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1. INLEDNING 

Arbetsgrupp 

Leif Bergkvist, Johan Ahlgren och Elisabeth Rados på uppdrag av RCC’s 
vårdprogramgrupp för bröstcancer.  

Kommentarer 

Ett nationellt vårdprogram för bröstcancer som även i praktiken tillämpas 
överallt i landet är en tanke som har ett brett stöd. Det nationella 
vårdprogrammet (NVP) har av tradition varit mycket utförligt med en rigorös 
genomgång av kunskapsunderlaget för de olika åtgärder som VP beskriver. 
NVP’s stora omfattning har till viss del försvårat överskådligheten. Under det 
senaste året har dock NVP genomgått en övergripande förändring av layout 
och disposition med syftet att det ska bli lättare att använda. Likväl finns en 
stark uppfattning i Uppsala- Örebroregionen att dess regionala vårdprogram 
har varit ett synnerligen lättläst och överskådligt dokument som rönt 
uppskattning även utanför vår region. Den regionala vårdprocessgruppen för 
bröstcancer i Uppsala- Örebroregionen har därför efter en del diskussioner 
beslutat att låta de centrala delarna med direkta anvisningar om 
behandlingsåtgärder finnas kvar tills vidare. NVP’s bakgrundstexter samt 
beskrivning av epidemiologi, riskfaktorer och prevention m.m. behöver 
givetvis inte upprepas. Målsättningen är att RVP såsmåningom helt ska kunna 
utmönstras.  
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7. KATEGORISERING AV TUMÖREN 

Förtydligande av behandlingsrekommendationer : 

Praktisk indelning av subtyper samt övergripande behandlingsalgoritm 

 

 

Figur 1. Detta är en kliniskt praktisk surrogatindelning av de genetiska 

subtyperna av bröstcancer i huvudsak baserad på St Gallens 

rekommendationer (Goldhirsch A, et al. Ann Oncol 2013). En grupp som är 

viktig att avgränsa i kliniken är låg-riskgruppen bland de vanliga 

östrogenkänsliga tumörerna (Luminal A) då man i de allra flesta fallen kan 

avstå från att använda cytostatika denna grupp. Det finns flera olika metoder 

att göra detta men tumörens proliferation är av central betyd-else och där av 

används Elstongrad och Ki67 som en viktig vattendelare tillsam-mans med 

ER i första hand. Det är viktigt att notera att Ki67 är en kontinuerlig variabel 

och att något äkta cut-off existerar inte. Gränsen mellan hög och låg be-

stämms årligen för varje patologilab.. En låggradig tumör med mycket hög 

Ki67 föranleda eftergranskning.  

 

 

 



 

6 

9. NEOADJUVANT BEHANDLING 

Förtydligande av behandlingsrekommendationer  

Neoadjuvant behandling med cytostatika har använts relativt återhållsamt i 
Uppsala-Örebro regionen. Skälet till detta har varit att man inte har någon 
överlevnadsvinst med preop jämfört med postop cytostatikabehandling samt 
att neoadjuvant behandling är mer resurskrävande än motsvarande 
postoperativa behandling. För de patienter som initialt bedöms behöva 
mastektomi men som har en stark önskan om bröstbevarande behandling är 
neoadjuvant en möjlighet att uppnå detta. Neoadjuvant behandling är idealisk 
vid translationell forskning rörande prediktiva faktorer och 
behandlingsresistens, behandling inom neoadjuvanta studieprotokoll 
rekommenderas starkt. SNB ska göras om patientens axill kliniskt är utan 
tecken till lymfkörtelmetastas. 

Standardbehandling i Uppsala-/Örebroregionen är: 

Docetaxel100 x 3 → E90C x 3, G-CSF stöd rekommenderas, operation 3-4 
veckor efter sista behandling. 

För patienter som inte förväntas tåla ovanstående behandling ges 
individualiserad cytostatikabehandling. 

Kvinnor med HER-positiv bröstcancer ges som standard E90C x 3 → 
docetaxel80-100+trastuzumab x 3 med G-CSF stöd, operation 3-4 

veckor efter sista behandling.  Adjuvant monoterapi med trastuzumab 
fortsätter med 3 veckors intervall enligt punkt 14 nedan. 

Äldre kvinnor med ER-positiv tumör kan primärt sättas in på letrozol 2,5 mg 
x1, operation efter 3-4 månader. 

Efter operation bedömning på MDK avseende behov av adjuvant 
radioterapi. Endokrin behandling ges om tumören är ER-positiv, se punkt 12. 
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Lokalt avancerad bröstcancer (LABC) T3-4, N1-3 

Denna kategori omfattar kvinnor med 

 primärt icke-operabel cancer (fixerad tumör, ulcererad tumör, peau 
d’orange, inflammatorisk cancer)  

 T3 tumör med cytologiverifierade lymfkörtelmetastaser i axillen  

 stora konglomerat av cytologiverifierade lymfkörtelmetastaser  

 fixerade lymfkörtelmetastaser  

 cytologiverifierade supraclavikulära lymfkörtelmetastaser 
 

Preoperativt 

Mellannålsbiopsi av primärtumören, ER, PgR och HER-2 analys ska alltid 
göras. Sentinel node biopsi kan göras före inledningen av neoadjuvant 
behandling om inga axillmetastaser har verifierats med cytologi. Ingreppet får 
dock inte väsentligt fördröja cytostatikabehandlingen.  

Vid lokalt avancerad bröstcancer ges Docetaxel100 x 3 följt av E90C600 x 3. Vid 
HER-2 positiv bröstcancer ges dessutom ett års behandling med trastuzumab 
(se ovan) som inleds samtidigt med docetaxel och som kan fortgå under EC-
kurerna, totalt 17 behandlingar med trastuzumab ges. 

