risken för vissa typer 
av cancer. 

 Begränsa användningen av  
hormonbehandlingar.

11. Se till att dina barn deltar i  
vaccinationsprogram mot:

• Hepatit B (för nyfödda)
• Humant papillomvirus (HPV) (för 

flickor).
12. Delta i de screeningprogram som 

erbjuds för att upptäcka:
• Tjocktarmscancer (män och 

kvinnor)
• Bröstcancer (kvinnor)
• Livmoderhalscancer (kvinnor).

Källa: www.cancer-code-europe.iarc.
fr/index.php/sv/

Europeiska Kodexen Mot Cancer – 12 sätt att minska risken att drabbas av cancer

Foto: P
ixabay
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–Det finns en hel del forskning som 
stödjer att patienter med cancer bör 
sluta röka inför strålbehandlingen. 
Det förbättrar effekten och förebygger 
komplikationer. Att sluta röka minskar 
också risken att insjukna i en ny form 
av cancer eller andra rökrelaterade 
sjukdomar, säger Senada Hajdarevic. 

Det var skälen till att RCC Norr och 
Folkhälsoenheten i Västerbotten ville 
pröva om det är möjligt att arbeta för 

rökfrihet vid strålbehandling genom att 
personalen får ett bättre stöd i att fråga 
om rökning och informera om hur rökning 
påverkar effekten av strålbehandlingen.

Många patienter vill gärna ha 
frågor om rökning – men utan att 
skuldbeläggas. I en tidigare genomförd 
enkät fick patienter uppge om de inför 
behandlingen hade fått frågan om de 
rökte. Minst en tredjedel av patienterna 
uppgav att de aldrig fått den frågan.

Arbeta för rökfri 
strålbehandling

Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent

Strålbehandlingen på NUS vill att patienterna ska se vinsterna med att sluta 
röka under behandlingen. 2017 startade RCC Norr och folkhälsoenheten i 
Region Västerbotten, ett pilotprojekt för rökfri strålbehandling i samarbete med 
och på initiativ av personalen. I september i år kunde projektet presenteras. 
Cancervården ringde upp en av de två projektledarna, Senada Hajdarevic, 
processledare för cancerprevention på NCC Norr. 

Rökning – största riskfaktorn för cancer

• Rökning är den enskilt största 
påverkbara orsaken till cancer. Att 
inte röka är därför det bästa sättet 
att minska sin risk för att få cancer. 

• Rökningen har minskat under de 
senaste decennierna, särskilt bland 
män. Idag röker lika många kvinnor 
som män, sju procent av den vuxna 
befolkningen. 

• Det är aldrig för sent att sluta. 
Cancerrisken minskar allt eftersom 
tiden går efter rökstoppet. 

• Tobak innehåller omkring 70 kända 
ämnen som har klassats som 
cancerframkallande. 6800 personer 
insjuknar årligen i Sverige i rök-
relaterad cancer. Varje år orsakar 

rökning omkring 12 000 dödsfall 
i Sverige, varav 5 200 dödsfall är 
kopplade till cancer. 

• Sambandet mellan rökning och 
lungcancer känner de flesta till. 
Rökning beräknas orsaka 90 pro-
cent av all lungcancer. Men risken 
ökar också för cancer i strupen, 
munhålan, urinblåsan, njurarna, 
magsäcken, livmodern, livmoder-
halsen, brösten, bukspottkörteln 
och tjocktarmen.

• Fortsatt rökning efter cancerdiag-
nos och behandling ökar risken för 
återfall i cancer. Rökning påverkar 
även immunförsvaret negativt.

(Källa: Cancerfonden)

Hjälp med tobaksavvänjning 
Vårdcentralen, Sluta Röka-linjen 
 www.slutarokalinjen.se ,appen Rökfri 
på rokfri.1177.se  Dessutom kan det 
finnas olika regionala initiativ. Region 
Väster botten erbjuder tobaksavvänj-
ning, enskilt och i grupp och via 1177 
har man ett regionalt verktyg som 
heter Min nikotinfria resa. 

Just nu pågår en Pilotstudie med 
lungcancerscreening i Sverige. Piloten 
är ett utvecklingsprojekt inom cancer-
prevention som Region Stockholm har 
gett RCC Stockholm Gotland uppdra-
get att genomföra under de kommande 
åren. Läs mer om det arbetet i artikeln 
Framtidens Cancerscreening.

Pilotprojektet

 Senada Hajdarevic.
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Våga ställa frågor om rökning
Personalen inom strålningsenheten 
vid NUS uttryckte i en undersökning 
innan projektet startade, behov av mer 
kunskap om tobak, ett förhållningssätt 
att prata om rökning samt sambandet 
mellan rökning, strålning och cancer.

– Patienter måste själva få välja hur 
de vill göra och vad de orkar med men 
som hälso- och sjukvårdspersonal har vi 
en skyldighet att ge dem bättre förutsätt-
ningar att kunna ta ställning till valen, 
säger Senada Hajdarevic och utvecklar:

– Vårdpersonalen efterfrågar stöd 
för att kunna göra det på bästa sätt, det 
vill säga att med ett empatiskt förhåll-
ningssätt ta reda på patientens behov 
och utifrån den befintliga evidensen 
informera om rökningens påverkan på 
behandling och hälsa samt, inte minst 
viktigt, vilka möjligheter till stöd som 
kan erbjudas.

Insatser vid strålenheten
Utifrån personalens önskemål och 
tillsammans med redan engagerade 
kollegor på kliniken, planerades olika 
utbildningsinsatser kring tobaksfrågan. 
Det handlade om korta enkla föredrag vid 
arbetsplatsträffar, eftersom man ville att 
insatserna inte skulle ta någon extra tid.

Inom ramen för projektet togs det 
fram informationsblad som skickas 
hem med alla kallelser och en rollup för 
väntrummet om vikten av att vara rökfri i 
samband med strålning. Ett informations-
blad sattes även upp som en påminnelse 

vid alla strålningsapparaterna.  
– Med informationsblad och rollup vill 

vi sända ett budskap om att vi anser att 
det är en viktig fråga, påpekar Senada.  

Rökstopp – en del av behandlingen
Projektet följdes upp med en enkät i 
personalgruppen. Uppföljningen visade 
att många i personalgruppen nu känner 
sig mer rustade och tryggare i att fråga 
patienterna kring rökning. Samtidigt 
önskas tydliga direktiv från verksam-
hetsledningen. Att fråga om tobaks vanor 
måste finnas med i verksamhetens 
riktlinjer och vara en del av ansvaret, för 
all personal som träffar patienter. 

Det framkom vid uppföljningen att 
personalen anser att rutinerna för hur 
patienterna informeras och remitteras, 
fortfarande inte är helt tydliga för alla. 
De menar att information om arbetet 
med rökfri strålbehandling borde ingå 
i arbetsplatsintroduktionen för ny 
personal eller vikarier. 

– Det finns inte mycket tid under 
ett behandlingstillfälle att prata med 
patienten om annat än det som rör 
själva strålbehandlingen. Att införa en 
ny rutin om att fråga om rökning på 
ett konstruktivt sätt ställer därför krav 
även på sjukvårdsorganisationen att 
upprätthålla personalens kompetens 
i frågan och kunna erbjuda detta stöd 
som ett viktigt komplement i behand-
lingen. Vinsterna kan bli stora både för 
patienterna och för hälso-och sjukvår-
den, menar Senada.

Utifrån den evidens som finns 
tycker Senada Hajdarevic att en paus i 
rökningen bör ses som en viktig del av 
behandlingen och att det är viktigt att 
följa upp och fråga om rökning genom 
hela vårdkedjan. I de uppföljande inter-
vjuerna uttrycker personalen att de 
behöver stötta och påminna varandra 
så att det inte bara blir några få som 
driver frågan.

– Vården är skyldig att presentera 
fakta och evidens och erbjuda stöd på 
patientens villkor, men det är patienten 
själv som beslutar om att söka hjälp 
för sitt tobaksbruk, säger Senada och 
understryker att alla som behöver, får 
vård och behandling, oavsett om man 
röker eller inte. Cancerbehandling kan 
inte vänta. Däremot vill man öka med-
vetenheten kring alla vinster som finns 
med rökfrihet under behandlingen. 

En rökfri strålbehandling skulle 
innebära bättre behandlingsresultat och 
färre komplikationer för patientern. 

RCC Norr fortsätter att stötta en 
rökfri strålbehandling och planen är 
nu att sprida arbetssättet i hela norra 
sjukvårdsregionen.

Rapporten finns att ladda ner på 
RCC Norrs webbplats, cancercentrum.
se/norr. Sök på Arbeta för en rökfri 
strålbehandling

Vi passade också på att prata med 
Senada Hajdarevic om projektet Sunda 
solvanor. Läs om det projektet längre 
fram i detta nummer av tidningen. 

Källa: cancercentrum.se/norr

Foto: B
illionP

hotos.com
 / stock.adobe.com
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Alkohol och cancer

Gabriella Sjöström Gren
Hälsoutvecklarem, Region Västerbotten
Folkhälsoenheten, Ledningsstaben

Att alkohol ökar risken för cancer känner nog många till. Men när cancern är ett 
faktum är det lätt att alkoholvanorna glöms bort. Skadan är ju redan skedd, eller? 
Även vid en konstaterad cancer finns mycket att vinna på att dra ner på alkoholen. 
Att sätta alkoholvanorna på agendan är inte ett intrång i det privata utan en möjlighet 
att ge patienter bästa möjliga förutsättningar vid en behandling.

V
arför gör vi inte det som är 
 bra för vår hälsa? Om vi ser 
 en skylt där det står ”drick 
 inte vattnet, det kan skada 

din hälsa” så undviker vi sannolikt att 
dricka. Alla är vi måna om vår hälsa 
och ingen vill bli sjuk? Att alkohol kan 
skada vår hälsa och kan göra oss sjuka 
vet vi nog alla. Alkoholen påverkar 
hela vår kropp och olika organ och det 
spelar ingen roll vilken sorts alkohol du 
dricker. Öl, vin eller sprit, det är själva 
alkoholen som är farlig. 

Enligt Världshälsoorganisationen 
WHO finns det mer än 60 sjukdomar 
som har sitt samband med hög 
alkoholkonsumtion. Trots detta dricker 
många av oss alkohol. Nu är det ju inte 
så enkelt, att vi undviker allt sådant 
som inte är bra för oss. Vi äter godis 
och chips, solar och äter rött kött, trots 
att vi vet att det kan vara skadligt för 
oss på olika sätt. Vi äter för att vi tycker 
det är gott, trevligt, trösterikt eller har 
någon annan positiv funktion för oss. 
Det gäller även för alkohol.

Alkoholvanor i Sverige
Majoriteten av Sveriges vuxna befolk-
ning, cirka 77 procent, dricker alkohol. 
En del dricker mer och en del mindre. 
Män dricker nästan dubbelt så mycket 
som kvinnor trots att kvinnors konsum-
tion ökat. Även i gruppen som är över 
65 år kan vi se en ökad konsumtion.  
För 2019 beräknas den genomsnittliga 
alkoholkonsumtionen, per person över 
15 år och äldre, motsvara 8,7 liter 
ren alkohol. En genomsnittlig svensk 

konsumerade alltså motsvarande 342 
starköl eller 91 flaskor vin eller 32 
flaskor sprit. Det motsvarar drygt 6,5 öl 
i veckan eller 1,75 flaskor vin i veckan. 

De allra flesta vet att alkohol kan 
leda till att det händer olyckor, det utö-
vas våld, vi kan ta beslut som vi ångrar 
och vi kan göra saker som vi inte skulle 
ha gjort i nyktert tillstånd.  Ju mer man 
dricker, desto farligare för hälsan. På 
lång sikt kan alkoholen leda till en rad 
sjukdomar. Varje år dör mellan 5000 
och 7000 svenskar av sjukdomar eller 
skador som är kopplade till alkohol. 

En stor grupp av de sjukdomarna 
som alkohol kan ge upphov till är 
olika cancerformer. En studie i åtta 
europeiska länder uppskattade att tio 
procent av alla nya cancerfall hos män 
berodde på alkohol (1). För kvinnor 
var motsvarande siffra tre procent. 
I Sverige skulle det innebära 3 000 
cancerfall för män och 800 för kvinnor. 
Av dessa fall är det 600 som avlider. 
En person behöver inte ha ett alkohol-
beroende för att drabbas av dessa 
sjukdomar, även måttlighetsdrickare 
drabbas. Måttlig eller lågkonsumtion av 
alkohol ligger bakom cirka 30 procent 
av all alkoholrelaterad cancer.

Vad händer i kroppen
Alkohol är lösligt både i fett och 
vatten och kan på så sätt ta sig in i 
alla kroppens organ och påverka hela 
vår kropp intill varje liten cell. När 
alkoholen bryts ner skapas acetaldehyd 
som är ett cancerframkallande ämne. 
De inflammatoriska egenskaper som 

alkoholen har försämrar immunför-
svaret. Kopplingen mellan alkohol och 
cancer är starkast när det handlar om 
cancer i munhåla, svalg, struphuvud, 
matstrupe, mage, lever, tjock- och änd-
tarm och bröst hos kvinnor. Omkring 
4–5 procent av all bröstcancer orsakas 
av alkohol. Alkohol höjer kroppens nivå 
av hormoner, till exempel östrogen, 
och höjd nivå av östrogen ökar risken 
för bröstcancer. 

Vart går gränsen?
”Var går gränsen för om man dricker 
för mycket och att det är skadligt?” 
Det är en fråga som dyker upp i många 
sammanhang. Svaret är lika enkelt som 
obekvämt - det finns ingen nedre riskfri 
gräns. Skador kan uppstå även vid en 
mycket låg konsumtion. Däremot finns 
gränser för lågriskkonsumtion vilket 
innebär en nivå under vilken studier 
påvisat en mindre risk för både kort- 
och långsiktiga skador för vår hälsa. 
Dock är det viktiga att tänka; ju mindre 
desto bättre. Men för att förebygga 
cancer bör man undvika att dricka 
alkohol helt (2). 

Alkohol som krishantering
Personer som precis har fått en cancer-
diagnos och som är i akut kris drabbas 
ofta av oro, ångest och en känsla av 
maktlöshet. Detta är också vanliga 
känslor och tillstånd under en pågå-
ende cytostatikabehandling eller under 
palliativ vård. Att dessutom kanske ha 
smärta och biverkningar av mediciner 
kan sannolikt kännas oerhört tungt och 

1. Källa: Resultaten från studien baseras på riskuppskattningar från EPIC-studien (European Prospective Investigation into Cancer) 
och data om människors alkoholkonsumtion sammanställda av Världshälsoorganisationen (WHO). 2. Källa: Kodex against cancer
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mörkt. En del personer kan använda 
alkohol för att dämpa dessa känslor och 
obehag som sjukdomen orsakat. 

När vi dricker alkohol frigörs bland 
annat signalsubstanserna endorfin, som 
är kroppens eget morfin och har en 
smärtstillande effekt, och dopamin, som 
är hjärnans glädjemolekyl. Dopaminet 
frigörs i hjärnans belöningssystem och 
de omedelbara effekterna blir att vi kan 
slappna av, om vi har ångest och oro så 
lättar den, vi kan känna ett rogivande 
lugn och vi kan somna lättare. För 
patienterna kan alkoholens effekter 
kännas som en bra och enkel lösning, 
för den fungerar på att dämpa smärta, 
oro och ångest. Dock är effekterna 
kortvariga och de kan följas av att 
sömnen blir sämre, ångesten och oron 
förvärras. Det kan liknas lite med att 
låna pengar för att betala igen en skuld. 
Även om lånet lättade situationen för 
en stund så står man snart där med 
samma skuld plus ränta och situationen 
har förvärrats. Tyvärr kan inte hjärnan 
skilja på belöningar som gynnar oss 
och sådana som inte gör det. Dopamin 
frigörs även när vi till exempel äter 
något vi gillar eller har sex. Vi känner 
vällust och det motiverar oss att göra 
det igen. Lite av ett system för artens 

överlevnad men det behöver vi ju inte 
alkoholen till. Ändå vill vi dricka mer 
och igen då vi vill uppnå effekten som 
den ger oss. 

Att prata om alkohol
Att som personal prata om alkohol med 
patienter kan upplevas svårt, trots att 
en majoritet av den vuxna befolkningen 
i Sverige dricker alkohol regelbundet. 
Nästan varannan dricker alkohol varje 
vecka och mer än var tredje dricker 
motsvarande en flaska vin eller mer en 
gång per månad eller oftare. Så trots 
att väldigt många människor i alla olika 
åldrar och yrken dricker alkohol så är 
just alkoholfrågan ofta känslig att ta 
upp. Andra levnadsvanor som motion, 
tobak eller kost kan ofta kännas enklare. 

Vad är det som gör att det här med 
att fråga om alkoholvanor är svårt? 
Har det att göra med att alkoholfrågan 
känns för privat, att jag inkräktar på 
någons privatliv med frågan? Beror det 
på att jag som personal inte vet vad jag 
ska göra av svaret? Är det för att jag 
själv dricker? Är det svårare att prata 
med kvinnor än män om alkohol? Är 
det skillnad i vilken ålder patienten är? 
Är det skillnad vilket yrke patienten 
har? Detta kan kanske vara något att 

fundera över, både för egen del hur det 
är för dig i dina möten med att våga ta 
upp frågan om alkohol och hur det är i 
er arbetsgrupp. Vad behövs för att våga 
– vilket stöd behöver ni för att det ska 
kännas lättare?

Motivation till förändrat beteende
Hur kan vi då ta upp och fråga 
patienterna om alkohol? Att försöka 
konfrontera eller komma med pek-
pinnar brukar sällan vara en god väg 
för ett bra samtal. Ytterligare saker 
som kan försvåra i ett samtal är att 
börja argumentera eller övertala. Ofta 
leder detta till att patienten känner ett 
behov av att försvara sig och trots att 
du som personal vill väl så når vi sällan 
fram till patienten. 

En bättre väg när det gäller att prata 
om alkohol är att till exempel ställa frå-
gan i samband med samtal om kost och 
då i samma veva fråga om vad patienten 
dricker. Att värdera det patienten säger 
”Oj då, dricker du vin för att slippa 
oroa dig, det var inte bra” kan göra att 
patienten känner skam och vill undvika 
ämnet framöver. Om personalen istället 
använder ett empatiskt sätt att bemöta 
patienten med ”Om jag förstår dig rätt 
så fungerar alkoholen just nu som ett 

Forts. nästa sida
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sätt att hålla oron borta. Vad tänker du 
själv om det sättet att hantera det på? 
Vad finns det för andra sätt som skulle 
kunna fungera för dig att hantera din 
oro?” så kan samtalet utvecklas till något 
patienten vill vara delaktig i. 

Att ge information, istället för råd 
är också ett bra sätt. Genom att fråga 
”Vad vet du om hur alkohol påverkar 
din behandling” eller ”Är det ok att 
jag berättar en del om hur alkoholen 
påverkar din behandling” så ökar 
sannolikheten till ett bra samtal. Genom 
att ha ett empatiskt, accepterande och 
respektfullt förhållningssätt, lyssna 
aktivt och att ställa öppna frågor om vad 
patienten själv tror och tänker om sin 
alkoholkonsumtion ökar sannolikheten 
att patienten kan börja reflektera kring 
sitt drickande och göra en förändring.

