Tumörer i hjärna
och ryggmärg
Nationellt vårdprogram

2020-01-14 Version 3.0

Versionshantering
Datum

Beskrivning av förändring

2016-12-14

Version 1.0 fastställd av RCC i samverkan

2018-05-07

Version 2.0 fastställd av RCC i samverkan

2020-01-14

Version 3.0 fastställd av RCC i samverkan

Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av
Regionala cancercentrum i samverkan 2020-01-14
Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enlighet med överenskomna
rutiner.
Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum norr
Nationellt vårdprogram Tumörer i hjärna och ryggmärg
Januari 2020

Innehållsförteckning
Kapitel 1 ............................................................................................................................... 9
Sammanfattning .................................................................................................................. 9
Kapitel 2 ............................................................................................................................. 11
Inledning ............................................................................................................................ 11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Vårdprogrammets giltighetsområde ......................................................................... 11
Förändringar jämfört med tidigare version ................................................................ 11
Standardiserat vårdförlopp ....................................................................................... 11
Evidensgradering ..................................................................................................... 11
Lagstöd .................................................................................................................... 11

Kapitel 3 ............................................................................................................................. 13
Mål med vårdprogrammet ................................................................................................. 13
Kapitel 4 ............................................................................................................................. 14
Bakgrund och orsaker ...................................................................................................... 14
Kapitel 5 ............................................................................................................................. 17
Primär prevention.............................................................................................................. 17
5.1

Levnadsvanor .......................................................................................................... 17

Kapitel 6 ............................................................................................................................. 18
Symtom och tidig utredning ............................................................................................. 18
6.1
6.2

Ärftlighet................................................................................................................... 18
Symtom och kliniska fynd vid hjärntumör ................................................................. 20

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

Epileptiska anfall...................................................................................................................................... 20
Huvudvärk ............................................................................................................................................... 21
Personlighetsförändring ........................................................................................................................... 22
Fokala bortfallssymtom ............................................................................................................................ 22
Symtom vid ökat intrakraniellt tryck ......................................................................................................... 23
Övriga symtom ........................................................................................................................................ 23

6.3
6.4
6.5

Ingång till standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer ................... 24
Utredning av patienter som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke om
hjärntumör................................................................................................................ 24
Symtom och kliniska fynd vid ryggmärgstumör ......................................................... 25

6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6

Smärta ..................................................................................................................................................... 25
Motoriska symtom ................................................................................................................................... 26
Sensoriska symtom ................................................................................................................................. 26
Påverkan på blås- och tarmfunktionen och andra autonoma symtom ..................................................... 26
Cauda equina-syndrom ........................................................................................................................... 26
Syringomyeli ............................................................................................................................................ 27

6.6

Utredning vid misstänkt ryggmärgstumör ................................................................. 27

Kapitel 7 ............................................................................................................................. 28
Diagnostik .......................................................................................................................... 28
7.1
7.2

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp .............................................................. 28
Utredning ................................................................................................................. 28
3

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

Neuroradiologisk utredning ...................................................................................................................... 28
Remiss för radiologisk undersökning ....................................................................................................... 28
Radiologiska undersökningsmetoder....................................................................................................... 29
Radiologens bedömning och utlåtande ................................................................................................... 32

7.3
7.4

Diagnosbesked ........................................................................................................ 34
Omvårdnad och rehabilitering .................................................................................. 36

Kapitel 8 ............................................................................................................................. 37
Kategorisering av tumören ............................................................................................... 37
8.1
8.2
8.3

Patologins roll i den diagnostiska processen ............................................................ 37
Klassificering av tumören ......................................................................................... 37
Provhantering........................................................................................................... 38

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

Remiss .................................................................................................................................................... 38
Vävnadshantering.................................................................................................................................... 38
Intraoperativ diagnostik ........................................................................................................................... 39
Cytologiska preparat................................................................................................................................ 39

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

Det neuropatologiska utlåtandet ............................................................................... 39
Biomarkörer ............................................................................................................. 40
Astrocytom (grad II–IV) och oligodendrogliom (grad II–III)........................................ 40
Pilocytiskt astrocytom (PA) (WHO-grad I) ................................................................ 44
Ependymom (WHO-grad I–III).................................................................................. 44
Medulloblastom ........................................................................................................ 46
Germinalcellstumörer ............................................................................................... 47

8.10.1

Biomarkörer i diagnostiken av GCT ......................................................................................................... 48

Kapitel 9 ............................................................................................................................. 49
Multidisciplinär konferens ................................................................................................ 49
9.1

Ny medicinsk bedömning ......................................................................................... 49

Kapitel 10 ........................................................................................................................... 51
Primär behandling ............................................................................................................. 51
10.1

Neurokirurgisk handläggning av tumörer inom CNS ................................................. 51

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6

Inledning .................................................................................................................................................. 51
Tumörer i hjärnan .................................................................................................................................... 51
Intramedullära tumörer och intraspinala tumörer ..................................................................................... 55
Perioperativa komplikationer till kirurgi för tumör i CNS ........................................................................... 56
Neurokirurgisk sårvård ............................................................................................................................ 57
Postoperativ omvårdnad .......................................................................................................................... 57

10.2

Onkologisk behandling ............................................................................................. 59

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8

Astrocytära och oligodendrogliala tumörer grad III-IV.............................................................................. 59
Protonstrålbehandling på Skandionkliniken ............................................................................................. 63
Astrocytära och oligodendrogliala tumörer grad I–II ................................................................................ 64
Spinala astrocytära och oligodendrogliala tumörer .................................................................................. 68
Ependymom ............................................................................................................................................ 69
Medulloblastom – primärbehandling ........................................................................................................ 72
Intrakraniella germinalcellstumörer .......................................................................................................... 76
Biverkningar av onkologisk behandling ................................................................................................... 83

Kapitel 11 ........................................................................................................................... 86
Behandling av återfall ....................................................................................................... 86
11.1

Astrocytära och oligodendrogliala tumörer, intrakraniella och spinala tumörer ......... 86

11.1.1
11.1.2

Kirurgi ...................................................................................................................................................... 86
Strålbehandling........................................................................................................................................ 86

11.1.3

Medicinsk behandling .............................................................................................................................. 87

11.2
11.3
11.4

Ependymom ............................................................................................................. 89
Medulloblastom ........................................................................................................ 89
Germinalcellstumörer ............................................................................................... 90

Kapitel 12 ........................................................................................................................... 92
Understödjande vård......................................................................................................... 92
12.1

Behandling av tumörödem ....................................................................................... 92

12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4

Kortisonbehandling vid diagnos ............................................................................................................... 93
Kortisonbehandling i anslutning till operation .......................................................................................... 93
Kortisonbehandling vid strålbehandling ................................................................................................... 94
Kortisonbehandling under längre tid i symtomlindrande syfte ................................................................. 94

12.2

Epilepsibehandling ................................................................................................... 97

12.2.1
12.2.2
12.2.3

Val av antiepileptika................................................................................................................................. 97
Behandling av status epilepticus ........................................................................................................... 100
Utsättande av AED vid hjärntumör ........................................................................................................ 100

12.3

Tromboembolisk sjukdom ...................................................................................... 100

12.3.1
12.3.2
12.3.3

Djup ventrombos ................................................................................................................................... 101
Lungemboli ............................................................................................................................................ 101
Behandling av DVT/lungemboli ............................................................................................................. 101

12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11

Trötthet .................................................................................................................. 101
Behandling av psykiska symtom ............................................................................ 102
Hormonella rubbningar efter strålbehandling .......................................................... 102
Särskilda aspekter vid ryggmärgstumör ................................................................. 102
Smärta ................................................................................................................... 103
Spasticitet .............................................................................................................. 103
Påverkan på blås- och tarmfunktion ....................................................................... 104
Körkort och bilkörning vid tumör i hjärna och ryggmärg .......................................... 104

12.11.1 Epilepsi .................................................................................................................................................. 104
12.11.2 Påverkan av syn och andra funktioner .................................................................................................. 105

12.12 Vapeninnehav, vapenlicens och riskyrken.............................................................. 105
Kapitel 13 ......................................................................................................................... 107
Sexualitet, fertilitet och graviditet .................................................................................. 107
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

Sexualitet ............................................................................................................... 108
Fertilitet .................................................................................................................. 108
Assisterad befruktning............................................................................................ 108
Reproduktiva och hormonella faktorers påverkan på risken att utveckla gliom ....... 108
Påverkan av graviditet på progress och överlevnad vid gliom ................................ 109
Gliom med klinisk symtomdebut under graviditet ................................................... 109
Radiologi under graviditet....................................................................................... 110

13.7.1

DT och MRT hjärna utan och med kontrastmedel under graviditet ........................................................ 110

13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15

Neurokirurgisk behandling under graviditet ............................................................ 111
Onkologisk behandling under graviditet.................................................................. 111
Förlossningsaspekter ............................................................................................. 111
Epilepsi och graviditet ............................................................................................ 111
Etiska aspekter vid gliom och blivande föräldraskap .............................................. 112
Antikonceptionell hormonell behandling ................................................................. 112
HRT vid klimakteriebesvär ..................................................................................... 113
Könsdysfori, könsbekräftande vård ........................................................................ 113

5

Kapitel 14 ......................................................................................................................... 114
Omvårdnad och rehabilitering........................................................................................ 114
14.1
14.2
14.3
14.4

Kontaktsjuksköterska ............................................................................................. 114
Min vårdplan .......................................................................................................... 114
Aktiva överlämningar.............................................................................................. 114
Löpande rehabilitering för patienter med CNS-tumörer .......................................... 115

14.4.1
14.4.2

Regelbunden behovsbedömning för patienter och närstående ............................................................. 115
Grundläggande och specialiserad rehabilitering .................................................................................... 115

14.5

Omvårdnad ............................................................................................................ 116

14.5.1
14.5.2
14.5.3
14.5.4
14.5.5
14.5.6
14.5.7
14.5.8
14.5.9
14.5.10
14.5.11
14.5.12
14.5.13
14.5.14
14.5.15
14.5.16
14.5.17
14.5.18

Specifik omvårdnad och rehabilitering ................................................................................................... 116
Kommunikation ...................................................................................................................................... 117
Kognition ............................................................................................................................................... 117
Personlighetsförändring ......................................................................................................................... 120
Andning/cirkulation ................................................................................................................................ 121
Nutrition ................................................................................................................................................. 122
Elimination ............................................................................................................................................. 123
Fysisk aktivitet ....................................................................................................................................... 123
Aktiviteter i dagliga livet och återgång i arbete ...................................................................................... 125
Trötthet och sömn.................................................................................................................................. 125
Hjärntrötthet ........................................................................................................................................... 126
Hud och vävnad..................................................................................................................................... 128
Smärta ................................................................................................................................................... 128
Epilepsi .................................................................................................................................................. 129
Psykosocialt stöd ................................................................................................................................... 130
Närstående ............................................................................................................................................ 132
Existentiellt stöd..................................................................................................................................... 133
Sexualitet ............................................................................................................................................... 133

Kapitel 15 ......................................................................................................................... 135
Egenvård och samvård ................................................................................................... 135
15.1
15.2
15.4

Definitioner............................................................................................................. 135
Egenvård enligt WHO:s definition........................................................................... 135
Egenvård för att förebygga följdsjukdomar ............................................................. 136

15.4.1
15.4.2
15.4.3
15.4.4
15.4.5
15.4.6

Socialt umgänge .................................................................................................................................... 136
Förebygga psykisk ohälsa ..................................................................................................................... 136
Förebygga fysisk inaktivitet.................................................................................................................... 137
Alkohol ................................................................................................................................................... 137
Tobak .................................................................................................................................................... 138
Sömn ..................................................................................................................................................... 138

15.5

Egenvård enligt svensk definition ........................................................................... 139

15.5.1
15.5.2
15.5.3
15.5.4
15.5.5
15.5.6
15.5.7
15.5.8

Bedömning och beslut om egenvård samt ansvar för bedömningen ..................................................... 139
Faktorer vid bedömning och beslut om egenvård .................................................................................. 139
Riskbedömning ...................................................................................................................................... 139
Information och kunskap ....................................................................................................................... 139
Uppföljning och omprövning .................................................................................................................. 140
Bistånd enligt lag ................................................................................................................................... 140
Medicintekniska produkter ..................................................................................................................... 141
Flödesschema för att bedöma och utföra egenvård .............................................................................. 141

15.6
15.7
15.8
15.9

Samvård genom att monitorera och hantera symtom ............................................. 142
Komplementär och alternativ medicin och behandling ............................................ 142
Utbildning för patient och närstående ..................................................................... 142
Kommunikation och delaktighet ............................................................................. 143

15.9.1

Kommunikation via närstående ............................................................................................................. 143

15.10 Informella och formella resurser ............................................................................. 143

15.11 Egenvård för närstående ........................................................................................ 144
15.12 Närstående som vårdare ........................................................................................ 144
Kapitel 16 ......................................................................................................................... 145
Palliativ vård och insatser .............................................................................................. 145
16.1

Palliativa överväganden vid behandling av patienter med hjärntumörer ................. 147

16.1.1
16.1.2
16.1.3
16.1.4
16.1.5

Ökat intrakraniellt tryck .......................................................................................................................... 147
Personlighetsförändring och annan kognitiv påverkan .......................................................................... 148
Motorisk dysfunktion .............................................................................................................................. 148
Dysfagi .................................................................................................................................................. 148
Epilepsi .................................................................................................................................................. 149

16.2

Läkemedelsbehandling .......................................................................................... 149

16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6

Steroider ................................................................................................................................................ 149
Ökat intrakraniellt tryck .......................................................................................................................... 149
Kognitiv påverkan .................................................................................................................................. 150
Epilepsi i sent palliativt skede ................................................................................................................ 150
Tromboembolism ................................................................................................................................... 151
Läkemedelsbehandling i livets slut ........................................................................................................ 151

Kapitel 17 ......................................................................................................................... 152
Uppföljning ...................................................................................................................... 152
17.1
17.2
17.3

Mål med uppföljningen ........................................................................................... 152
Förnyad behovsbedömning för rehabilitering ......................................................... 152
Kontroll av återfall .................................................................................................. 152

17.3.1
17.3.2
17.3.3
17.3.4
17.3.5
17.3.6

Uppföljning av funktionsbedömning, symtomkontroll och hälsoskattning för samtliga diagnoser .......... 153
Högmaligna gliom (grad III–IV) .............................................................................................................. 153
Lågmaligna gliom (grad II) ..................................................................................................................... 153
Ependymom .......................................................................................................................................... 154
Medulloblastom ..................................................................................................................................... 155
Germinalcellstumörer ............................................................................................................................ 155

17.4
17.5
17.6
17.7

Ansvar.................................................................................................................... 156
Avslut av uppföljning .............................................................................................. 156
Livslång symtomkontroll efter avslutad uppföljning ................................................. 156
Bakgrund och evidensläge ..................................................................................... 156

Kapitel 18 ......................................................................................................................... 157
Underlag för nivåstrukturering ....................................................................................... 157
Kapitel 19 ......................................................................................................................... 158
Kvalitetsregister .............................................................................................................. 158
Kapitel 20 ......................................................................................................................... 159
Kvalitetsindikatorer och målnivåer ................................................................................ 159
Kapitel 21 ......................................................................................................................... 161
Vårdprogramgruppen...................................................................................................... 161
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5

Vårdprogramgruppens sammansättning ................................................................ 161
Vårdprogramgruppens medlemmar........................................................................ 161
Arbetsgrupper ........................................................................................................ 162
Jäv och andra bindningar ....................................................................................... 165
Vårdprogrammets förankring.................................................................................. 165

Kapitel 22 ......................................................................................................................... 167

7

Referenser ....................................................................................................................... 167
Kapitel 23 ......................................................................................................................... 196
Förslag på fördjupning ................................................................................................... 196
23.1

Relevanta länkar .................................................................................................... 196

Bilaga 1 ............................................................................................................................ 198
Radiologisk diagnostik ................................................................................................... 198
Bilaga 2 ............................................................................................................................ 200
Cytostatikaregimer .......................................................................................................... 200
Bilaga 3 ............................................................................................................................ 201
Strålbehandling ............................................................................................................... 201
Bilaga 4 ............................................................................................................................ 215
Handhavande av TTFields .............................................................................................. 215
BILAGa 5 .......................................................................................................................... 216
Performance scores (bedömning av allmäntillståndet) ................................................ 216
Bilaga 6 ............................................................................................................................ 218
Remissvägar ny medicinsk bedömning......................................................................... 218
Bilaga 7 ............................................................................................................................ 219
Förkortningar ................................................................................................................... 219