Det är av stor vikt att en klinisk responsbedömning görs efter cykel 2-3. 
Operabilitetsbedömning görs efter cykel 5-6. 

För kvinnor som bedöms ha ett allmäntillstånd som inte medger adekvat 
doserad kemoterapi måste behandlingen individualiseras. Om tumören är 
ER+ är preoperativ behandling med aromatashämmare under ca 4 månader 
förstahandsalternativet. Om tumören inte är hormonellt behandlingsbar bör 
preoperativ radioterapi försökas. 

Operation 

I första hand modifierad radikal mastektomi (min 10 lgll). Bröstbevarande 
kirurgi kan övervägas om man fått en kraftig tumörreduktion och om 
kvinnan önskar det. 

Efterbehandling 

Strålbehandling enligt beskrivning sid 43.  

Pre-/perimenopausala kvinnor med ER+ tumör ges tamoxifen 20 mg 
dagligen i 5 år. Tamoxifenbehandling påbörjas efter cytostatikabehandling. 
För kvinnor under 40 år kan dessutom GNRH-analog övervägas under 2 år 
om menstruation kvarstår trots genomgången cytosta-tika. Efter 5 års 
behandling med tamoxifen bör förlängd endokrin terapi med 
aromatashämmare i ytterligare 5 år erbjudas under förutsättning att kvinnan 
säkert blivit postmenopausal. 

Postmenopausala kvinnor med ER+ tumör ges letrozol i fem år, alternativt 
byte till tamoxifen 20 mg dagligen vid biverkningar eller ökad risk för 
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biverkningar, i dessa fall kan upp till 10 års behandling med tam övervägas. 
Endokrin behandling påbörjas efter eventuell cytostatikabehandling. 

Ej operabel 

Om den preoperativa behandlingen ej lett till att tumören är operabel, 
individualiseras behandlingen. Byte till annan cytostatika och strålbehandling 
är möjliga alternativ. Strålbehandling mot bröstet till en slutdos på ca 70 Gy 
kan ge lokal kontroll i upp mot 50 % av fallen. 

Patienter som ej bedöms klara en operation och ej heller radikal radioterapi 
pga nedsatt AT till följd av annan sjuklighet behandlas med palliativ intention. 
Det kan då vara rimligt att ge endast endokrin terapi förutsatt att tumören är 
ER+. I första hand ska aromatashämmare användas. Om kvinnan har en 
receptornegativ tumör och ej bedöms tåla cytostatika är radioterapi givet med 
palliativ fraktionering förstahandsalternativ. 

Organisatoriska tillämpningar  

Inga specifika kommentarer avseende Uppsala- Örebroregionens 
tillämpningar av ovanstående kapitel i NVP. 
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10. KIRURGISK BEHANDLING 

Förtydligande av behandlingsrekommendationer  

Standardbehandling vid metastaser i sentinel node har varit axillutrymning. 
Nödvändigheten av detta har alltmer ifrågasatts, baserat på framför allt två 
randomiserade studier, IBCSG 23-01, som inkluderat patienter med 
mikrometastaser, och ACOSOG Z0011 som inkluderat patienter med 
makrometastaser. Ingen av studierna kunde påvisa någon ökad risk för 
axillrecidiv, trots att axillen inte utrymdes, och överlevnaden var t o m 
marginellt bättre för patienter i den icke axillutrymda armen. Mot bakgrund 
av detta har vi startat en cohortstudie (SENOMIC, för protokoll se 
www.sffb.se aktuella nationella studier) för patienter med mikrometastaser, 
där axillen inte ryms ut vid fynd av mikrometastaser. Till denna studie har 
majoriteten av regionens landsting anslutit sig. 

Makrometastaser i sentinel node 

Under 2015 kommer SENOMAC-studien (www.sffb.se)  att starta som är en 
randomiserad studie av att avstå från axillutrymning vid högst 2 
makrometastaser i sentinel node. Patienterna kan inkluderas antingen före 
sentinel node biopsin, eller när det definitiva svaret på PAD har kommit. Om 
man väljer att inkludera patienten före operation, innebär det att man får 
tillfråga ett stort antal som sen inte uppfyller villkoren för inklusion, och 
patienten vet inte före ingreppet vilken grupp man kommer att tillhöra. Om 
man i stället väljer att inkludera patienter först efter definitivt PAD, behöver 
man inte göra fryssnitt under operation, och patienten kan lättare ta ställning 
till behandlingsalternativen och få en rakare information om vad som gäller. 
Studieprotokollet förordar det senare förfarandet 

Organisatoriska tillämpningar  

De sjukhus som väljer att inkludera patienter i SENOMAC-studien efter 
definitvt PAD behöver inte göra peroperativ fryssnittsundersökning av 
sentinel node. Det medför frigörande av resurser både på 
operationsavdelningen, där man inte behöver reservera tid för ev. 
axillutrymning, och på patologen, där beredskap för fryssnitt är 
resurskrävande. I gengäld kommer några patienter att få göra en andra 
operation för axillutrymning.  

Uppföljning 

Både SENOMAC- och SENOMIC-studierna innebär krav på årlig klinisk 
uppföljning i 5 år, vilket kommer att ställa högre krav på deltagande 
bröstenheter. I vilken form dessa uppföljningar sker får lösas lokalt på 
deltagande sjukhus.  

http://www.sffb.se/
http://www.sffb.se/
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11. POSTOPERATIV STRÅLBEHANDLING 

 

Förtydligande av behandlingsrekommendationer 

För target, strålbehandlingsteknik och dosrestriktioner till riskorgan, vg se 
nationella riktlinjer för strålbehandlingsteknik (www.swebcg.se). 