”Man låter sig i allmänhet mer 
övertygas av skäl man själv funnit än de 
andra funnit” som Blaise Pascal skrev på 
1600-talet. •

Definitionen riskbruk är vanlig i 
Sverige. Med riskbruk avses en 
alkoholkonsumtion som överstiger 
14 standardglas per vecka för 
män och 9 standardglas för 
kvinnor. Med intensivkonsum-
tion avses en alkoholkonsum-
tion av 5 standardglas eller fler 
vid ett och samma tillfälle för 
män och 4 standardglas eller 
fler för kvinnor. 

Då senare års forskning visar att 
all alkoholkonsumtion, även under 
riskbruksgränser, är förenad med 

risk för hälsopåverkan har be-
greppet lågriskkonsumtion börjat 
användas istället för riskbruk.  
En lågriskkonsumtion (där det 
 är mindre risk att drabbas av 
skador på kort och lång sikt) är  
10 standardglas/vecka samt  
max 4 standardglas/tillfälle. 
Detta gäller för både män och 
kvinnor. Ett förslag finns att änd-
ra nuvarande riktlinjer till dessa.

Ett standardglas är 15 cl vin 
(13%), starköl 33 cl (5,0%) samt 
4 cl starksprit. + riskbruk

Fakta
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Kost och 
cancerprevention
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Emma Nisukangas
Leg. dietist, MSc. Projektledare Mat och Cancer, Dietisternas Riksförbund

Cancer är en av de ledande dödsorsakerna i världen. Enligt World Cancer Research 
Fund (WCRF) är 40 procent av alla cancerfall möjliga att förebygga (1). Tre av tio 
cancerfall i Sverige kan förebyggas främst med hälsosamma levnadsvanor (rökning, 
solning, matvanor, övervikt/fetma, infektioner, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet) 
(2). En ny studie från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) visar att 
i Sverige får årligen närmare 3 000 personer cancer till följd av ohälsosamma 
matvanor och alkoholkonsumtion (exklusive övervikt och fetma). För att nå ut till 
befolkningen med råd om goda matvanor för cancerprevention behöver hälso- och 
sjukvårdens professioner ha kunskap inom området. 

M
er än hälften av alla vuxna 
svenskar har övervikt eller 
fetma (3). 36 procent av 
Sveriges befolkning har en 

riskabelt låg aktivitetsnivå (4). Mer än 
3 av 4 vuxna (77 %) angav att de någon 
gång hade druckit alkohol under den 
senaste månaden vid mätningen 2017 
(5). Bara två av tio äter tillräckligt med 
frukt och grönsaker och sju av tio äter 
för lite fibrer (6).

Utmaningen att forska  
på mat och cancerrisk
Att forska på mat och cancerrisk är en 
utmaning. Även om livsstilen påverkar 
cancerutvecklingen kan det ta flera år 
eller årtionden för cancern att utveck-
las. Detta bidrar till att det är omöjligt 
att utföra studier där man möjligtvis 
skulle kunna konkludera orsak och 
verkan, så kallade randomiserade 
kliniska studier (RCTs). 

Istället förlitar forskare sig på 
observationsstudier, framför allt 
epidemiologiska studier där man följer 
människor över lång tid och studerar 
sjukdomsutveckling. Deltagarna får 
rapportera vad och hur mycket de äter. 
Vid självrapportering är det vanligt att 
deltagarna underrapporterar livsmedel 

som anses vara ohälsosamma, och 
överrapporterar hälsosamma livsmedel. 
Dessutom äter vi inte enskilda närings-
ämnen eller livsmedel, vi mixar dessa 
till måltider eller kostmönster. Hur och 
när vi äter dem och i vilka kombinatio-
ner spelar också roll. Därför är det idag 
mindre fokus på enskilda näringsämnen 
och större fokus på kostmönster. 

Det kan också finnas variabler som 
kan inverka på resultat genom att den 
är associerad med både exponeringen 
(t ex levnadsvana) och sjukdom 
(cancer) – men som egentligen inte 
är orsaken bakom. Därför måste man 
förutse dessa störande faktorer och 
justera för dem i epidemiologiska stu-
dier. Ett exempel är att tobaksrökning 
i epidemiologiska studier har visat sig 
vara relaterad till både kaffedrickande 
och lungcancer vilket kan leda till ett 
falskt samband att kaffedrickande 
orsakar lungcancer. 

Kopplingen mellan  
kroppsvikt och cancerrisk 
Övervikt och fetma är associerat med 
en ökad risk för 13 cancerformer 
(1). Om övervikt och fetma skulle 
elimineras skulle 205 000 (9,5 %) 
cancerfall i Norden kunna förhindras 

mellan år 2016-2045 (7). Kroppsviktens 
betydelse för cancerutvecklingen 
beror på flera olika kända och okända 
mekanismer. Fettväv är ett aktivt organ 
som påverkar tillväxt, metabolism, 
hormoner och reproduktionscykler (1). 
Fetma ökar risken för insulinresistens 
vilket innebär att bukspottkörteln 
ökar sin produktion av insulin för att 
kompensera. Ökade insulinnivåer 
påverkar nivåerna av tillväxtfaktorer 
som stimulerar okontrollerad cell-
tillväxt och kan orsaka tillväxt av 
cancerceller. Fetma kan hos kvinnor 
också leda till en ökad nivå av östrogen 
i blodet som stimulerar okontrollerad 
celltillväxt. Fettväv karaktäriseras av 
en låggradig inflammation och det 
tillsammans med fettsyraavlagringar 
ökar risken för inflammation i bukspott-
körtel, magsäck, lever och tarm. Fetma 
är dessutom kopplat till förändringar i 
tarmfloran och ökad lokal inflammation. 
Inflammation kan i sin tur leda till 
tillväxt av cancerceller. 

Därför är ett av råden från WCRF 
att hålla en hälsosam vikt. Flera av 
de andra råden ges också till syfte att 
minska risken för övervikt och fetma, 
till exempel begränsa intaget av skräp-
mat och undvika sockersötad dryck. 

Forts. nästa sida
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Socker och sockersötade drycker är i 
sig inte riskfaktorer, men de ökar risken 
för viktuppgång samt övervikt och 
fetma som i sin tur är riskfaktorer. 

Cancerrisken påverkas  
av alkoholintag
Det finns övertygande evidens för att 
alkohol ökar risken för cancer i mun, 
svalg, struphuvud och matstrupe, 
bröstcancer hos kvinnor (både pre- och 
postmenopausal) samt tjock- och 
ändtarmscancer (1). Mer än 45 g 
alkohol (vilket motsvarar tre flaskor 
starköl (33 cl) per dag ökar även risken 
för magsäckscancer och levercancer. 
Forskningen visar också att om man 
dricker upp till två standardglas (till 
exempel två små glas vin) per dag så 
minskar man risken för njurcancer, 
dock är effekterna av högre konsumtion 
oklar. Och de övriga negativa effekterna 
av alkohol spelar större roll!

Den exakta orsaken är okänd men 
mekanismer som kan ligga bakom 
är bland annat att alkohol är ett 
lösningsmedel som ökar möjligheten 
för carcinogener (till exempel från 
maten eller tobaksrök) att ta sig in i 
kroppen och cellerna. Acetaldehyd är en 
nedbrytningsprodukt som stör DNA-syn-
tesen och DNA-reparationen, och ökar 
bildningen av fria radikaler. Högkonsu-
menter av alkohol kan på grund av dåliga 
matvanor också få brist på livsnödvän-
diga näringsämnen såsom folat, vilket 
kan öka risken för cancer. Alkohol kan 
även bidra till viktuppgång. Om den hela 
vuxna befolkningen i Norden undvek 
alkohol under en 30 års-period skulle 83 
000 cancerfall kunna undvikas under en 
30-årsperiod vilket är 5,5 procent av alla 
cancerfall (8).

Fiber, fullkorn samt  
frukt och grönt minskar
Det finns stark evidens för att kost-
fiber och fullkorn minskar risken för 
tjock- och ändtarmscancer (1). Det kan 
bero på att fibrer ökar transit-tiden i 
tarmen, vilket ger cancerogena ämnen 
mindre tid att få fäste. Det finns också 
svagare, men befintlig evidens för att 
frukt och grönsaker kan minska risk för 
bröstcancer, huvud- och halscancer, 
matstrupscancer, urinblåscancer, mag-

säckscancer och lungcancer. Fibrer och 
fullkorn bidrar till ökad mättnad vilket 
kan vara framgångsrikt för att minska 
risken för övervikt och fetma som i sin 
tur är en riskfaktor.  

Grönsaker (t ex broccoli, blomkål, 
spenat, kål, mm) samt frukt minskar 
risken för mun- och halscancer. Frukt 
minskar också risken för lungcancer. 
Frukt, bär, rotfrukter och grönsaker 
innehåller en lång rad ämnen med möj-
liga cancerskyddande egenskaper. Det 
är inte klarlagt på vilket sätt de skyddar 
oss, och om några varianter skulle vara 
mer skyddande än andra. 

Många frukter och grönsaker är 
fiberrika, vilket minskar risken för 
tjock- och ändtarmscancer. De är ofta 
rika på antioxidanter som kan minska 
risken för skador på cellernas DNA. 
Frukter och grönsaker är dessutom 
fiberrika och innehåller ofta lite kalo-
rier vilket minskar risken för övervikt 
och fetma. 

10 råd för cancerprevention
• Håll en hälsosam vikt.
• Var fysiskt aktiv.
• Ät mer grönsaker, frukt,  

baljväxter och fullkorn.
• Begränsa intaget av skräpmat.
• Begränsa intaget av rött kött  

och charkuterier.
• Begränsa intaget av  

sockersötad dryck.
• Begränsa intaget av alkohol.
• Använd inte kosttillskott för 

cancerprevention.
• För mödrar: Amma ditt barn  

om du kan. 
• Efter cancerdiagnos: Följ dessa  

råd om du kan.

Eftersom matvanorna har stor bety-
delse är det av stor vikt att alla inom 
hälso- och sjukvården vågar prata om 
matvanor, även med cancerpatienter. 
Cancer kan vara ett lärandetillfälle 
och leda till att man vill förbättra sina 
levnadsvanor, och därför är det aktuellt 
även för sjuksköterskor inom cancer-
vården. Även om matvanorna inte kan 
bota patienternas cancersjukdom så kan 
det förbättra hälsan och minska risken 
för att få en ny cancer eller annan 
sjukdom kopplad till levnadsvanor. •
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Träning som medicin  
vid cancersjukdom

E
vidensen för träning under 
och efter den onkologiska 
behandlingen är stark. Träning 
kan förbättra eller förhindra 

försämrad livskvalitet, psykiskt och 
fysiskt välbefinnande, kondition och 
muskelmassa samt minska symtom av 
fatigue, ångest och oro. 

Generella rekommendationer för trä-
ning vid cancer innefattar en kombina-
tion av konditionsträning (150 minuter 
på måttlig intensitet eller 75 minuter 
på hög intensitet eller en kombination 
av dessa) med tillägg av styrketräning 
(2–3 gånger i veckan med fokus på de 

stora muskelgrupperna). De generella 
rekommendationerna är dock inte 
lämpliga för alla patienter med cancer, 
och kan behöva individanpassas. 
Forskning visar att för att minska 
behandlingsrelaterade biverkningar och 
symtom rekommenderas kombinerad 
konditions- och styrketräning på 
åtminstone en måttlig intensitet, minst 
tre gånger per vecka, 30 min/ pass i 
åtminstone 8–12 veckor. 

Trots positiva hälsoeffekter av 
träning är det mindre än hälften av 
patienter med cancer som följer de 
rekommendationer som finns. Hälso- 

och sjukvården  behöver därför bli 
bättre på att rekommendera och ge råd 
om träning och fysisk aktivitet till våra 
patienter. Det är viktigt att involvera 
hela vårdteamet och att patienten 
bedöms av läkare och hänvisas till en 
fysioterapeut om det behövs. Ett bra 
tillvägagångssätt kan vara att bedöma 
patientens behov av träning samt risker 
med träningen för att sedan kunna 
hänvisa till lämpliga träningsrekom-
mendationer: 

1. Bedöm patientens aktivitetsnivå 
genom att fråga hur ofta den utför 
pulshöjande aktiviteter respektive 

Foto: P
ixabay

Ibland är fysisk aktivitet den bästa medicinen där aktiviteten blir en 
avgörande del under en cancersjukdom och behandling. Träning ger positiva 
hälsoeffekter både före, under och efter cancerbehandlingen. På senare tid 
har forskning visat på betydelsen av träning som prehabilitering, (perioden 
mellan diagnos och start av den mest akuta behandlingen, oftast operation), 
för att förbättra fysisk och psykiskt välbefinnande och minska risken för 
komplikationer och extra sjukhusbesök. 

Anna-Karin Ax och Malin Backman
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård
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aktiviteter som ökar muskelstyrka per 
vecka. Bedöm eventuella medicinska 
risker (se faktaruta).

2. Motivera patienten till ökad trä-
ning/fysisk aktivitet om de inte når upp 
till rekommendationerna (dvs ≥3 dagar 
per vecka med konditionsträning och ≥2 
dagar per vecka med styrketräning) eller 
uppmana att följa rekommendationerna 
om de redan gör det. 

3. Hänvisa till träningsprogram och 
eventuellt till fysioterapeut för ytterligare 
bedömning. Tyvärr ser det lite olika ut 
i vårt land vilka träningsmöjligheter vi 
kan erbjuda våra patienter. Glöm inte att 
utvärdera och fråga patienten om träning/
fysisk aktivitet vid uppföljande besök.  

Fysisk aktivitet på recept
Ett annat effektivt sätt för hälsosjuk-
vården är att stödja personer med 
cancer eller cancererfarenhet genom 
- Fysisk aktivitet på recept (FaR®). 
FaR är individanpassad skriftlig 
ordination som utgår från evidens på 
fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention 
och behandling (www.FYSS.se, 1177.
se). All legitimerad sjukvårdspersonal 
kan förskriva FaR som prevention och 
behandling för sjukdomstillstånd de har 
kunskap om. Bland annat har akade-
miskt primärvårdscentrum (www.
akademisktprimarvardscentrum.se) 
utbildningar för sjukvårdpersonal. Läs 
mer om FaR, se referenslistan nedan.•

1. Campbell, K. L., Winters-Stone, 

K. M., Wiskemann, J., May, A. M., 

Schwartz, A. L., Courneya, K. S., 

Schmitz, K. H. (2019). Exercise 

Guidelines for Cancer Survivors: 

Consensus Statement from 

International Multidisciplinary 

Roundtable. Med Sci Sports Exerc, 

51(11), 2375-2390. doi:10.1249/

mss.0000000000002116

2. Schmitz, K. H., Campbell, A. 

M., Stuiver, M. M., Pinto, B. M., 

Schwartz, A. L., Morris, G. S., 

Matthews, C. E. (2019). Exercise is 

medicine in oncology: Engaging clini-

cians to help patients move through 

cancer. CA Cancer J Clin, 69(6), 

468-484. doi:10.3322/caac.21579

3. Schmitz, K. H., Courneya, K. S., 

Matthews, C., Demark-Wahnefried, 

W., Galvao, D. A., Pinto, B. M., 

Schwartz, A. L. (2010). Ameri-

can College of Sports Medicine 

roundtable on exercise guidelines for 

cancer survivors. Med Sci Sports 

Exerc, 42(7), 1409-1426. doi:10.1249/

MSS.0b013e3181e0c112. (Accession 

No. 20559064)

4. Silver, J. K., & Baima, J. (2013). 

Cancer prehabilitation: an opportu-

nity to decrease treatment-related 

morbidity, increase cancer treatment 

options, and improve physical and 

psychological health outcomes. Am 

J Phys Med Rehabil, 92(8), 715-727. 

doi:10.1097/PHM.0b013e31829b4afe

Läs mer om FaR:
www.FYSS.se

www.1177.se  

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.yfa.se 

Referenser

Bedömning av risker vid träning

Patientens medicinska bakgrund Utvärdering och rekommendationer,

Inga andra sjukdomar än cancer Ingen extra medicinsk utvärdering 
behövs före träning. Följ allmänna trä-
ningsrekommendationer

Perifer neuropati, artrit / muskuloskele-
tala besvär, benskörhet, (t.ex. osteopeni 
eller osteoporos), lymfödem

Medicinsk utvärdering rekommenderas 
före träning. Träningsrekommendationer 
anpassas efter bedömning. Hänvisa till 
fysioterapeut.

Lung- eller bukkirurgi, stomi, hjärt-lung-
sjukdom, ataxi, extrem trötthet, allvarliga 
näringsbrist, försämring / förändring av 
fysiskt tillstånd (t ex. förvärrade besvär 
med lymfödem), skelettmetastaser

Medicinsk utvärdering och bedömning 
av läkare före träning. Träningsrekom-
mendationer anpassas efter bedömning. 
Hänvisa till fysioterapeut.

Referens: Schmitz et al 2019

Foto: blackday / stock.adobe.com
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i behöver solen men 
 vi behöver sola klokt. 
 Hudcancer ökar i hela 
 Sverige, framför-

allt den aggressiva formen malignt 
melanom. Därför behöver vi arbeta 
förebyggande. Det är bra att börja 
med småbarnsföräldrar, säger Senada 
Hajdarevic, processledare för cancer-
prevention på RCC Norr och projektle-
dare för Sunda Solvanor i Norrbotten 
som drevs tillsammans med BVS-sam-
ordnare i alla fyra regioner i norra 
sjukvårdsregionen.

Syftet med projektet Sunda solva-
nor, som genomfördes i norra sjuk-
vårdsregionen under 2016 och 2017, 
var att ge BVC-sjuksköterskor i hela 
norra regionen ett strukturerat sätt för 
att förmedla sunda solvanor. Alla barn 
och familjer som besökte BVC under 
sommaren dessa år fick en kylskåps-
magnet och affischer togs fram med 
ett lättillgängligt och tydligt budskap 
om hur viktigt det är att skydda sin 
egen och barnets känsliga hud mot att 
bränna sig i solen.

–BVS-sjuksköterskorna har varit 

väldigt positiva 
till projektet 
och arbetssättet 
har idag generellt 
förankrats i verksam-
heterna även om det 
varierar lite på vilket sätt 
man arbetar med det.

 
Positivt gehör
Personalen upplevde utdelningen av 
kylskåpsmagneter som en mycket posi-
tiv del. Det blev något handfast att dela 
ut som fungerar som en påminnelse i 
vardagen för föräldrarna. Förutom de 
enkla tipsen om att skydda sig själv och 
sitt barn, hänvisar magneten till mer 
information på 1177 vårdguiden. Det 
har efter projektets slut på begäran 
tagits fram en ytterligare omgång 
kylskåpsmagneter och faktablad till 
verksamheter. 