REGIONALA CANCERCENTRUM

KAPITEL 1

Sammanfattning
Detta vårdprogram beskriver handhavandet av patienter med maligna tumörer i centrala
nervsystemet, CNS (hjärna och ryggmärg). Den vanligaste typen är astrocytära och
oligodendrogliala tumörer, i klinisk vardag oftast kallade gliom. Även om det i dag inte finns
någon uppenbart botande behandling kan långtidsöverlevnad ses för gliom, och de behandlingar
som finns tillgängliga är betydelsefulla för överlevnad och livskvalitet. Patienter med lågmaligna
gliom har ofta en mycket lång överlevnad, medan högmaligna gliom har en allvarligare prognos.
Vårdprogrammet omfattar också några andra diagnoser, som drabbar unga patienter och där
kurativt syftande behandling ska ges: ependymom, medulloblastom och intrakraniella
germinalcellstumörer.
Hjärntumörer och tumörer i ryggmärgen är cancersjukdomar och i vårdprogrammet förekommer
både cancer och tumör för att beskriva sjukdomen.
Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna:
Alarmsymtom: Det är viktigt att öka medvetenheten bland allmänhet och sjukvårdspersonal om
symtom som kan tyda på hjärntumör. Följande symtom bör leda till en snabb utredning:
 förstagångs epileptiskt anfall
 neurologiskt bortfall/personlighetsförändring/kognitiv påverkan som progredierar över
dagar–veckor
 ny eller markant förändrad huvudvärk, särskilt i kombination med illamående och
kräkningar
 DT eller MRT som visar misstanke om primär hjärntumör.
Handläggning: Tumörer i CNS kräver snabb handläggning och behandling, då högmaligna
tumörer kan tillväxa mycket snabbt. Handläggningen sker enligt standardiserat vårdförlopp.
Utredning: MRT är grunden för den radiologiska utredningen och postoperativ MRT efter
tumörresektion bör göras. Provtagning från tumören för histologisk och molekylärpatologisk
analys enligt WHO-klassifikationen 2016 bör ligga till grund för beslut om postoperativ
behandling.
Multidisciplinär konferens (MDK): Alla patienter med CNS-tumör ska diskuteras på
postoperativ MDK för att lägga upp planen för postoperativ uppföljning, behandling och
eventuell inklusion i kliniska studier.
Omvårdnad och rehabilitering: CNS-tumör är en diagnos som drabbar patienten och de
närstående hårt, både fysiskt och psykosocialt. Alla patienter bör erbjudas en namngiven
kontaktsjuksköterska, och en individuell skriftlig vård- och rehabiliteringsplan bör upprättas.
Rehabilitering under hela sjukdomsförloppet och efter avslutad behandling har stor vikt för
patientens livskvalitet. Det är viktigt att de närstående erbjuds adekvat stöd.
Symtombehandling: CNS-tumörers symtom kräver ofta kortisonbehandling, och
vårdprogrammet innehåller riktlinjer för användande och dosering samt hantering av
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komplikationer. Epilepsi, tromboembolisk sjukdom och fatigue är andra symtom som är vanliga
och behandlingsrekommendationer ges, liksom riktlinjer för körkort och vapentillstånd.
Egenvård och samvård: För att patienter och deras närstående ska ha bästa möjliga livskvalitet
är det viktigt att främja deras möjligheter att – själva och i samarbete med sjukvården – arbeta för
att förbättra och bevara sin hälsa och funktion.
Primär- och återfallsbehandling:
Vid gliom bör tumörresektion göras, så makroskopiskt radikal som möjligt, utan att man åsamkar
patienten permanenta neurologiska skador. Vid lågmaligna gliom (grad II) ges omedelbar
postoperativ behandling med strålbehandling och cytostatika om det finns riskfaktorer för snabb
tumörprogress. Vid högmaligna gliom (grad III–IV) ges postoperativ behandling med
strålbehandling och cytostatika till alla patienter som bedöms kunna tolerera denna behandling.
För vissa patienter kan kombinationsbehandling vara olämplig och en individualiserad
bedömning måste då göras.
Vid ependymom är radikal resektion den viktigaste åtgärden, och vid högmalign tumör ges
postoperativ strålbehandling. För många undergrupper ges postoperativ strålbehandling även vid
icke-radikal resektion.
Medulloblastom behandlas med resektion, om möjligt radikal. Risken för tumörspridning via
likvor bör beaktas i utredningen. Postoperativt ges strålbehandling mot hjärna och ryggmärg,
samt cytostatikabehandling.
Intrakraniella germinalcellstumörer behandlas, beroende på tumörtyp och eventuell
tumörspridning, med biopsi eller resektion, cytostatika och strålbehandling.
Vid progress eller återfall bör patienten på nytt diskuteras på MDK för ställningstagande till
förnyad operation, cytostatikabehandling eller strålbehandling.
Kvalitetsregistrering: Tumörer i hjärna och ryggmärg registreras i Nationellt kvalitetsregister för
CNS-tumörer.
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KAPITEL 2

Inledning
2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet omfattar lågmaligna (WHO-grad II) och högmaligna (WHO-grad III och IV)
astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet, CNS (hjärna och ryggmärg)
hos vuxna patienter. Dessutom ingår ependymom, medulloblastom och intrakraniella
germinalcellstumörer.

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

I det aktuella vårdprogrammet har nya diagnosgrupper lagts till, nämligen ependymom,
medulloblastom och intrakraniella germinalcellstumörer. Rekommenderade molekylärpatologiska
analyser har utökats, på grund av kompletterande publikationer till WHO-klassifikationen
(cIMPACT-NOW). TTFields -behandling för glioblastom har godkänts nationellt och ingår i
behandlingsrekommendationerna.

2.3

Standardiserat vårdförlopp

För hjärntumörer finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, som gäller sedan 2016.
Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade
vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur,
samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.
Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan
också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats:
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hjarna-ochhypofys/hjarna/vardforlopp-hjarna/.

2.4

Lagstöd

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den anger att
målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen
samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God
vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker,
patientfokuserad, effektiv och jämlik. Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården
ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar
följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen.
Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om
bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt
information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap. 1–2 §
patientlagen). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda en fast vårdkontakt och information om
möjlighet till ny medicinsk bedömning, även inom en annan region. Vårdgivaren ska också
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informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad
öppenvård. Enligt det s.k. patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om
patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar
vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, t.ex. hur och när
ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan.
Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt och
åtgärder inom vissa tider. De standardiserade vårdförlopp som RCC har tagit fram och som
regionerna har beslutat att följa anger kortare väntetider som dock inte är en del av vårdgarantin.
I hälso- och sjukvårdslagen anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att
beakta barn som närstående och ge dem information, råd och stöd (5 kap. 7 §).

2.5

Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska
alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av
rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela
vårdprogrammet. För vissa rekommendationer saknas evidens, och rekommendationen bygger då
på vårdprogramgruppens samlade kliniska erfarenhet.
GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:
 Starkt vetenskapligt underlag (++++)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad
bedömning.
 Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande
faktorer vid en samlad bedömning.
 Begränsat vetenskapligt underlag (++)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad
bedömning.
 Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller studier av
likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.
Läs mer om systemet här:
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok_Kapitel10.pdf.
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KAPITEL 3

Mål med vårdprogrammet
Vårdprogrammet ska vara ett arbetsredskap för alla som möter patienter med tumörer i hjärna
och ryggmärg (CNS-tumörer) i landets olika regioner, och det ska ge underlag för likvärdig vård,
av internationellt hög klass, för patienterna i hela landet. Det nationella vårdprogrammet måste
kompletteras med regionala riktlinjer som specificerar exakta behandlingsriktlinjer, definierar
vårdkedjor m.m. Till det nationella vårdprogrammet kommer också kvalitetsregistret för CNStumörer, CNS-tumörregistret, som är en viktig databank för uppföljning av vårt
omhändertagande av patienterna. År 1999 började man registrera patienter med hjärntumör i
Hjärntumörregistret, och där registrerades samtliga nydiagnostiserade primära intrakraniella
tumörer hos patienter över 18 år. Den 1 januari 2018 bytte registret namn till Nationellt
kvalitetsregister för CNS-tumörer, och sedan dess registreras även patienter med tumörer i
ryggmärgen.
Tillsammans ger vårdprogrammet och CNS-tumörregistret möjlighet att
 förbättra behandling och omhändertagande av patienter med primära CNS-tumörer
 utjämna skillnader i omhändertagande
 föra in nya behandlingar i klinisk praxis
 optimera resursutnyttjandet.
I CNS-tumörregistret finns de prioriterade kvalitetsindikatorerna och ledtiderna i Årsrapporten,
se kapitel 20. Ledtidsmålen styrs av det standardiserade vårdförloppet för hjärntumörer (för
tumörer i ryggmärgen finns inget standardiserat vårdförlopp men eftersom tumörerna utifrån
diagnos beter sig lika oavsett tumörlokal bör liknande ledtider gälla för dessa patienter).
Uppföljningen sker med hjälp av kvalitetsregistret och registreringen kring standardiserade
vårdförlopp. Genom att prioritera ett fåtal kvalitetsindikatorer går det att se att dessa nu har
mycket hög måluppfyllelse (kontaktsjuksköterska, postoperativ MDK och postoperativ MR).
Därför har indikatorerna utökats, för att öka patienternas tillgång till rehabilitering och därmed
bevarad funktionsförmåga, och ge större chans till aktiv behandling även för patienter med lite
sämre allmäntillstånd. Ledtidsarbetet fortsätter också att vara prioriterat.
I vårdprogramgruppen hade vi vid förra uppdateringen för första gången en arbetsgrupp som
specifikt arbetat med egenvård och samvård, ur patientens och de närståendes perspektiv. Detta
arbete har fortsatt i den aktuella uppdateringen, för att ge patienterna möjlighet till ökad
delaktighet, förbättrad hälsa och större kontroll över sin situation.
Vårdprogrammet och arbetet med uppdatering är också en viktig faktor för att skapa nätverk
över landet mellan olika specialiteter och yrkesgrupper som möter patienter med CNS-tumörer
samt mellan patientrepresentanter och närståenderepresentanter. Detta stimulerar till likvärdig
vård över landet och för olika patientgrupper, och även till utveckling och forskning inom
området. Förhoppningsvis kan det bli en källa till kunskap för alla som kommer i kontakt med
patienter med tumörer i centrala nervsystemet.
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KAPITEL 4

Bakgrund och orsaker
I Sverige drabbas ungefär 1 400 personer varje år av en primär tumör, som uppstår i hjärna eller
ryggmärg (åldersstandardiserad incidens 14–15 per 100 000 personer och år, se figur 1) [1]. Detta
motsvarar ungefär 2 % av alla cancerdiagnoser i Sverige, och gör tumörer i hjärna och ryggmärg
till den 10:e vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor [2, 3]. Det finns ett antal olika
typer av CNS-tumörer och detta vårdprogram gäller för typerna astrocytära och oligodendrogliala
tumörer, ependymom, medulloblastom och intrakraniella germinalcellstumörer. CNS-tumörer
klassificeras som låg- eller högmaligna och kan delas in i ytterligare undergrupper baserat på
histopatologiska fynd och molekylära markörer [4] (se kapitel 8). Patientens prognos beror bland
annat på om tumören är låg- eller högmalign och vilken undergrupp tumören tillhör [1].
Den vanligaste typen av CNS-tumör är gliom (ungefär hälften av alla hjärntumörer hos vuxna)
[1]. Intraspinala gliom är ovanliga och omfattar cirka 0,7 % av alla gliom.
Figur 1. Incidens av CNS-tumörer i Sverige 1980–2016, åldersstandardiserad enligt
befolkningen år 2000. Data från Socialstyrelsens statistikdatabas [2].
Figuren är modifierad från referens 3.

CNS-tumörer drabbar individer i alla åldrar. De flesta som drabbas av ett högmalignt gliom är
över 50 år, och vanligast är att drabbas mellan 55 och 74 års ålder (se figur 2). Personer med
lågmaligna gliom och ependymom är generellt sett yngre, och ungefär hälften av alla personer
med lågmaligna gliom eller ependymom är yngre än 40 år (se figur 3 och 4) [2]. Medulloblastom
är vanligare hos barn och unga vuxna, men förekommer även hos vuxna. Incidensen är låg hos
vuxna, knappt 10 fall om året i Sverige, dvs. knappt 1 per 1 000 000 invånare. Intrakraniella
germinalcellstumörer förekommer däremot nästan uteslutande hos barn, framför allt tonåringar,
och hos unga vuxna [4]. Incidensen hos vuxna är låg, cirka 0,5 per 1 000 000 invånare, men har
angetts som betydligt högre i Asien jämfört med Europa [5], jfr dock 10.2.7
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Figur 2. Ålder vid diagnos av högmaligna gliom (grad III–IV). Andel (procent) av antalet nya fall
under perioden 1999–2016. Data från Socialstyrelsens statistikdatabas [2]. Figuren är
modifierad från referens 3.

Figur 3. Ålder vid diagnos av lågmaligna gliom (grad I–II). Andel (procent) av antalet nya fall
under perioden 1999–2016. Data från Socialstyrelsens statistikdatabas [2]. Figuren är
modifierad från referens 3.
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Figur 4. Ålder vid diagnos av ependymom. Andel (procent) av antalet nya fall under perioden
1999–2016. Data från Socialstyrelsens statistikdatabas [2]. Figuren är modifierad från referens
3.

De allra flesta fall av CNS-tumör är sporadiska, dvs. orsaken till att tumören har uppkommit är
okänd. Som vid andra cancerformer vet man att både arv och miljö är viktiga för utvecklingen.
Eftersom CNS-tumörer är ovanliga kan man misstänka att det finns ett ärftligt anlag för att
utveckla sjukdomen i de fall där det finns flera fall av CNS-tumörer i samma familj. I ungefär 5 %
av alla gliomfall finns det någon mer i samma familj som också drabbats av gliom (och i vissa fall
andra CNS-tumörer) [6], men i dessa familjer är det specifika anlaget som orsakar uppkomsten av
gliom inte känt. I kapitel 6.1 beskrivs ett antal ovanliga syndrom som orsakas av kända
mutationer i arvsanlaget och som medför en ökad risk för att utveckla en CNS-tumör. Utöver
dessa ovanliga mutationer har forskning visat ett samband mellan risken för gliom och ett antal
genetiska varianter som är vanligt förekommande i befolkningen [7]. Dessa genetiska varianter
bidrar dock med en mycket liten riskökning och saknar i dagsläget klinisk relevans.
Den enda kända yttre riskfaktorn för CNS-tumörer är joniserande strålning (t.ex.
röntgenstrålning och den strålning som avges från radioaktiva ämnen). Förutom sambandet
mellan joniserande strålning och risken för gliom har man i flera studier sett en minskad risk för
gliom hos individer med astma och/eller allergi [8]. Den biologiska orsaken till detta samband är
dock inte känd. Den strålning som avges från mobiltelefoner är icke-joniserande. Den eventuella
kopplingen mellan användandet av mobiltelefoner och risken att få en hjärntumör har undersökts
i flera studier. I dagsläget finns dock inga starka bevis för att mobiltelefonanvändning ökar risken
för hjärntumörer [9]. Flera studier pågår fortfarande och speciellt viktigt är att utreda effekterna
av mobiltelefonanvändning på lång sikt. Orsakerna till intrakraniella germinalcellstumörer är
okänd.
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KAPITEL 5

Primär prevention
5.1

Levnadsvanor

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor.
Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för
levnadsvanor.
I motsatts till vad som är känt för flera andra cancerformer finns det inga etablerade kopplingar
mellan risken att få en hjärntumör och vanliga livsstilsfaktorer såsom kost, alkohol och rökning.
Den enda kända yttre riskfaktorn för hjärntumör är joniserande strålning. Forskning har även
visat en minskad risk för gliom hos individer med astma och/eller allergi [10].
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KAPITEL 6

Symtom och tidig utredning
6.1

Ärftlighet

Sammanfattning
I de flesta fall påvisas ingen bakomliggande ärftlig orsak till hjärntumör, även om det i cirka
5 % av alla gliomfall finns någon mer i familjen som också har haft gliom eller annan
hjärntumör [6] . När två individer i samma familj har insjuknat i hjärntumör är det ovanligt att
ytterligare familjemedlemmar insjuknar och lugnande besked kan lämnas [11].
I vissa fall kan dock hjärntumörer vara en del av ett ärftligt syndrom. För att identifiera
misstänkt ärftlig orsak till hjärntumör ska därför information inhämtas avseende:
 förekomst av tidigare cancer/tumör hos patient eller i släkten
 förekomst av kliniska tecken kopplade till specifikt syndrom (se Tabell 1 nedan)
Indikation för remiss till cancergenetisk utredning:
 Flera primära hjärntumörer hos samma individ
 Minst tre individer med hjärntumör i samma familj
 Hjärntumör med låg debutålder (< 50 år) då det i samma familj finns andra fall av
hjärntumörer eller annan cancer med låg debutålder
 Misstanke om specifikt syndrom, där hjärntumör kan vara en del av syndrombilden.
Följande tumörer har oftare en genetisk bakgrund:
- Opticusgliom
- Vestibularisschwannom
- Subependymalt storcelligt astrocytom
- Hemangioblastom
- I övrigt se tabell 1
Följande information bör inkluderas i remissen:
 Patient: Typ av primär hjärntumör samt eventuell beskrivning av övriga kliniska symptom
som inger misstanke om specifikt syndrom. Ange även om patienten har haft andra
tumörer/cancersjukdomar och vid vilken ålder.
 Familjeanamnes: Vilka släktingar som har insjuknat, vad de insjuknat i och i vilken ålder.
Det finns ett antal ovanliga ärftliga syndrom som orsakas av medfödda sjukdomsorsakande
förändringar i arvsmassan (mutationer) med ökad risk för insjuknande i hjärntumör. Exempel på
sådana syndrom ges i tabell 1. Individer med dessa syndrom har i första hand en ökad risk för
annan cancer eller tumörsjukdom, men de har också en viss ökad risk för hjärntumörer. Flera av
dessa syndrom debuterar i tidig ålder.
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Intrakraniella germinalcellstumörer är ovanliga och det finns en japansk studie som visat ökad
frekvens av en genvariant i genen JMJD1C hos fall jämfört med kontroller. Det finns dock idag
inga kända ärftliga anlag kopplade till intrakraniella germinalscellstumörer med så stark
genomslagskraft att det föranleder cancergenetisk utredning [12] .
Tabell 1. Exempel på syndrom med ökad risk för insjuknande i hjärntumör.
Syndrom

Gen

Typ av hjärntumörer

Exempel på associerade
symptom/sjukdomar

Neurofibromatos
typ 1

NF1

Gliom (ffa opticusgliom)

Hudförändringar, tex café au laitfläckar, kutana neurofibrom.
Neuropsykiatriska diagnoser.
Nervskidetumörer.