Sektorresektion och lymfkörtelnegativ tumör 

Strålbehandling ses som rutin efter bröstbevarande kirurgi men kan avstås för 
lågriskgruppen ≥65 år med nedanstående kriterier. Om inte strålbehandling 
ges ska patienten erhålla adjuvant hormonell behandling. 

 pT1N0M0 

 Elston G1-2 

 Icke lobulär histologi 

 Avsaknad av omfattande DCIS 

 ER-positiv tumör 
 

När strålbehandling ges rekommenderas fraktionering 2,67 Gy x 15/19-21 
dagar (=hypofraktionering). 

Boost ges till alla kvinnor ≤ 40 år, 2Gy x 5 - 8 till tumörområdet. Eller om 
någon av nedanstående föreligger: 

 Osäker radikalitet 

 Omfattande DCIS (tumregel DCIS < 25 % och extent > 20 mm) 

 Multifokalitet inom sektorn 

Mastektomi och lymfkörtelnegativ tumör 

Strålbehandling mot thoraxväggen 2 Gy x 25 /35-37 dagar  ges om något av 
följande föreligger: 

 Primärtumör > 50 mm 

 T4 tumör primärt 

 Osäker radikalitet 

 Omfattande multifokal växt 

 Om påvisad bristande radikalitet ges boost 2 Gy till 10-16 Gy 
 

Bröstcancer med lymfkörtelmetastaser 

Oavsett operationsmetod ska alla kvinnor som bedöms tåla adjuvant 
strålbehandling erbjudas detta mot bröst/thoraxvägg samt mot regionala 
lymfkörtelstationer. Enbart mikrometastas ≤ 2 mm (gäller 1-2 mikromet) i 
sentinel node är inte indikation för strålbehandling. Dosen 2 Gy x 25/ 35-37 
dagar  till slutdos 50 gy är standard, en något lägre dos, 46 Gy kan accepteras 

http://www.swebcg.se/
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i lymfkörteltarget. För targetdefinition, se www.swebcg.se där nationella 
riktlinjer för strålbehandlingsteknik kan hittas. 

Om axillutrymning har utförts, rekommenderas axillens nivåer 2 och 3 ingå i 
den kliniska targetvolymen. Dessutom inkluderas interpektorala lymfkörtlar, 
fossa infra- och supraclav. Parasternalkedjan bör inkluderas, grundregeln är 
att revbensinterstitium 1-3 ingår i target. Då parasternaltarget ofta på ett 
betydande sätt ökar belastningen av hjärta och lunga måste alltid sedvanliga 
dosrestriktioner beaktas i relation till tumörens riskprofil och patientens 
status. 

Organisatoriska tillämpningar  

Inga specifika kommentarer avseende Uppsala- Örebroregionens 
tillämpningar av ovanstående kapitel i NVP. 

http://www.swebcg.se/
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12. ADJUVANT MEDICINSK BEHANDLING 

MED DIREKT ENDOKRINT VERKANDE 

MEDICINER 

Förtydligande av behandlingsrekommendationer 

för östrogenreceptor-positiv bröstcancer 

I Uppsala-Örebroregionen är grundregeln att ER-positiva tumörer ≤ 10 mm 
kan slippa adjuvant endokrin behandling. Givetvis uppstår situationer där 
adjuvant terapi ändå bör ges, t.ex. vid multipla T1a-b tumörer, bilaterala T1a-
b tumörer eller vid biologisk riskprofil som indikerar aggressiv tumör, till 
exempel Luminal B-typ eller HER2-positiv tumör. Likaså är adjuvant 
endokrin behandling indicerad vid pT1a-b om strålbehandling utelämnas 
efter bröstbevarande operation. 

Postmenopausala (definition ≥ 1 år sedan senaste mens eller S-FSH 

och östradiol med postmenopausala värden) 

Basbehandling för postmenopausala kvinnor är letrozol i 5 år 

Intolerans och medicinska kontraindikationer för aromatashämmare ska alltid 
beaktas och om det föreligger kan tamoxifen ges istället. 

Vid lymfkörtelpositiv tumör eller lymfkörtelnegativ tumör med minst 2 
riskfaktorer bör förlängd endokrin terapi (10 år) diskuteras med patienten, i 
de fall patienten haft aromatashämmare i 5 år ges i första hand förlängd 
behandling med tamoxifen. 

Kvinnor som sätts in på aromatashämmare och har någon ytterligare 
riskfaktor för osteoporos ska remitteras för bentäthetsmätning och 
antiresorptiv behandling med bisfosfonat och calcium+vitaminD övervägas 
vid T-score sämre än -2. 

Premenopausala kvinnor 

Basbehandling för premenopausala kvinnor är tamoxifen i 5 år. 

Premenopausala kvinnor med lymfkörtelpositiv tumör och som fortfarande 
är premenopausala efter 5 års behandling ska erbjudas förlängd tamoxifen 
behandling till totalt 10 år. De som är postmenopausala efter 5 års tamoxifen 
bör erbjudas letrozol år 6-10. 

Kvinnor ≤ 40 år som fortfarande är premenopausala efter cytostatika kan ges 
GNRH-analog som tillägg till TAM i 2-3 år.  
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Manlig bröstcancer 

Basbehandling för män som opererats för ER-positiv bröstcancer är 
tamoxifen i 5 år. Effekten av aromatashämmare hos män är osäker och bör 
undvikas. Män med lymfkörtelpositiv cancer eller lymfkörtelnegativ med 
minst två riskfaktorer erbjuds tamoxifen i totalt 10 år. 