Även föräldrarna var generellt 
väldigt positiva. En del sade sig gärna 
ha fått mer information också om 
vilken solskyddskräm som fungerar 
bäst, berättar Senada Hajdarevic men 
det var ett aktivt val att inte fokusera 

Sunda solvanor 
för barn i norr

Pilotprojektet Sunda solvanor 
initierades 2014 av Regionalt 
cancercentrum väst för att öka 
medvetenheten om vilka delar av 
dygnet som det är ”minst farligt” 
att vistas i solen i Sverige och 
riktades speciellt till målgruppen 
föräldrar med små barn. Sedan 
dess har projektet lanserats i 
merparten av landets 21 regioner. 
Bland annat i Norra sjukvårds-
regionen där RCC Norr genom-
fört det projekt vi berättar om här. 

Initiativ som fått lands
omfattande spridning

Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent

Var i skuggan, använd skyddande kläder, 
använd solskyddskräm och undvik 
solen när den är som starkast – det är 
budskapen i projektet Sunda solvanor 
som via kylskåpsmagneter och affischer 
möter alla småbarnsföräldrar som 
besöker en barnvårdcentral i Norra 
sjukvårdsregionen under perioden maj 
till september månad. 

Forts. nästa sida
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Uppskattad kylskåpsmagnet.
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för mycket på krämer då bästa 
skyddet är att undvika solen när 
den är som starkast och använda 
skugga och kläder. Solkrämer 
ska (minst SPF 30) användas 
som komplement till de andra 
åtgärderna.

–Vi ville behålla fokus på 
grundskyddet, att i första hand 
vara i skuggan, använda skyd-
dande kläder och undvika solen 
när den är som starkast. Fler 
föräldrar behöver bli medvetna 
om att ett barn som bränner sig i 
solen har en ökad risk att drabbas 
av hudcancer senare i livet. 
Sunda solvanor är en bra start, 
avslutar Senada Hajdarevic. •

Betydelsen av att skydda sig mot brännande sol 

Kopplingen mellan solning och hud-
cancer är jämförbar med den mellan 
rökning och lungcancer. Överex-
ponering av UV-strålning är den 
främsta påverkbara riskfaktorn för 
att drabbas av hudcancer. Det är en 
av de vanligaste cancerformerna i 
Sverige för såväl kvinnor som män, 
och det är den cancerform där 
insjuknandet ökar snabbast. Under-
sökningar visar att befolkningens 
attityder till solning är i förändring, 
men att det fortfarande är ganska 
vanligt att bränna sig i solen.

UV-strålningens mängd avseende 
både tid och styrka mot huden un-
der en livstid påverkar cancerrisken. 
UV-strålning från solen eller solarier 
kan orsaka brännskador i huden och 

skador i cellernas DNA som kan leda 
till utveckling av hudcancer. För den 
allvarligaste formen av hudcancer, 
malignt melanom, är brännskador 
orsakade av UV-strålar den största 
riskfaktorn. Barns hud är extra 
känslig, därför är det extra viktigt 
att skydda barnen från att bränna 
sig. Det är också viktigt att tänka på 
att om man reser till varmare länder 
på vintern utsätts man för extra 
stor risk. 
• Närmare 12 000 personer i  

Sverige drabbas varje år en 
allvarlig form av hudcancer.

• Cirka 36 procent av dessa  
drabbas av den allvarligare for-
men malignt melanom. Omkring 
500 personer med malignt me-

lanom avlider i Sverige varje år. 
Mellan 80 och 85 procent av alla 
patienter med malignt melanom 
i huden botas dock tack vare att 
melanomet upptäcks tidigt och 
därmed inte har hunnit sprida sig.

• Resterande cirka 64 procent 
drabbas av annan allvarlig form 
av hudcancer, huvudsakligen 
skivepitelcancer. Omkring 100 
personer avlider årligen i dessa 
former av hudcancer.

• Varje år upptäcks mer än 50 
000 personer med den mer 
lindriga formen av hudcancer, 
basalcellscancer.

• Operation och strålbehandling 
är de vanligaste behandlingarna 
vid olika former av hudcancer.

Kunskapsstöd

Nationellt vårdprogram hudmelanom, Kunskapsbanken
Att skydda sig mot hudcancer, Film, 1177 Vårdguiden
Solråd för barn, 1177 Vårdguiden
Så skyddar du dig mot solen, 1177 Vårdguiden
Källa: Regionalt cancercentrum och Cancerfonden
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S
creening innebär en syste-
matisk undersökning av en 
population för att identifiera 
personer som har ett visst 

tillstånd eller en viss sjukdom, eller som 
löper en ökad risk att få tillståndet eller 
sjukdomen. Målet är att kunna åtgärda 
tidigt, och på så sätt minska konsekven-
serna för befolkningen.

Då initiativet till ett test inom 
ett screeningprogram kommer från 
hälso- och sjukvården och inte från 
individen själv ställs höga krav på att 
screeningprogrammet är till tydlig 
nytta för befolkningen, och att det finns 
vetenskapligt stöd för att det har avsedd 
effekt. Det etiska perspektivet måste 
beaktas, bland annat utifrån att screen-
ing kan ha både positiva och negativa 
effekter. Ur ett etiskt perspektiv är 
det centralt att de positiva effekterna 
överväger de negativa, för att ett screen-
ingprogram ska kunna rekommenderas. 
Screening ska prioriteras med hänsyn 
till samhällets begränsade resurser, 
på samma sätt som andra åtgärder i 
hälso- och sjukvården. Man behöver 
därmed, utifrån den etiskaplattformen, 
väga samman effekten av screeningpro-
grammet utifrån kostnadseffektivitet 
och behovet.

 
Framtidsinriktad omvärldsanalys 
Regeringen gav i uppdrag till Socialsty-
relsen att genomföra en framtidsinriktad 
omvärldsanalys om förändringar och 
utvecklingstendenser inom cancers-
creening. I uppdraget ingick också att 
utveckla former för en närmare dialog 
med landstingen och regionerna om 
deras arbete med cancerscreening. Upp-

draget genomfördes i 
samråd med Regionalt 
Cancercentrum och 
slutredovisades i en 
rapport våren 2019.

En nationell 
samordning och 
samsyn om screening 
är viktig för att 
befolkningen ska 
erbjudas en jämlik 
vård av hög kvalitet. 
Det handlar dels om 
att ge befolkningen 
i hela landet samma 
möjlighet att delta i 
screeningen, dels om 
att ett högt delta-
gande ökar chansen för att screeningen 
ger förväntad effekt, det vill säga att 
screeningen minskar risken för negativa 
konsekvenser av sjukdomen eller 
tillståndet för befolkningen.  

Socialstyrelsen bedömer och ger 
rekommendationer om nationella 
screeningprogram. Arbetet med att ta 
fram rekommendationer sker enligt 
Socialstyrelsens modell för att bedöma, 
införa och följa upp nationella screening-
program. Bedömningen av screeningpro-
gram följer en systematisk arbetsprocess 
som går igenom vetenskaplig evidens 
och organisatoriska förutsättningar för 
screeningprogrammet. Detta sker i sam-
arbete med experter inom området och 
med det nationella screeningrådet, som 
är ett rådgivande organ till Socialstyrel-
sen. Socialstyrelsen har hittills bedömt 
fyra screeningprogram för cancer enligt 
modellen, och rekommenderar hälso- 
och sjukvården att erbjuda screening 

för bröstcancer, livmoderhalscancer och 
tjock- och ändtarmscancer. Däremot 
rekommenderas hälso- och sjukvården 
i nuläget att inte erbjuda screening för 
prostatacancer. EU och Världshälsoor-
ganisationen (WHO) rekommenderar 
sedan länge allmän screening för just 
bröstcancer, livmoderhalscancer och 
tjock- och ändtarmscancer.  

 
Nuvarande screeningprogram
Screening för bröstcancer med mam-
mografi infördes succesivt i Sverige 
under 1980- och 1990-talen. Sedan 
2014 rekommenderar Socialstyrelsen 
ett nationellt screeningprogram som 
innebär att alla kvinnor i Sverige mellan 
40 och 74 år bjuds in till screening med 
mammografi minst vartannat år, 18–24 
månader mellan tillfällena. Screen-
ingen har bidragit till att dödligheten i 
bröstcancer har minskat med cirka 30 
procent. Sedan 2016 är screeningen 
avgiftsfri. Vilket verkar ha ökat antalet 

Framtidens cancerscreening 

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård

Regeringens ambition är att så många fall av cancer som möjligt ska upptäckas så 
tidigt som möjligt. Med hjälp av screening kan cancer upptäckas tidigt. Screening 
är alltså en effektiv åtgärd för att upptäcka både förstadier till cancer och redan 
utvecklad cancer i tidigt stadium. Detta ökar möjligheterna för effektiv behandling 
och minskad dödlighet i cancer.  

Forts. nästa sida
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som faktiskt går på sin undersökning.   
Screening för livmoderhalscancer 

med gynekologisk cellprovtagning var 
det första screeningprogrammet för 
cancer i Sverige. Det började införas i 
slutet av 1960-talet, och sedan dess har 
förekomsten av livmoderhalscancer mer 
än halverats. Idag erbjuds kvinnor 23-49 
år cellprovtagning med tre års mellan-
rum och kvinnor 50-64 år med sju års 
mellanrum. Livmoderhalscancer är i dag 
relativt ovanligt i Sverige. Sedan några år 
har dock antalet livmoderhalscancerfall 
ökat, men orsaken är inte helt klarlagd. 
Infektion med humant papillomvirus 
(HPV) är den främsta orsaken till livmo-
derhalscancer. Därför ingår numera test 
för HPV i screeningen.  

Ett nationellt screeningprogram för 
tjock- och ändtarmscancer med test av 
blod i avföringen (fecal immunoche-
mical test, FIT) hos personer mellan 
60 och 74 år kommer att börja införas. 
Socialstyrelsens samlade bedömning 
är att programmets hälsovinster, med 
sänkt dödlighet med cirka 15 procent, 
tydligt överväger de negativa effekterna. 
En begräsning i programmet är att 
polyper eller tumörer som inte blöder 
inte upptäcks med denna testmetod. 
Redan 2008 startade en försöksverk-
samhet i Stockholm med inbjudan till 
screening vartannat år i åldersgruppen 
60–69 år. Stockholm-Gotland har efter 
det startat denna screening och beslut 
finns om att det nu ska starta över hela 
landet. Vissa regioner har kommit igång 
och vissa inte. Införandet har blivit något 
försenat i vissa regioner på grund av den 
pågående pandemin. 

Det är ovanligt även globalt med 
screening eller rekommendationer om 
screening för andra typer av cancer än 
bröstcancer, livmoderhalscancer och 
tjock- och ändtarmscancer. Det finns 
dock undantag. I USA rekommenderas till 
exempel screening för lungcancer med 
lågdosdatortomografi för högriskindivider, 
det vill säga personer som har eller har 
haft en hög cigarettkonsumtion. I Japan 
rekommenderas i stället årlig screening 
med lungröntgen för riskgrupper.  

I likhet med Sverige avråder flera 
andra länder från screening för prosta-
tacancer med PSA-prov, bland andra 
Storbritannien, Kanada och Australien. 

Flera länder rekommenderar i stället 
att män som vill testas för prostata-
cancer med PSA-prov informeras om 
tänkbara fördelar och nackdelar med 
testningen, innan de själva väljer om de 
vill testas. Sådana rekommendationer 
ges till exempel i USA, Norge, Finland 
och Storbritannien. Det pågår just nu 
diskussioner kring att inför riskbaserad 
stegvis screening i Sverige.  

Syftet med analysen som Social-
styrelsen gjort har varit att identifiera 
screeningprogram som kan bli aktuella 
att införa i Sverige genom att kartlägga 
screeningprogram i andra länder, 
pågående forskning och övriga tenden-
ser inom cancerscreening.  Syftet har 
också varit att identifiera utvecklings-
områden när det gäller cancerscreening 
samt möjliga förbättringar av befintliga 
screeningprogram för cancer.  

Två nya screeningprogram möjliga
Socialstyrelsen har identifierat två nya 
nationella screeningprogram för can-
cer som skulle kunna vara aktuella inom 
cirka fem år: screening för lungcancer 
och screening för prostatacancer hos 
män. Lungcancer är den cancerform som 
har högst dödlighet i Sverige. År 2017 
dog drygt 3 700 personer på grund av 
sjukdomen. Lungcancer är den sjätte 
vanligaste cancerformen totalt sett, och 
den fjärde vanligaste hos kvinnor. För 
kvinnor har insjuknandet i lungcancer 
stadigt ökat sedan 1960-talet. Tobaksrök-
ning är den största riskfaktorn och ligger 
bakom nio av tio fall. Lungcancer upp-
täcks ofta i ett sent skede, då möjligheten 
till botande behandling är liten. Två stora 
randomiserade studier har visat att 
dödligheten i lungcancer tydligt minskar 
genom screening med lågdosdatorto-
mografi hos personer med tidigare eller 
pågående hög cigarettkonsumtion. 

I en studie från USA med cirka 50 
000 deltagare minskade screeningen 
dödligheten med cirka 20 procent efter 
minst fem års uppföljning. En stor 
europeisk studie som gjordes i Neder-
länderna och Belgien med nästan 16 000 
deltagare, med tidigare eller pågående 
hög konsumtion av cigaretter visar på 
samma resultat. Hälften screenades med 
lågdosdatortomografi och hälften var 
kontrollgrupp. Efter tio års uppföljning 

hade risken att dö i lungcancer hos dem 
som screenats minskat med 26 procent 
för män och upp till 50 procent för kvin-
nor. För kvinnor var resultatet dock inte 
statistiskt säkerställt, möjligen till följd 
av en lägre andel kvinnor i studien.  

Just nu pågår en Pilotstudie med 
lungcancerscreening i Sverige. Piloten är 
ett utvecklingsprojekt inom cancerpre-
vention som Region Stockholm har gett 
RCC Stockholm Gotland uppdraget att 
genomföra under de kommande åren. 

Den fokuserar på sekundärpre-
vention genom lungcancerscreening 
och primärprevention genom rökav-
vänjningsstöd. Samarbetspartners i 
projektet är Karolinska Institutet, Sluta- 
röka-linjen, lungonkologiskt centrum 
vid Karolinska Universitetssjukhuset 
(K), Cancer i Primärvården (CaPrim), 
Bröstcentrum vid Södersjukhuset 
(SÖS) och Institutet för Hälso- och 
Sjukvårdsekonomi i Lund (IHE). I en 
förstudie kommer cirka 6 000 kvinnor 
som kallas till mammografiscreening 
vid Bröstcentrum SÖS att tillfrågas 
om deras rökvanor och intresse för 
rökavvänjningsstöd samt inställning till 
att få genomgå en lågdos DT för tidig 
upptäckt av eventuell lungcancer. 

 
Projektets olika delar  
•  En förstudie pågår nu för att 

kartlägga rökvanor och intresse för 
att delta i lungcancerscreening hos 
riskgrupp; rökande kvinnor 40–74 år.  

• En hälsoekonomisk analys av ett 
eventuellt införande av lungcancer-
screening utförs av IHE.  

• Uppbyggnad av infrastruktur 
och logistik för pilotstudien för 
lungcancerscreening och rök-
avvänjningsstöd. •

1. www.socialstyrelsen.se/globa-

lassets/sharepoint-dokument/

artikelkatalog/nationella-screening-

program/2019-4-12.pdf 

2. www.socialstyrelsen.se/globalas-

sets/sharepoint-dokument/artikel-

katalog/ovrigt/2019-4-13.pdf 
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T
yvärr visar flera studier att 
allmänheten har låg känne-
dom om just alarmsymtom. 
Det leder till att endast tre av 

fyra patienter med alarmsymtom söker 
vård och att många väntar runt en 
månad innan de söker vård. Orsakerna 
till detta kan vara många, men man kan 
se att personer från grupper med lägre 
socioekonomisk status, män samt äldre 
personer har visat lägre kännedom om 
alarmsymtom. Det leder då till att det 
går längre tid från symtomdebut till 
diagnos, ofta helt i onödan.

För att cancer ska kunna botas är 
det viktigt att sjukdomen upptäcks i 
ett så tidigt skede som möjligt. Tidig 
diagnos och tidig behandling är en av 
de viktigaste faktorerna för att öka 
överlevnaden.

Cancer kan hittas på två olika sätt, 
genom symtom eller genom screening. 
Screening innebär att symtomfria 
personer i en viss åldersgrupp erbjuds 
provtagning i syfte att hitta tidiga 
stadier av cancer när sjukdomen är i 
en botbar fas. Den här artikeln handlar 
om det första sättet, det vill säga att 
uppmärksamma tidiga symtom som kan 
signalera cancer, så kallade alarm-
symtom. Dessa innefattar till exempel 
svårläkta hudförändringar, blod i urin 
eller avföring och nytillkommen knöl 
på kroppen, till exempel i bröst eller 
mage. Det finns även mer diffusa eller 
allmänna symtom som kan bero på can-
cer, som även förekommer vid andra 
vanliga, mindre allvarliga sjukdomar. 

DE VANLIGASTE ALARMSYMTOMEN
Blodbrist, anemi
Blodbrist, anemi, kan ge symtom i 
form av trötthet, andfåddhet, blekhet, 
huvudvärk eller hjärtklappning. Symto-
met som kan förekomma ensamt eller i 
kombination med andra symtom är ett 
alarmsymtom för cancer i tjock- och 
ändtarm. Risken för en bakomliggande 
tarmcancer stiger med åldern och 
är högst efter 50 års ålder. Risken är 
högre hos män än hos kvinnor och om 
anemi förekommer tillsammans med 
blödning från ändtarmen eller ändrad 
tarmfunktion.

Blod i avföringen
Blod i avföringen eller från ändtarmen 
kallas för blod per rektum eller rektal-
blödning. Oftast noterar man blod från 
ändtarmen i samband med avföring, på 
pappret eller i toaletten. Det kan vara 
små eller större mängder blodet som kan 
variera i färg från ljusrött eller mörkare 
rödbrunt.  Det finns många orsaker 
till blod i avföringen som till exempel 
hemorroider, förstoppning, inflam-
matorisk tarmsjukdom som ulcerös 
kolit, diarré eller tumörer i tjock- och 
ändtarm, koloncancer eller rektalcancer.

Rektalblödning ska alltid föranleda 
undersökning av läkare eftersom det 
är ett alarmsymtom som kan signalera 
tumör i tarmen. Särskilt hög är risken 
i högre ålder och om blod i avföringen 
förekommer tillsammans med andra 
symtom som förändrade avförings-
vanor, viktnedgång eller blodbrist. 

Tjock- och ändtarmscancer är en av 
våra vanligaste tumörsjukdomar, men 
man ska komma ihåg att bara 1-2 av tio 
patienter med blödning från tarmen har 
en bakomliggande tumör.

Blodig upphostning, hemoptys
Upphostning av blod eller blodfärgat 
slem från de nedre luftvägarna, det vill 
säga från luftstrupen ned till lung-
blåsorna, kallas hemoptys. Vid blodig 
upphostning bör man söka läkarvård 
omgående. Blod som kommer från luft-
vägarna är oftast ljust och lite skummigt, 
medan mörkt, nästan svart blod, oftast 
kommer från magsäck.

Blodig upphostning kan ha många 
orsaker som innefattar infektioner, 
lungcancer, lungödem, lungemboli, 
autoimmuna och immunologiska sjuk-
domar sam blödningssjukdomar. Blodig 
upphostning är ett alarmsymtom som 
kopplas till risk för lungcancer och ska 
bedömas av läkare som tar ställning till 
lämplig utredning och behandling.