Neurofibromatos
typ 2

NF2

Vestibularisschwannom,
meningiom, gliom

Andra schwannom, neurofibrom,
katarakt.

Li-Fraumenis
syndrom

TP53

Medulloblastom och
gliom

Bröstcancer, binjurebarkscancer,
sarkom, leukemi samt
överrepresentation av annan
cancersjukdom hos både barn och
vuxna.

Lynchs syndrom

MLH1, PMS2,
MSH2, MSH6,
EPCAM

Medulloblastom, gliom.

Cancer i tjock- och ändtarm,
livmoderkropp, äggstockar och ibland
även i urinvägar, tunntarm, magsäck,
bukspottkörtel.

Familjär
adenomatös
polypos

APC

Medulloblastom,
astrocytom,
ependymom

Multipla tjocktarmspolyper,
hepatoblastom, desmoid,
sköldkörtelcancer, osteom, polyper i
magsäck.

Basalcellsnevussyn
drom (Gorlins
syndrom)

PTCH1, SUFU

Medulloblastom

Basalcellscancer, käkcystor,
skelettförändringar.

Tuberös skleros

TSC1, TSC2

Subependymalt
storcelligt astrocytom

Varierande symtombild med påverkan
på flertal olika organ såsom hjärna,
njurar, hjärta, ögon, lungor och hud.
Andra symtom är epilepsi,
utvecklingsstörning, neuropsykiatriska
diagnoser.

Von Hippel Lindaus
sjukdom

VHL

Hemangioblastom

Retinala angiom, njurcancer, njur- och
bukspottkörtelcystor.
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6.2

Symtom och kliniska fynd vid hjärntumör

Rekommendation
De vanligaste debutsymtomen vid hjärntumör är epileptiskt anfall, fokala bortfallssymtom
eller mer diffusa psykiska symtom och kognitiv påverkan. Huvudvärk är vanligt vid
hjärntumör, men förekommer sällan ensamt som debutsymtom.
Symtombilden vid hjärntumörer kan sammanfattas så här:
 Diffusa symtom, ej strikt relaterade till tumörlokalisation, t.ex. humörsvängningar,
tankemässiga störningar, distanslöshet och avflackning i personligheten (främst vid stora
frontala tumörer).
 Fokala symtom som återspeglar tumörlokalisation:
- bortfallssymtom: förlamning, talstörning, koordinationsrubbning och känselstörning
- retningsfenomen: fokalt utlösta epileptiska anfall (med eller utan utveckling till bilateralt
toniskt-kloniskt anfall).
 Symtom till följd av ökat intrakraniellt tryck:
- huvudvärk, ofta på morgonen, förenat med illamående och ibland kräkning, samt i regel
tilltagande över tid
- påverkan på högre funktioner, desorientering och
medvetandepåverkan
- synfenomen (obskurationer, dubbelseende).
Utredningstempot anpassas efter symtomens duration och allvarlighetsgrad:
 Vid symtom som talar för begynnande inklämning (tilltagande tumörrelaterad huvudvärk,
desorientering, synpåverkan med obskurationer (sekundkorta attacker av dimsyn) eller
dubbelseende och i senare skede medvetandepåverkan, oregelbundet andningsmönster och
ensidigt vidgad ljusstel pupill) ska en akut utredning vidtas omedelbart och kontakt direkt
tas med neurokirurg.
 För övriga patienter med symtom som talar för hjärntumör ska en utredning genomföras
skyndsamt, men den kan ske såväl polikliniskt som inneliggande enligt standardiserat
vårdförlopp [13]. Radiologisk utredning bör i dessa fall inledas inom 3 kalenderdagar.
För radiologisk utredning, se avsnitt 7.2 Utredning.
För olika lokalisationer i hjärnan kan olika tumörtyper vara mer vanligt förekommande än andra,
men symtombilden i sig kan inte användas för att särskilja mellan olika tumörtyper.

6.2.1 Epileptiska anfall
Det absolut vanligaste debutsymtomet vid supratentoriellt (i storhjärnan) belägna tumörer är ett
epileptiskt anfall. Det förekommer i upp till 90 % av låggradiga gliom, och upp till 50 % av
höggradiga gliom [14].
Tumörrelaterad epilepsi klassificeras som strukturell epilepsi, det vill säga att anfallet har inletts
med en fokal störning i den region där tumören är lokaliserad. Symtomen vid fokalt anfall
återspeglar tumörlokalisationen. Enligt den senaste internationella definitionen av epilepsi får
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patienter med en strukturell intrakraniell lesion epilepsidiagnos efter ett första epilepsianfall där
anfallet, baserat på symtom och tidsmässigt samband, bedöms vara utlöst av den strukturella
lesionen i hjärnan [15].
Fokala anfall vid hjärntumör sprids relativt ofta till stora delar av hjärnytan, varvid det uppstår ett
bilateralt toniskt-kloniskt anfall med medvetandeförlust och kramper (tidigare kallat sekundär
generalisering eller grand mal-anfall). Den fokala anfallsstarten kan vara så kortvarig att den inte
noteras kliniskt.
Följande anfallskaraktäristika bör observeras och journalföras:
 anfallets start med sensoriska, autonoma eller motoriska yttringar
 eventuella emotionella eller kognitiva fenomen
 om medvetandepåverkan funnits eller inte.
Epileptiska manifestationer kan ibland feltolkas och fördröja tumördiagnosen. Vid följande
symtom bör klinikern vara särskilt uppmärksam på möjligheten av eventuellt bakomliggande
epileptiskt anfall:
 Plötsligt insättande kortvarig afasi (talsvårigheter) i avsaknad av andra fokala symtom.
 Alla typer av kortvariga fokala bortfallssymtom (övergående känselnedsättning och
pareser).
 Plötsligt insättande emotionella, autonoma eller hallucinatoriska symtom.
 Fluktuerande vakenhet eller nedsatt kontaktbarhet, desorientering, monotona och
stereotypa rörelser (kan tyda på icke-konvulsivt status epilepticus, det vill säga långvarig
pågående anfallsaktivitet utan påtagliga motoriska fenomen).

6.2.2 Huvudvärk
Huvudvärk förekommer under sjukdomsförloppet hos cirka 50–70 % av patienter med
hjärntumör och är särskilt vanligt vid tumörer i bakre skallgropen. Det är dock bara ett fåtal av
patienterna som har huvudvärk som enda debutsymtom; i regel finns även andra symtom som
leder till hjärntumördiagnos. Smärtan vid huvudvärk beror på retning av smärtkänsliga
intrakraniella strukturer (hjärnhinnor och blodkärl). Själva hjärnvävnaden är okänslig för smärta.
Huvudvärken kan vara ospecifik och initialt likna spänningshuvudvärk eller migrän. Vid progress av
tumör eller ödem uppstår successivt en mer karaktäristisk smärta pga. ökande intrakraniellt tryck:
 tilltagande smärtintensitet över tid
 association till illamående och kräkning (ibland lindras värken efter kräkning eller
uppresning)
 i regel dålig effekt av sedvanliga analgetika
 dygnsvariation, som värst på efternatten eller tidig morgon
 förvärras av tillfällig tryckstegring (t.ex. Valsalva-manöver såsom hostning och nysning).
Vid fortsatt ökande intrakraniellt tryck tillstöter ytterligare symtom, se avsnitt 6.2.5 Symtom vid
ökat intrakraniellt tryck.
Vid obstruktiv hydrocefalus till följd av tumör som påverkar likvorflödet kan Valsalva-manöver
och lägesändring av huvudet orsaka plötsliga kortvariga, intensiva huvudvärksattacker som är
förenade med illamående, kräkningar och ibland medvetandeförlust. Medulloblastom,
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ependymom och germinom är de vanligaste tumörtyperna med lokalisation i bakre skallgropen
eller i medellinjen, och medför risk för hydrocefalusutveckling.

6.2.3 Personlighetsförändring
Personlighetsförändring är ett vanligt symtom vid hjärntumör och förekommer som debutsymtom
hos mer än 20 % av patienterna med högmaligna (grad III och IV) gliom [16].
Personlighetsförändringen kan manifestera sig som mer eller mindre diffusa symtom (psykomotorisk
långsamhet) eller vara relaterad till tumörens specifika lokalisation i hjärnan (distanslöshet, avflackning
vid frontal tumör; minnesstörning vid tumör i mediala tinningloben/hippocampus). Förändringen är
smygande och kan ibland vara svår att upptäcka vid klinisk undersökning och är inte heller alltid tydlig
för patienten själv, varför närstående bör tillfrågas.

6.2.4 Fokala bortfallssymtom
Snabbt växande tumörer orsakar fokala bortfallssymtom som uppstår smygande och successivt
progredierar; undantaget är vid blödning i tumör då insjuknandet är hastigt som vid stroke. Tack
vare hjärnans plasticitet är det ovanligt med fokala bortfallssymtom vid långsamt växande
tumörer, exempelvis låggradiga gliom [17]. Symtombilden beror på tumörläget.
Tabell 2. Vanliga bortfallssymtom relaterat till tumörläge i hjärna, lillhjärna och hjärnstam.
Tumörläge

Symtom

Pannlob (frontallob)

Kraftnedsättning (pares) – KL
Personlighetsförändring (t.ex. apati)
Talstörning, svårt att få fram ord (motorisk afasi) – Brocas area, DH. Även
andra tal- och språkstörningar kan förekomma, till exempel svårigheter att
förstå tal och skrift.

Tinninglob
(temporallob)

Svårt att förstå det talade ordet (sensorisk afasi) – Wernickes area, DH.
Även andra tal- och språkstörningar kan förekomma, till exempel
svårigheter att göra sig förstådd.

Hjässlob (parietallob)

Känselnedsättning – KL
Språkstörning (tal, förståelse) – DH
Minskad uppmärksamhet på motsatt kroppshalva (neglekt) – IDH

Nacklob (occipitallob)

Synfältsbortfall – KL

Talamus

Känselpåverkan (ökad/nedsatt sensibilitet, smärta) och/eller
kraftnedsättning (pares) – KL

Lillhjärna (cerebellum)

Nedsatt postural kontroll/bålbalans (bålataxi) – skada i medellinjen
Koordinationsstörning i arm och ben (ataxi) – IL
Ostadig gång, sluddrigt tal (dysartri) vid skada i båda hemisfärer

Hjärnstam

Kranialnervspåverkan – IL
Kraftnedsättning (pares) – KL kroppshalva, IL ansiktshalva
Känselnedsättning – KL kroppshalva, IL ansiktshalva

KL = kontralateralt (motsatt kroppshalva jämfört tumören), IL = ipsilateralt (samma kroppshalva som tumören), DH = dominant hemisfär
(oftast vänster), IDH = icke-dominant hemisfär (oftast höger).
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6.2.5 Symtom vid ökat intrakraniellt tryck
Följande är tidiga tecken på ökat intrakraniellt tryck:
 Ökande tumörrelaterad huvudvärk (för beskrivning, se avsnitt 6.2.2 Huvudvärk).
 Påverkan på högre kognitiva funktioner, desorientering – ofta smygande, diskreta symtom.
 Obskurationer (sekundkorta attacker av dimsyn) pga. papillödem.
 Dubbelseende pga. direkt eller indirekt (sekundärt till ökat intrakraniellt tryck) påverkan på
någon av de nerver som styr ögonmotiliteten (kranialnerv III, IV, VI).
Vid fortsatt tryckstegring förskjuts hjärnan i sitt oeftergivliga rum (kranium, tentorium) vilket
sekundärt orsakar hjärnstamspåverkan:
 Medvetandepåverkan.
 Oregelbundet andningsmönster.
 Stigande blodtryck, låg och/eller oregelbunden hjärtrytm.
 Hjärnstamsutlösta sträckkramper (i sent inklämningsskede).
 Vid den vanligaste typen av inklämning, tentoriuminklämning, ses vidgad ljusstel pupill på
tumörsidan då oculomotoriusnerven kläms under tentoriet.
Observera: Vid tecken på ökande intrakraniellt tryck krävs akut handläggning och kontakt med
neurokirurg.

6.2.6 Övriga symtom
6.2.6.1

Synstörning

Synstörningar kan uppstå av flera anledningar:
 Synfältsbortfall vid tumörinväxt i syncentra/synstrålning.
 Dubbelseende vid direkt eller indirekt påverkan på de kranialnerver som styr
ögonmotiliteten (kranialnerv III, IV, VI).
Paroxysmala symtom:
 Obskurationer (sekundkorta attacker av dimsyn) vid papillödem orsakat av ökat
intrakraniellt tryck.
 Fokala epileptiska anfall med paroxysmala visuella symtom beroende på engagemang av
parietallob/occipitallob.
6.2.6.2

Psykiska symtom

Ångest och depression är ibland underdiagnostiserade symtom hos patienter med hjärntumör.
Affektiva störningar kan bero på tumördiagnosen, eller vara biverkningar av given behandling
eller uppstå som reaktion på den livsomställning som tumördiagnosen medför. För mer
information om psykiska reaktioner vid cancer och behandlingsalternativ, se Nationellt
vårdprogram för cancerrehabilitering (2019).
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6.3

Ingång till standardiserat vårdförlopp för primära
maligna hjärntumörer

Standardiserat vårdförlopp Primära maligna hjärntumörer gäller patienter 18 år eller äldre.
Gruppen omfattar diagnoskoden C71 och innefattar ett hundratal olika diagnoser. Gruppen
omfattar däremot inte patienter med hjärnhinnetumörer (D32 eller C70), benigna hjärntumörer
(D33) eller sekundära tumörer i hjärnan pga. andra cancerdiagnoser (hjärnmetastaser, C79.3).
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:
 Förstagångs epileptiskt anfall (med fokala symtom eller bilateralt toniskt-kloniskt).
 Debut av fokalt neurologiskt bortfallssymtom (t.ex. halvsidig förlamning, koordinations/balanssvårigheter, känselnedsättning, synfältsbortfall eller dysfasi/talpåverkan) som är
progredierande över dagar eller veckor utan andra sannolika förklaringar (t.ex. känd
multipel skleros eller känd metastaserad cancersjukdom).
 Nytillkommen personlighetsförändring eller kognitiv nedsättning, progredierande över
veckor eller ett fåtal månader.
 Nytillkommen huvudvärk eller markant förändring i tidigare huvudvärksmönster (särskilt
vid förekomst av illamående, kräkningar, staspapill eller andra symtom/fynd talande för
ökat intrakraniellt tryck) som progredierar över veckor, och där grundlig sjukhistoria och
klinisk neurologisk undersökning inte har påvisat andra sannolika förklaringar.
 DT- eller MRT-undersökning (utförd på andra indikationer) som leder till misstanke om
primär malign hjärntumör. Om radiologiska fynd talar för meningiom, hypofysadenom
eller schwannom ska patienten dock utredas enligt ordinarie rutiner och inte remitteras till
standardiserat vårdförlopp.
Observera: Vid misstänkt begynnande inklämning, med eller utan medvetandepåverkan, ska
neurokirurgjouren kontaktas omedelbart för akut bedömning.