Övrigt 

Alla patienter som erhåller adjuvant hormonell behandling ska informeras om 
vart de ska vända sig med frågor om biverkningar mm. Patienter som är 
aktuella för förlängd behandling efter 5 år bör erbjudas läkarbesök för att 
diskutera fördelar och nackdelar med denna åtgärd. 

Organisatoriska tillämpningar  

Inga specifika kommentarer avseende Uppsala- Örebroregionens 
tillämpningar av ovanstående kapitel i NVP. 
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13. ADJUVANT CYTOSTATIKABEHANDLING 

Förtydligande av behandlingsrekommendationer  

Standard är docetaxel80-100 x 3 → E90C600 x 3, G-CSF dag 4-11 
rekommenderas. För patienter med nedsatt tolerans kan docetaxel bytas ut till 
paklitaxel80 x 9 veckovis. Ett annat alternativ är att ge E75-90C x 6. För 
patienter med nedsatt tolerans för epirubicin (ffa vid hjärtsjukdom) kan 
docetaxel 6 cykler i kombination med cyklofosfamid (D75C600) eller 
karboplatin (D75KAUC5) ges. 

Alla kvinnor ≤ 35 år rekommenderas cytostatika oavsett tumörstorlek. 

Östrogenreceptorpositiv bröstcancer 

För lågrisk ”Luminal A” (ER50-100 % och Ki67 < lokal cut-off utan andra 
riskfaktorer ges cytostatika enligt ovan vid förekomst av lymfkörtelmetastas, 
inkluderar även mikrometastas (0,2 - 2 mm). Cytostatika kan dock utelämnas 
hos patienter med begränsat lymfkörtelengagemang och gynnsamma 
riskfaktorer eller hög biologisk ålder. Endokrin behandling ges enligt punkt 
12. Endokrin behandling inleds efter cytostatika. 

För högrisk ”Luminal B/HER2-neg” (ER< 50 % el grad 3 el grad 2 och hög 
Ki-67 el grad 2 och PgR-neg) ges cytostatika enligt ovan om: 
a) lymfkörtelnegativ tumör > 10 mm 
b) lymfkörtelpositiv tumör  
Endokrinbehandling ges enligt punkt 12 och inleds efter cytostatika. 

Trippelnegativ bröstcancer 

Cytostatika enligt ovan rekommenderas till samtliga patienter utom för de 
med små T1N0 tumörer (T≤10mm). Alla kvinnor ≤ 35 år rekommenderas 
cytostatika oavsett tumörstorlek. 

Organisatoriska tillämpningar  

Inga specifika kommentarer avseende Uppsala- Örebroregionens 
tillämpningar av ovanstående kapitel i NVP. 
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14. MÅLINRIKTAD ADJUVANT 

LÄKEMEDELSBEHANDLING 

Förtydligande av behandlingsrekommendationer 

HER2-positiv bröstcancer  

Antikroppsbehandling med trastuzumab (T) ges till alla lymfkörtelnegativa 
patienter med T> 5 mm samt till alla patienter med lymfkörtelpositiv 
sjukdom. I åldersgruppen < 35 år ges T även vid T< 5 mm. De patienter som 
har en riskprofil som motiverar behandling med trastuzumab ska alltid ges 
cytostatika initialt eftersom trastuzumab givet tillsammans med cytostatika ger 
en synergistisk effekt. T ges som en subkutan injektion med fix-dos 600 mg 
per behandlingstillfälle var tredje vacka. De tre första behandlingarna ges 
tillsammans med docetaxel, därefter ges ytterligare 14 behandlingar med t 
enbart (17 beh totalt) vilket motsvarar en total behandlingstid på 1 år. T kan 
även ges intravenöst, i så fall ges första behandlingen med 8 mg/kg och 
därefter 6 mg /kg vid efterföljande behandlingar. Hjärtfunktion (LVEF) 
bedöms inför behandlingen och upprepas var 3.e månad under behandlingen. 

Standardbehandling är E90C x 3 → docetaxel80-100T x 3 med G-CSF stöd, 
därefter enbart T x 14 upp till totalt 17 kurer. 

T ges under pågående strålbehandling. 

Endokrin behandling ges till patienter med ER-positiv tumör enligt punkt 12. 
Endokrin behandling startas efter cytostatika men ges sedan samtidigt med T.  
 

Organisatoriska tillämpningar  

Inga specifika kommentarer avseende Uppsala- Örebroregionens 
tillämpningar av ovanstående kapitel i NVP. 
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15. ADJUVANT BEHANDLING MED 

BISFOSFONATER 

Förtydligande av behandlingsrekommendationer  

Adjuvant bisfosfonatbehandling ges till postmenopausala kvinnor med 
lymfkörtelpositiv bröstcancer eller vid lymfkörtelnegativ bröstcancer med 2 
riskfaktorer. 

Val av bisfosfonat 

Zoledronat 4 mg iv x 6 med 6 månaders intervall, kan startas samtidigt med 
eventuell cytostatika. Peroral behandling med calcium + D-vitamin ska ges. 

Bedömning av tandstatus, remiss till tandläkare vb.  

Organisatoriska tillämpningar  

Inga specifika kommentarer avseende Uppsala- Örebroregionens 
tillämpningar av ovanstående kapitel i NVP. 
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18. UPPFÖLJNING 

Förtydligande av uppföljningsrekommendationer  

Efter genomgången primär behandling kallas alla patienter till ett återbesök 
inom 1 år efter avslutad strålbehandliong eller cytostatikaterapi. 
Därtill rekommenderas kontroll med mammografi årligen i 10 år för alla 
kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi och därefter kontroller inom 
screeningprogrammet. 
Kvinnor, som har genomgått mastektomi, men ej bilateral mastektomi, 
rekommenderas mammografiundersökningar årligen i fem år och därefter 
mammografikontroller inom screeningprogrammet.  