Synligt blod i urinen,  
makroskopisk hematuri
Synligt blod i urinen kallas makro-
skopisk hematuri. Symtomet kan 
förekomma ensamt, utan andra tecken 
till sjukdom, eller tillsammans med 
andra symtom från urinvägarna. Synligt 
blod i urinen ska alltid utredas, också 
efter ett enstaka tillfälle. Blod i urinen 
är ett alarmsymtom som hos en av tre 
patienter signalerar en bakomliggande 
cancer i övre urinvägarna, urinblåsa 

Alarmsymtom för cancer 
– viktiga att känna igen

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård

Patienter som söker sjukvård kan ha en mängd olika symtom och det kan vara 
mycket svårt att avgöra om de är övergående eller tecken på allvarlig sjukdom, 
som till exempel cancer. Nästan hälften av de patienter som diagnostiseras med 
cancer söker på grund av ett alarmsymtom. Man kan också se att cancer som  
debuterar med alarmsymtom har generellt bättre prognos. Alarmsymtom på  
cancer är alltså viktiga att känna igen, både för professionen och för allmänheten.

Forts. nästa sida
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eller prostata. Symtomet kan ha 
många andra orsaker som till exempel 
godartad prostataförstoring, skada i 
urinvägarna, sten i urinvägarna eller 
urinvägsinfektion som är den vanligaste 
orsaken. Blod i urinen förekommer 
också efter undersökningar av eller 
provtagning från urinvägarna eller efter 
insättande av kateter.

Vid blod i urinen ska man söka vård 
för utredning av orsaken till blöd-
ningen. Utredningen innefattar under-
sökning med laboratorieprover och 
eventuellt urinodling, cystoskopi för 
undersökning av de nedre urinvägarna 
och röntgen av de övre urinvägarna.

Förändrad prostata vid palpation
I samband med palpation av prosta-
takörteln, vanligen hos män som söker 
vård för symtom från de nedre urinvä-
garna kan läkaren finna en förändrad 
prostatakörtel. Förändringar kan 
uppträda som förstoring av körteln, en 
hårdare struktur, ojämn yta eller otydlig 
avgränsning mot omgivningen. Det 
finns många orsaker till en förändrad 
prostata. I de flesta fall rör det sig om 
en godartad prostataförändring, men 
hos en av tio patienter beror försto-
ringen på prostatacancer. Förändrad 
prostata är därför ett alarmsymtom 
på cancer, men skall alltid bedömas i 
kombination med ett PSA-värde.

Gynekologisk blödning
Gynekologisk blödning efter klimakteriet, 
postmenopausal blödning, kan ha många 
orsaker, men är ett alarmsymtom på 
gynekologisk cancer. Livmodercancer, 
endometriecancer, ger vanligen tidigt 
symtom i form av blödning. Även tumörer 
i livmoderhalsen, så kallad cervixcancer, 
kan orsaka gynekologisk blödning.

Vid gynekologisk blödning efter 
klimakteriet rekommenderas kontakt 
med gynekolog för utredning av 
orsaken till blödningen, vilket inne-
fattar gynekologisk undersökning och 
ultraljudsundersökning för att fastställa 
livmoderslemhinnans tjocklek.

Knuta i bröstet
Knuta i bröstet är ett alarmsymtom 
på cancer, men kan orsakas av en rad 
godartade tillstånd. Bindvävsförtjock-
ningar i brösten, så kallade fibroade-
nom, beräknas finnas hos upp till en 
tredjedel av kvinnor. Knuta i bröstet 
kan också utgöras av en vätskefylld 
cysta, inflammation eller en godartad 
tumör. Årligen upptäcker cirka tre 
procent av kvinnor en knuta i bröstet.  
Symtomet kan i ovanliga fall också 
uppträda hos män, man räknar med att 
en av 100 patienter med bröstcancer 
är man.

Vid upptäckt av knuta i bröstet 
ska man söka läkare för bedömning 
som vanligen innefattar klinisk 
undersökning och mammografi samt 
eventuellt ultraljud och punktion för att 
säkerställa diagnos och rekommendera 
behandling.

Sväljningssvårigheter (dysfagi)
Sväljningssvårigheter, så kallad dysfagi, 
innebär en känsla av upphakning eller 
att det man sväljer fastnar. Dysfagi 
ger svårigheter att transportera saliv, 
dryck, mat och mediciner från munhå-
lan till magsäcken. Sväljningssvårighe-
ter kan uppträda i alla åldrar och har 
många olika orsaker.

Sväljningssvårigheter hos barn kan 
bero på missbildningar i matstrupe eller 
närliggande organ, kan uppkomma efter 
sondmatning eller kan bero på bråck 
i mellangärdet. Hos unga kan svälj-
ningssvårigheter bero på förlamningar 
i matstrupsmuskulaturen eller på för-
trängningar, strikturer, som orsakats av 
till exempel tablett- eller frätskada.

Hos vuxna och äldre är sväljnings-
svårigheter oftast kopplade till neuro-
logiska sjukdomar som stroke, multipel 
skleros (MS), Parkinsons sjukdom, 
Alzheimers sjukdom eller Amyotrofisk 
lateralskleros (ALS).

Sväljningssvårigheter är också ett 
alarmsymtom på cancer i matstrupen, 
esofaguscancer, eller i övergången 
mellan matstrupe och magsäck. Vid 
sväljningssvårigheter rekommenderas 
kontakt med läkare för utredning av 

orsaken till symtomen, vilket innefattar 
röntgenundersökningar och eventuellt 
endoskopisk undersökning.

Viktigt att allmänläkare har goda 
kunskaper om tidiga symtom 
Omkring 70 procent av all cancer 
upptäcks av allmänläkare i primär-
vården, även om slutlig diagnos ställs 
på sjukhus eller specialistmottagning. 
Därför är det viktigt att allmänläkare 
har goda kunskaper om tidiga symtom 
och att det finns ett gott samarbete 
mellan primärvård och slutenvård.

De allra flesta patienter med alarm-
symtom har inte cancer och allmänna 
symptom som trötthet och smärta kan 
vara av övergående karaktär, eller bero 
på andra vanliga, mindre allvarliga 
sjukdomar. Därför är det viktigt att 
det finns tydliga kriterier för när olika 
alarmsymtom och andra tecken kan tyda 
på cancer, så att remiss som skickas 
från primärvården till den specialiserade 
vården handläggs snabbt.

En allmänläkare kan träffa flera 
tusen patienter per år, men i snitt är 
det bara några promille av dem som har 
cancer. Det är en annan av förkla-
ringarna till att det kan vara svårt att 
upptäcka sjukdomen tidigt.

En lathund riktad till allmänläkare
RCC Väst har tagit fram en lathund 
som riktar sig till allmänläkare, med 
alarmsymtom och allmänna symtom 
som kan signalera cancer. Den 
innehåller listor över symtom per 
diagnos och förslag på utredning. 

Lathunden är inget facit utan ska 
ses som en vägledning. Man ska så klart 
använda sina kunskaper, sin erfarenhet 
och sin kliniska blick i alla övervä-
ganden. Sen får man inte glömma att 
majoriteten som söker för dessa symtom 
inte har cancer. Men det är inte mindre 
viktigt att hitta dessa fall för det. 

Lathunden finns att ladda ner eller 
beställa på RCC:s hemsida. •• Anemi

• Blodig upphostning (hemoptys)
• Knuta i bröstet
• Knöl i prostatan (upptäcks vid 

prostatapalpation, ofta efter 
PSA-prov)

• Postmenopausal gynblödning
• Sväljsvårigheter (dysfagi)
• Synligt blod i avföringen
• Synligt blod i urinen (makro-

skopisk hematuri)

Alarmsymton på cancer

1. www.cancercentrum.se/

vast/vara-uppdrag/preven-

tion-och-tidig-upptackt/alarm-

symtom/

2. www.kunskapsbanken.

cancercentrum.se/diagnoser/

alarmsymtom/alarmsymtom/
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Frisk med förhöjd risk 
- Att insjukna i en cancersjukdom 

Jenny Pettersson
Specialistsjuksköterska inom onkologi och genetisk vägledare, 
onkogenetisk mottagning, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Syftet med onkogenetisk mottagningsverksamhet är att arbeta förebyggande. 
Det gör vi genom att ta reda på om det finns en ärftlighet i familjen för 
cancer och att identifiera vem eller vilka i familjen som har en ökad risk att 
insjukna i cancer samt att erbjuda dessa personer regelbundna kontroller 
eller förebyggande åtgärder. Detta kan förhindra insjuknanden i cancer eller 
skapa förutsättningar för tidig upptäckt, vilket ofta är mycket viktigt för att 
säkerställa en god prognos.

A
rbetet på en onkogenetisk 

 mottagning innebär kartlägg-
 n ing av familjer som har unga 
 insjuknande i cancer, flera 

generationer av insjuknande av samma 
sorts cancer eller i cancersjukdomar 
som hör samman med varandra. De 
vanligaste orsakerna till utredning är 
misstanke om ärftlig bröst-, äggstocks-, 
tjocktarms- eller hudcancer. 

När en ärftlighet påvisats möjliggör 
det för friska personer i släkten att 
få reda på om de har en ökad risk att 
själva insjukna i en specifik cancer 
och på så vis få möjlighet att genom 
extra kontroller eller förebyggande 
operationer tidigt upptäcka eller till 
och med förhindra ett insjuknande. De 
som inte är bärare av anlaget har inte 
förhöjd risk att insjukna i cancer, utan 
har samma risk som alla i befolkningen. 
I utredningar där ingen ärftlighet hittas, 
görs en bedömning utifrån hur det ser 
ut med cancerfallen i släkten.

Onkogenetiska mottagningen i Jön-
köping startades 2013 och är den första 
mottagningen i Sverige på länsnivå. 
Den drivs av onkologisjuksköterskor 
och vårdadministratörer i ett nära 
samarbete med genetiker från Univer-
sitetssjukhuset i Linköping. Att finnas 
nära de kliniker som diagnostiserar och 
behandlar patienten har hos personalen 

lett till en ökad kunskap kring ärftlighet 
och bidragit till att fler personer fått 
möjlighet att utreda om de har förhöjda 
risker i sina familjer. För att säkerställa 
att alla familjemedlemmar får möjlighet 
till utredning och uppföljning på lika 
villkor finns ett samarbete med övriga 
onkogenetisk mottagningar i landet. 
Mottagningar som erbjuder genetisk 
utredning finns i Lund, Göteborg, Jön-
köping, Linköping, Stockholm, Uppsala 
och Umeå.

Remiss för utredning
Det ser olika ut i landet när det gäller 
remiss för utredning av ärftlighet, 
varför man behöver kontakta vård-
givare där man bor för att få reda på 
om det är remisstvång eller inte. I 
Jönköping har vi möjlighet att upprätta 
egenremisser på dem som kontaktar 
oss, men vi tar även emot remisser från 
både primärvård och specialistsjukvård. 
De flesta remisser som kommer till vår 
mottagning gäller patienter som själva 
insjuknat i cancer.  

Utredningen kan vara vägledande i 
val av operationsmetod vid till exempel 
BRCA1-, BRCA2-, PALB2- eller 
TP53-mutationer. Vid ärftlighet i någon 
av dessa gener har patienten en hög 
risk att insjukna i en förnyad bröst-
cancer varför det finns ett värde i att 

erbjuda total mastektomi med rekon-
struktion istället för bröstbevarande 
operation. Strålbehandling är dessutom 
kontraindicerat vid en ärftlighet i 
TP53-genen och dessa patienter behöver 
därför genomgå total mastektomi för att 
inte riskera en ny malignitet på grund 
av strålbehandlingen. Utredningen 
kan även vara avgörande för val av 
behandling, då vissa mutationer så som 
till exempel BRCA idag är behand-
lingsprediktiva vid både bröst- och 
äggstockscancer och ger möjlighet att 
behandla med PARP-hämmare.

Egenremisser eller remisser från 
primärvården hanterar oftare individer 
som själva är friska men som söker på 
grund av rädsla att insjukna i cancer.  
I dessa fall handlar det om att ta deras 
oro på allvar och erbjuda utredning om 
indikation utifrån vårdprogram finns. 
För att genomföra en genetisk analys 
behövs i regel ett blodprov från en 
person som själv insjuknat i cancer. 
Om alla som haft cancer har avlidit, kan 
man oftast göra en begränsad genetisk 
utredning på sparat tumörmaterial från 
en operation.

Nedärvningsmönster
Ärftlighet när det gäller cancer följer 
oftast ett dominant nedärvningsmönster 
vilket innebär att det är 50 procent 

Illustration: denisism
agilovt / stock.adobe.com
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Figur 1. Autosomalt dominant nedärvning. Källa: Socialstyrelsen
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sannolikhet att man för ett anlag med 
ärftlighet vidare till var och ett av sina 
barn. Om en person inte är bärare kan 
anlaget inte föras vidare till nästa gene-
ration och personen har då inte någon 
förhöjd risk att själv insjukna. Om man 
bär på en ärftlighet är man fortfarande 
en frisk person men med förhöjd risk 
att själv insjukna i cancer. 

Den förhöjda risken gäller enbart 
cancersjukdomar som är sammankopp-
lade med den påvisade ärftligheten, 
till exempel ger mutation i CDKN2A 
en ökad risk att insjukna i hud- och 
bukspottkörtelcancer till skillnad från 
en mutation i BRCA1 som ger en ökad 
risk att insjukna i bröst- och äggstock-
scancer. Mutationen har oftast nedsatt 
genomslagskraft varför risken att 
insjukna kan variera för olika diagnoser. 
Men gemensamt för all ärftlighet är 
att risken överstiger den allmänna 
bakgrundsrisken för befolkningen 
i allmänhet och därför finns det ett 
värde i att erbjuda friska personer med 

förhöjd risk kontrollprogram så att de 
får fortsätta att vara friska.
Se figur 1. ARROW-SQUARE-UP

Fallbeskrivning
Anna söker mottagningen på grund av 
oro att insjukna i bröst- och äggstock-
scancer. Hon är själv frisk men hennes 
syster Maria insjuknade i bröstcancer 
vid 44 års ålder och hennes mamma 
Ulla när hon var 50 år. Annas moster 
Karin insjuknade i äggstockscancer 
vid 61 års ålder och avled när hon var 
65 år. Annas mormor Elsa insjuknade i 
bröstcancer vid 65 års ålder och avled 
vid 70 års ålder.

Vid start behöver Anna fylla i ett 
formulär med uppgifter om sin släkt, 
hur stora syskonskarorna varit, cancer-
sjukdomar och eventuella dödsorsaker. 
Speciellt viktigt är insjuknandeålder vid 
cancerdiagnos. Därefter inhämtar Anna 
samtycken från släktingar som varit 
sjuka i cancer, så att vi kan verifiera 
diagnoserna från Cancerregistret eller 

journal. När dessa uppgifter finns, ritar 
vi upp ett släktträd. Släktträdet byggs 
upp utifrån informationen i formuläret 
som sedan utgör grunden för ärftlig-
hetsbedömningen.

Anna kallas på ett mottagningsbesök 
tillsammans med sin syster Maria, för-
utsatt att systern samtycker till det och 
att de är boende i samma region. Under 
besöket ges information om ärftlighet 
kring bröst- och äggstockscancer, 
nedärvningsmönster, kontrollprogram 
vid ärftlighet och genetisk vägledning. 
Systern Maria lämnar ett blodprov som 
skickas för genetisk analys. Analysen 
är en screening som undersöker flera 
gener som kan höra samman med bröst- 
och äggstockscancer. 
Se figur 2. External-link-square

När analyssvar inkommer kallas systern 
Maria på mottagningsbesök om vi har 
påvisat en ärftlighet i hennes blodprov. 
Nu finns det möjlighet för de som 
önskar i hennes familj att genomgå 
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anlagsbärartestning. Denna analys kan 
erbjudas de i familjen som visas med 
pil i figur 3. Vid en anlagsbärartestning 
analyseras enbart den delen av genen 
där man tidigare hittat en skada hos den 
i släkten där ärftligheten först påvisats. 
Svar från en anlagsbärartestning kan 
enbart bli bärare av ärftlighet eller inte 
bärare av ärftlighet. 

Om ärftlighet påvisas i till exempel 
BRCA1-genen, kommer kvinnliga bärare 
att erbjudas årliga bröstkontroller med 
mammografi, ultraljud och MR-under-
sökning av brösten från 25 års ålder 
samt rekommendation om förebyggande 
operation av äggstockar när de närmar 
sig klimakteriet. Även förebyggande 
operation med tillhörande rekonstruk-
tion av brösten kan erbjudas om kvinnan 
själv önskar. Manliga bärare har ingen 
ökad risk att själva insjukna i cancer och 
därför erbjuds de inte något kontroll-
program, men de kan föra anlaget vidare 
varför vi även erbjuder män att ta reda 
på om de är bärare eller inte.

Om analyssvaret inte påvisar någon 
ärftlighet kan vi inte erbjuda testning, 
men eventuella kontroller för släktingar. 
Med ett släktträd enligt figur 3 skulle 
vi rekommendera Maria, syster Anna, 
mor Ulla, kusin Malin samt moster Lena 
årliga bröstkontroller med mammografi 
och ultraljud med start från 39 års 
ålder, det vill säga fem år innan det 
yngsta insjuknandet i familjen.
Se figur 3. Arrow-square-left

Gen Etik
Att arbeta med genetik innebär ett 
ansvar för att upprätthålla en god etik 
inom området. Vi måste vara lyhörda 
för vad patienten önskar få reda på vid 
en utredning samt vilka farhågor och 
föreställningar de har med sig. De allra 
flesta som söker för en utredning bär 
redan på en oro för att själva insjukna 
och har ofta en tanke om att sjukdomen 
i familjen är ärftlig. För dessa personer 
kan en utredning vara en hjälp i att 
sortera känslor, sätta ord på sin oro och 
konkret vara ett redskap i att få reda 
på om oron är befogad eller inte. Men 
om vi med vår iver att hitta en ärftlighet 
skapar oro i en familj har vi till stor del 
misslyckats i vårt uppdrag att arbeta 
förebyggande eftersom utredningarna 
ska syfta till att förebygga insjuknande 
i cancer eller skapa förutsättningar till 
tidig upptäckt av sjukdom. •Figur 3.

Figur 2.
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Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent

Hon forskar om mättekniska 
principer för mätningar av  
mänskligt beteende och upplevelser

Fil.dr, onkologisjuksköterskan Marie-Louise Möllerberg:

Marie-Louise Möllerberg är en disputerad specialistutbildad sjuksköterska 
inom palliativ vård som idag forskar på mättekniska principer för mätningar 
av mänskligt beteende och upplevelser, så kallade kategoriskt baserade 
mätningar eller ”mjuka värden”. Hennes arbetsplats sedan ett år tillbaka är 
något så ovanligt för en sjuksköterska som Sveriges forskningsinstitut och 
innovationspartner, RISE (Research Institutes of Sweden AB). 