6.4

Utredning av patienter som inte uppfyller kriterierna
för välgrundad misstanke om hjärntumör

Vid symtom och statusfynd som inger misstanke om bakomliggande hjärntumör, men inte
uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke, bör utredning också ske skyndsamt. I flertalet fall
kan den följa likartad diagnostisk utredning som vid standardiserat vårdförlopp.
För information om radiologisk utredning, se avsnitt 7.2
Kronisk huvudvärk leder mycket sällan till påvisande av hjärntumör vid MRT-undersökning och
är inte indikation för att patienten inkluderas i det standardiserade vårdförloppet. Uttalad ångest
för att ha en tumör i hjärnan, som ofta kan förekomma hos patienter med svår eller kronisk
huvudvärk, är inte indikation för hänvisning till standardiserat vårdförlopp för hjärntumör, men
kan i vissa situationer vara indikation för en poliklinisk radiologisk utredning för att bemöta
patientens oro.
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Situationer som kräver akut kontakt med neurokirurg:
 Hotande inklämning (se avsnitt 6.2.5): Särskild observans krävs vid expansiva processer i
bakre skallgropen som ofta initialt kan ge en lindrig symtombild men där risk finns för
snabb försämring med hastigt inträdande inklämningssymtom. Därför är det viktigt med
aktiv övervakning och kontakt med neurokirurg redan i ett tidigt skede.
 Obstruktiv hydrocefalus kan uppstå vid tumör i anslutning till likvorsystemet (se avsnitt
6.2.2) och kan leda till inklämning.

6.5

Symtom och kliniska fynd vid ryggmärgstumör

De vanligaste debutsymtomen vid ryggmärgstumör är ryggsmärta med eller utan utstrålning,
svaghet i ben och/eller arm, ofta med bilateral utbredning, och nedsatt känsel där en övre
gräns för känselnedsättning på bålen är vanligt. Även störningar i blås- och tarmfunktion
förekommer. Symtombilden kan uppfattas som diffus och med smygande debut, vilket kan
leda till fördröjd diagnos. Tidig diagnostik med MRT är betydelsefull.
En tumör i ryggmärgen eller i direkt anslutning till ryggmärgen kan orsaka symtom genom
infiltration av ryggmärgen eller kompression av nervvävnad. Ryggmärgskompression kan
förutom den direkta tryckeffekten lokalt också orsaka skada till följd av venös stas nedom
kompressionsstället samt ibland också samtidig påverkan på arteriell kärlförsörjning.
Symtombilden kan ibland inledningsvis vara diffus utan tydlig funktionsnedsättning, vilket kan
leda till att symtomen misstolkas för smärttillstånd av annan genes och fördröjd diagnos. Man
bör därför vara vaksam på symtom som kan tyda på bakomliggande ryggmärgstumör och tidigt
genomföra diagnostik med MRT.
Genom ryggmärgen går de så kallade långa bansystemen med motoriska och sensoriska
nervfibrer som förbinder ryggmärgen och hjärnbarken i storhjärnan. På segmentell nivå i
ryggmärgen avgår de spinala nervrötterna, och i och med dem övergår det centrala nervsystemet
till det perifera nervsystemet. På segmentell nivå är också det nedre motorneuronet lokaliserat i
ryggmärgens framhorn. Nervfibrer för information om känsel för smärta och temperatur korsar
över medellinjen på segmentell nivå, medan information om känsel för beröring, tryck och
vibration löper i ryggmärgens baksträngar och upp till hjärnstammen där korsning över
medelinjen sker. Man särskiljer mellan symtom från påverkan av de långa bansystemen och
segmentella symtom. Ofta förekommer de tillsammans. Symtomen och deras utbredning är
beroende av tumörlokalisation.

6.5.1 Smärta
Det vanligaste debutsymtomet vid ryggmärgstumör är smärta. Den kan vara lokaliserad i ryggen,
ibland tillsammans med utstrålande radikulär smärta inom ett eller flera dermatom till följd av
nervrotspåverkan. Utstrålande smärta kan också ses utan lokaliserad smärta i ryggen. Ibland
förekommer även refererad smärta [18]. Smärtans karaktär kan vara skiftande och ofta uppvisa
drag av nervsmärta. Smärtan kan förvärras vid hoststöt eller Valsalva-manöver. Förändrad
känselupplevelse av olika stimuli ses ofta vid neurogen smärta, exempelvis allodyni (smärta av
normalt icke smärtsamt stimulus) och hyperalgesi (ökad känslighet för normalt smärtsam
stimulus).
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6.5.2 Motoriska symtom
Vid ryggmärgspåverkan ses oftast en bilateral kraftnedsättning med parapares, nedsatt kraft i
benen, och vid tumör i halsryggmärgen ses tetrapares, nedsatt kraft i både armar och ben. Det
kan dock även förekomma unilateral kraftnedsättning om tumören är mer lateralt lokaliserad i
ryggmärgen. Kraftnedsättning är det näst vanligaste symtomet vid ryggmärgstumör [18]. En
tumör som växer i ryggmärgen på bröst- och ländryggsnivå ger en kraftnedsättning enbart i
benen då nervrötterna för armarnas nerver avgår i halsryggen. Tumörens påverkan på
nervsignaler i den nedåtgående motoriska ledningsbanan från hjärnan ger en kraftnedsättning där
man vid undersökning kan finna stegrade reflexer, ökad muskeltonus med spasticitet och positivt
Babinskis tecken överensstämmande med en skada i det centrala nervsystemet. Om tumören
endast ger en lokal påverkan på det nedre motorneuronet eller nervrot, vilket är ovanligt vid en
tumör som utgår ifrån ryggmärgen, kan man i stället se en kraftnedsättning med svaga reflexer
eller reflexbortfall och slapp muskeltonus överensstämmande med en skada i det perifera
nervsystemet.

6.5.3 Sensoriska symtom
Det tredje vanligaste debutsymtomet vid ryggmärgstumör är känselnedsättning. Den är ofta
relativt tydligt avgränsad på bålen där nivån för smärtan och avgränsningen är beroende av
tumörens segmentella lokalisation i ryggmärgen [18]. Påverkan av olika känselkvaliteter kan ha
olika utbredning eftersom känsel för smärta och temperatur förmedlas via ryggmärgens
sidosträngar, medan känsel för beröring, tryck och vibration går via ryggmärgens baksträngar, och
eftersom korsning över medellinjen sker på segmentell nivå respektive i hjärnstammen.
Känselnedsättningen beskrivs ofta som domning och en bedövningskänsla men kan också
innefatta parestesier med brännande, krypande, vibrerande eller åtstramande upplevelser samt
smärta.

6.5.4 Påverkan på blås- och tarmfunktionen och andra autonoma
symtom
Påverkad blås-, tarm- eller sfinkterfunktion är mer sällan ett debutsymtom men bör aktivt
efterfrågas och följas upp över tid. Både inkontinens och blåstömningssvårigheter samt
obstipation kan förekomma vid ryggmärgspåverkan, vilket bör aktivt kontrolleras och
efterforskas. Även autonoma symtom förekommer, såsom postural hypotension, ändrad
svettfunktion och vasomotorisk reglering i huden samt nedsatt sexuell funktion.

6.5.5 Cauda equina-syndrom
Ryggmärgen avslutas med sin nedersta avsmalnande del conus i höjd med första eller andra
ländryggskotan. Nedanför fortsätter spinalkanalen och det subaraknoidala rummet där de
nedersta lumbala och de sakrala nervrötterna löper ner mot sina respektive intervertebralhål och
tillsammans utgör cauda equina. Från conus och som en del av cauda equina löper också filum
terminale, en tunn sträng av stödjevävnad och hjärnhinna, som fäster mot svanskotan och
förankrar ryggmärgen. Av ryggmärgstumörer är det huvudsakligen ependymom som återfinns
med lokalisation i conus, cauda equina eller filum terminale och som kan ge upphov till symtom i
form av ett cauda equina-syndrom [19, 20]. Även här är smärta det vanligaste symtomet, antingen
lokaliserad smärta med eller utan utstrålning, eller refererad smärta, och därefter kommer
kraftnedsättning i ben och fötter med samma undersökningsfynd som vid perifer nervpåverkan
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med svaga reflexer eller reflexbortfall. Till symtombilden hör också känselnedsättning med
ridbyxutbredning, oförmåga att känna blåsfyllnad, blåspares med urinretention och
sfinkterpåverkan samt nedsatt anal sfinktertonus [19].

6.5.6 Syringomyeli
I ryggmärgen löper centralkanalen fortsatt ned från hjärnstammen som en förlängning av det
likvorfyllda ventrikelsystemet i hjärnan. En vidgning av denna kanal benämns syrinx, och
tillsammans med symtom benämns tillståndet syringomyeli. Syrinx kan uppkomma av flera
orsaker, bland annat tumör i ryggmärgen. Syrinx bildas då oftast nedom tumören. I och med att
den vidgade kanalen ligger centralt i ryggmärgen ses i första hand påverkan av känsel för smärta
och temperatur samt kraftnedsättning till följd av påverkan på det nedre motorneuronet för de
ryggmärgssegment som syrinx sträcker sig utmed. Även smärta förekommer.

6.6

Utredning vid misstänkt ryggmärgstumör

Vid symtom och statusfynd som inger misstanke om bakomliggande ryggmärgstumör bör
utredningen ske skyndsamt med inledande MRT-undersökning. Tumörer i ryggmärgen ingår inte
i standardiserat vårdförlopp men patienten bör i de flesta fall utredas lika snabbt som patienter
med hjärntumör. Vid kontraindikation för MRT görs DT-myelografi.
Ofta är symtomen långsamt progredierande över tid, men ibland kan en snabbt tilltagande
svullnad kring tumören eller blödning i den orsaka akut ryggmärgskompression. Symtomen
utvecklas då under timmar (ibland minuter) och handläggningen ska i dessa fall vara akut. MRTundersökning, insättning av urinkateter vid blåspares och kirurgisk åtgärd ska genomföras
omgående (även nattetid och helg) då risken för bestående funktionsnedsättning ökar drastiskt ju
längre tid kompressionen kvarstår. Högdos steroider bör övervägas för symtomlindring i dessa
fall [21].
För detaljer om radiologisk utredning, se avsnitt 7.2 Utredning.
Situationer som kräver akut utredning och kontakt med neurokirurg/ryggortoped:
Akut ryggmärgskompression (se avsnitt 6.5 Symtom och kliniska fynd): Plötsligt
påkommen förlamning och/eller känselnedsättning med bilateral utbredning och/eller bålnivå
samt blås- och sfinkterpåverkan kräver omedelbar utredning för att om möjligt förhindra eller
begränsa bestående funktionsnedsättning.
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KAPITEL 7

Diagnostik
7.1

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp

I och med införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) för primär malign hjärntumör är
utredning och handläggning vid misstänkt hjärntumör väl definierade, och det finns angivna mål
för väntetider till undersökning och behandling. Fullständigt SVF finns tillgängligt på RCC:s
webbplats: Standardiserat vårdförlopp för primär malign hjärntumör.

7.2

Utredning

7.2.1 Neuroradiologisk utredning
Rekommendationer:
 Remissen för radiologisk undersökning bör innehålla kortfattad relevant information.
 Datortomografi (DT) utförs ofta primärt på grund av att metoden är tillgänglig på de flesta
sjukhus. Den bör alltid kompletteras med magnetresonansundersökning, MRT
(”magnetkameraundersökning”), om man påvisat en hjärntumör som potentiellt ska
behandlas. MRT utförs även vid normal DT när det fortfarande finns stark klinisk
misstanke om hjärntumör.
 MRT-undersökning är förstahandsmetod för radiologisk utredning och uppföljning av
hjärntumörer. Postoperativ MRT bör alltid utföras inom 48 timmar.
 Vid utredning och uppföljning av hjärntumör med hög risk för spridning via likvorvägarna
(t.ex. germinalcellstumörer, medulloblastom och ependymom) ska MRT av spinalkanalen
ingå.
 Positronemissionstomografi (PET) är av värde för differentialdiagnostik mellan tumör och
annan lesion, för att bedöma tumörutbredning inför olika terapeutiska åtgärder och för
differentialdiagnostik mellan tumörprogress och behandlingsrelaterade förändringar.
 Radiologens utlåtande bör vara strukturerat.
 Remitterande kliniker kan kombinera radiologisk och klinisk information för att bedöma
behandlingsrespons/progress enligt RANO-kriterierna.
 Tumörer i ryggmärgen undersöks alltid med MRT (utom vid stark kontraindikation, då
man kan göra DT-myelografi).

7.2.2 Remiss för radiologisk undersökning
Remissen för radiologisk undersökning bör innehålla följande information:
 relevanta symtom och deras duration
 neurologiska fynd
 datum för eventuella tidigare neurokirurgiska ingrepp och/eller strålbehandling
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 pågående kortisonbehandling eller medicinsk cancerbehandling (t.ex. cytostatika,
angiogeneshämmare och immunterapi)
 nyligen utförd lumbalpunktion och tidigare neuroradiologisk undersökning
 magnetiska eller elektromagnetiska implantat
 njurfunktionsnedsättning.
Pågående kortisonbehandling kan undertrycka barriärskada och därmed kontrastuppladdning.
Medicinsk cancerbehandling och strålbehandling kan påverka bildernas utseende och därmed
bedömningen. Nyligen genomförd kraniotomi eller lumbalpunktion kan orsaka reaktiv
kontrastuppladdning i hjärnhinnorna, som kan missbedömas om radiologen inte har fått
information om detta.

7.2.3 Radiologiska undersökningsmetoder
7.2.3.1

Metodval

MRT-undersökning är förstahandsmetod för radiologisk utredning och uppföljning av
hjärntumörer. DT utförs ofta primärt på grund av att metoden är mer tillgänglig, men den bör
alltid kompletteras med MRT då man påvisat en hjärntumör, som potentiellt ska behandlas, eller
då DT-undersökningen är negativ men man fortfarande misstänker hjärntumör, t.ex. vid
nydebuterad epilepsi. DT bör utföras med tunna snitt, som arkiveras i PACS, för att underlätta
granskning även av rekonstruerade bilder i olika plan. Om tumör påvisas på DT utan
kontrastmedelsinjektion behöver man inte komplettera med kontrastmedelsinjektion, om MRT
planeras in samma eller nästa dag. På DT utan kontrastmedelsinjektion kan man inte utesluta små
metastaser utan ödem, meningeal tumörväxt eller små extraaxiala tumörer (t.ex. meningiom eller
schwannom).
7.2.3.2