Kliniska mottagningsbesök rekommenderas inte generellt om kvinnan är 
symtomfri. Alla kvinnor ska dock med god tillgänglighet ha möjlighet att 
vända sig till behandlande kirurg- eller onkologklinik utan särskild remiss vid 
nytillkomna symtom de första tio åren efter diagnos. Vid en del kliniker sker 
uppföljningsbesök hos bröstsjuksköterskor med syfte att öka tillgängligheten. 

Kliniska uppföljningskontroller rekommenderas dock fortsättningsvis för 
kvinnor med:  
1  Behandlingskomplikationer.  
2  Studiepatienter enligt särskilt protokoll.  
3  Kvinnor som genomgått ännu ej etablerad behandling med t ex nya 

droger eller ny kirurgisk eller strålbehandlingsteknik.  
Laboratorieprover och röntgenundersökningar beställs endast vid 
misstanke på tumörspridning.  

 Organisatoriska tillämpningar  

Inga specifika kommentarer avseende Uppsala- Örebroregionens 
tillämpningar av ovanstående kapitel i NVP. 
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22. PSYKOSOCIALT OMHÄNDERTAGANDE 

OCH REHABILITERING 

Förtydligande från behandlingsrekommendationer  

 

Fatigue 

Trötthetsanalys/bedömning 

 Tre enkla frågor före, under och efter behandling 

 – Är du trött? 

 – Hur svår har tröttheten varit den senaste veckan? 

 – Hur påverkar tröttheten ditt dagliga liv? 

 Resultat 

 0-3 Mild trötthet 

 4-6 Moderat trötthet 

 7-10 Svår trötthet 

 

Behandling 

Råd till patienten 

 Vila ofta men i korta stunder. 

 Planera aktiviteter, använd krafterna till sådant som är roligt. 

 Promenera, cykla och simma. Gärna kombination av olika aktiviteter. 

 Försök få en god nattsömn. 

 Ät och drick hälsosamt. 

 Upprätthåll ditt sociala liv. 

 Tillåt din familj och dina vänner att hjälpa dig. 

 Använd naturen som energikälla. 
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23. OMVÅRDNADSASPEKTER 

Förtydligande från rekommendationer  

Kontaktsjuksköterska 

Den nationella cancerstrategin styrker att varje patient ska erbjudas en 
kontaktperson på den cancervårdande kliniken med syfte att förbättra 
informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten och 
att stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården(1). Sedan 2010 finns 
en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt(2).  

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en gemensam 
generell beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Enligt den 
är kontaktsjuksköterskan en tydlig kontaktperson i sjukvården, med ett 
övergripande ansvar för patienten och de närstående. Beskrivningen togs 
fram inom projektet Ännu bättre cancervård och finns i projektets slutrapport 
(3). Beskrivningen citeras här i sin helhet: 

”Kontaktsjuksköterskan ” 

 är tydligt namngiven för patienten  

 har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när 
han/hon inte är tillgänglig  

 informerar om kommande steg  

 förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov  

 ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion  

 vägleder till psykosocialt stöd vid behov  

 säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård  

 bevakar aktivt ledtider.  

 

Kontaktsjuksköterskan har dessutom  

 ett tydligt skriftligt uppdrag  

 kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje 
patientprocess  

 ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om 
den kan upprättas av andra)  

 ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska  

 uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten.”  

 

Att patienten har erbjudits en namngiven kontaktsjuksköterska ska 
dokumenteras i patientens journal och om möjligt registreras i 
kvalitetsregister.  

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion ska utgå från den nationella 
beskrivningen men anpassas specifikt efter den process det gäller. Varje 
vårdenhet ska förtydliga hur kontaktsjuksköterskans uppdrag ska uppfyllas.   
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Aktiva överlämningar 

Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan 
olika vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och 
närstående ska alla överlämningar vara ”aktiva”. 

Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt, 
muntligt och skriftligt, med nästa instans. Den som aktivt överlämnat har 
fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med 
patienten. Uppstartade åtgärder och insatser inom omvårdnad, palliation och 
cancerrehabilitering ska följas upp, utvärderas och dokumenteras i Min 
vårdplan.   

Diagnosbesked 

Vid diagnosbeskedet bör patienterna få individuellt anpassad saklig 
information. Det är väsentligt att patienterna är välinformerade så att de har 
möjlighet att ta ställning till de behandlingsalternativ som erbjuds.  

Framgångsrik patientinformation kan mätas i kortare vårdtid och 
sjukfrånvaro, postoperativt bättre fysisk aktivitet och rörlighet, mindre 
smärtupplevelse och analgetikakonsumtion samt mindre oro (4, 5). Trots 
kunskapen om värdet av information visar studier att många patienter inte får 
den information de efterfrågar (6, 7).  

Hållpunkter för diagnosbeskedet och uppföljande samtal: 

 Uppmana patienten att ha en närstående med sig. Den närstående har 
då möjlighet att efter besöket komplettera med information som 
patienten inte har uppfattat eller kunnat ta till sig.  

 Upprätta ”Min vårdplan” i samband med diagnosbeskedet. 

 Ge information om sjukdomen och behandlingen: förväntat 
sjukdomsförlopp, behandlingsmöjligheter, komplikationer och 
tidsperspektiv. 

 Ge information om rätten till ny medicinsk bedömning.  

 Ge information om patientföreningar. 

 Ge praktisk information, t.ex. vårdavdelning och rutiner kring 
undersökningar och behandling.  