–Jag är visserligen, vad jag känner 
till, den enda sjuksköterskan som är 
anställd här men det är inte så konstigt 
som det kanske låter. Min huvudsakliga 
forskning riktar sig mot hälso- och 
sjukvården där jag, tillsammans med 
kollegor, på olika sätt tittar på hur 
hälsomässiga och sociala värden kan 
mätas på ett mer tillförlitligt och 
kvalitetssäkrat sätt, säger Marie-Louise 
via en datorskärm från kontoret i Lund 
som hon arbetar från idag. Sedan i mars 
arbetar hon annars mestadels hemifrån. 

RISE har en intern satsning på en 
kunskapsplattform, där Marie-Louise 
är biträdande projektledare, Centrum 
för Kategoriskt Baserade Mätningar, 
vars mål är att etablera en mätkvalitets-
infrastruktur (en struktur för kunskap, 
system, tjänster och organisation). 
Centrum för Kategoriskt Baserade 
Mätningar vill ha en neutral och 
oberoende roll för att ge Sverige tillgång 
till jämförbara, valida och tillförlitliga 
resultat och ska ses som ett komple-
ment till befintliga mät-, uppföljnings- 
och utvärderingssystem.

Det typiska för en kategoriskt 
baserad mätning, berättar hon, är en 
mätning som görs med ett begränsat 
antal möjliga resultat (t ex enkätsvar) 

och det ger så kallad ordinal data. Det 
innebär att data kan rangordnas, men 
det finns inget tydligt numeriskt värde 
på alternativen eller skillnaderna dem 
emellan. Ofta summeras dock enkätens 
svar till ett resultat vilket är problema-
tiskt eftersom dessa i själva verket är 
icke-linjära data som varken lämpar sig 
för enklare beräkningar av summor, 
medelvärden eller statistiska analyser. 
Ofta är det en person som beskriver 
sin egen situation genom att besvara 
frågor, men det kan också vara att 
någon bedöms eller testas av en annan 
person eller att en verksamhet bedöms. 
Denna typ av mätning fyller idag en allt 
viktigare funktion som beslutsunderlag, 
bland annat inom hälso- och sjukvården 
genom till exempel kvalitetsregistren.

– Det känns som en väldigt angelägen 
forskning. För att säkerställa att vi får in 
tillförlitliga och jämförbara mätresultat 
även vid självskattningar finns två 
centrala begrepp, metrologisk spårbar-
het och mätosäkerheter. Detta kan göras 
genom Rasch Measurement Theory, 
förklarar Marie-Louise ch fortsätter:

– Med Rasch-formeln genereras 
mätvärden för personens förmåga (t ex 
läsförmåga) och uppgiftens svårighets-
grad (bokens text kan varieras mellan  

”Det var med 
de svårast sjuka 
patienterna som 

jag tyckte jag 
kunde göra  

mest nytta.”
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I huvudet på en forskare

I huvudet på MarieLouise 
Möllerberg just nu:

Forts. nästa sida

till exempel lättläst och svårläst). 
Rasch-analysen bidrar till information 
om hur olika frågor i en enkät fungerar 
tillsammans och är alltså ett viktigt verk-
tyg för att utvärdera om en enkät kan/
bör användas och inte minst hur enkäten 
kan utvecklas eller kompletteras.

Lång klinisk bakgrund
Även om Marie-Louise nu trivs fantas-
tiskt bra på RISE, var det inte självklart 
att hon efter 28 år med nära klinisk 
koppling skulle våga ta steget. Vi talar 
om en person som redan vid sju års ålder 
engagerade sig i Röda korset och som 
redan då bestämde sig för att det var 
med människor hon ville arbeta. När hon 
var 20 år var hon färdig sjuksköterska.

– De fem första åren arbetade jag 
på en kirurgavdelning, där många var 
cancerpatienter. Jag kände att det var 
med de svårast sjuka patienterna som 
jag tyckte jag kunde göra mest nytta. 
Det lockade mig. Jag började sedan 
på en gyn-onkologisk avdelning samt 
jobbade under den tiden också ett par 
år i Uganda, bland annat med svårt 
AIDS-sjuka patienter.

Inriktningen var klar. Hon vidareut-
bildade sig till specialistsjuksköterska 
inom palliativ vård. Den ledde till åtta 
lärorika och givande år inom ASIH, följt 
av några spännande år på Medicinsk 
Behandlings Enhet (cytostatikamottag-
ning) i Lund samt även med uppbygg-
nad av kontaktsjuksköterskefunktionen 
för lymfompatienter. Då hade också 
intresset för forskning väckts. Inte minst 
blev hon, säger hon, inspirerad av sina 
kollegor inom Sjuksköterskor i cancer-
vård under de tio år mellan 2002 och 
2012 som hon satt i dess styrelse som 
föreningens kassör. Hon tog en magis-
terexamen och en masterexamen och 
blev 2013 antagen till forskarutbildning 
vid Linnéuniversitetet. Hon doktorerade 
nästan fem år senare.

Avhandling om hur  
närstående påverkas 
Hennes avhandling, Families’ life situa-
tion when living with cancer: Aspects 
of health and family sense of cohe-
rence, undersökte hur familjen påverkas 

av att leva med cancer. Hon tittade 
också på om begreppet ”känsla av 
sammanhang i familjen” är ett begrepp 
som kan hjälpa cancervården att 
identifiera familjer som riskerar ohälsa 
och minskat välbefinnande. För att 
kunna mäta det senare utvärderade hon 
ett frågeformulär, FSOC-S, som mäter 
just det. I samband med det började 
intresset för tillförlitliga mätningar. Via 
workshops som anordnades av PMhealth 
(Nationellt nätverk för psykometri), fick 
hon för övrigt kontakt med medarbetare 
från sin framtida arbetsgivare RISE för 
första gången.

Ämnet för avhandling valdes 
mycket utifrån Marie-Louises egna 
erfarenheter. Under åren på ASIH var 
de närståendes välbefinnande och 
stödet till dem en viktig del av arbetet. 
På cytostatikamottagningen fanns det 
däremot i princip ingen plats för dem. 
Det, menar hon, gällde inom cancervår-
den relativt generellt. Det är först på 
senare år man börjat förstå de närståen-
des betydelse. 

Efter doktorsavhandlingen återgick 
Marie-Louise till arbetet på Medicinsk 
Behandlingsenhet och arbetade patient-
nära med cytostatikabehandlingar, 
utvecklingsarbete både vid enheten och 
klinikövergripande samt en del forskning 
framförallt med patienter som genom-
gick protonbehandling i Uppsala.

– Jag tänkte hela tiden att det är 
där, ute i verksamheten, min forskning 
kunde göra mest nytta. Jag arbetade där 

i två år men blev efter hand understimu-
lerad över de små möjligheter jag i prak-
tiken fick till vetenskaplig utveckling i 
min tjänst. Och så visade det sig att det 
stora statliga forskningsinstitutet, RISE, 
hade en spännande tjänst att erbjuda. 

Spännande projekt 
Marie-Louise är involverad i flera olika 
projekt och frågeställningar på RISE, 
varav de flesta involverar kategoriskt 
baserade mätningar inom hälso- och 
sjukvården. Hon känner att hon här 
faktiskt kan bidra med värdefull ny 
kunskap även utanför den kliniska 
verksamheten. 

– Vinsten blir naturligtvis väldigt stor 
om hälsomässiga och sociala värden kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Genom 
kvalitetssäkrade mätningar kan kvali-
teten i interventioner, verksamhetsut-
veckling, upphandling och innovationer 
förbättras. Det gäller såväl för enskilda 
personer som för verksamheter på 
kommunal, regional eller nationell nivå, 
konstaterar Marie-Louise.

Ett sådant projekt ligger nära hennes 
eget avhandlingsarbete. Det handlar 
om bemötande och delaktighet och 
gäller såväl patienter som närstående 
och berör personalen på en onkologisk 
behandlingsenhet i Malmö. 

– Vi har genomfört en enkätunder-
sökning som just nu analyseras. Nästa 
steg blir att tillsammans med personalen 
på enheten gå igenom resultaten, finna 
eventuella förbättringsområden och 

20% Planering/
ansökning nya 
projekt

35% Befintliga 
projekt

5% Hinna hem till 
träningspasset

40% Möten
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därefter genomföra en intervention och 
slutligen mäta effekten av interventio-
nen genom en ny enkätundersökning.  

Ett annat spännande projekt med 
potentiellt stor bäring för framtiden 
gäller att ta fram, demonstrera, och 
utvärdera ett sammansatt digitalt 
verktyg, som erbjuder ett helhetsstöd 
kring egenvårdsinsatser; en digital, 
teambaserad, och därtill personcentre-
rad funktionalitet för njurtransplante-
rade personer. Det digitala verktyget 
underlättar regelbunden uppföljning 
för att säkerställa bibehållen motivation 
och kvalitet i egenvården. Användarna 
kan därmed kallas till mottagningsbesök 
när behov finns varvid resurserna hos 
vårdgivaren används till rätt patient i 
rätt tid. 

Projektet drivs i samarbete med 
Njurmedicinska kliniken, akademin 
(Lunds universitet) och näringslivet 
(ett nystartat och ett stort teknikfö-
retag). RISE hjälper till att utvärdera 
projektet, både ur patient- och 
personalperspektiv.

För STRAMA, Samverkan mot 
antibiotikaresistens, är Marie-Louise 
involverad i arbetet med att identi-
fiera indikatorer på antibiotikasmart 
arbetssätt samt utvärdera ett nationellt 
rondkort som tagits fram för att 
uppmärksamma användningen av anti-
biotika idag. Om de inte längre används 
i den utsträckning som är önskvärt, vad 
behöver göras för förändringar?

RISE har även flera internationella 
samarbeten. Marie-Louise ingår i ett 

EIT-finansierat (European Institute 
of Innovation and Technology) 
projekt som utvecklar en app och 
en plattform för att förebygga olika 
metaboliska symtom som riskerar att 
orsaka sjukdom, bland annat cancer. 
Det handlar helt enkelt om att hjälpa 
vanliga personer att välja och bibehålla 
en hälsosam livsstil. 

Appen och plattformen kommer att 
börja testas nästa år i Sverige, Belgien 
och Tyskland. 

Det låter som att det är en hel del 
arbete för det här numrets forskare. 
Men det är inget Marie-Louise tycker 
gör något. Tvärtom. 

– Jag behöver lite utmaningar för 
att trivas. Det är roligt när det händer 
mycket.•

Johanna Ulfvarson
Leg.sjuksköterska, Med.Dr, Docent, Sakkunnig forskning och eHälsa

Sjuksköterskor  
springer för hälsa och liv
2020 har av WHO utsetts till sjuksköterskans och barnmorskans år. För att uppmärksamma 
detta samt att det i år är 200 år sedan Florence Nightingale föddes tog Johanna Ulfvarson 
på Svensk Sjuksköterskeförening initiativet till att arrangera en stafett för sjuksköterskor, 
barnmorskor samt sjuksköterskestudenter. En stafett/budkavle som skulle starta i Kiruna 
och sedan ringla sig genom landet ned till Trelleborg. Som av en händelse råkar denna sträcka 
vara 200 mil. Styrelsen för Svensk sjuksköterskeförening beslutade att budkavlen skulle 
genomföras och pengar avsattes för detta ändamål

M
ålet med initiativet är att 
främja sjuksköterskors hälsa 
genom att öka deras motiva-
tion för löpträning. För att 

kunna ta hand om andra måste man börja 
med att ta hand om sig själv.

Startdatum sattes till 15 mars i 
Kiruna och planen var att budkavlen 
skulle gå i mål i Trelleborg vid mid-
sommar. Via personliga kontakter och 
sociala medier rekryterades löpare 
bland sjuksköterskor, barnmorskor och 
sjuksköterskestudenter.

Utbrottet av Covid-19 pandemin gjorde 
dock att Svensk sjuksköterske förenings 
styrelse beslöt att först skjuta fram 
starten av budkavlen till augusti 2020. 
Då pandemin fortsatte att ha Sverige 

och världen i sitt grepp under sommaren 
bedömdes det inte som ansvarsfullt att 
genomföra stafetten som planerat. Istället 
beslöts det att budkavlen skulle bli virtuell 
så att de deltagande sjuksköterskorna, 
barnmorskorna och sjuksköterskestuden-
terna kunde delta genom att springa för 
sig själva på sin hemmaplan.

RaceOne anlitades för tidtagning 
och sammanräkning av sprungna 
kilometer. RaceOne har utvecklat en 
applikation där användarna dels kan 
hitta lopp, dels följa deltagare samt 
anmäla sig till olika tävlingar.

Virtuell budkavel
Den 15 augusti gick startskottet för den 
virtuella budkavlen. Under perioden 

15 augusti till den 30 september 
kunde deltagarna anmäla sig på 
budkavlens hemsida: www.xn--sjuk-
skterskorspringer-mec.se, ladda 
ned applikationen från RaceOne och 
delta. Deltagarantalet övergick snabbt 
arrangörernas vildaste förväntan.

Fram till den sista september 
hade 753 personer registrerat sig på 
hemsidan. Tillsammans har de sprungit 
489 mil, det vill säga mer än dubbelt så 
långt som den planerade sträckan från 
Kiruna till Trelleborg.

Det är vår förhoppning att Sjukskö-
terskor springer för hälsa och liv- 
Virtuellt ska bli årligen återkommande 
och att vi framtiden även ska kunna 
utmana andra professioner. •
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Den virtuella konferensen

Rapporter från EONS13 och ESMO 
Årets ESMO /EONS konferens var planerad att äga rum i Madrid i september 2020, 
men i somras kom beskedet, som var väntat, att konferensen hade konverterats 
till digital. Det var första erfarenheten av att delta på en större digital konferens 
för båda våra rapportörer, Bodil Westman och Charlotta Bergström. Så här 
kommenterar de den erfarenheten. Läs sedan deras respektive rapporter.

–Jag upplevde att det fungerade 
utmärkt, säger Bodil Westman. Lite tek-
nikstrul förekom, liksom vid konferenser 
på plats, men vi fick via föreläsningarna 
små glimtar av hem och arbetsplatser 
som syntes i bakgrunden. Denna konfe-
rens gav inte heller som vanligt ett stort 
antal steg som brukar behövas för att 
ta sig mellan de olika konferenssalarna. 
Denna gång fanns de i olika kanaler bara 
ett par musklick bort.

Charlotta Bergström säger sig att 
så här efteråt kunna se både för-och 

nackdelar med en digital konferens:
– Fördelarna är såklart att det både 

blir billigare och miljövänligare. Men, 
den stora nackdelen är att man missar 
det sociala nätverkandet i pauserna 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
som faktiskt är en lika viktig del av 
konferensen som föreläsningarna. Jag 
saknade också känslan av att sitta i 
händelsernas centrum, att se interak-
tionen mellan föreläsare och publik. 
Det kändes stelt och ensamt att sitta 
hemma på sin kammare och se alla 

excellenta föreläsare på datorn utan 
att själv få vara med. Vidare var det 
svårt att hålla koncentrationen framför 
en dator en hel eftermiddag i flera 
dagar i sträck.

– Konferensen genomfördes i alla 
fall mycket bra, över förväntan, det 
märktes att man lagt ner mycket tid 
och energi på att få allt att funka. 
Teknologin fungerade mestadels exem-
plariskt, tiderna hölls exakta och det 
var intressanta ämnen och engagerade 
föreläsare, konstaterar Charlotta. 

Forts. nästa sida

Montage: panitan / stock.adobe.com, Pixabay
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N
icolas Schmit, EU-kommi-
sionär för arbete och sociala 
rättigheter, pekade på hur 
viktiga sjuksköterskor och 

omvårdnad varit och är under pande-
min och gjorde kopplingen till Florence 
Nightingale och hennes insatser för 
hygien. Han lyfte även vikten av perso-
nalsäkerhet och berättade att ett nytt 
direktiv kring carcinogena och muta-
gena ämnen vid arbetsplatser kommer 
inom kort. Cindy Franssen, medlem i 
Europaparlamentet och i kommittén för 
cancer, berättade om EU-parlamentets 
arbete med en europeisk cancerplan 
som kommer att läggas fram i slutet 
av året. Viktiga komponenter i den är 
prevention, miljöfaktorer (tex kemiska 
föroreningar), innovativ teknologi 
(tex AI), behandling av cancer och att 
patientens ska vara ”at tha heart of the 
masterplan”.

Efter rapporterna från EU var det 
dags för Marilys Corbex, från WHOs 
Europakontor. Hon lyfte hur viktiga 
sjuksköterskor inom cancervård var i 
preventionsarbetet och för att minska 
ojämlikheterna i befolkningens hälsa. 
WHO stödjer att sjuksköterskor ska få 
en tydligare roll och ett utökat ansvar 
inom cancervården. Hon menar att 
sjuksköterskor är en nyckel för att alla 
delar av cancervården ska fungera; 
prevention, tidig upptäckt, behandling 
och palliativ vård.

Marilys Corbex, lyfte även hon 
prevention som viktigt för alla länder 
att prioritera. WHO har tagit fram en 
”best buy” för att hjälpa till med priori-
teringar, vad ger störst effekt för peng-
arna.  Att arbeta för att människor inte 
får cancer genom att lyfta en hälsosam 
livsstil är oerhört viktigt men även att 
ge tillgång till vaccin, som HPV-vaccin 
och screening är kostnadseffektivt både 
i pengar och för människors hälsa.

Egenvård och patientutbildning
Manuela Eicher, från Schweiz, pratade 
om hur och varför vi måste stötta 
patienters egenvård. Hon beskrev att 
det inte finns någon evidens för vilken 
typ av stöd som fungerar bäst eller 
hur en patientutbildning ska utformas. 
Grunden är att en behovsbedömning 
görs och att en plan görs för hur 
behoven ska mötas. Hon konstaterar 
att patienter och sjuksköterskor har 
behov av kompetens i problemlösning, 
beslutsfattande, självskattning, att sätta 
mål och samverka för att patienterna 
ska få relevant stöd i egenvård. 

Manuela berättade om ett projekt, 
Symptom Navi Program, där de 
utvecklar en web-lösning med stöd till 
egenvård. Syftet är att skapa en kultur 
där patienterna är aktiva i beslut kring 
egenvård. I lösningen ska skattning av 
behov, information om olika symtom/
besvär och vilka egenvårdsaktiviteter 

som är relevanta för respektive 
symtom/besvär.

Hur har covid19 påverkat 
cancerpatienterna?
Bettina Ryll, representant för 
Melanoma patient network Europa, 
beskrev att patientnätverken sett 
att den tidiga delen av vårdkedjan 
påverkats betydligt mer än den senare. 
Förutom att resurser omfördelats från 
utredning så har patienter inte vågat 
söka vård. Patientnätverken i Europa 
har noterat och imponerats av den 
anpassning och innovation av cancer-
vården som skett för att till exempel 
optimera flöden, för att minska tiden 
patienten vistats på sjukhuset och olika 
web-lösningar för kommunikation.

Sara Colomer-Lahiguera, från 
Schweiz, rapporterade från deras 
studie om patienters erfarenheter av 
corona pandemin. De tittade på olika 
nätforum för patienter med cancer 
och gjorde en innehållsanalys. Det 
som främst diskuterades var det ”nya 
normala” och behovet av råd– hur han-
tera cancerbehandlingen, hur hantera 
smittorisk. Reaktioner av rädsla, oro, 
ensamhet och frustration uttrycktes 
och både över förseningar i behandling 
och omorganisation av mottagningar 
och avdelningar. 