Diagnostisk (preterapeutisk) MRT och PET

MRT-undersökning bör utföras med protokoll enligt bilaga 1.
Kontrastuppladdning som avspeglar barriärskada ses som regel i högmaligna gliom (WHO-grad
IV), och bidrar till bättre avgränsning av den mest maligna delen av tumören, vilket är till nytta
vid planering av operation och biopsi [22]. Anaplastiska astrocytom (WHO-grad III) kan ha
varierande grad av kontrastuppladdning, medan diffusa astrocytom (WHO-grad II) oftast saknar
uppladdning eller uppvisar diskret sådan. Oligodendrogliom grad II och III har varierande grad
av kontrastuppladdning. Således är bedömning av kontrastuppladdning till viss hjälp men inte
pålitlig för att avgöra tumörens malignitetsgrad.
Diffusions-MRT (DWI) avspeglar delvis tumörens celltäthet, och nedsatt diffusion (lägre ADCvärden, dvs. nedsatt medeldiffusion) ses därför i mer maligna gliom eller i maligna komponenter i
låggradiga gliom. Värdena är dock delvis överlappande och kan därför endast användas som stöd
[22]. DWI är också till stor nytta vid differentialdiagnostik. Dessutom påvisas akut ischemi (inom
7–10 dagar) bäst med DWI, vilket är viktigt vid den tidiga postoperativa undersökningen (se
nedan) och då är en preoperativ DWI-sekvens värdefull för jämförelse.
Perfusions-MRT kan påvisa ökad angiogenes i en malign tumör i form av ökad cerebral
blodvolym (CBV) jämfört med normalt hjärnparenkym, och oftast ses även ökat cerebralt
blodflöde (CBF) i motsvarande område [23, 24].
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Vid behov av ytterligare information kan man lägga till andra MRT-sekvenser, såsom ”diffusion
tensor imaging” (DTI) för avbildning av vitsubstansbanor, funktionell MRT (fMRI) för kortikala
aktiveringsstudier, MRT-angiografi för avbildning av blodkärl och MRT spektroskopi (MRS) för
kartläggning av metaboliter i hjärnan.
Vid påvisad tumör med hög risk för spridning via likvorvägarna (germinalcellstumörer,
medulloblastom och ependymom) ska utredningen inkludera MRT av spinalkanalen efter
intravenös kontrastmedelstillförsel.
Positronemissionstomografi (PET) efter intravenös injektion av det radioaktiva spårämnet 18Ffluorodeoxyglukos (FDG) avspeglar glukosmetabolismen, som oftast är hög i höggradiga gliom
och låg i låggradiga gliom. Tumörer med högt glukosupptag kan vara svåra att avgränsa från det
normalt höga upptaget i grå substans. PET med radioaktivt märkta aminosyror, t.ex. 11Cmetionin (MET) eller 18F-fluoroetyltyrosin (FET), avspeglar bland annat ökad proteintransport
in i tumörcellerna och är korrelerat till ökad cellproliferation och tumörens malignitetsgrad [25,
26]. Upptag ses även i tumörer utan blod-hjärnbarriärläckage, således även i låggradiga gliom utan
kontrastuppladdning på MRT. Aminosyre-PET ger en tydligare kontrast mellan tumör och
normal hjärnvävnad, eftersom upptaget i normal hjärna är lägre och mer homogent än på FDGPET. PET kan användas för att differentiera mellan neoplastiska och icke-neoplastiska lesioner,
mellan tumöråterfall och strålreaktion, som vägledning vid biopsi, som prognostisk markör för
låggradiga gliom och som kartläggning inför strålbehandling [24, 25, 27-29]. PET-undersökningar
har än så länge begränsad tillgänglighet, men de utförs på alla universitetssjukhus och antalet
utrustningar för PET-DT och PET-MRT ökar. Rekommendationer för användning av
aminosyra-PET finns i avsnitt 7.2.4.8. PET-undersökningar bör alltid utföras tillsammans med
MRT med så kort tid som möjligt mellan undersökningarna. Tolkningen bör ske i samråd mellan
neuroradiolog och nuklearmedicinare med ett gemensamt svar.
7.2.3.3

Neuronavigation under operation med hjälp av MRT och PET – intraoperativ MR

För operation med neuronavigation behövs MRT med 3D-sekvens, som ingår i den preoperativa
MRT-undersökningen (se bilaga 1). Dessutom används fMRI och DTI med traktografi vid behov
för att kartlägga viktiga kortikala funktioner och viktiga banor i vit substans, framför allt vid
resektion av låggradiga gliom. Även aminosyra-PET används för neuronavigation för bättre
avgränsning av tumören och för val av biopsilokalisation.
MRT-utrustning i eller i anslutning till operationssalen kan kartlägga resektionsgraden under
operationen, men det kräver relativt stora resurser inklusive extra säkerhetsåtgärder med tanke på
det starka magnetfältet [30].
7.2.3.4

Postoperativ MRT och PET

Postoperativ bedömning av kirurgisk radikalitet störs ofta av ospecifik kontrastuppladdning, som
dock sällan ses inom 48 timmar efter ingreppet. MRT-undersökning bör därför alltid utföras
inom 48 timmar för att påvisa eventuella kvarvarande tumörförändringar. Om tumören vid direkt
preoperativ MRT inte uppvisade kontrastuppladdning kan denna tidiga postoperativa MRTundersökning utföras utan kontrastmedelsinjektion (räcker för att påvisa ickekontrastuppladdande tumörrester). Denna undersökning inkluderar också DWI för att påvisa
akuta lesioner (ischemi/tryckskador) som uppkommit vid operationen. Sådana lesioner uppvisar
ofta kontrastuppladdning senare i förloppet och kan på uppföljande MRT felaktigt tolkas som
tumöråterfall, om det inte finns någon tidig postoperativ undersökning med DWI för jämförelse.
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Den radiologiska uppföljningen under fortsatt behandling bör helst utföras med samma MRTscanner som preoperativt, åtminstone helst vid samma magnetfältstyrka, och med likartade MRTparametrar. 3D-sekvenser underlättar jämförelsen avsevärt. Mer uttalad kontrastuppladdning kan
ses vid magnetfältstyrkan 3T än 1,5T vid samma kontrastmedelsdos, och ändrade MRTsekvensparametrar kan påverka graden av kontrastuppladdning och signalintensiteten på bilderna.
Eftersom kontrastuppladdningen i en hjärntumör är en ospecifik följd av blodhjärnbarriärläckage kan den påverkas av flera faktorer, som inte är relaterade till tumörprogress
eller tumörregress. Behandling med kortison eller angiogeneshämmande medel kan minska
kontrastuppladdningen relativt kraftigt, medan inflammatorisk reaktion efter till exempel
operation eller strålbehandling kan ge ökad kontrastuppladdning. Perfusions-MRT har visat
högre känslighet för att upptäcka tumörprogress än kontrastmedelsförstärkt konventionell MRT
och är även till hjälp för att differentiera mellan tumörprogress och reaktiva förändringar. Även
PET är till nytta vid denna differentiering. Vid uppföljning av högmaligna gliom (WHO-grad III
och IV) är aminosyra-PET värdefull för att skilja mellan återfall och behandlingsorsakade
förändringar. Även vid lågmaligna gliom (WHO-grad II) är PET värdefull, men tolkningen är
svårare då upptaget är lägre och inte lika lätt att skilja från reaktiva förändringar.
7.2.3.5

Pseudoprogress

Hos 20–30 % av patienter som behandlats med strålning, med eller utan
temozolomidbehandling, ses cirka 1–3 månader efter avslutad behandling ökad
kontrastuppladdning i tumörområdet (inom strålfältet). Den är orsakad av reaktiva förändringar
på behandlingen, s.k. pseudoprogress [31], och avtar som regel under fortsatt
cytostatikabehandling samtidigt som patienten ofta förbättras kliniskt. Pseudoprogress verkar
vara vanligare vid MGMT-promotormetylering [32, 33]]. Perfusions-MRT med hög CBV
motsvarande kontrastuppladdningen stödjer däremot misstanke om tumöråterfall. Bedömningen
är säkrare på en MRT-undersökning som utförs 3–4 månader efter strålbehandlingen. RutinMRT-kontroll tidigare än 3–4 månader efter avslutad strålbehandling bör undvikas pga. dessa
problem med att differentiera tumörprogress från pseudoprogress. Aminosyra-PET kan även
övervägas (se 7.2.4.8). MGMT-metyleringsstatus påverkar sannolikheten för pesudoprogress,
med högre frekvens av pseudoprogress hos patienter med metylerad MGMT-promotor [33].
7.2.3.6

Pseudoregress

Angiogeneshämmande medel (såsom bevacizumab) kan ge avsevärd minskning av
kontrastuppladdningen i en tumör redan 1–2 dagar efter en enda behandling. Detta kallas
pseudoregress, eftersom det är en stabilisering av blod-hjärnbarriären snarare än en reduktion av
tumörstorleken [31].
7.2.3.7

Tumörer i ryggmärgen

Spinala gliom påvisas och följs radiologiskt med MRT, se protokollrekommendation i bilaga 1.
Vid absolut kontraindikation mot MRT kan man i stället göra DT-myelografi (dvs. DT efter
intratekal kontrastmedelsinjektion). Kontrastuppladdning i spinala gliom avspeglar inte
malignitetsgraden på samma sätt som i cerebrala gliom och kan ses även i låggradiga tumörer
[34].
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7.2.4 Radiologens bedömning och utlåtande
7.2.4.1

Radiologens roll

Radiologen har ansvar för att rätt bildgivande metod används på ett optimalt sätt, för att
analysera och bedöma bildmaterialet samt utforma ett adekvat utlåtande till remitterande kliniker.
Dessutom förevisar radiologen relevanta bilder och deltar aktivt i diskussionen på
multidisciplinära tumörkonferenser samt bistår neurokirurgen vid preoperativ bedömning och
planläggning inför neuronavigation (morfologiska bilder, traktografi och fMRI) och vid
bedömning av den direkt postoperativa radiologiska undersökningen. Radiologen samverkar
också med onkolog för att rita in tumören vid dosplanering inför strålbehandling och för att
bedöma behandlingseffekten under den vidare uppföljningen av patienten.
7.2.4.2

Det radiologiska utlåtandet

Radiologen bör avge ett strukturerat utlåtande, se bilaga 1.
7.2.4.3

Mätning av storlek på hjärntumörer

Tumörstorleken kan bedömas på flera olika sätt och därför behövs en standardiserad mätmetod.
Vanligen mäts 1–3 linjära diametrar (längd, bredd, höjd) men mätningarna har ofta dålig
reproducerbarhet, eftersom många tumörer har oregelbunden form och även växer asymmetriskt
i olika riktningar [24]. Volymsbestämning är mer objektiv men mer tidskrävande, eftersom den i
dag kräver manuell eller halvautomatisk inritning av tumörens konturer på varje bild.
Automatiska metoder för kliniskt radiologiskt bruk börjar dock införas och kommer snart att få
ökad användning.
Radiologen tillhandahåller tumörmåtten i utlåtandet och remitterande kliniker kan sedan
kombinera dem med klinisk information för att bedöma grad av respons alternativt progress
enligt RANO-kriterierna för olika tumörtyper (se nedan). Speciella anvisningar har utarbetats för
bedömning postoperativt och vid immunterapi (se nedan).
7.2.4.4

RANO-kriterierna för höggradiga gliom i hjärnan

Kriterierna för ”Response Assessment in Neuro-Oncology” (RANO)-kriterierna introducerades
2010 och används huvudsakligen i kliniska prövningar men kan även vara till klinisk nytta [35].
Enligt kriterierna uppmäts den största tvärsnittsdiametern på den kontrastuppladdande
tumörkomponenten och den största diametern vinkelrätt mot denna på samma bild. Man
beräknar produkten av de två uppmätta diametrarna, adderar mätresultat från multipla lesioner
och kombinerar med information om pågående kortisonbehandling och klinisk neurologisk
status. Dessutom bedöms icke-kontrastuppladdande tumör med hög signalintensitet på T2
FLAIR eller T2-viktad sekvens. Det kan vara svårt att skilja tumör från ödem eller
postterapeutiska förändringar på dessa bilder, varför det är viktigt att alltid jämföra med tidigare
MRT-undersökningar. Vidare behövs en visuell bedömning av storleken på kontrastuppladdande
tumörkomponenter med jämförelse med tidigare undersökningar, som komplement till de linjära
mätningarna som är svåra att standardisera.
Man har inte närmare definierat kriterier för att mäta tumören på T2/FLAIR-bilder, varför
radiologen bör försöka mäta längd och bredd på samma sätt som för en kontrastuppladdande
tumör alternativt visuellt bedöma storleksändring. I kriterierna anges för T2/FLAIR-bilder endast
om tumören är oförändrad, större eller mindre. RANO-kriterierna definierar ”mätbara lesioner”
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som välavgränsade och med minst 10 millimeter diameter för både längd, bredd och höjd.
RANO-kriterierna tar även hänsyn till kortisonbehandling och klinisk status. Kriterierna
definierar komplett respons, partiell respons, stabil sjukdom och progress. De sammanfattade
kriterierna för högmaligna gliom ses i tabell 3.
Tabell 3. Sammanfattning av RANO-kriterier för höggradiga gliom [35].
Kriterier

Komplett
respons

Partiell
respons

Stabil
sjukdom

Progress
(> 12 veckor efter avslutad
kombinerad cytostatika- och
strålbehandling)

T1 kontrastuppladdning
(diameterprodukt)

Ingen
(under minst 4
veckor)

≥ 50 % ↓
under minst 4
veckor

<50 % ↓,
men < 25 % ↑

≥ 25 % ↑

T2 FLAIR

Stabil eller ↓

Stabil eller ↓

Stabil eller ↓

↑

Ny lesion

Nej

Nej

Nej

Ja

Steroidbehandling

Ingen

Stabil eller ↓

Stabil eller ↓

Ej relevant

Klinisk status

Stabil eller ↑

Stabil eller ↑

Stabil eller ↑

↓

Respons/progress
krav

Alla

Alla

Alla

Minst ett av ovanstående

7.2.4.5

RANO-kriterierna för låggradiga gliom i hjärnan

RANO-kriterier för låggradiga gliom (WHO-grad II), som oftast saknar kontrastuppladdning,
publicerades 2011 [24]. Kriterierna är sammanfattade i tabell 4 Man har lagt till kategorin ”minor
response” som inte finns i kriterierna för högmaligna gliom.
Tabell 4. Sammanfattning av RANO-kriterier för låggradiga gliom [24].
Kriterier

Komplett
respons

Partiell
respons

”Minor
response”

Stabil
sjukdom

Progress

T1 kontrastuppladdning
(diameterprodukt)

Ingen

Ingen eller
oförändrad

Ingen eller
oförändrad

Ingen eller
oförändrad

↑

T2 FLAIR

Ingen tumör

≥ 50 % ↓
under minst 4
veckor

25–49 % ↓

Stabil

≥ 25 % ↑ vid
stabil
eller ↑
steroidbehandling

Ny lesion

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Steroidbehandling

Ingen

Stabil eller ↓

Stabil eller ↓

Stabil eller ↓

Insatt pga. nya
symtom

Klinisk status

Stabil eller ↑

Stabil eller ↑

Stabil eller ↑

Stabil eller ↑

↓

Respons/progress
krav

Alla

Alla

Alla

Alla

Minst ett av
ovanstående
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7.2.4.6

RANO-kriteriernas användning postoperativt (hjärntumörer)

Rekommendationer för användning av RANO-kriterierna efter kirurgisk behandling publicerades
2012 [36]. Man betonar vikten av en tidig postoperativ MRT-undersökning (inom 48 timmar); se
avsnitt 7.2.3.4 Postoperativ MRT och PET. Definitiv bedömning av resektionsgrad av låggradiga
gliom bör ske först 12 veckor postoperativt för att inte misstolka reaktivt ödem som kvarvarande
tumör. Vid alla tumörgrader bör man bedöma såväl kontrastuppladdande som ickekontrastuppladdande tumörkomponenter, när resektionsgraden fastställs. Volumetriska metoder
kan vara till nytta för mätning av absolut kvarvarande tumörvolym. Man föreslår också att
specificera komplett eller partiell resektion av ”kontrastuppladdande tumör” alternativt av
”detekterbar tumör” (kontrastuppladdande och icke-kontrastuppladdande).
7.2.4.7

RANO-kriterier vid immunterapi

För en patient som radiologiskt uppfyller RANO-kriterierna för tumörprogress inom 6 månader
efter påbörjad immunterapi, inklusive utveckling av nya lesioner, behöver progressen bekräftas
med en kontrollundersökning innan patienten betraktas som behandlingsresistent, förutsatt att
det inte finns några nya eller mer uttalade neurologiska bortfallssymtom [37]. Undersökningen
som först påvisade progress blir ny referens för kommande jämförelse. Om RANO-kriterierna
för tumörprogress är uppfyllda vid kontrollundersökningen 3 månader senare bedöms patienten
som behandlingsresistent. Datum för tumörprogress anges då som det datum när den först
påvisades.
7.2.4.8

RANO-rekommendationer för användning av aminosyra-PET

Indikationer för aminosyra-PET finns sammanställda av RANO; se ref [38]. I dag är den
vanligaste indikationen differentialdiagnostik mellan behandlingsrelaterade förändringar och
tumörprogress. Aminosyre-PET kan också användas för värdering av prognos, biopsi- och
resektionsplanering, utvärdering av resektion, strålbehandlingsplanering och uppföljning.

7.3

Diagnosbesked

Rekommendationer:
 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.
Diagnosbesked ges av läkare. Vid diagnosbesked bör närstående och kontaktsjuksköterska
närvara om patienten så önskar.
 Patienter bör få ett eller flera uppföljande samtal där man upprepar och kompletterar
informationen från diagnosbeskedet.
Diagnosbesked omfattar både besked om utredning vid misstanke om hjärntumör och besked
om PAD. Vid diagnosbeskedet bör patienterna få individuellt anpassad saklig information, där
man är uppmärksam på den stora variationen i sjukdomsbild och överlevnad [39]. Framgångsrik
patientinformation kan mätas i kortare vårdtid och sjukfrånvaro, postoperativt bättre fysisk
aktivitet och rörlighet, mindre smärtupplevelse och analgetikakonsumtion samt mindre oro [40,
41].