 Ta upp påverkan på arbetsförmågan. Berätta om de 
sjukskrivningsregler som gäller enligt rekommendationer från 
Socialstyrelsen samt om olika högkostnadsskydd. 

  



 

21 

 Identifiera patientens sociala nätverk och sociala stöd. Har patienten 
kommit ensam, ta reda på om det finns någon som patienten kan 
kontakta direkt eller vid hemkomst. Erbjud kontakt med kurator vid 
behov.  

 Bekräfta känslor. Känslor som att ”detta är inte sant” och ”det händer 
inte mig” bör bekräftas under samtalet.  

 Vid krisreaktion: Hjälp patienten att uttrycka sina känslor, oavsett 
vilka de är, genom att finnas till hands och lyssna.  

 Var uppmärksam på självmordstankar. Inom en vecka från 
diagnosbeskedet löper cancerpatienter en högre risk för självmord än 
normalbefolkningen. Sjukvårdspersonal kan felaktigt tro att det är 
riskabelt att ta upp tankar om självmord, medan patienterna ofta 
uppfattar det som en lättnad att få prata om det.  

 Vid uppföljande samtal: Komplettera informationen från 
diagnosbeskedet. Be patienten att själv berätta vad han eller hon vet 
om diagnos och planerad behandling. Komplettera därefter med 
ytterligare information.  
 

Rekommendation 

Alla patienter ska ha en tydligt namngiven kontaktsjuksköterska. 

Patienter ska få saklig information om sjukdomen, dess behandling och 
förväntat resultat, så att de kan göra ett grundat ställningstagande till den 
behandling som erbjuds.  

Patienter bör få ett eller flera uppföljande samtal som upprepar och 
kompletterar informationen från diagnosbeskedet. 

Social situation 

Ofta är det närstående som utgör det naturliga stödet för patienten. Studier 
har visat vikten av att närstående erbjuds att vara delaktiga och bli 
involverade i patientens information och behandling. 

Enligt HSL 1982:763 § 2g ska hälso- och sjukvården särskilt beakta ett barns 
behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan 
vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 
3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel 
 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet 
varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2009:979). 

All information till närstående är på patientens villkor. 

Det är viktigt att informationen till patienten och närstående är enhetlig. Det 
är också väsentligt att kontaktsjuksköterskan vet vilken information läkaren 
har lämnat och reaktionen på denna, för att kunna bemöta patientens frågor 
och funderingar kring sin sjukdom och behandling. 
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Frågor av ekonomisk och praktisk natur ska också ges utrymme. Information 
ges då patienten har funderingar kring sjukskrivning, högkostnadsskydd, 
eventuellt patienthotell och sjukresor. Informera också om patientföreningar 
(1, 8-10). 

Kulturella aspekter 

Vi människor är olika.  Att ha insikt om att andra människor kan fungera på 
helt andra sätt än jag själv ökar vår förståelse och minskar friktionen i mötet.  

Den kulturbundna informationen har stor betydelse. Hur ser kvinnan på 
cancer-sjukdom, bröstförlust, håravfall etc. Det som hon har varit med om 
tidigare, den erfarenhet hon har från sjukvården i sitt hemland, samt den 
kunskap hon har om sin kropp, sjukdom och behandling kan påverka.  

Grundpelaren i ett möte är tillit. För att skapa tillit bör vårdpersonalen 
försöka lära känna de sociokulturella föreställningarna och inte bara den 
biologiska. Vårdpersonalen ska möta kvinnan där hon är. För att kunna ge en 
likvärdig vård till kvinnor med annan etnisk bakgrund är det viktigt med 
kommunikationen. Språkbarriären kan orsaka missförstånd. Hur 
informationen ges och på vilket sätt den tas upp har stor betydelse.  

När en svår sjukdom drabbar en människa kan existentiella och andliga frågor 
bli tydligare. Hur man ser på sin kropp och bröstförlust, uppfattningen om 
döden och inställningen till döden växlar mycket i olika religioner och 
världsåskådningar. 

Enligt Zanchetta och Poureslami (11) missar immigranter i Kanada de hälso-
förmåner som erbjuds. Rapporter från vårdpersonal visar svårigheter att 
informera om sjukdomsförebyggande åtgärder. Utbildningsresurser och 
metoder når endast delvis människor från kulturella minoriteter. En viktig 
faktor är den begränsade språkkunskaper. Nyanländas hälsa minskar initialt. 
På grund av relativ underutnyttjande av förebyggande hälsovårds screening, 
underdiagnos och behandling av hälsoproblem.  

Dödligheten i bröstcancer bland utlandsfödda kvinnor i Sverige är högre än 
bland svenskfödda kvinnor. 

(Bröstcancer - satsning in invandrarkvinnor, Pressmeddelande • 2012-08-28 
08:47 CEST) 

http://www.mynewsdesk.com/se/bro/pressreleases/broestcancer-satsning-

paa-invandrarkvinnor-787933 

Med hjälp av en auktoriserad tolk och genom att vara lyhörd, flexibel och 
uppmärksam för den enskilda människans behov finns möjligheter att nå 
fram till ett bra möte med varje kvinna oavsett kulturell tillhörighet. 

”En människa är alltid något mer än sin kulturella eller etniska identitet. Han 
eller hon är en unik individ som inte enbart kan reduceras till medlem av en 
viss grupp.”(12) 

http://www.mynewsdesk.com/se/bro/pressreleases/broestcancer-satsning-paa-invandrarkvinnor-787933
http://www.mynewsdesk.com/se/bro/pressreleases/broestcancer-satsning-paa-invandrarkvinnor-787933
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Sexualitet 

Kvinnans kroppsuppfattning, sexuella identitet och upplevelsen av att vara 
attraktiv kan påverkas av kirurgin och behandlingar. Om kvinnan lever i en 
relation är det av stor betydelse att hennes partner accepterar förändringen 
om hon ska kunna göra det (12). 