Valentina Biagioli, från Italien, 
beskrev patienters upplevelse under 

Bodil Westman
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård

”Coronapandemin märktes redan  
vid konferensens öppningsceremoni”
Coronapandemin märktes redan vid ESMO:s öppningsceremoni. För ovanlighetens 
skull inleddes den inte av någon stor forskare inom cancer utan av dr Anthony 
Fauci, chef för  National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) i 
USA, som föreläste om utveckling och kunskapsläge runt Coronaviruset och 
Covid-19.  Andreas Charalambous, ordförande i EONS, öppnade EONS 13 och Julio 
de la Torre-Montero, från Spaniens nationella förening för sjuksköterskor inom 
cancervård välkomnade till ”Madrid”. Under öppningssessionen lyftes att 2020 är 
Sjuksköterskans och barnmorskans år och då framförallt vikten av sjuksköterskor 
inom cancervården.
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den italienska lockdown. Det patien-
terna beskrev som den värsta negativa 
konsekvensen av isoleringen var den 
förlorade friheten ”förlusten av det 
vardagliga livet” att umgås med familj 
och vänner och oron och osäkerheten 
för risken att bli smittad och för eko-
nomiska konsekvenser. Att få stöd av 
familj och vänner, att ha husdjur samt 
tillgång till tekniska läsningar för att 
upprätthålla kontakt och tillgången till 
trädgård underlättade isoleringen.

Helena Ullgren, Sverige, berättade 
om deras sjuksköterskeledda triage 
som startades vid entrén till kliniken 
där patienter som skulle till mottagning, 
cytostatikabehandling och strålbe-
handling fångades upp. Alla patienter 
tillfrågades om symtom som kunde 
relateras till covid-19 och en tempkon-
troll gjordes. Syftet var att skapa en 
säker miljö för risk-patienter genom 
att hitta patienter med eventuellt 
pågående covid-19 infektion så att de 
inte kom i kontakt med friska patienter. 
Genom arbetssättet kunde planerade 
behandlingar genomföras.

Stöd till närstående
Johan De Munter, Belgien, berättade 
om deras forskning kring stöd till 
föräldrar som har tonåringar och unga 
vuxna med cancer. För barnen är detta 
en tid då de vill bryta sig loss från 
föräldrarna och starta ett självständigt 
liv. En cancerdiagnos kastar dem 
ofta tillbaka till en beroendeställning 
till föräldrarna och rollerna tvingas 
förändras. Hur kan föräldrar hantera 
situationen och vilket stöd behöver de 
av sjuksköterskan var bakgrunden till 
den studie Johan rapporterade om. De 
erfarenheter föräldrarna pratade om i 
den intervjuer som gjordes var balansen 
mellan att vara vårdare, förälder och 
kommunikatör med alla i och runt om 
familjen. De upplevde att de behövde 
vara talesperson för sitt barn och stå 
upp för dennes rättigheter samtidigt 
som de ville skydda det. Föräldrarna 
funderade också på hur framtiden 
skulle se ut både för dem och för 
barnen. Resultatet blev ett häfte som 
tar upp de områden som föräldrarna 
i studien lyfte och ger information 

och råd i situationen. Ett viktigt syfte 
med häftet var också att visa på det 
normala i reaktioner och ge möjlighet 
att prata om situationen som vårdare 
och förälder.

Yvonne Becque, Nederländerna, 
berättade om projektet InCaSu@
home (Informal Caregivers Support 
at home). De var intresserade av Hur 
kan sjuksköterskor stödja närstående 
och vilka interventioner är effektiva? 
En intervjustudie med sjuksköterskor 
i palliativ vård om stöd till närstående 
visade behov av följande:
 1.  Identifiera behoven. Sjuksköter-

skorna uppgav att de var vanare att 
fråga efter patienternas behov och 
missade ofta närståendes behov. 

 2. Psykosocialt stöd och kunskap 
kring sjukdomsstadier och kring 
döendet. Behov fanns även av stöd 
i beslutsprocesser kring behandling 
och var patienten skulle vårdas i 
slutet av livet.

3. Känslomässigt stöd.
4. Ordna avlastning.

Sjuksköterskorna uppgav att 
närståendes behov inte efterfrågades 
strukturerat utan mer utifrån känsla, 
om det kom upp som en naturlig del 
av ett samtal. Sjuksköterskorna ansåg 
att mer evidensbaserade verktyg för 
bedömning behövs.

Yvonne redogjorde även för det 
kunskapsläge kring stöd till närstående 
som finns. Forskning visar att interven-
tioner bestående av flera komponenter 
är mest effektiva och strukturerade 
behovsbedömningar och psykosocialt 
stöd bör ingå. För att interventionerna 
ska lyckas krävs att sjuksköterskorna 
får utbildning i strukturerad behovsbe-
dömning, när bedömning av behov ska 
göras och vilka åtgärder som är aktuella 
för de olika behoven.

Antonis Tryphonos från Cypern gav 
en bild av hur närstående upplever situ-
ationen som vårdare. Han beskrev att 
situationen kan upplevas som viktig och 
meningsfull men även överväldigande 
och fysiskt och psykiskt utmattande. 
Upplevelse av isolering är även vanligt 
hos de närstående. Antonis föreslog att 
närstående ska tillfrågas om:
• Vad behöver du för att kunna ge 

stöd till din närstående?
• Hur hanterar du situationen som  

vårdare tillsammans med övriga 
åtaganden i vardagen?

• Tar du hand om dig själv? 
• Hur mår du känslomässigt?

Stöd till sjuksköterskor
René Schwendimann, Schweiz, pratade 
om vilket stöd sjuksköterskor som 
begår misstag behöver. 

Det är inte bara patienter och när-
stående som drabbas vid en vårdskada, 
även personalen som orsakat den drab-
bas. En systematisk sammanställning 
av Busch och medarbetare från 2019, 
visade att 81 procent av sjuksköterskor 
som varit involverade i en vårdskada 
har besvärande minnen – ofta glömmer 
de aldrig händelsen och 75 procent 
upplever en ilska mot sig själva över det 
inträffade (hur kunde det hända? varför 
gjorde jag så? I en studie av Ullström, 
2014, visar att känslor av misslyckande 
och otillräcklighet finns under kortare 
eller längre tid. Man behöver prata om 
det inträffade och få stöd från ledning 
och kollegor att bearbeta händelsen för 
att kunna fungera fullt ut professionellt 
igen. Forskning visar att 60 procent av 
sjuksköterskor involverade i vårdskador 
uppger att de kunde bearbeta händel-
sen genom stöd av kollegor, 30 procent 
behövde och fick dessutom stöd av 
ledning och 10 procent hade behov av 
professionellt stöd. 

Om en vårdskada inträffar: Är du 
inblandad – prata om det inträffade 
med kollegor. Är du kollega – lyssna 
på din kollega. Är du chef – bjud in till 
samtal utan att skuldbelägga, lyssna 
och erbjud stöd. •

Lena Sharp, Sverige, berättade 
om det europeiska arbetet med 
patient-och personalsäkerhet med 
European Cancer Nursing Index 
2020. Det arbetet kommer att 
beskrivas närmare i nästa nummer 
av tidningen. https://cancernurse.
eu/advocacy/eons-cancer-nur-
sing-index-2020/

Forts. nästa sida
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Jag valde att delta på EONS 
sessioner (sjuksköterskepro-
grammet) som höll en mycket 
hög kvalitet, men man hade 

även möjlighet att delta på ESMOS 
(läkarprogrammet) föreläsningsrum 
om man önskade. Ordförande för 
EONS program Andreas Charalambous, 
Cypern, hälsade välkommen. 

På samma sätt som COVID har fått 
oss att ändra formen för våra möten 
har det också inneburit att en ny 
programpunkt tillkommit. Hela den 
andra sessionen av föreläsningar var 
dedikerad till ämnet Covid 19. Bland 
annat Valentina Biagoli, Italien, presen-
terade en studie över cancerpatienters 
upplevelse av lock-down och isolering 
i Italien. Studien var utförd i våras via 
on-line enkäter i sociala medier och 
patienterna uppgav inte helt oväntat 
känslor av frihetsberövande, avsaknad 
social interaktion och att man kände sig 
osäker på framtiden inklusive ekono-
min och oro för sjukvårdssystemet. 
Copingstrategier kunde vara att man 
kände stöd från familjen, engagemang i 
dagliga aktiviteter, användande av tek-
nologi med mera. Konklusionen var att 

sjuksköterskorna behöver hjälpa patien-
terna med att hantera isolering och att 
identifiera en effektiv och preventiv 
livsstil samt att man från sjukvårdens 
sida behöver utveckla kontinuiteten av 
vården, telemedicin med mera. 

Helena Ullenhag berättade sen om hur 
Karolinska i våras ställde om triaget 
för att bäst ta emot cancerpatienter 
med eventuella covidsymtom. Att på 
telefon avgöra om det är covidsymtom 
eller behandlingsrelaterade symtom är 
inte alltid så lätt. Covid har inneburit 
en hög stressfaktor både för patienter 
och vårdgivare, studier saknas och 

vi kämpar alla för att göra vårt bästa 
framgick klart i diskussionerna.

AYA, Adolescents and Young Adults 
var ytterligare en session. Det är en 
ganska unik grupp eftersom den står 
mellan barn- och vuxenvärlden. Är 
patienterna på en barnavdelning känner 
de sig för stora och är de på en vux-
enavdelning känner de sig små. Johan 
Munther, blivande president i EONS,  
Belgien, berättade om olika utmaningar 
den gruppen står inför och deras 
speciella behov av vård och omhänder-
tagande. Det är en period i livet när 
man ska frigöra sig från sina föräldrar, 
kanske flytta hemifrån eller nyligen 
har flyttat hemifrån och istället blir 
beroende av föräldrarna igen, kanske 
mer än tidigare. Men även föräldrarna 
behöver stöttning, de går från att vara 
förälder till en form av vårdgivare och 
behöver erkännande i den rollen från 
vården. En minibok var framtagen i 
Belgien som delades ut till föräldrarna 
för att stötta dem. I den här sessionen 
fick jag också presentera färska resultat 
från mina doktorandstudier på KI som 
jag gör inom forskningsprogrammet 
Fex-Can, Fertility and Sexuality 

”Det är viktigt 
att vi i vården ser 
över våra rutiner 

för samtal om  
sexuella frågor.”

Charlotta Bergström
Leg sjuksköterska/uroterapeut, Danderyds Sjukhus, kirurgmottagningen, 
Doktorand på KI, Medlem i utbildningsutskottet i EONS

”Alla presentationer var  
förinspelade, men föreläsarna  
i varje session presenterades live”
Föreläsningarna under denna digitala konferens var uppdelade i olika sessioner, 
precis som en ”vanlig” konferens, med olika övergripande teman. Istället för att gå 
till fysiska rum valde man sitt digitala rum. Alla presentationer var förinspelade, 
men föreläsarna i varje session presenterades live av den ansvariga moderatorn 
för sessionen. De flesta av EONS sessioner innehöll cirka fyra presentationer 
och de digitala åhörarna kunde messa in sina frågor via chatten under pågående 
föreläsningar. I live-sändningen som hölls efter varje session fördelade moderatorn 
frågorna mellan föreläsarna och ledde diskussionerna. 
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following cancer som leds av Lena 
Wettergren (min huvudhandledare) och 
Claudia Lampic. Mina resultat baserade 
sig på baslinjedata från Fex-Can YA 
(young adult) som undersöker sexuella 
problem och fertilitetsoro hos unga 
vuxna med en cancerdiagnos i Sverige. 
Då det finns väldigt få studier gjorda 
på patienter med hjärntumör gällande 
sexualfunktion efter cancerbehandling 
har jag i den här presentationen lyft ut 
den diagnosgruppen från hela gruppen 
och jämfört den med de övriga cancer-
diagnoserna cirka 1,5 år efter diagnos. 
Gruppen unga vuxna med hjärntumör 
bestod då av 123 deltagare och övriga 
cancerdiagnoser (testikel, bröst, cervix, 
ovarial och lymfom) 887 stycken. I våra 
resultat såg vi inga större skillnader 
mellan grupperna, de unga vuxna med 
hjärntumör hade sexuella problem 
ungefär i samma omfattning som 
jämförelsegruppen med de blandade 
cancerdiagnoserna. Vi undersöker 
också i vilken utsträckning unga vuxna 
med hjärntumör eller cancer har pratat 
med någon i vården om sexuella frågor 
och de preliminära resultaten indikerar 
på att det finns skillnad mellan diagnos-

grupperna. Det är viktigt att vi i vården 
ser över våra rutiner för samtal om 
sexuella frågor med alla cancerpatien-
ter. För mer information om kommande 
artikel hänvisas till vårt publicerade 
studieprotokoll; Wettergren et al. 

Den sista sessionen innehöll bland 
annat en presentation av ett ”cancer-
index” i Europa. Över 650 sjuksköter-
skor från 38 olika länder har besvarat 
en anonym enkät och därtill också 
intervjuer med cancersjuksköterskor 
från de 38 olika länderna för att få en 
överblick över kvaliteten i cancervården 
i våra olika länder i Europa, utbildning, 
arbetsförhållanden, tillgänglighet, 
säkerhet mm. Maxpoäng var 100, 
medelvärdet 48 och spännvidden 16-78 
poäng. Irland toppade den samman-
lagda poängen med 78 men Sverige låg 
ganska högt i många områden. Syftet 
är egentligen inte att ranka länderna 
utan snarare att se vvar det behövs 
utveckling. Arbetet är framtaget av 
EONS  advocacy grupp där två svenska 
representanter är med, Lena Sharp 
och Helena Ullenhag. Presentationen 
var väldigt illustrativ med kartor. 

Det framgår tydligt att omvårdnad, 
tillgänglighet, utbildning mm ser väldigt 
olika ut med olika förutsättningar. Så 
det är inte bara nationellt vi behöver 
jobba för att få en mer rättvis och jämlik 
omvårdnad. EONS jobbar hårt med de 
viktiga frågorna att få en mer jämlik 
cancervård i Europa. Gå gärna in på 
EONS hemsida, www.cancernurse.eu 
och läs mer!

Sammanfattningsvis var det en 
givande och trevlig konferens men jag 
saknade att vara på plats. Man kände 
sig inte lika boostrad med kunskap och 
energi som man gör efter en ”vanlig” 
konferens. Däremot är jag ganska 
övertygad om att de digitala konfe-
renserna har kommit för att stanna, så 
vi behöver nog vänja oss vid det här 
formatet och se till fördelarna. Men, jag 
tror samtidigt att när epidemin börjat 
lägga sig och vi kan resa mer fritt igen 
så kommer fysiska konferenser och 
möten återuppstå. Då kommer vi alla 
ha ett ansvar att hjälpas åt att sortera 
vilka event som gagnas av fysiska 
träffar och vilka möten som passar för 
digitala träffar. •

Alla deltagare fick följa årets EONS/ESMO-konferens från datorn i år. Bilden har inget med våra konferensrapportörer att göra.

Foto:  insta_photos/ stock.adobe.com
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Forskningsframgångar, 
nya arbetssätt och individ-
anpassade behandlingar
I år blev inte Cancerdagen som den brukar. Många med mig satt hemma 
på kammaren och följde dagen digitalt. Lite märkligt, men fantastiskt bra. 
Tekniken fungerar utmärkt från start. 

Dagen inleddes av moderator Petra Hedbom från Dagens Medicin.  
Hon hälsade oss alla välkomna, både de som var på plats i lokalen och 
oss som fanns med digitalt. Hon gick igenom några praktiska saker som 
till exempel att i år skulle alla frågor skickas in digitalt och att det var lite 
blandat om föreläsarna finns på plats i Bonnierhuset eller digitalt.

Ulrika Persson
Chefredaktör Cancervården.
Styrelsen Sjuksköterskor i cancervård

Rapport från Cancerdagen 2020
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O
rdet lämnades till socialminister Lena Hallen-
gren, som talade om vår fina svenska cancervård. 
Den ska vi vara stolta över. Idag överlever långt 
fler än på 70-talet. Det är glädjande att det 

finns så många goda medicinska resultat, att cancervården 
utvecklas snabb när det gäller patientcentrering, diagnostik, 
behandling och att använda digitala stöd.  

Cancervården i Sverige har många framgångsfaktorer, men 
vi kan alltid bli bättre. Det ska vi bli och vi måste blicka framåt. 
Exempel på saker som lyft och förbättrat vår cancervård är 
uppbyggandet av Regionala Cancercentrum och skapandet 
av den Nationella Cancerstrategin, som fortfarande utgör 
grunden för det långsiktiga och strategiska arbetet i den 
svenska cancervården. Våra runt fyrtio nationella vårdprogram 
och införandet av Standardiserade Vårdförlopp, SVF, har 
varit och är en framgångssaga. Det är även arbetet med Min 
Vårdplan och kontaktsjuksköterskor. Personalens kompetens 
och patienternas engagemang är helt grundläggande för att 
utveckla cancervården.

Väntetiderna har blivit bättre, men det finns mer att göra. 
Även jämlikheten gällande utredning och behandling har 
förbättrats, men kan förbättras ännu mer. SVF har gjort att 
i princip alla utreds på enhetligt och kvalitetssäkrat sätt, var 
än i landet de bor. 

Det som är viktigt att se över och förbättra i landet är 
kompetensförsörjningen. Vi lider brist på personal och det 
missgynnar så klart alla patienter. 

Fler botas och fler överlever med cancer. Det medför 
att vi måste arbeta mer med rehabilitering i framtiden. En 
utbyggnad av dessa verksamheter är av stor vikt.

Prevention är en stor och väldigt viktig del av cancervården. 
Där ingår såklart screeningverksamheten vi har. I år har 
den verksamheten legat nere under en period på grund 
av Covid-19. Den är nu igång igen. Men tyvärr är många 

rädda för att gå till sin 
undersökning. Det är 
en utmaning att förmå 
alla som får kallelser 
att infinna sig på 
besöket. Där måste vi 
alla inom cancer vården 
hjälpas åt att visa 
på vikten av att följa 
rekommendationen om 
screening. 

Hela vårdkedjan har 
påverkats av Covid-
19. Färre har sökt sjukvård för sina symtom och färre fall har 
diagnostiserats. 

Vi måste få fler att söka för sina symtom så vi kan 
behandla dem i tid. För att ta igen detta tapp måste 
tillgängligheten öka och hela vårdkedjan stärkas. I budgeten 
för 2021 avsätts 7 miljarder kronor för att bland annat möta 
detta behov. 

Vårdkjedjan måste stärkas och utvecklas även i stort 
gällande tidig upptäckt, långtidsuppföljning och rehabilite-
ring. För att möta den snabba utvecklingstakten gällande 
digitalisering måste den nationella cancerstrategin uppda-
teras årligen. Arbetet på RCC och analysen av den svenska 
cancervården måste också prioriteras. Regeringen föreslår 
därför i budgetpropositionen att för detta ändamål budgetera 
100 miljoner kronor ytterligare per år för 2021-2023. Vilket 
innebär att regeringens cancersatsning uppgår till 600 
miljoner per år. 