34

REGIONALA CANCERCENTRUM

Det är en balansgång mellan att säga för lite, och därmed ge orimliga förhoppningar, och att vara
alltför tydlig (t.ex. ge statistiska medelvärdesprognoser) och därmed störa patientens möjligheter
till ett fortsatt meningsfullt liv, även om det är tidsbegränsat. Det är inte läkarens uppgift att ge
falska förespeglingar kring sjukdomens allvar, men läkaren kan vara en ”underlättande miljö” när
patienten skapar hopp – ”hope work” [39, 42, 43]. Vi vet att många patienter inte vill veta ”allt”
och läkaren bör därför försöka informera patienten på ett sätt som lämnar mentalt utrymme för
hens eget ”hope work” [44]. Man kan ge ett anslag av allvaret när man beskriver sjukdomen; en
del patienter frågar då vidare, medan andra nöjer sig för att inte överbelastas, och försöker hitta
ett perspektiv på innebörden som är psykologiskt uthärdligt. Det handlar inte om att patienten
förnekar allvaret i situationen, utan att hen söker efter och betonar möjligheter och då samtidigt
lägger en skugga över utsattheten [42].
Hållpunkter för diagnosbeskedet och uppföljande samtal:
 Uppmuntra patienten att ha en närstående med sig. Den närstående kan då få möjlighet att
ställa egna frågor och har också möjlighet att efter besöket komplettera med information
som patienten inte har uppfattat eller kunnat ta till sig. Var uppmärksam på närståendes
behov av egna samtal (med patientens godkännande).
 Ge information om sjukdomen och behandlingen: förväntat sjukdomsförlopp,
behandlingsmöjligheter, komplikationer och tidsperspektiv.
 Upprätta Min vårdplan i samband med diagnosbeskedet eller säkerställ på annat sätt att
patienten får både skriftlig och muntlig information.
 Ge information om och screena tidigt behov av rehabilitering med strukturerat
bedömningsverktyg med tydligt uppföljningsdatum. Det som framkommer ska sedan
resultera i en rehabiliteringsplan som inkluderas i Min vårdplan.
 Ge information om rätten till ny medicinsk bedömning.
 Ge information om patientföreningar.
 Ge praktisk information, t.ex. om vårdavdelning och rutiner för undersökningar och
behandling.
 Ta upp påverkan på arbetsförmågan. Ta vid behov upp hinder för att köra motordrivet
fordon och ha vapenlicens.
 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. Kontakta kurator vid behov.
 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 diagnosen och den planerade behandlingen.
Komplettera därefter med ytterligare information.
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7.4

Omvårdnad och rehabilitering

Se kapitel 14.
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KAPITEL 8

Kategorisering av tumören
Rekommendation:
Tillgång till vävnadsprov är nödvändigt för att kategorisera och gradera tumören. Mängden
tillgängligt prov och kvaliteten på detta är viktiga faktorer för en korrekt värdering.
Bedömningen ska ske enligt WHO 2016 [4] med de kompletteringar som rekommenderas i
cIMPACT-NOW-publikationer [45-47]. I de flesta fall bör man analysera relevanta
biomarkörer eftersom det kan ge ytterligare behandlingsrelevant information.

8.1

Patologins roll i den diagnostiska processen

En neuropatologisk undersökning utförs på alla operationspreparat. Hjärntumörer och tumörer i
ryggmärgen ska klassificeras i enlighet med den senaste WHO-klassifikationen, publicerad i maj
2016 [4]. Kompletterande analyser rekommenderas enligt cIMPACT-NOW-dokumenten [45-47].
Histologisk diagnostik är alltid beroende av att den uttagna vävnadsbiten är representativ för
tumören. När vävnadsbiten är liten, t.ex. vid nålbiopsi, kan malignitetsgraderingen vara mer
osäker eftersom mer anaplastiska områden kan förekomma i delar av tumören som inte
biopseras. Möjligheter för molekylärgenetiska analyser är i dessa fall begränsade.

8.2

Klassificering av tumören

Klassificering av tumören ska baseras på morfologisk typ, malignitetsgrad och prognostiska och
prediktiva biomarkörer enligt WHO 2016 klassifikation av CNS-tumörer samt på föreslagna
kompletteringar enligt cIMPACT-publikationer.
Neuropatologisk diagnos ska vara integrerad och inkludera histopatologisk morfologiskt bedömd
tumörtyp och malignitetsgrad samt diagnostiska, prognostiska och prediktiva biomarkörer som är
bedömda med hjälp av immunhistokemi och/eller molekylärgenetiska analyser.
Malignitetsgradering enligt WHO-klassifikationen baseras i första hand på histopatologiska
kriterier för malignitet, som är värderade retrospektivt för de olika tumörtyperna mot
postoperativ sjukdomsutveckling och överlevnad. Graderingen är alltså ett försök att förutse
tumörens växtsätt och aggressivitet utifrån ett statistiskt förväntat naturalförlopp.
Malignitetsgraden bestäms efter mikroskopisk bedömning av:
 förekomst av cellatypi
 cellkärnornas morfologi
 celltäthet
 antal mitoser
 förekomst av tumörtypisk kärlproliferation och tumörnekros.
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Den histologiska graderingen kan påverkas av förekomst av molekylärgenetiska karakteristika
som är starkt relaterade till kliniskt aggressivt tumörbeteende motsvarande hög malignitetsgrad
[47].
Dessa faktorer värderas tillsammans med tumörtypen och eventuell tidigare given behandling
(t.ex. nekros och atypi efter strålning).

8.3

Provhantering

8.3.1 Remiss
Histopatologisk och molekylärbiologisk diagnostik av olika tumörtyper kräver olika former av
omhändertagande. Detta ställer stora krav på remissformuleringen, så att vävnader kan hanteras
på ett optimalt sätt på patologen.
Remissen bör innehålla uppgifter om:
 patientdata, något om symtom och hur länge patienten haft besvär samt om patienten har
andra sjukdomar
 tidigare operation av hjärntumör/ryggmärgstumör
 annan känd primärtumör
 tumörens läge
 tumörens storlek
 kontrastladdning: ja/nej
 andra radiologiska fynd av betydelse (t.ex. fynd från MRT eller PET)
 kortisonbehandling, dos och behandlingsduration
 tidigare strål- eller cytostatikabehandling
 operationsfynd, t.ex. förekomst av nekros, blödning eller trombotiserade kärl
 medgivande enligt biobankslagen
 ev. speciella förbehåll/önskningar från patienten.

8.3.2 Vävnadshantering
All vävnad som tagits från patienten sänds till patologen så att ett representativt material kan
väljas för mikroskopisk undersökning. Detta gäller även vid sjukdomsdebut med akut blödning
av oklar genes då det rekommenderas att allt material (blodkoagel) skickas till patologen för
histologisk undersökning. Utifrån lokal rutin skickas vävnaden färsk eller formalinfixerad. Med
tanke på det ökande behovet av analyser av biomarkörer rekommenderas att lokala rutiner
utvecklas för att kunna frysa färsk, ofixerad, representativ tumörvävnad i biobank. Det är viktigt
att den frysta vävnaden är representativ för tumörens högsta malignitetsgrad. Färska preparat tas
vanligen emot vardagar, kontorstid cirka 08.00–16.30, och övriga tider efter överenskommelse.
Färskt prov som skickas till patologen bör transporteras svalt eller kallt, men inte ligga direkt på is
(skapar artefakter). Om preparatet inte kan omhändertas direkt på patologen (t.ex. under helgtid
och övrig tid för akuta operationer), bör det fixeras i 4-procentig buffrad formaldehydlösning.
För alla operationsfall ska en del av den tillvaratagna vävnaden fixeras och paraffininbäddas.
Uppvisar materialet varierande karaktär ska bitar från de olika typerna inbäddas för
undersökning. Är materialet begränsat ska allt material undersökas mikroskopiskt.
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Det paraffininbäddade materialet sparas i befintliga arkiv och det frysta i -70 ºC. Vävnaden sparas i
enlighet med biobankslagen, och den opererande enheten ska inhämta patientens samtycke till detta.

8.3.3 Intraoperativ diagnostik
Intraoperativ diagnostik görs av följande skäl och på följande indikationer:
 För att verifiera att den patologiska processen är identifierad.
 Vid ett begränsat ingrepp, t.ex. biopsi, för att fastställa att viabel tumörvävnad finns
tillgänglig för vidare diagnostik.
 Tumör eller infektion – inför ev. odling eller annan direkt provtagning.
 Misstanke om tumör som kräver speciell åtgärd vid operationen (speciellt lymfom).
Kirurgen kan be om ett intraoperativt fryssnitt, vilket i första hand görs om ett utlåtande påverkar
operationsförloppet. Den akuta hanteringen är resurskrävande och ger ofta inte lika konklusiv
diagnostik som normalt hanterad diagnostik, och man bör därför sträva efter att inte överutnyttja
denna resurs. Detta preparat bör tas från makroskopisk representativ tumörvävnad. Preparat för
fryssnitt skickas efter ett telefonmeddelande direkt till neuropatologens laboratorium för
omedelbar hantering med utstryk och/eller fryssnittning.

8.3.4 Cytologiska preparat
Likvorprover skickas ofixerade, så färska som möjligt, efter telefonkontakt med
cytologlaboratoriet.

8.4

Det neuropatologiska utlåtandet

Det neuropatologiska utlåtandet ska innehålla uppgifter om nedanstående parametrar, vilka med
fördel kan listas i en svarsmall:
 Identifiering av patienten
- Tumörlokal (remissuppgift)
- Lateralitet (remissuppgift)
- Provtyp (resektion, öppen biopsi eller stereotaktisk biopsi)
- Makroskopisk beskrivning inkl. preparatstorlek (största dimension och övriga
dimensioner; för fragmenterat material kan en aggregerad storlek anges, vid större
preparat kan ev. vikt anges)
- Bäddat material (allt eller representativa bitar)
 Mikroskopisk beskrivning
- Histologisk tumörtyp enligt WHO. Immunhistokemisk profil.
- Tumörgradering enligt WHO (grad I–IV)
- Preparering (utstryk, fryssnitt, FFPE etc.)
 Kompletterande undersökningar
- Se vidare om biomarkörer nedan.
 Molekylärpatologisk undersökning
- (kan även rapporteras på separat utlåtande enligt lokal överenskommelse).

39

REGIONALA CANCERCENTRUM

Utlåtandet avslutas med en sammanfattning där man anger en integrerad diagnos som inkluderar
tumörens morfologiska typ och malignitetsgrad enligt WHO, samt molekylärgenetiska resultat
som är relevanta för den specifika tumörtypen.

8.5

Biomarkörer

Diagnostiken av CNS-tumörer förlitar sig alltmer på molekylärgenetiska analyser till stöd för
klassificering, för prognostisk värdering och för att förutsäga svar på behandling (prediktiv
värdering). Analyserna kan undersöka genetiska deletioner, amplifieringar, translokationer,
mutationer eller uttrycket av specifika gentranskript eller proteiner. Användandet av biomarkörer
är integrerat i WHO:s klassifikation av CNS-tumörer från 2016 och i EANO Guidelines [48, 49]
samt starkt rekommenderat enligt cIMPACT-NOW-dokumenten [45-47, 50]. Nedan beskrivs
markörer som i dag är potentiellt användbara. Rapportering av biomarkörer bör göras i enlighet
med Svensk förening för patologis kvalitets- och standardiseringsdokument avseende
molekylärpatologi (http://www.svfp.se/molekylar_patologi.)

8.6

Astrocytom (grad II–IV) och oligodendrogliom (grad
II–III)

Diffusa gliom, astrocytom grad II–IV och oligodendrogliom grad II–III klassificeras enligt WHO
2016 på basen av morfologiskt utseende och uttryck av immunhistokemiska och
molekylärgenetiska biomarkörer som har diagnostisk, prognostisk och/eller prediktiv betydelse.
Användande av immunhistokemiska och molekylärgenetiska biomarkörer rekommenderas starkt
enligt WHO 2016-klassifikationen och cIMPACT-NOW update-publikationerna [45-47, 50].
Tabell 5. Biomarkörer som utgör miniminivå och rutinmässigt bör analyseras.
Markör

Urval

Metod

Evidensgrad

IDH

Alla astrocytom och
oligodendrogliom

IHC IDH1R132H
primärt. Vid negativt
utfall bör molekylär
metod användas för
alla patienter med
gliom grad II och III
och för patienter
under 55 år med
glioblastom med
förlorat ATRX-uttryck

Stark evidens

1p/19q-deletion

Alla IDH-muterade
gliom grad II och III
med bevarat ATRXuttryck

Molekylär patologi

Stark evidens

ATRX

Alla astrocytom och
oligodendrogliom

IHC

Stark evidens

MGMTpromotormetylering

Alla astrocytom och
oligodendrogliom

Molekylär patologi

Stark evidens

H3K27M

Diffuse midline glioma

IHC, molekylär
patologi

Stark evidens
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EGFR amplification

Alla IDH-wt grad II och
III astrocytom

Molekylär patologi

Måttlig evidens

Kromosom 7/10 status

Alla IDH-wt grad II och
III astrocytom

Molekylär patologi

Måttlig evidens

TERT promotor
mutation

Alla IDH-wt grad II och
III astrocytom

Molekylär patologi

Måttlig evidens

P53

Alla astrocytom och
oligodendrogliom

IHC

Måttlig evidens

Ki-67

Alla astrocytom och
oligodendrogliom

IHD

Måttlig evidens

8.6.1 Isocitratdehydrogenas (IDH)
Rekommendation:
Förekomst av IDH-mutation är användbar både för diagnos (skilja grad II–III-gliom från
primärt glioblastom/de novo-glioblastom men även från glios) och för prognostisk
information, och den bör analyseras för alla astrocytom och oligodendrogliom (++++).
Isocitratdehydrogenas (IDH) är ett enzym som finns i fem isoformer, som var och en katalyserar
reaktionen av isocitrat till α-ketoglutarate, vilket är viktigt för cellens metabolism. Mutationer i
IDH1 är vanliga (70–80 %) i gliom av WHO-grad II och III, liksom i de sekundära glioblastom
som utvecklats från dessa [51]. Mutationer i IDH2 har också upptäckts i samma tumörtyper, men
mycket mer sällan. Förekomst av IDH-mutation i ett infiltrerande gliom är förknippat med
väsentligt förbättrad prognos avseende tid till progress och överlevnad; det gäller även höggradiga
gliom. Över 90 % av IDH1-mutationer i diffusa gliom är R132H, och mot det resulterande
muterade proteinet finns en monoklonal antikropp (mIDH1R132H) [52]. Vid negativt IHC-utfall
bör man komplettera med molekylär patologisk analys för övriga mutationer hos patienter med
gliom grad II–III samt hos patienter under 55 år med glioblastom med förlorat ATRX-uttryck.

8.6.2 1p/19q-deletion
Rekommendation:
1p/19q-dubbeldeletion är starkt förknippat med oligodendrogliom (++++) och bör utföras
som del i diagnostiken av tumörer med morfologiskt misstänkt oligodendrogliomkomponent
samt alla grad II- och grad III-gliom med IDH1-mutation och bevarat ATRX-uttryck i
tumörcellerna. Utfallet har ett starkt värde för behandlingsval när det gäller gliom av grad II
och III (++++).
Oligodendrogliom är definierad som en IDH1- eller IDH2-mutant tumör med 1p19qdubbeldeletion [4]. Om immunhistokemiska och molekylärgenetiska resultat är inkonklusiva och
morfologin är väcker misstanke om oligodendrogliom kan tumören klassificeras som
oligodendrogliom NOS (ej närmare specificerat). Diagnosen oligoastrocytom bör vara reserverad
för ovanliga gliom med två olika tumörkomponenter vars morfologiska, immunhistokemiska och
molekylärgenetiska karaktäristika överensstämmer med astrocytom respektive oligodendrogliom
[48, 49]. IDH1/2-muterade gliom med karakteristisk oligodendrogliom morfologi utan 1p19q-
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dubbeldeletion bör klassificeras som diffust gliom, IDH-mutant, NEC (not elsewhere classified)
enligt cIMPACT-NOW [45].
Oligodendrogliom med 1p- och 19q-förlust uppvisar bättre svar på cytostatikabehandling och är
associerade med förlängd överlevnad. Det finns olika metoder för att utföra analysen. Den valda
metoden bör analysera bortfallet av större delar av respektive arm då det har bättre prediktivt
värde [4].