Sexualitet är ett ämne som alltför ofta negligeras inom vården. Det finns en 
samtalstmodell som heter PLISSIT (permission, limited information, specific 
suggestions, intensive therapy) som är användbar för vårdpersonal när man 
ska prata om sexualitet. PLISSIT är ett ramverk för att underlätta samtalet. 
De tre första nivåerna i samtalsmodellen kan betraktas som kortvarig terapi 
och den fjärde nivån innebär en längre tids terapi (13). 

Permission  innebär en tillåtande attityd hos vårdpersonalen. 

Att bjuda in till samtal med en öppen fråga. 

Limited information  att begränsa informationen. 

Specific suggestions  riktad information efter patientens frågor och 

funderingar. 

Intensive therapy  terapi som handhas av expert på området. 

 

Fertilitet 

Inför behandling med kemoterapi ska patienter som är fertila alltid 
informeras om risken för infertilitet efter avslutad behandling. Patienten ska 
få möjlighet att diskutera tänkbara fertilitetsbevarande åtgärder. Infertilitet 
handlar inte enbart om att inte kunna få barn, utan även om påverkan på 
självbilden. Preventivmedel ska användas, om patienten är fertil, under 
behandlingsperioden med kemoterapi för att förhindra en graviditet (14).  

Fertila kvinnor som står på tamoxifen ska upplysas om att läkemedlet inte 
fungerar som preventivmedel även om menstruationerna kan försvinna. 
Tamoxifen anses vara fosterskadande och preventivmedel måste användas. 

Min vårdplan 

En individuell skriftlig vårdplan, benämnd Min vårdplan, ska tas fram för 
varje patient med cancer. Det framgår i den nationella cancerstrategin för 
framtiden (SOU 2009:11) och i de patientcentrerade kriterierna som ska 
utmärka ett regionalt cancercentrum (Socialdepartementet: 2011). 

Min vårdplan är ett samlat dokument som ska uppdateras kontinuerligt. 
Namnet Min vårdplan tydliggör att vårdplanen skrivs för och med patienten.  
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Min vårdplan ska innehålla: 

 Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt 
andra viktiga personer 

 Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av 
när olika åtgärder ska ske 

 Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering 

 Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv 

 Information om patientens rättigheter, t.ex. rätten till förnyad 
medicinsk bedömning. 

 Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta 
uppföljningen ser ut, t.ex. vem patienten ska vända sig till. 

 Efter avslutad behandling: En sammanfattning av vården som 
beskriver vad patienten har varit med om och vad som är viktigt att 
tänka på. 

Omvårdnad vid kirurgi 

Efter en operation är förändrad känsel ofta i kombination med smärta ett 
vanligt fenomen. Så kallad bindvävssträngar kan förekomma från axillen ned 
mot överarmen efter axillkirurgi. Även vissa nervskador kan uppkomma med 
exempelvis känselnedsättning på insidan av överarmen. Känselpåverkan 
beskrivs ofta som stickningar, klåda eller brännande känsla i 
operationsområdet. Lymfödem är en komplikation som kan uppkomma 
relativt tidigt efter operationen men även efter många år.  

Omvårdnad vid strålbehandling 

Palliativ strålbehandling 

Målen med palliativ strålbehandling är att förebygga, fördröja eller lindra 
smärt-samma symtom. Målet kan även vara att fördröja sjukdomens 
utveckling för en tid. Omvårdnaden vid palliativ strålbehandling styrs av vilka 
organ som bestrålas.  

Smärta vid skelettmetastaser  

Strålbehandling har en god smärtstillande effekt vid skelettmetastaser. 

Informera om att smärtan kan tillta i början av behandlingsperioden. 

Mag-tarm kanalen  

Strålbehandling mot rygg- och bäckenregionen kan ge besvär i form av diarré, 
gaser och/eller illamående. Besvären går över en till två veckor efter avslutad 
behandling. 

Råd vid besvär i mag-tarm kanalen 

 Skonsam kost. 

 Läkemedel vid svårare besvär. 

 



 

25 

Benmärgsdepression  

Om strålbehandling ges mot blodbildande organ kan blodbilden påverkas 
negativt.  

Hjärnmetastaser 

Neurologiska symtom  

Var uppmärksam på eventuella neurologiska symtom som t ex stickningar, 
huvudvärk eller illamående.  

Håravfall  

Håravfallet sker inom behandlingsområdet och påverkas av 
behandlingsteknik, energityp samt av slutdosen och kan vara irreversibelt. 

Remiss till perukmakare ska skrivas på tidigt stadium då kvinnan ska träffa 
frisör eller perukmakare innan håret tappas. 

Råd vid strålbehandling mot skalpen 

 Använd milt schampo för att undvika irritation i huden. 

 Undvik att färga eller permanenta håret under behandlingstiden. 

Omvårdnad vid endokrin behandling 

Råd vid endokrin behandling (15) 

Vid värmevallningar och svettningar 

 Svalare rumstemperatur, motion och fysisk aktivitet, yoga, 
avslappning och akupunktur, rökstopp, undvika starka kryddor, 
minskat intag av koffein. Mycket av detta kan också hjälpa mot 
sömnbesvär. 

 
Vid torrhet i slidans slemhinnor 

 Tvätta med oparfymerad ph-blanserad tvål, intimolja. 

 Det finns idag hormonfria preparat som kan hjälpa mot dyspareuni, 
torrhet, irritation och klåda. 