Lena Hallengren avslutade sitt tal med att berömma den 
svenska cancervården och att påtala att den är föregångare 
för övrig sjukvård i mycket. Målet för cancervården är att ge 
jämlik cancervård efter det behov som finns. 

HUR HAR CORONAPANDEMIN PÅVERKAT CANCERVÅRDEN?  
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och ordförande i RCC i samverkan

H
an Hägglund tog över och pratade om hur corona 
har påverkat cancervården. Det har gått snart ett 
år sedan första fallet av Covid-19 konstaterades i 
Kina och dryga sex månader sedan WHO klassade 

sjukdomen som en pandemi. Mycket har hänt under denna 
tid. Vården har fått ställa om och utarbeta nya arbetssätt och 
lärt sig att prioritera på andra sätt. Inget av det är eller har 
varit helt enkelt. Cancervården har trots allt fungerat väldigt 
väl under denna tid. Ett stort arbete har gjort både lokalt 
och nationellt. Vårdprogram har anpassats och till exempel 
screening har pausats för att på bästa sätt kunna ta hand om 
alla patienter på ett optimalt sätt. 

Att screeningprogrammen pausades var så klart nödvändigt, 
men väldigt olyckligt. Tyvärr är det fortfarande en trend att 
färre går på sina undersökningar nu när det kommit igång igen. 
Där har vi en stor utmaning och ett viktigt arbete i att förmå 
alla som kallas att faktiskt komma till undersökningen. 

Under mars – augusti 2020 minskade antalet nyupptäckta 

cancerfall med 12 procent. Det motsvarar att var åttonde 
cancerfall riskerar att vara oupptäckt. Det finns stora regionala 
variationer i minskningen av antalet nyupptäckta cancerfall, 
från 1,6 till 31 procent. Antalet diagnostiserade cancerfall har 
dock ökat under sommaren 2020 och har börjat närma sig mer 
normala nivåer. 

Hur går vi då vidare? Uppmana alla att söka vård och gå 
på screening. Vi måste bli bättre på att informera om och att 
utbilda allmänheten om alarmsymtom, symtom på cancer, och 
om när man ska söka vård. 

Vi måste samarbeta, tillsammans tar vi oss ur den här 
krisen. Vi kan lära oss av erfarenheterna från pandemin 
för framtiden och vi måste ta vara på nya arbetssätt som 
uppkommit under denna tid. RCC, SKR och Social- 
styrelsen behöver fortsätta sin kartläggning och analys av 
hur Covid-19-pandemin påverkat cancervården. Vi vet till 
exempel idag inte hur många som inte fått sin behandling på 
grund av Covid-19 då realtidsdata saknas i våra register. 

VÅR SVENSKA CANCERVÅRD
Lena Hallengren, Socialminister

Lena Hallengren, Socialminister.

Illustration: S
athaporn / stock.adobe.com
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E
fter Hans framförande följde en pandeldebatt 
med Marie Morell (M) ordförande i Sjukvårds-
delegationen, Åsa Rangert Derolf, verksamhetschef 
Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 

Hans Hagberg, onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset 
Uppsala och Emma Tonnes, generalsekreterare Ung Cancer 
på temat ”Så har Coronakrisen påverkat cancervården. Här 
står vi idag och så går vi vidare”. 

En enig panel lyfte fram att det trots allt går åt rätt håll. 
Med tanke på hur stor påverkan Covid-19 haft på samhället 
är det lite förvånande att cancervården påverkats så pass lite. 
Allt fler söker nu vård och fler cancerfall blir upptäckta och 
kan behandlas. Men vi kan inte vara nöjda med det, ett stort 
arbete återstår. Vi har lärt mycket av detta. Samarbetet inom 
cancervården har utökats och utvecklats under denna tid. Det 
är en struktur man kommer att arbeta vidare med. 

Oron bland patienterna fortsätter. Emma Tonnes från 
Ung Cancer lyfte fram att patienter inte går på sina åter-
besök av rädsla. Att det skapar mycket ångest och psykisk 
ohälsa som måste hanteras. Där har rehabiliteringen en viktig 
roll. Hon lyfte också fram att digitalisering och utbyggnad av 
den är viktigt för att hantera detta. 

Åsa Rangert Derolf pratade om det enorma arbete som 
lagts ner för att skydda patienterna från smitta och för att 
hitta säkra flöden genom sjukhuset. Mycket arbete lades 
också ner på att skapa trygghet och uppmana patienter som 

inte riktigt vågade komma till sjukvården att faktiskt komma 
på sina besök. Man har kunnat ta emot och behandlat 
alla patienter som haft behov. Däremot har man sett att 
patienter varit sjukare i sina sjukdomar när de väl kommit 
till sjukvården. 

Hans Holmberg från Akademiska i Uppsala tog upp frågan 
kring om vi skyddat våra patienter för mycket. Studier har 
visat att det inte går sämre för cancerpatienter än för övrig 
befolkning om de drabbas av Covid-19. Det som påverkas 
är att de inte kan få sin cancerbehandling under en tid. 
Han tycker att cancerpatienter ska följa den rekommenda-
tion som FHM ger till allmänheten, med undantag för de 
patienter som genomgår en botande behandling och inte ska 
ha behandlingsuppehåll. Den isolering som varit har medför 
till exempel sämre kvalitet på läkarbesök då anhöriga inte 
hat fått vara med. 

Det har varit svårt med information och riktlinjer då 
vi faktiskt inte har alla svar. Information som gavs för sex 
månader sen kan idag vara helt fel. Det har varit och är en 
stor utmaning. 

Diskussionen avslutades med budskapet att det är säkert 
att söka vård och att det är viktigt att den informationen 
sprids. Sen är det en utmaning för patienten att ta sig till 
sjukvården på ett säkert sätt. Det kan nog bli ett större pro-
blem då allmänheten börjar slappna av och smittspridningen 
i samhället ökar. 

SÅ HAR CORONAKRISEN PÅVERKAT CANCERVÅRDEN. 
HÄR STÅR VI IDAG OCH SÅ GÅR VI VIDARE
Paneldebatt 

MAGNETKAMERA (MR) I DIAGNOSTIKEN AV PROSTATACANCER; ETT PARADIGMSKIFTE
Ola Bratt, adjungerad professor, överläkare i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och  
Fredrik Jäderling, med dr vid Karolinska Institutet och överläkare i radiologi vid Capio S:t Görans sjukhus 

O
rdet gick över till Ola Bratt och Fredrik Jäderling 
som pratade om Magnetkamera (MR) roll i 
diagnostiken av prostatacancer.

Att använda PSA-prov som standard för att 
hitta prostatacancer är ett alldeles för trubbigt instrument, det 
är en osäker metod eftersom alla sjukdomar i prostata höjer 
PSA-värdet. Den cancer som man ibland/sällan kan diagnosti-
cera via PSA-screening är oftast kliniskt betydelselös. Det är 
svårt att hitta en allvarlig cancer via biopsering av prostatan, 
de systematiska biopsier som görs är inte särskilt träffsäkra. 
Fram till 2019 genomgick årligen kring 15 000 svenska män 
prostatabiopsi utan övertygande klinisk cancermisstanke (PSA 
3-10 µg/l), vilket är ett inte helt riskfritt ingrepp.

Därför föreslås ett nytt förfarande i utredningen där 
mannen får göra en MR först innan biopsin, dels för att se 
om det verkligen kan finnas en tumör, dels för att kunna vara 
en hjälp när det sedan blir dags för biopsi – att den riktas 
mot rätt område i prostatan och man får en provtagning med 
högre precision.

Utredningen bör inledas med MR. Biopsier utan föregående 
MR bör endast tas vid kontraindikation för MR, samt vid 
palpatorisk stark misstanke på prostatacancer hos män som på 

grund av ålder, sjuklighet eller cancerns utbredning inte kan 
bli aktuella för botande behandling.

Ytterligare fördelar är att vid MR utsätts inte männen för 
risker då det inte är röntgenstrålar, och dagens teknik ger 
mycket bra bilder även utan kontrast. 

Det finns olika typer av MR-sekvenser, ett program som 
tar cirka 15-20 minuter och är något mer omfattande, och ett 
kortare program på cirka 8 minuter som kan vara väl lämpat 
för screening. Den metoden kräver dock en van granskare. 

Med MR som initial undersökning kan årligen 5000 färre 
män biopseras, de som har en godartad prostataförstoring. Det 
blir 80 000 färre biopsikolvar att bedöma för patologerna. 250 
färre sjukhusepisoder för biopsiinfektion och 1000 färre män 
överdiagnostiseras och behandlas i onödan. 

I framtiden ser Ola och Fredrik att det kommer att finnas 
ett riskbaserat nationellt screeningprogram i flera steg, även 
om vägen dit är lång. Utmaningarna är att det blir svårt att 
hantera tillströmningen av patienter till MR, och tillgången 
till MR och kunnig personal är inte jämlik över landet, så 
här behöver politikerna tillföra resurser till vården då det 
kommer att ge en besparing både ekonomiskt och en stor 
samhällsvinst på sikt.
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S
tephan Mielkes, berättade om CAR-T-cellbehand-
ling i Sverige. Flera framsteg har gjorts med att 
utnyttja immunsystemet i utvecklingen av nya 
cancer behandlingar. Ett av de mest lovande har 

skett med CAR-T-celler. Vi fick under föreläsningen ta del 
av de erfarenheter man har förvärvat hittills, hur effektiv 
behandlingen har varit för de första svenska patienterna samt 
vad behandlingen kan innebära för framtidens patienter.

CAR står för Chimeric Antigen Receptor och behand-
lingen innebär att patientens egna T-celler, vita blodkroppar, 
omprogrammeras så att de mer effektivt kan identifiera och 
förgöra cancerceller.  

Sedan 2019 är CAR-T-cellbehandling godkänd i Sverige för 
behandling av lymfom och akut lymfatisk leukemi. Metoden 
ställer mycket höga krav på sjukvården. De kliniker som 
ska utföra behandlingen behöver omfattande certifiering. 
Personalen måste få särskild utbildning och det måste 
finnas färdiga rutiner för allt från förvaring av läkemedel till 
hantering av biverkningar. De centra som idag är certifierade 
är Lund, Göteborg och Stockholm. Behandlingen ges även i 
Uppsala men endast inom akademiska studier.
Det finns två registrerade preparat för tre indikationer:
• Tisagenlecleucel/Kymriah® får ges till barn och unga 

vuxna ≤ 25 år som har ALL och till vuxna med DLBCL
• Axicabatagene ciloleucel/Yescarta® får ges till vuxna 

med DLBCL

Sedan CART blev ”standard of care” har man i Sverige 
behandlat sju patienter med CAR-T, varav fem i Stockholm 
och två i Lund. Den första behandlingen gavs i Stockholm 
november 2019. Resultaten av den givna behandlingen har 
tills nu varit goda. Men det är inte en första linjens behand-
ling utan ges i huvudsak till patienter där man utan framgång 
provat all annan botande behandling alternativt som en 
överbryggande behandling innan patienten kan gå till en 
allogen stamcellstransplantation. När CAR-T-cellsbehandling 
infördes räknade man med att behandla cirka 30 patienter/
år i Sverige men där är man inte än och troligen är priset den 
stora orsaken till detta. 

Hur ligger vi då till i jämförelse med övriga Skandinavien? 
Där har man gjort totalt 25 CAR-T behandlingar som ”stan-
dard of care”. Finland har behandlat 11 patienter, Norge fem 
patienter och Danmark två patienter. Tittar man på Europa 
och USA så ligger vi långt efter. Där har man behandlat 
100-tals patienter med goda resultat. Både som ”standars of 
care” och inom olika studier.

Ibland talas det mer om kostnader än om den medicinska 
potentialen hos nya behandlingsalternativ. CAR-T hör tveklöst 
till kategorin dyra läkemedel. Priset är drygt 3 miljoner 
kronor för en behandling. TLV, Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket, beräknar kostnaden per kvalitetsjusterat 
levnadsår till mellan 0,5 och 1,5 miljoner kronor. Så det 
absolut största hindret för att börja använda CAR-T just nu är 
att regionerna inte vet varifrån de ska få pengarna till behand-
lingen. Ett exempel på detta är Göteborg där man faktiskt har 

nekat patienter denna behandling på grund av priset.
Alla patienter som är aktuella för CAR-T tas upp och 

diskuteras i en Nationell grupp SWECARNET som står för 
“Sweden’s CAR T Cell Competence Network”. Det är ett 
nätverk med uppgift att främja samarbetet mellan univer-
sitetet, hälso- och sjukvården och industrin med syfte att 
utbilda personal och kvalitetssäkra behandlingen genom 
möten och föreläsningar. 

CAR-T kan vara förenat med svåra biverkningar och 
då framför allt ”cytokine releasing syndrome (CRS) och 
neurologiska biverkningar. Båda brukar gå över av sig själv 
men patienten kan behöva sjukhusvård och ibland till och 
med intensivvård för att behandla dessa. 

I samband med att tumörcellerna dödas, produceras olika 
cytokiner vilket kan ge biverkningar i form av CRS. Det är 
influensaliknande symtom som kan variera i allvarlighets-
grad. CRS kan ge olika organskador och i enstaka fall vara 
livshotande. Cytokinstormen inträffar oftast första veckan 
efter behandlingen och är vanligare ju större tumörbörda 
som finns när behandlingen ges. 

Neurologiska biverkningar i form av symtom från centrala 
nervsystemet med övergående mental påverkan såsom 
förvirring och afasi förekommer. I enstaka fall har detta 
visat sig vara livshotande. Man tror att orsaken är skador i 
blodkärlens väggar och är vanligare ju större tumörbörda 
som finns när behandlingen ges. Neurologiska biverkningar 
kommer oftast 1-3 veckor efter behandling så uppföljningen 
av dessa patienter är noggrann och strukturerad.

CAR-T-cellbehandling är bara i början av sin utveckling. 
En tredje generation CAR med liknande resultat som 
Yescarta® och Kymriah® men möjligen mindre biverkningar 
är på gång. Andra hematologiska maligniteter är också 
kandidater för CAR-T. Tidiga studier på myelom har visat 
mycket lovande resultat, likaså vid MDS (Myelodysplastiskt 
syndrom). Däremot har man än så länge inte sett att CAR-T 
är en framgångsrik behandling vid solida tumörer. 

INTERVJU MED ISABELLA SCANDURRA, 
forskare i hälsoinformatik med fokus på 
användbarhet av IT i vården. 

CARTCELLBEHANDLING I SVERIGE
Stephan Mielkes, professor, chef för Medicinsk Enhet Cellterapi och allogen stamcellstransplantation 
(CAST) samt vetenskaplig chef för Cancer Center, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 

E
fter en välförtjänt kaffepaus följde en spännande 
intervju med Isabella Scandurra, forskare i 
hälso informatik med fokus på användbarhet 
av IT i vården. Hon hör också till de som lever 

med obotlig spridd bröstcancer. Hon har under denna 
pandemi erbjudit sig och varit testperson för att använda 
digitala hjälpmedel och möjliggöra digitala möten. Hon 
såg det som viktigt för egen del men ville också vara med 
att driva utvecklingen framåt. Rutiner för digitala möten 
saknades och man kunde se en rädsla från sjukvården. 
Men i efterhand så har vårdpersonalen inte upplevt några 
problem. Hon ser pandemin som digitaliseringens bästa 
vän och hennes budskap till vården är ”våga prova”!
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SCREENING FÖR ATT MINSKA DÖDLIGHET I KOLOREKTALCANCER
Henrik Maltzman, gastroenterolog, endoskopist vid Danderyds Sjukhus 

N
ationell screening håller nu på att införas, inledde 
Henrik Maltzman, med hopp om att hitta fler 
tumörer i tidigt stadium då prognosen är god. 
Implementeringen kommer dock att innebära 

flera utmaningar för vården, och ställa krav på endoskopister 
att vässa diagnostiken och höja kvaliteten vid koloskopi.

Kolorektalacancer är den tredje vanligaste orsaken till 
cancerrelaterad död i Sverige och varje är diagnostiseras 
cirka 6000 nya fall. Prognos beror på stadium vid diagnos och 
tidig upptäckt är av största vikt för att öka överlevnaden. Ett 
förstadium kan utvecklas i polyper som kan finnas i 10-15 år 
innan en cancer utvecklas.

Varför bör vi då screena för kolorektalcancer? Henrik 
menar att man kan minska mortaliteten med cirka 15 procent 
om cancern upptäcks i tidigt skede. I EU finns beslut taget 
redan 2003 att detta ska införas och är redan infört i många 
andra länder. I Stockholm-Gotland regionen gör man detta 
sedan 2008, och det är nu på gång med nationell screening. 
I nuläget har 19 av 21 regioner/landsting beslutat att införa 

detta, men pandemin har försenat införandet något.
Screening kan göras på olika sätt som har sina för- och 

nackdelar: 
• Avföringsprov, vilket är en enkel metod för patienten men 

det är svårt att hitta just förstadier av cancer med enbart 
ett avföringsprov. 

• Sigmoidoskopi. 
• Koloskopi har mer risker, är en invasiv undersökning och 

skapar mer obehag. För patienten. 
• Röntgen ger en strålningsrisk. 

Kvalitet är svårt, men viktigt vid koloskopi. Det tar tid 
att bli bra på det och det är viktigt att kunna göra en optisk 
bedömning av vilka förändringar som behöver åtgärdas 
kirurgiskt eller biopseras. Utmaningarna med införande 
av nationell screening ser Henrik som främst en fråga om 
tillgänglighet, resurser och kvalitet avseende koloskopi. Att 
få ackrediterade utövare vore en bra kvalitetsgaranti och 
säkra upp att man håller en hög nivå avseende de kvalitets-
indikatorer som finns.

V
i ser stora forskningsframsteg inom den medicinska 
onkologin med ett stort antal nya behandlingsmeto-
der. Det är värt att komma ihåg att strålbehandling 
fortfarande utgör en av grundpelarna i hur vi 

behandlar och botar cancer tillsammans med kemoterapi och 
kirurgi. Men forskningen på området verkar ha stannat av. Vad 
får det för konsekvenser och vad krävs för att säkra kompe-
tensförsörjningen undrade Kjell Bergfeldt.

Historiskt sett har Sverige varit världsledande inom strål-
behandling. Men efter sekelskiftet har det hänt något. Antalet 
patienter har fördubblats men antalet strålonkologer har 
knappt ökat. Samtidigt som antalet patienter ökat har också 
strålterapin blivit alltmer avancerad. Strålbehandling har fått 
stå tillbaka när resten av onkologin har utvecklats snabbt. Man 
kan prata om en typ av undanträngningseffekt. 

Svensk strålbehandling tappar mark och då främst på 
grund av klinisk kompetensbrist. Andra länder i Europa satsar 
stort på utvecklingen av strålbehandling. Sverige lever inte 
upp till de internationella riktlinjerna gällande bemanning och 
kompetensförsörjning. Det finns en stor oro kring detta och 
vad som kommer att hända i framtiden om detta inte åtgärdas. 
Vi har också en stor akademisk kompetensbrist och Sverige 
är inte särskilt produktivt. Antalet vetenskapliga artiklar har 
ökat med runt 15 procenti jämförelse med våra grannländer 
som ökat med 100 procent. Sverige har tre professorer inom 
strålonkologi jämfört med Danmark som har femton. Proble-
met ligger i att basen inom strålonkologi är för smal, vilket gör 
att toppen inte kan bli så hög. Detta skapar problem för unga 
som eventuellt vill börja forska inom strålonkologi då det inte 
finns handledare. Det finns också en brist på kvalificerade 
ansökningar för studier inom strålonkologi vilket gör att 
finansiering uteblir. 