8.6.3 MGMT
Rekommendation:
MGMT-promotormetylering är en stark prediktiv markör för valet mellan alkylerande
cytostatika och strålbehandling, vid behov av behandling mot glioblastom och anaplastiskt
astrocytom, och det bör analyseras hos alla patienter oavsett ålder inför sådant val [53-58]
(++++).
Utifrån verkningsmekanismen kan man misstänka att tumörer med låga nivåer av det DNAreparerande enzymet MGMT (O6-metylguanin-DNA metyltransferas) svarar bättre på
alkylerande cytostatika. Uttrycket av MGMT bestäms till stor del av metyleringsstatusen av
genens promotor. Denna epigenetiska avstängning av MGM-genen förekommer i 40–50 % av
alla glioblastom. MGMT-promotormetylering är en stark prediktiv markör för valet mellan
alkylerande cytostatika och strålbehandling, när det gäller äldre personer (över 65 år) som
behöver behandling mot glioblastom [53-58]. Metylering kan testas med olika PCR-baserade
analyser av genomiskt DNA. Immunhistokemi är inte en adekvat metod för att undersöka
MGMT-metyleringsstatus.
Gränsen för kliniskt relevant MGMT-promotormetylering är metodspecifik. Metylering av
MGMT-promotor rapporteras som ometylerad respektive metylerad, och beroende av
analysmetod kan metylerad subklassificeras som låg- respektive högmetylerad.

8.6.4 ATRX
Rekommendation:
Avsaknad av ATRX-uttryck är en stark indikation på diffust astrocytom av WHO-grad II,
anaplastisk astrocytom, WHO-grad III eller sekundärt glioblastom. Bör göras för att verifiera
astrocytär tumör (+++).
IDH1/2-mutation och TP53-mutation i infiltrerande gliom är starkt förknippade med
inaktiverande förändringar i Alpha Thalassemi/Mental retardation syndrom X-länkad (ATRX),
en gen som kodar ett protein som är involverat i kromatin remodeling [52]. Mutation hos ATRX
är därmed en markör för astrocytärt ursprung bland IDH-muterade gliom som saknar 1p/19qdubbeldeletion. Mutationer är mest frekventa i astrocytom av grad II och III och i sekundära
glioblastom.
Immunhistokemi för ATRX demonstrerar en förlust av proteinuttryck i neoplastiska celler som
hyser inaktiverande mutationer, medan uttrycket kvarstår i icke-neoplastiska celler i provet (t.ex.
endotelceller) [59].
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8.6.5 Ki-67
Rekommendation:
Proliferation, där Ki-67 är den mest etablerade markören, ger en indikation på tumörens
aggressivitet i grad II–III-gliom (++). Bör göras för alla gliom (grad I–IV).
Den mest tillförlitliga och tekniskt genomförbara markören för proliferation i gliom är Ki-67, en
nukleär antigen uttryckt i celler som är aktiva i cellcykeln men inte uttrycks i vilofasen, G0.
Andelen positivt inmärkta tumörcellskärnor uttrycks i procent (Ki-67-proliferationsindex).
Svagheten med Ki-67-proliferationsindex är att utfallet varierar med hur vävnaden är behandlad
(bl.a. fixeringsgrad) och med den immunhistokemiska metoden. Det finns heller ingen
standardiserad kvantifieringsmetod, proliferationen kan variera i olika delar av tumören och
fastställda utfallsnivåer saknas. Om man beaktar dessa begränsningar kan dock utfallet bidra med
en prognostisk indikation och vara till hjälp i histologiska gränsfall, t.ex. i gränsfall mellan WHOgrad II–III och III–IV. Här kan ett förhöjt Ki-67-proliferationsindex tyda på en mer aggressiv
tumör.

8.6.6 TP53
Rekommendation:
Förekomst av TP53-mutation eller immunhistokemiskt uttryck av p53 kan tyda på en
astrocytär tumör (++). Bör göras på alla gliom (grad I–IV).
P53-proteinet är viktigt för den kontrollerade celldöden, apoptosen. Avsaknad av normalt p53 är
en viktig del av tumorigenesen i många tumörtyper. Mutationer av TP53 finns i 60–80 % av alla
infiltrativa astrocytom, anaplastiska astrocytom och sekundära glioblastom, men är sällsynta i
oligodendrogliom. Det finns ett starkt samband mellan IDH-mutation, ATRX-mutation och
TP53-mutation i diffusa astrocytom, och denna kombination av mutationer kan vara till hjälp för
att skilja astrocytom från oligodendrogliom [52]. Immunhistokemisk reaktivitet för p53-proteinet
kan användas som en indikation för astrocytär differentiering i diffusa gliom, eftersom det
mutanta proteinet bryts ned långsammare och ackumuleras i kärnan av tumörceller.

8.6.7 Histon H3-K27M
Immunhistokemisk analys av histon H3-K27M rekommenderas för diffust infiltrerande gliom
som är lokaliserade i CNS-medellinjen (talamus, hjärnstammen och ryggmärgen) för att
identifiera och diagnostisera diffust medellinjesgliom, grad IV, så som den är definierad enligt
WHO 2016 [48, 49]. H3K27M-mutation kan förekomma vid andra tumörtyper utan att vara
förknippad med dålig prognos [46]. Därför bör diagnosen diffust medellinjesgliom, H3K27
mutant, grad IV, vara reserverad uteslutande för diffust infiltrerande, centralt lokaliserade gliom
med H3K27-mutation [46].

8.6.8 BRAF V600E
Immunhistokemisk och molekylärgenetisk analys av BRAF V600E rekommenderas vid
misstanke om bl.a. pleomorft xantoastrocytom och epiteloitt glioblastom [4].
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8.6.9 EGFR-amplifiering, kromosom 7/10-status och TERTpromotormutation
Diffust astrocytom, IDH wild type, histologisk grad II eller III, med EGFR-amplifiering eller
kombinerad kromosom 7-förvärv/kromosom 10-förlust eller TERT-promotormutation uppvisar
ett aggressivt förlopp, motsvarande gliom av WHO-grad IV. I cIMPACT update 3
rekommenderas att diffusa astrocytom grad II–III utan IDH1/2-mutation efter
sekvenseringsanalys undersöks ytterligare för EGFR-amplifiering, förvärv av hela kromosom 7,
förlust av kromosom 10 och TERT-promotormutationer för att identifiera diffusa astrocytom,
histologisk grad II–III, som med största sannolikt kommer att ha ett malignt kliniskt förlopp
motsvarande grad IV [47].

8.7

Pilocytiskt astrocytom (PA) (WHO-grad I)

Pilocytiskt astrocytom (PA) är en välavgränsad och långsamväxande glial tumör (WHO grad I)
som typiskt karakteriseras av ett bifasiskt växtsätt med områden uppbyggda av bipolara
tumörceller med långa cytoplasmatiska utskott och mer lösaktiga mikrocystiska områden. PA
representerar den vanligaste typ av gliom hos barn men förekommer också hos vuxna. Den
vanligaste lokalisationen är bakre skallgrop följd av mittlinjestrukturer (t.ex. synnerver,
hypothalamus, hjärnstammen).
Pilomyxoid astrocytom är en variant av PA som oftast förekommer i hypothalamus- eller
chiasmaregionen. På grund av ett mer oförutsägbart förlopp med ökad risk för recidiv och
cerebrospinal spridning jämfört med klassiskt PA rekommenderas ingen definitiv
malignitetsgradering för pilomyxoid astrocytom enligt WHO 2016 klassifikation.
PA karakteriseras genetiskt av mutationer i MAPK-signalvägen, framförallt KIAA1549-BRAFfusion och BRAF V600E-mutation [4].
Tabell 6. Biomarkörer som utgör miniminivå och rutinmässigt bör analyseras
Markör

Urval

Metod

KIAA1549-BRAF-fusion

Alla PA

BRAF V600E-mutation

Alla PA utan påvisbar
KIAA1549-BRAF-fusion

Evidensgrad

KIAA1549-BRAF-fusion förekommer i cirka 90 % av alla cerebellära PA och i cirka 50 % av
supratentoriella PA, och bör analyseras, som stöd till morfologisk diagnos i alla PA.
BRAFV600E-mutation förekommer i cirka 5 % av alla supratentoriella PA och sällan i andra
lokalisationer. Eftersom BRAFV600E-mutation är ett potentiellt mål för farmakologisk
behandling rekommenderas BRAFV600E-analys på alla PA utan KIAA1549-BRAF-fusion.

8.8

Ependymom (WHO-grad I–III)

Ependymom är ett typiskt välavgränsat gliom uppbyggt av uniforma tumörceller med cellfattiga
områden runt blodkärl (så kallade perivaskulära pseudorosetter). Korrelationen mellan histologisk
malignitetsgrad och kliniskt förlopp svag och därför är molekylärgenetiska markörer av ökad
betydelse i klassifikationen av ependymom [48, 60].
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Tabell 7. Biomarkörer som utgör miniminivå och rutinmässigt bör analyseras i ependymom
grad II–III
Markör

Urval

Metod

Evidensgrad

RELA-fusion

Alla supratentoriella
ependymom, grad II
och III

Molekylär patologi,
immunhistokemiska
surrogatmarkörer

Stark evidens

H3K27me3

Alla bakre
skallgropsependymom,
grad II och III, hos
patienter under 30 års
ålder

Immunhistokemi

Klassificering enligt senaste WHO-klassifikationen, 2016 [4]:
 Subependymom, grad I
 Myxopapillärt ependymom, grad I
 Ependymom, grad II
 Anaplastiskt ependymom, grad III
 RELA fusion-positivt ependymom, grad II eller III
Molekylär klassificering. Den nya molekylära klassifikationen erkänner 9 molekylära
subgrupper, med 3 i varje anatomiskt område [61-63]:
 Supratentoriella (ST) ependymom
- Subependymom, grad I (ST-SM)
- (Anaplastiskt) ependymom med YAP1-fusion, grad II eller III (ST-EPN-YAP1)
- (Anaplastiskt) ependymom med RELA-fusion, grad II eller III (ST-EPN-RELA)
 Infratentoriella (PF) ependymom (bakre skallgrop, posterior fossa)
- Subependymom, grad I (PF-SM)
- (Anaplastiskt) ependymom med balanserat genom, grad II eller III (PF-EPN-A)
- (Anaplastiskt) ependymom med kromosomal instabilitet, grad II eller III (PF-EPN-B)
 Ryggmärgsependymom (SP)
- Subependymom, grad I (SP-SM)
- myxopapillärt ependymom, WHO-grad I (SP-MPE)
- (Anaplastiskt) ependymom, grad II eller III (SP-EPN)
Två av nio subgrupper, supratentorialt ependymom med RELA-fusion (ST-EPN-RELA) och
bakre skallgropsependymom med balanserat genom (PF-EPN-A), har sämre 5-årsöverlevnad
jämfört med övriga subgrupper [61, 64].
RELA-fusion
Förekomst av RELA-fusion är användbar både för klassificering och för prognostisk
information, och bör analyseras på alla supratentoriella ependymom av grad II och III.
Immunfärgning för p65/RELA och L1CAM kan användas som surrogatmarkörer. Negativitet
för båda markörer utesluter RELA-fusion [65]. Om immunfärgning är positivt för en markör
eller båda bör molekylär metod (FISH, PCR eller RNA-sekvensering) för C11orf95-RELA-fusion
användas för att bekräfta fusion.
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H3K27me3
Immunfärgning för H3K27me3 är användbar för molekylär klassificering och prognostisk
information, och bör utföras på bakre skallgropsependymom av grad II och III, särskilt hos unga
[66]. Ingen exakt åldersgräns är rapporterad, men vårdprogramgruppen rekommenderar att det
görs för patienter under 30 års ålder. Negativitet talar för bakre skallgropsependymom med
balanserat genom (PF-EPN-A).
YAP1-fusion
RNA/Sanger sequencing för YAP1-fusion kan göras för att subklassificera supratentoriellt
ependymom utan RELA-fusion hos unga.

8.9

Medulloblastom

Medulloblastom är en sällsynt primär hjärntumör hos vuxna men den vanligaste maligna
hjärntumören hos barn. Enligt den nya WHO-klassifikationen från 2016 [4] ska diagnosen
baseras på en kombination av histomorfologiska och molekylärgenetiska karakteristika.
Tabell 8. Medulloblastom klassificeras histologiskt och genetiskt.
Medulloblastom histologiskt klassificerad:
Medulloblastom, klassisk typ (C)
Medulloblastom, desmoplastisk/nodulär typ (DN)
Medulloblastom med extensiv nodularitet (EN)
Medulloblastom, storcellig/anaplastisk typ (LA)
Retikulin silverfärgning (GOS; Gordon and Sweet) bör användas rutinmässigt för att kunna identifiera desmoplastisk/nodulär
variant.

Medulloblastom genetiskt klassificerad
Medulloblastom, WNT-aktiverad
Medulloblastom, SHH-aktiverad, TP53-muterad
Medulloblastom, SHH-aktiverad, TP53 wild-type
Medulloblastom, icke-WNT/icke-SHH
Medulloblastom, grupp 3*
Medulloblastom, grupp 4*
Medulloblastom, NOS**
*Provisorisk entitet; **NOS (not otherwise specified) tillämpas endast då vävnadsmaterial inte är tillgängligt för klassifikation.

En kombination av immunhistokemisk och genetisk analys är obligatorisk för molekylär
klassifikation av MB [67-69].
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Tabell 9. Molekylär indelning av medulloblastom och typiska karaktäristika.
Molekylär subtyp

WNT

SHH

Grupp 3

Grupp 4

Epidemiologi

Barn > vuxna

Vuxna = nyfödda >
barn

Barn > nyfödda

Barn > nyfödda
och vuxna

Histologisk typ

C

DN, C, LA

LA, C

C, LA

Kromosomavvikelser

Monosomi 6

Genetiska avvikelser

CTNNB1
(betakatenin)

PTCH, SUFU och
SMO-mut

MYC-ampl

MYCN-ampl

eller

MYCN-ampl,
p53mut

APCmut
(germline)
Risk för metastaser

10 %

> 10 %

> 30 %

30 %

Prognos

Bra

Medel

Dålig

Dålig

GAB1

YAP1

Fil-A

Betakatenin

WNT

-

Kärn- +
cytoplasmisk
färgning

Cytoplasmisk
färgning

Kärn- +
cytoplasmisk
färgning

SHH

+

Kärn + cytoplasmisk
färgning

Cytoplasmisk
färgning

Cytoplasmisk
färgning

Icke-WNT/SHH

-

-

-

Cytoplasmisk
färgning

Tabell 10. Molekylär immunprofil.

Analysmetoder:
-

CTNNB1/betakatenin: (axon 3, 5) med Sanger-sekvensering.
Monosomi 6: FISH-analys (ljusmikroskopisk in situ-hybridisering).
C-MYC- och N-MYC-ampliering: FISH-analys (ljusmikroskopisk in situ-hybridisering).
TP53: Axon 4–8 Sanger-gensekvensering

Genetiska analyser (germlinemutationer):
- Könscellmutation PTCH1 och SUFU. SMO (för gruppen SHH-aktiverad, TP53muterad) vilket har sämre prognos än SHH p53 wild-type.
- APC för WTN-grupp, i de fall CTNNB1 inte är muterat.

8.10 Germinalcellstumörer
Primära germinalcellstumörer (GCT) i centrala nervsystemet (CNS) är sällsynta och en biologiskt
heterogen grupp. Barn och ungdomar under 20 år är i störst utsträckning drabbade.
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Det är svårt att fastställa diagnosen CNS-GCT utifrån histomorfologisk bedömning, och som
regel krävs en immunhistokemisk verifiering. CNS-GCT är oftast lokaliserade inom CNS
mittlinjestrukturer (midline) [48, 70].
Tabell 11. Centrala Nervsystemet Germinalcellstumörer (CNS GCTs) klassificeras histologiskt i
följande subtyper:
Germinom och germinom med syncytiotrofoblastiska jätteceller
Icke-germinom:
Gulesäckstumör (Yolk sac tumor)
Embryonalt carcinom
Koriockarcinom
Blandad germinalscellstumör, dvs germinom + gulesäckstumör + embryonal cancer
Teratom (mogna, omogna, och maligna)

8.10.1 Biomarkörer i diagnostiken av GCT
GCT-diagnosen kräver biopsi av tumörvävnad, där den histomorfologiska diagnosen av CNSGCT är understödd av både histomorfologisk diagnostik och immunhistokemisk undersökning
[71, 72] av följande markörer:






PLAP, en markör för primordiala germinalceller, är positiv i 82,6 % av alla germinom.
AFP är positiv i blandat teratom och gulesäckstumör.
HCG är positiv i koriokarcinom och blandad germinalscellstumör.
Likvoranalys (cytologi, AFP och HCG) och serumprov (AFP, HCG) ska göras på alla
patienter.
Germinom ska alltid ha normala AFP-nivåer i serum och likvor, men kan ha en lätt
HCG-stegring [71, 72].

