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Tänkbara syften med uppföljning

 Hjälp med biverkningar av kirurgin

 Viktnedgång

 Diarré

 Anemi

 Järn, calcium och B12-brist

 Att hitta återfall i cancer

 Känslomässigt stöd

 Datainsamling för kvalitetskontroll och forskning

Magnus Nilsson 2

Återbesök hos
kirurg/kontakt-
ssk/dietist,
blodprover

Radiologi, endoskopier
tumörmarkörer

Återbesök

Återbesök



Uppföljningsprogram för återfallsdetektion i
olika delar av världen

 Europa: (EURECCA-nätverket) enkätundersökning bland experter i
10 länder: Adenocarcinom i matstrupe, cardia och magsäck
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Messager et al, EJSO 2016

Danmark Sverige Nederländerna Tyskland Irland England Polen Italien Frankrike Spanien

Kliniska kontr ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

CT - - - ja - - - ja ja ja

Ultraljud - - - - - ja - - - -

Endoskopi - - - - - - ja - - -

Tumörmarkörer - - - ja - - - ja ja ja



Danmark Sverige Nederländerna Tyskland Irland England Polen Italien Frankrike Spanien

Kliniska kontr ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

CT - - - ja - - - ja ja ja

Ultraljud - - - - - ja - - - -

Endoskopi - - - - - - ja - - -

Tumörmarkörer - - - ja - - - ja ja ja

Uppföljningsprogram för återfallsdetektion i
Europa

 Europa: (EURECCA-nätverket) enkätundersökning bland experter i 10
länder: Adenocarcinom i matstrupe, cardia och magsäck
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Messager et al, EJSO 2016

Varför?
Sjukvårdsystemet?
- offentlig/privat vård?

Lagar och ansvarssystem?
Traditioner?



Hur gör man i Nordamerika och Australien ?

Stor variation mellan olika centra

 Kanada:

 McGill, Montreal, Kanada (via prof Lorenzo Ferri) :

 Kliniska kontroller

 CT årligen

 Endoskopier årligen

 Australien:

 Brisbane (via prof Andrew Barbour)

 Kliniska kontroller

 Endoskopier var 3:e år för ventrikelcancer som ej med total gastrektomi
(för nya primärtumörer)
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Hur gör man i Japan?

 Datortomografi var 6-12 månad

 Tumörmarkörer var 6-12 månad

 Endoskopier årligen vid subtotal gastrektomi för ventrikelcancer
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Vad säger olika internationella riktlinjer?

 European Society for Surgical Oncology (ESSO) +

 European Society for Medical Oncology (ESMO) +

 European Society of Radiotherapy and Oncology (ESTRO) guidelines
2013:

 Symtom-styrda besök med riktade undersökningar enbart hos patienter som
skulle vara kandidater för ytterligare behandling (exempelvis palliativ
cytostatika- eller strålbehandling)

 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines 2015

 Kliniska kontroller var 3-6 månad i 2 år och sedan var 6-12:e månad mellan 2
och 5 år
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 Inga schemalagda radiologiska undersökningar, endoskopier eller tumörmarkörer



Varför aktivt leta efter canceråterfall?
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Möjlig
onkologisk
vinst?

- Oro och ångest pga
återkommade
kontroller

- Kostnad

Avgörande fråga: Kan man förbättra överlevnaden med ett intensivt
övervakningsprogram jämfört med enbart symtomstyrda undersökningar?



Kom ihåg:

Vid återfall av magsäcks- eller
matstrupscancer är behandlingen inte
botande
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Kan täta undersökningar efter kirurgi
för esofagus- eller ventrikelcancer
förbättra överlevnaden?
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Tre nyligen
publicerade
review-artiklar:



Tillgängliga data:

 Inga randomiserade studier

 Ett flertal (mycket heterogena) retrospektiva
studier
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Observationsstudier jämförande täta
schemalagda kontroller jmf med
symtomdrivna kontroller enbart

Magnus Nilsson 12Nilsson M, Gastric Cancer 2016

I samtliga studier som mätt överlevnad från första diagnos är det ingen
skillnad mellan intensiv och symtomstyrd uppföljning



Slutsats

Visserligen låg evidensnivå, men:

Ingen överlevnadsfördel av att söka efter
icke symtomgivande återfall
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Vilka psykologiska effekter har intensiv
återfallsövervakning?

 Inga publicerade studier avseende esofagus- eller
ventrikelcancer

 Massor av data på bröst-, prostata- och kolorektal cancer

 Kontroller innebär mycket oro, men

 Oron uppvägs av bevisade överlevnadsvinster då effektiv, ofta
även kurativ, behandling finns vid recidiv av dessa cancerformer

 Finns data på någon cancerform mer lik esofagus-
ventrikelcancer?
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Studie om psykologiska effekter av
recidivövervakning vid högmalignt lymfom
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”

”

• Kombinerad kvantitativ och kvalitativ intervjumetod



Sammanfattningsvis

 Uppföljning har många syften:

 Hjälp med bieffekter av behandlingen (kirurgin)

 Återfallsövervakning

 Psykologiskt stöd

 Kvalitetskontroll/forskning

 Olika praxis i olika länder, men internationella riktlinjerna är
entydigt för symtomstyrda undersökningar avseende återfall

 Inga bevis för bättre utfall vid tät uppföljning

 Uppenbar risk för negativ psykologisk påverkan av
återfallskontroller för en sjukdom där återfallen inte går att bota
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