Trenden måste vända gällande forskning och finansiering 
samt att man behöver bilda en stödjande infrastruktur som 

hjälper till att möjliggöra klinisk forskning. Det finns ett stort 
intresse för att vända detta. Nyckelgrupper inom svensk 
strålbehandling som verksamheterna med verksamhets-
chefsrådet, Svensk onkologisk förening SOF, Sjuksköterskor 
i Cancervård SIC, RALF och patientföreträdare är villiga 
att lägga kraft på detta arbete. En gemensam vision skulle 
kunna vara ”En framtidssäkrad svensk strålbehandling”. För 
att nå dit har expertgruppen satt upp några mål:
• Att öka antalet strålonkologer till ESTRO:s riktlinje på 

15st/ en miljon innevånare, vilket skulle innebära nästan 
en tredubbling av antalet vi har idag. 

• Ökad tillgång till andra nyckelkompetenser, tex specia-
listutbildade sjuksköterskor. 

• Ökad akademisk aktivitet, att Sverige ska bli Top-5 i 
Europa. 

• Att varje universitetssjukhus har en professor i strål-
onkologi och en i strålfysik.  

Alla inom svensk cancervård behöver agera för att nå 
hit och det behövs en vilja, resurser och finansiering. Kjell 
avslutar med att inom kort man måste enas om en nationell 
strategi för att framtidssäkra svensk strålbehandling. 

AVSTANNAD FORSKNING INOM STRÅLBEHANDLING – VAD FÅR DET FÖR 
KONSEKVENSER OCH VAD KRÄVS FÖR ATT SÄKRA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN?
Kjell Bergfeldt, fd verksamhetschef Skandionkliniken, Uppsala

Foto: zlikovec / stock.adobe.com
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PREHABILITERING  ETT NYTT KAPITEL FÖR CANCERREHABILITERING 
Gunnar Eckerdal, överläkare och ordförande Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

I 
februari 2019 antogs ett nytt nationellt vårdprogram för 
cancerrehabilitering där ämnet prehabilitering för första 
gången ägnas ett eget avsnitt. 

Cancerrehabilitering ska finnas med från diagnos och 
hela vägen genom sjukdomen. Det har precis samma mål som 
hela cancerbehandlingen, långt liv med optimal livskvalitet. 
Det ska bidra till att förebygga och minska skadeverkningarna 
av cancern och dess behandling. Det ska också understödja 
ambitionen att kunna gå vidare med ett liv så lite som möjligt 
präglat av cancer. Patienten ska vara i sitt vanliga samman-
hang i kretsen av närstående. 

Cancerrehabilitering ska bidra till att patienten lever längre 
och att resultatet av behandlingen blir bättre. Rehabilitering 
efterfrågas av patienten. Patienten förväntar sig att det tids 
nog kommer. Det Gunnar menar att vi bör säga till patienten är 
att rehabilitering är viktigt och att vi har ett delat ansvar kring 
det. Man måste sätta sig ner med patienten och lägga upp en 
plan för det. Det är patientens behov som ska avgöra och det 
ska uppmärksammas på ett ordnat sätt, till exempel genom 
hälsoskattning. Kartläggningen ska ske tidigt i förloppet. 

Prehabiliteringen är den kritiska fasen mellan diagnos 
och behandlingsstart. Prehabilitering är insatser för att 
optimera inför behandling. Inför cancerbehandling bör 
patientens behov av prehabiliteringsinsatser bedömas 
avseende fysisk förmåga, nutrition, psykosociala aspekter 
samt levnadsvanor som tobak, alkohol, matvanor och fysisk 
aktivitet. Syftet med det är att informera och planera i 
samråd med patienten för att optimera effekten av behand-
lingen och minska risken för komplikationer. 

Det är svårt att göra bra studier för att ta fram evidens för 
prehabilitering. Men det finns evidens för att detta är bra. Det 
finns studier, särskilt för ökad fysisk aktivitet, som visar att 
interventioner har effekt. Riktade insatser under perioden från 

diagnos till start av behandling ger mindre komplikationer, 
fler kan fullfölja den planerade behandlingen och därmed 
förbättras överlevnaden. De flesta författare lyfter fram och 
rekommenderar insatser inom fysisk aktivitet, nutrition, 
psykosocialt stöd samt stopp av tobak och alkohol. 

Alla läkare och kontaktsjuksköterskor bör samtala med 
patienten om prehabilitering och cancerrehabilitering. Glöm 
inte att dokumentera det. Vi behöver riktlinjer, information 
och utbildning för att kunna göra detta på ett bra sätt. Det 
finns en utvecklingspotential i termen kring ämnet. Gunnar 
avslutar med att trycka på att vi inte ska spara in på de 
prehabiliterande insatserna då riskerar vi att få sämre resultat 
för patienterna. 

Dagen avslutas med en kort sammanfattning och jag 
tror alla gick därifrån med positiva framtidsutsikter. Vården 
börjar komma igen och vi är på rätt väg. Vi har lärt oss 
mycket kring samarbete, andra arbetssätt och digitalisering 
som gagnar våra patienter. 

Vill man veta mera om ATMP kan man gå till hemsidan 
www.atmpsweden.se eller till www.sahlgrenska.se/
forskning/atmp-center  eller maila Ann och hennes 
kollegor på su.atmpcenter@vgregion.se.

Hör gärna av er med tankar och förslag kring Preha-
bilitering! Kontakta den som är ansvarig i ert landsting 
och ert RCC. Eller maila gunnar.eckerdal@vgregion.
se som leder arbetet med Nationellt vårdprogram för 
cancerrehabilitering.

Läs mer

SÅ FRÄMJAR ATMPCENTER UTVECKLINGEN SAMT 
IMPLEMENTERING AV AVANCERADE TERAPIER
Ann Novotny, projektledare, Gothia Forum

E
fter lunchpausen berättade Ann Novotny om 
vägen mot implementering av nya behandlingar för 
patienter. Ett nytt ATMP-center på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg erbjuder forskare 

och företag möjlighet att bereda vägen in i sjukvården för 
avancerade terapier. 

Avancerade terapier, s k Advanced Therapy Medicinal 
Product (ATMP) består av olika produkter som ej klassas 
som läkemedel: Cellterapier, genterapier, vävnadstekniska 
produkter eller kombinationsläkemedel med ATMP. 

Med ATMP kan vi i framtiden erbjuda effektiva behand-
lingar och i vissa fall bot för många svåra sjukdomar menar 
Ann, men det behövs ett brett samarbete mellan olika 
aktörer som myndigheter, akademi, industri, sjukvård och 
patienter. Detta för att ATPM ska nå ut till patienterna.

För support och vägledning finns olika ATMP Center 
eftersom det finns flera utmaningar med ATMP jämfört 

med traditionella molekylbaserade läkemedel. Syftet med 
att starta dessa centrum är att det ska vara en ingång till 
sjukhuset. Det ska vara ett stöd för verksamheten vid 
förfrågningar från företag. Tanken är också att de ska kunna 
stå för strategiskt arbete både lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. Sist men inte minst ska ATMP-centrat var en 
kunskapsbank och en trygghet för forskare. Personal som ska 
arbeta med ATMP måste ha nödvändiga kompetenser.

Utmaningar finns för både utvecklare och användarna. 
Det ställer krav på infrastruktur och kompetens kring 
utveckling, tillverkning och kommersialisering. Krav ställs 
också på hur diagnostik och uppföljning går till. ATMP har 
ett eget regelverk och lagrum som man måste förhålla sig till 
och ha kunskap om.

Ann avslutade med och menar på att Sverige har goda 
möjligheter att ta en stark position inom området om de rätta 
förutsättningarna skapas. 
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Presentation av Berit Sunde

Vår nya kraft i 
Cancervårdens redaktion 
Jag tror att jag har en gemensam sak med er medlemmar och läsare av 
Cancervården. Det är ett stort intresse för förbättringsarbete, cancervård och 
att ge alla våra patienter, som får eller kan få en cancerdiagnos, den bästa 
möjliga vård och omvårdnad enligt bästa evidens och beprövad erfarenhet. 

J
ag är legitimerad sjuksköterska 
och har ett engagemang i mitt 
arbete i den högspecialiserade 
universitetssjukhusvården. 

Oftast tycker jag det är roligt att 
komma till jobbet och kliva in på sjuk-
huset. Jag har arbetat större del av mitt 
yrkesliv efter min sjuksköterskeexamen 
med kirurgisk vård och omvårdnad, 
men har även en specialistutbildning 
inom intensivvård. Min specialistkun-
skap inom intensivvård har gett mig 
erfarenhet av att tidigt se tecken och 
symptom på försämrat hälsotillstånd 
för de svårast sjuka patienterna. Den 
kompetensen har jag haft mycket 
användning av i min yrkesroll inom 
kirurgisk cancervård. Jag är stolt över 
min utbildning till sjuksköterska och 
min specialisering inom intensivvård 
där jag åter fick höja min omvårdnads-
kompetans från grundutbildningen till 
en specialistsjuksköterskas nivå. 

Efter några år inom intensivvård kom 
jag tillbaka till de kirurgiska specialite-
terna och blev forskningssjuksköterska. 
Jag hade en delad tjänst där jag även 
var med och startade den första 
kirurgiska intermediärvårdsavdelningen 
i Sverige. 

Idag arbetar jag på Karolinska Uni-
versitetssjukhuset inom Tema Cancer på 
Huddinge som universitetssjuksköterska 
och forskningssjuksköterska på ME Övre 
Buk. Vi utreder, behandlar och rehabili-
terar patienter med cancer i matstrupe, 
magsäck, lever, galla och pankreas. I 
tillägg så vårdar vi även patienter med 

andra leversjukdomar. Hos oss möter 
vi patienter som kan utveckla cancer, 
tidiga cancrar, botbara och icke botbara 
patienter. Utöver det arbetet är jag ny 
som processledare i Regionala Cancer-
centrum Stockholm/Gotland.

Jag disputerade 2019 och min 
avhandling handlade om patienter 
som hade fått multimodal onkologisk 
behandling för matstrupscancer. Mitt 
fokus var på sväljsvårigheter/dysfagi 
som oftast är det främsta symptomet 
vid diagnos av matstrupscancer. I min 
avhandling jämförde jag även livskva-
litet i tillägg till sväljsvårigheter inom 
en randomiserad kontrollerad studie 
på patienter som hade fått kurativ 
behandling med kemoterapi eller kemo-
radioterapi innan kirurgi och deras 
rapporterade livskvalitet i upp till fem 
år efter avslutad kurativ behandling. 

Epidemiologisk omvårdnad är ett 
begrepp jag skulle vilja belysa mera av 
inom Cancervården och fusionera den 
kirurgiska omvårdnadsspecialiteten och 
den onkologiska omvårdnadsspeciali-
teten. Delvis för att jag under arbetet 
med min avhandling reflekterade över 
att patienter som har kvar symptom 
efter behandling kan få sina symptom 
tolkade olika beroende på var upp-
följningen sker. Är det symptom efter 
kirurgi, strålning eller cytostatika?  

Mer om mig själv så bor jag i Stor-
stockholm med min sambo nära Tyresta 
naturreservat i Haninge kommun. Har 
utflugna barn och bonusbarn (och 
bonusbarnbarn). Mitt stora intresse 

är vistelser i naturen, det kan vara allt 
från fjällvandringar till promenader i 
de fantastiska naturreservaten som vi 
är omringade av i Sverige. Gillar allt 
friluftsliv som cykling, paddling och 
gärna löpning i naturen. En kärlek till 
naturen har jag med mig sen barnsben 
då jag växte upp i Ålesund, vid havet 
mellan backar och berg, i Norge. Utöver 
mina fritidsintressen och mitt största 
intresse familjen, så är mitt huvud upp-
tagen av forskning och utveckling. Just 
nu, framförallt med matstrupscancer-
forskning där vi på Karolinska startar 
ett flertal randomiserade studier där vi 
även skall samla in patientrapporterade 
livskvalitetsenkäter samt ett postdoc 
projekt på patienter som har fått en 
icke botande pankreascancerdiagnos. 

Ser mycket fram emot att lära känna 
flera kollegor som arbetar inom olika 
områden med cancervård och att bli 
en del av redaktionen för tidningen 
Cancervården. •

Berit Sunde
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Sjuksköterskor
i Cancervård  

2021 års tema för programmet är det samma som för årets inställda 
möte, nämligen ”Var går gränsen?” Frågeställningen är allt oftare en 
del av vår vardag: etik kring gränsdragningar, hur följer vi tidigare 
barncancerpatienter, genetikens plats i cancervården mm. Det är 
därför ett angeläget tema. Välkomna!
För mer information och anmälan: www.onkologidagarna.se

www.uu.se/utbildning

Hjälp oss att utveckla
svensk cancervård

i onkologisk vård

Utbilda dig till
specialistsjuksköterska

Anna Henriksson 
Physical activity and exercise during curative onco-
logical treatment: exploring the effects of exercise 
intensity and behaviour change support, safety, and 
patients’ and exercise professionals’ experiences 
Disputationen ägde rum den 15 maj 2020. Insti-
tutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap (IFB), 
Uppsala universitet.

Ingela Jobe
”En kedja är inte starkare än sin svagaste länk”  
– Samordnad personcentrerad vårdplanering.
Disputationen ägde rum den 13 november 2020. 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska 
Universitet.

Aktuella disputationer

Redaktions- 
medlem sökes!
Vi har fått en ny redaktionsmedarbetare i Berit 
Sunde som vi är mycket glada för. Men vi har plats för 
ytterligare en ny redaktionsmedlem i vårt team.

Redaktionen för tidningen Cancervården består 
av fyra till fem medlemmar varav en är chefre-
daktör. Hela redaktionen arbetar på uppdrag av 
Sjuksköterskor i cancervårds styrelse och represen-
terar 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 frilansskribent 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

Vi har stora förhoppningar på att mötet kommer att bli av men vi 
tar hänsyn till rådande Covid-19 situationen. Vi kommer att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi ser till att vi har 
en pågående dialog med alla medarrangörer.
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Blodcancerförbundet
Blodcancerfonden
Hamngatan 15B

172 66 Sundbyberg

Tel: 08-546 405 40

E-post: info�blodcancerforbundet.se

www.blodcancerforbundet.se

Bröstcancerförbundet
Hantverkargatan 25 B

112 21 Stockholm

Tel: 08-546 40 530

info�brostcancerforbundet.se

www.bröstcancerförbundet.se

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

102 74 Stockholm

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

ctrf�ctrf.se, www.cancertrafik.se

Carpa – För patienter

med tumörsjukdomar i

hormonproducerande organ

info�carpapatient.se

www.carpapatient.se

Gynsam, Gyncancerföreningarnas
Nationella Samarbetsorganisation

Storgatan 52B, 852 30 Sundsvall

Tel: 060-12 77 54

info�gynsam.se/ordforande�gynsam.se

www.gynsam.se

ILCO Tarm uro och stomiförbundet
Hamngatan 13B

172 66 Sundbyberg

Tel: 08-546 40 520

info�ilco.nu

www.ilco.nu

Lungcancerföreningen Stödet
Barks väg 14, 170 73 Solna

Kontakttelefon: 08-514 833 000

Journummer/Stödtelefon: 020-88 55 33

www.stodet.se

Mag och tarmförnbundet
Tel: 08-642 42 00

rmt�magotarm.se

www.magotarm.se

MELANOMFÖRENINGEN
info�melanomforeningen.se

www.melanomforeningen.se

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

info�mhcforbundet.se

www.mhcforbundet.se

Njurcancerföreningen
info�njurcancerforeningen.se

www.njurcancerforeningen.se

Nätverket mot cancer
Box 85, 280 20 Bjärnum,

Tel: 0705-72 60 80

info�natverketmotancer.se

www.natverketmotcancer.se

Nätverket Mot Gynekologisk Cancer
Parkvägen 46, 131 41 Nacka

Tel: 0733-45 69 87

therese�gyncancer.se

www.gyncancer.se

Nära Cancer
Nära cancer är en webbplats för dig som 

är ung och står nära någon som har 

cancer. Här möter du andra unga i liknande 

situation och kan få svar på dina frågor av 

sjukvårdspersonal.

kontakt�naracancer.se

www.naracancer.se

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

www.palema.org

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

Tel: 08-655 44 30, info�proliv.com

www.prostatacancerforbundet.se

Prostatacancerförbundet
Tel: 08-655 44 30

kansli�prostatacancerforbundet.se

www.prostatacancerforbundet.se

Sarkomföreningen
Tel: 070-632 48 07

info�sarkom.se

www.sarkom.se

Sipples Patientförening
Stallvägen 59, 269 38 Båstad

Tel: 0431-758 26, info�sipples.se

www.sipples.se

Svenska Hjärntumörföreningen
Norra Forsåkersgatan 21, 431 63 Mölndal

Tel: 0701-91 31 63

info�hjarntumorsforeningen.se

www.hjarntumorforeningen.se

Svenska Laryngförbundet/SLF
Barks väg 14, 170 73 Solna

Tel: 08-655 83 10, 655 83 20

Fax: 08-655 46 10

laryngforbundet�telia.com

www.laryngforbundet.nu/

Svenska Ödemförbundet
För personer med lymfödem,  

lipödem och lymfatiska

sjukdomar och komplikationer

info�svenskaodemforbundet.se

www.svenskaodemforbundet.se

Sveriges Cancersjukas
Riksförbund/SCR

Box 7107, Barks väg 14, 170 07 Solna

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

info�cancersjukasriks.se

www.cancersjukasriks.se

Stödföreningen för Cancerpatienter
Ö. Larmgatan 10, 411 07 Göteborg

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

Ung Cancer
Tel: 031-75 77 111

info�ungcancer.se

www.ungcancer.se
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Dosering var 6:e vecka betyder så få som 8 infusioner per år*

 

msd.se  08-5871 35 00
Copyright© 2020 Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB.  

SE-KEY-00056 04/2020

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



Address: Swedish Orphan Biovitrum AB, Postal address: SE-112 76 Stockholm, Sweden.
Visitor address: Tomtebodavägen 23A, Solna, Phone: +46 8 697 20 00, Web site: www.sobi.com

Referens: 1. Akynzeo SPC

Akynzeo (netupitant/palonosetron), (A04AA55). Blisterförpackning innehållande en 300 mg/0,5 mg (netupitant/palonosetron) kapsel ges oralt cirka 1 timme före start av varje 
kemoterapicykel. Indikation: Akynzeo är avsett för vuxna som profylax mot akut och fördröjt illamående och kräkningar i samband med högemetogen cisplatinbaserad kemoterapi 
vid cancer och som profylax mot akut och fördröjt illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogen kemoterapi mot cancer. Kontraindikation: Överkänslighet mot den 
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