 
Vid depression/hudförändringar 

 Samtalsstöd, fysisk träning och avslappning. Vid tecken på djup 
depression eller långvariga besvär rekommenderas läkarkontakt för ev 
behandling med antidepressiva läkemedel. 

 

Vid ledvärk och stelhet 

 Motion och fysisk aktivitet kan minska besvären. Vid behandling med 
aromatashämmare finns det risk för urkalkning av skelettet. 
Informeraom detta och om vikten av en balanserad kost samt träning 
för att stärka skelettet 
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Vid illamående 

 Illamående kan lindras om tabletten tas på kvällen. 
 

Naturläkemedel och/eller alternativbehandling rekommenderas inte utan 
läkarkontakt (16, 17). 

Omvårdnad vid Cytostatikabehandling  

Informera om 

 Hur cytostatikan kommer att ges och hur lång tid behandlingen 
kommer att ta. 

 Biverkningar och behandlingsmöjligheter av dessa. 

 Vart patienten vänder sig jourtid. 
 

Det finns tre typer av cytostatikautlöst illamående 

Akut illamående Ibland i direkt anslutning till behandlingen men 
vanligast 4-6 timmar efter avslutad behandling. 

Fördröjt illamående Börjar 16-24 timmar efter avslutad behandling  
och kan pågå i 6-7 dagar. Det är därför viktigt  
att inte skära ner på den antiemetiska behand- 
lingen för tidigt. 

Betingat illamående Detta kan uppträda om patienten upplevt ett 
kraftigt illamående vid tidigare 
cytostatikabehandling. Detta illamående är svårt 
att behandla vilket gör det ännu viktigare att från 
början kontrollera 
patientens illamående och kräkningar.  

 
Råd vid illamående och kräkningar 

 Vart patienten vänder sig jourtid. 

 Ät bara när du själv känner att du vill ha någonting. 

 Salt mat kan dämpa illamåendet såsom ansjovis, kaviar, buljong och 
salta kex. 

 Drick klara drycker som juice, måltidsdricka, läsk och citronvatten. 

 Ät lite lättare mat, t ex filmjölk, omelett, kräm, glass, smörgås och soppa. 

 Undvik alltför fet mat. Det tar längre tid för fet mat att lämna matsäcken. 

 Stekt mat ger matos som kan upplevas obehagligt. Välj kokt, 
ugnsstekt eller kall mat. Det kan också hjälpa att vädra före måltid. 

 Om det är möjligt undvik att laga maten själv. 

 Undvik favoritmat under de dagar du mår dåligt, det finns risk för att 
du kopplar ihop viss mat med illamåendet. 

 Prova att äta någonting före uppstigandet på morgonen. 
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Råd för att hindra bitter smak eller metallsmak i munnen 

 Välj mat som ger eftersmak t ex färsk frukt eller karameller. 

 Drick mer vätska. 

 Ät maten kall eller rumstempererad så smakar den bättre. 

 Krydda maten med söta kryddor, fruktjuicer, söta viner eller dressingar. 

 

Råd för att lindra mun- och halsbesvär 

 Undvik sur och starkt kryddad mat. 

 Prova passerad mat, soppor och annan ”mjuk” mat. 

 Underlätta drickandet genom att använda sugrör. 

 Undvik juice eller citrusfrukter. 

 Sug på sockerfritt godis eller isbitar. 

 Undvik het mat. 
 

Gastrit 

Det är vanligt med symtom på esophagit/gastrit efter cytostatikabehandling. 
Det kan uppfattas som ett cytostatikautlöst illamående och därför viktigt att ha i 
åtanke. 

Obstipation 

Kvinnor som får 5HT3 receptor antagonist mot illamående drabbas ofta av 
förstoppning. Andra orsaker kan vara ändrade kostvanor, övriga läkemedel 
och inaktivitet. 

Råd vid obstipation 

 Drick mycket klardryck, ej te, och ät fiberrik kost. 

 Ät filmjölk, yoghurt, dofilus och bifilus som har en normaliserande 
effekt på tarmen. 

 Ät katrinplommon och linfröavkok med naturligt laxerande effekt. 

 Försök med daglig motion 
 

Symtom från urinvägarna 

En del cytostatika kan påverka urinblåseslemhinnan och ge cystit. Det är 

därför viktigt att kvinnan dricker mycket för att få en hög diures. Kvinnan 

bör också informeras om att urinen kan bli missfärgad och ändra lukt av 

cytostatikan. 

Symtom från genitalia/könsorgan 

Ovarierna är känsliga för cytostatika och de flesta kvinnor i fertil ålder noterar 
förändringar i menstruationscykeln alltifrån små förändringar i cykelns längd 
till utebliven menstruation. Hos unga kvinnor är effekten oftast reversibel 
men hos kvinnor över 40 år är risken stor att den blir bestående. 
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Cytostatika påverkar slemhinnan som blir torr, irriterad och lättblödande. 
Kvinnan kan uppleva klimakteriebesvär såsom svettningar, blodvallningar 
och nedstämdhet. Det är av stor vikt att informera om dessa besvär och att 
ge råd om behandlingsmöjligheter samt om vikten av att kvinnor i fertil ålder 
bör använda preventivmedel för att undvika en graviditet under pågående 
behandling. 

Symtom från ögonen 

Vid användning av en del cytostatika kan kvinnan få ögonbesvär. Läkemedlet 
sköljs ut via tårvätskan och leder till ökat tårflöde, irritation och konjunktivit. 
Ögondroppar kan hjälpa mot dessa besvär och det kan vara bättre att 
använda glasögon istället för kontaktlinser. 
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