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Behandling av spridd bröstcancer  
Forskningen om spridd bröstcancer går snabbt framåt. Under de senaste årtiondena har 
möjligheterna att framgångsrikt behandla spridd bröstcancer ökat väsentligt. Det betyder att 
kvinnor med spridd bröstcancer kan leva ett bra liv flera år efter diagnosen.   

Behandling av spridd bröstcancer kan pågå livet ut. Behandlingen bromsar sjukdomen och kan 
till och med stoppa utvecklingen en tid. Under perioder lever många utan tecken på sjukdom.  

Det händer att metastasen inte har samma egenskaper som primärtumören. För att veta vilken 
behandling som är bäst för dig tas om möjligt ett vävnadsprov, en biopsi, från tumören i det 
organ dit cancern har spridit sig. Tumörens egenskaper avgör sedan vilken behandling som du 
kommer att erbjudas.  

När en behandling ger för många biverkningar eller inte längre har effekt, finns flera andra 
behandlingar.  

Aktuella behandlingar kan vara: 

• Cytostatika 

• Hormonell behandling 

• Strålbehandling 

• Operation 

• Målriktad behandling 
─ antikroppar 
─ CDK 4/6-hämmare 
─ immunterapi. 

Om cancern har spridit sig till skelettet, får du ofta bisfosfonater som tilläggsbehandling. Syftet 
är att stärka ditt skelett. 

Behandling vid spridd hormonpositiv bröstcancer 

Grunden är hormonell behandling. Den kan kombineras med målinriktad behandling, som 
förstärker effekten av den hormonella behandlingen. Behandlingen kan ges under lång tid. 

Cytostatika kan bli aktuellt. Man strävar då efter att ge behandlingen på ett sådant sätt att 
biverkningarna begränsas. Det kan göras genom att anpassa dosen eller intervallen mellan 
behandlingarna. 

Strålbehandling ges till exempel för smärtlindring eller för att minska metastasernas storlek.  

Ibland kan det bli aktuellt att operera bort metastasen eller metastaserna. 

Behandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer 

Grunden är målriktad behandling (antikroppar). Den kombineras vanligen med cytostatika, och i 
vissa fall hormonell behandling. Behandlingen kan ges under lång tid. 

När de första behandlingarna inte längre fungerar, finns det andra behandlingar. Det finns både 
sådana som är baserade på antikroppar och sådana som verkar på ett annat sätt. 

Strålbehandling ges till exempel för smärtlindring eller för att minska metastasernas storlek.  

Ibland kan det bli aktuellt att operera bort metastasen eller metastaserna. 
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Behandling vid spridd trippelnegativ bröstcancer 

Grunden är cytostatika. Cytostatikan ges på ett sådant sätt att biverkningarna begränsas. Detta 
kan göras genom att anpassa dosen eller intervallen mellan behandlingarna. 

Immunterapi har visat sig ha god effekt vid vissa fall. 

Strålbehandling ges till exempel för smärtlindring eller för att minska metastasernas storlek. 
Ibland kan det bli aktuellt att operera bort metastasen eller metastaserna. 

Behandling vid spridd BRCA-muterad bröstcancer  

Behandlingsmöjligheterna vid ärftlig bröstcancer har förbättrats de senaste åren. Vissa 
cancerformer kan behandlas med målriktade behandlingar, så kallade PARP-hämmare.   

Proteinet PARP är viktigt för att reparera trasigt DNA och celldöd. PARP är också nödvändigt för 
att BRCA-muterad cancer ska överleva. Därför är BRCA-muterade tumörer mer känsliga för 
PARP-hämmare.    

 

 

 

 

 

 

 


	Behandling av spridd bröstcancer