Tabell 12. Uttryck av immunhistokemiska markörer i CNS-GCT [70].
Tumörtyp

BetaHCG

AFP

PLAP

c-kit

OCT3/4

S4

CD30

Germinom

-

-

+

+

+

+

-

Germinom med
syncytiotrofoblastceller

+

-

+

+

+

+

-

Endodermal sinustumör

-

+

+/-

+/-

-

+

-

Koriokarcinom

+

-

+/-

-

-

-

-

Embryonalt karcinom

-

-

-

-

+

+

+

Blandad germinalcellstumör

-/+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Moget teratom

-

-

-

-

-

-

-
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KAPITEL 9

Multidisciplinär konferens
MDK (multidisciplinär konferens) är ett forum för multidisciplinära diskussioner om diagnostik
och behandlingsrekommendationer för cancerpatienter, som en del av det multidisciplinära
omhändertagande som numera anses som standard för i princip alla cancersjukdomar.
Diskussion på en MDK har visats påverka både patienters överlevnad och nöjdhet i positiv
riktning, och den gemensamt föreslagna behandlingsplanen stämmer i hög grad med de
behandlingar som patienterna faktiskt får. Konferenserna är också viktiga för kommunikation
och samarbete mellan de olika involverade disciplinerna och yrkesgrupperna [40, 73-77]. Det är
även ett utmärkt tillfälle för undervisning och upprätthållande av kompetens.
MDK för patienter med tumörer i hjärna och ryggmärg benämns på olika sätt, t.ex.
neuroonkologrond och tumörrond. För en välfungerande konferens bör neurokirurger,
onkologer, neurologer, neuroradiologer, neuropatologer och kontaktsjuksköterskor delta. Det ska
finnas möjlighet att visa relevant neuroradiologiskt och om möjligt neuropatologiskt underlag.
För granskningsmomentet är det viktigt att det i god tid före konferensen finns en adekvat remiss
med aktuell klinisk status, samsjuklighet, befintlig relevant radiologisk diagnostik och ursprungligt
röntgenutlåtande samt frågeställning. Konferensen bör äga rum varje vecka för att undvika
onödig fördröjning i omhändertagandet av patienten. Videokonferenser ger möjlighet även för
deltagande från kliniker utanför universitetssjukhusen.
För optimalt omhändertagande rekommenderas att samtliga patienter diskuteras på MDK
postoperativt inför ställningstagande till postoperativ behandling samt även preoperativt, särskilt
om det är oklart om eller hur patienten ska opereras, eller om ytterligare utredning krävs.
Patienter bör också diskuteras vid progress eller återfall.
MDK är dessutom ett forum för ny medicinsk bedömning (second opinion).

9.1

Ny medicinsk bedömning

Enligt patientlagen 8 kap. 1 § ska en patient med allvarlig sjukdom få möjlighet att få en ny
medicinsk bedömning gjord hos annan vårdgivare. Information om detta ska lämnas till
patienten.
Detta sägs i lagen (SFS 2014:821):
7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel
”1 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.
Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller
skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.”
8 kap. Ny medicinsk bedömning
”1 § En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att
inom eller utom det egna landstinget få en ny medicinsk bedömning.
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Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om
1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen
framstår som befogat.”
9 kap. Val av utförare
”1 § En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller
utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.”
Det är här viktigt att skilja på vad lagen säger om ny medicinsk bedömning och vad vi i dagligt tal
kallar ”second opinion”. ”Second opinion” kan ibland vara att läkaren rådfrågar en kollega på den
egna enheten eller en annan enhet. Det kan också vara att flera specialister deltar i bedömningen
av en patient i t.ex. MDK.
Även om de legala förutsättningarna inte är helt uppfyllda, är det ändå möjligt för sjukvården att
erbjuda patienter en ny medicinsk bedömning. Det är viktigt att sjukvården är lyhörd för att
patienter, som står inför svåra val, kan behöva diskutera saken med ytterligare en läkare. Detta
gäller särskilt när läkaren bedömer att det inte längre finns en botande behandling, eller när den
föreslagna behandlingen är riskfylld.
Vårdprogramgruppen anser att man för patienter med tumörer i centrala nervsystemet bör vara
generös med att tillmötesgå önskan om ny medicinsk bedömning. Patienten har rätt att få
konsultera en offentligt finansierad vårdgivare var som helst i landet. Specialistvårdsremiss kan
krävas. Sjukvården har inte skyldighet att skriva remiss för en förnyad medicinsk bedömning
utomlands, men patienten har rätt att skyndsamt få ut sina journalhandlingar och röntgenbilder.
Vid en ny medicinsk bedömning bör patienten tas upp på MDK och får då en bred ny medicinsk
bedömning. Man bör skriva en remiss till MDK, ange ny medicinsk bedömning som
frågeställning och skicka med radiologiskt underlag samt fullständigt kliniskt underlag inklusive
aktuell status. Man bör även ange om patienten också ska få en besökstid i samband med
bedömningen.
För kontaktvägar, se bilaga 6.
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KAPITEL 10

Primär behandling
10.1 Neurokirurgisk handläggning av tumörer inom CNS
Rekommendation:
Kirurgisk behandling syftar till att uppnå maximal tumörresektion, dekompression och
histopatologisk diagnos med bibehållen funktionsgrad hos patienten. Vid känslig
tumörlokalisation kan biopsi vara ett alternativ.
Graden av resektion bedöms med postoperativ MRT-undersökning.

10.1.1 Inledning
När man beslutar om den primära neurokirurgiska handläggningen av en tumör inom CNS utgår
man från en sammanvägd bild av en sannolikhetsdiagnos och därmed en sannolik prognos, som
också ska ställas i relation till patientens biologiska ålder, funktionsnivå och önskemål.
Sannolikhetsdiagnosen grundar sig på en sammanvägning av olika fynd i den radiologiska
utredningen, eventuellt kompletterad med isotopundersökningar, funktionella undersökningar
och tumörens lokalisation.
Patientens funktionsgrad, den sannolika tumördiagnosens prognos, riskerna för neurologiska
komplikationer och patientens biologiska ålder är viktiga faktorer som ska vägas in i den
helhetliga bedömningen inför ett ställningstagande till en neurokirurgisk intervention.
Det neurokirurgiska ingreppet har tre mål:
 säkra tumörmaterial för en patologiskanatomisk diagnos
 lindra eventuella symtom
 få maximal tumörreduktion utifrån tumörens misstänkta art, förmodade prognos och
belägenhet, med hänsyn tagen till maximalt funktionsbevarande för patienten.

10.1.2 Tumörer i hjärnan
10.1.2.1 Utredning

Den basala diagnostiska undersökningen av intrakraniellt belägna expansiviteter utgörs oftast av
DT hjärna. Utredningen ska, om det inte är medicinskt kontraindicerat, kompletteras med en
MRT-undersökning för mer exakt information om tumörens utbredning, spridning och karaktär.
Om tumören är belägen i eller nära funktionsbärande kortex/bansystem kan man överväga
kompletterande radiologiska eller neurofysiologiska undersökningar. Ur ett neurokirurgiskt
perspektiv är det i första hand förekomsten av högmaligna karakteristika, såsom kontrastupptag i
tumören, som styr skyndsamheten i handläggningen. Även tumörer som genom sin belägenhet
eller utbredning utgör ett akut hot mot patientens liv eller neurologiska funktionsnivå ska givetvis
handläggas skyndsamt.
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Vid misstanke om ependymom eller medulloblastom bör utredningen även omfatta MRT
spinalkanal.
10.1.2.2 Preoperativ handläggning
10.1.2.2.1 Kontrastladdande tumör

Kontrastuppladdning under utredningsfasen indikerar ofta en mer malign tumör och därför en
mer brådskande handläggning. Då högmaligna tumörer är snabbväxande och aggressiva bör tiden
från radiologisk diagnos till operation vara kort, och målet bör vara operation inom 2 veckor från
radiologisk diagnos.
10.1.2.2.2 Icke kontrastladdande tumör

Icke kontrastladdande tumörer – lågmaligna tumörer – växer i regel långsamt men kontinuerligt
och det finns risk för att de malignifierar. Målet bör vara att dessa tumörer opereras inom 6
veckor från behandlingsbeslut. Detta kan anses särskilt viktigt för äldre patienter, vars tumörer
ofta uppvisar snabbare progress.
10.1.2.2.3 Tumör i bakre skallgropen

Tumörer i bakre skallgropen är hos vuxna, till skillnad från hos barn, oftast metastaser, varför
detta alltid måste tas i beaktning vid utredningen.
Vid misstanke om primär bakreskallgropstumör bör man överväga att komplettera utredningen
med MRT spinalkanal, då både ependymom och medulloblastom kan förekomma i båda
lokalisationerna.
Tumörer i bakre skallgropen kan orsaka likvorcirkulationsstörningar, vilket kan ge upphov till
ökat intrakraniellt tryck, med symtom såsom huvudvärk, illamående, kräkning, dimsyn och
medvetandepåverkan (som mest framträdande symtom). Detta kan leda till behov av operation
med både likvoravlastande kirurgi och tumörkirurgi, subakut eller akut.
10.1.2.2.4 Tumörer i medellinjen

Tumörer i medellinjen (pineal region, suprasellärt, 3:e och 4:e ventrikel, talamus och basala
ganglier) kan ibland utgöras av germinalcellstumörer. På grund av sin lokalisation har de stor risk
att orsaka likvorcirkulationsstörningar (som ovan nämnt), då det blir nödvändigt med operation
med ventrikeldränage eller endoskopisk tredje ventrikulocisternostomi (VCS), akut eller subakut.
Vid operation kan likvorprover säkras och vid endoskopi kan man om möjligt även ta ett
vävnadsprov för histologisk diagnos. VCS är att föredra som behandling av obstruktiv
hydrocefalus som är orsakad av tumör, där kirurgi av tumören för att återställa
likvorcirkulationeninte är möjlig. Ett ventrikeldrän kan vara aktuellt i en akut situation om
endoskopi inte är möjlig. Ventrikuloperitoneal shunt är andrahandsalternativet för kvarstående
likvorcirkulationsstörning på grund av risk för att sprida tumörceller [78, 79].
10.1.2.2.5 Val av operationsmetod

Valet av operationsmetod och operationens målsättning är beroende av tumörens misstänkta art
(till exempel högmalign eller lågmalign), läge och utbredning (tillgänglighet och närheten till
funktionsbärande områden eller bansystem) och patientens allmänna tillstånd.
Operationsmetoderna är principiellt sett resektion av olika grad och biopsi.
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Vid supratentoriell tumörkirurgi kan vakenkirurgi övervägas, vilket innebär att patienten under
delar av operationen är vaken för att möjliggöra monitorering av specifika funktioner såsom tal.
10.1.2.2.6 Preoperativa förberedelser

Inför operation av alla typer av tumörer i hjärnan, ryggmärg och spinalkanal, ska patientens
koagulation optimeras och blodförtunnande medicinering ska sättas ut. Patienter kan vid behov
peroperativt behandlas med lågmolekylärt heparin. I förekommande fall kan en utredning av
patientens hjärt-lungstatus vara nödvändig.
Ibland kan tiden till operation bli förlängd på grund av optimering av kardiovaskulär status,
utsättning av antitrombotisk behandling, oklarheter kring radiologisk diagnos och patientens egna
önskemål.
10.1.2.2.7 Kortisonbehandling

När det gäller kortisonbehandling, se avsnitt 12.1 Behandling av tumörödem och avnsintt 12.1.2
Kortisonbehandling i anslutning till operation.
10.1.2.3 Operation

Den kirurgiska behandlingen syftar till att uppnå maximal tumörresektion, dekompression och
histopatologisk diagnos med bibehållen funktionsgrad hos patienten. Graden av resektion
bedöms med postoperativ MRT-undersökning.
Ibland begränsas operationen till biopsi, så att endast ett vävnadsprov tas, utan försök att
reducera tumörvolymen.
För att nå maximal säker tumörresektion finns flera hjälpmedel, till exempel neuronavigation,
intraoperativt ultraljud, neurofysiologisk monitorering och intraoperativ
magnetresonanstomografi. Om tumören befinner sig i eller intill funktionsbärande områden i
hjärnan kan operationen ske i lokalbedövning eller specialnarkos med intraoperativ
neurofysiologisk stimulering. Man kan då kartlägga dessa strukturers läge, för att på så sätt
undvika att skada dem.
10.1.2.3.1 Biopsi

Biopsi är i första hand avsedd för att ge diagnos när nyttan med resektiv kirurgi sammantaget inte
bedöms överstiga riskerna, till exempel när patienten är äldre, har andra begränsande sjukdomar
eller har en tumör med multifokalt och övergripande växtsätt. Biopsi kan också vara ett alternativ
vid en känslig tumörlokalisation (t.ex. hjärnstam, basala ganglier, talamus och funktionsbärande
områden) Denna kan göras med hjälp av ultraljudslokalisering, neuronavigation, stereotaktisk
teknik eller endoskopisk teknik. Biopsiteknik får styras av lokalisationen, för att minimera risker
för komplikation. Biopsi är inte ett komplikationsfritt ingrepp och bör endast göras om resultatet
bedöms vara väsentligt för valet av behandling.
10.1.2.3.2 Operation vid misstanke om högmalign tumör – kontrastladdande tumör

Det finns inga prospektiva randomiserade studier som visar att radikal operation förlänger
patienternas överlevnad, men flera retrospektiva studier talar för en signifikant förlängd
överlevnad om den kontrastladdande delen av tumören avlägsnas [80-82]. Vid operation används
i dag ofta neuronavigation och ultraljud för att öka precision och säkerhet. Fluorescensförstärkt
teknik med hjälp av 5-aminolevulinsyra (5-ALA) kan vara av värde för att uppnå radikalitet, även
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vid operation av återfall [83, 84]. I vissa fall kan operationen genomföras på så sätt att
neurofysiologisk monitorering är möjlig.
10.1.2.3.3 Operation vid misstanke om lågmalign tumör – icke kontrastladdande tumör

Det finns inga prospektiva randomiserade studier som rör tidpunkt för och omfattning av
operation för lågmalignt gliom, men flera studier har visat stöd för att tidig kirurgi (framför allt av
tumörer av astrocytär typ) i kombination med onkologisk behandling ger en påtagligt förlängd
överlevnad [85-89]. Konsensus i dag är tidig kirurgi med maximal resektion av den på MRTsekvenserna FLAIR/T2 synliga tumören, förutsatt att man samtidigt kan bevara patientens
funktionsförmåga. Neuronavigation och ultraljud kan användas för precision och intraoperativ
radikalitetsbedömning. Intraoperativ MRT-kamera är också ett hjälpmedel avseende intraoperativ
radikalitetsbedömning. De lågmaligna tumörernas diffusa växtsätt och successiva övergång i
normal hjärnvävnad gör att intraoperativ monitorering och operation i lokalbedövning
(vakenkirurgi) används i större utsträckning än vid operation av andra tumörformer.
Makroskopisk radikal resektion av låggradiga gliom kan vara omöjlig om tumören ligger nära
elokventa kortikala och subkortikala hjärnområden, så att endast initial subtotal resektion är
möjlig. Reoperation med resektion av den tidigare resttumören kan i vissa fall göras en tid (ofta
efter minst 6–12 månader) efter en förnyad funktionell undersökning då reorganisation av
funktionsområden kan ha skett.
10.1.2.3.4 Operation vid tumör i bakre skallgropen

Vid behov av likvoravlastning kan man i första hand överväga ventrikulocisternostomi framför
shuntbehandling med ventrikuloperitoneal shunt, i synnerhet när den misstänkta tumörtypen
befaras kunna ge tumörspridning via slangsystemet.
Tumörresektionen syftar i första hand till att uppnå makroskopisk radikalitet, om det är möjligt.
Intraoperativt kan i bakre skallgropen även neurofysiologisk monitorering, neuronavigation,
intraoperativt ultraljud och intraoperativ MRT användas för att maximera säkerhet och
radikalitet.
10.1.2.3.5 Operation vid misstanke om germinalcellstumör

Eftersom germinalcellstumörer i regel svarar väldigt bra på cytostatika- och strålbehandling
begränsas det kirurgiska ingreppet till biopsi. Biopsi är också nödvändigt för patienter som inte
debuterar med hydrocefalus och när diagnosen inte kan säkerställas med analys av
tumörmarkörer i serum och CSF. Då den radiologiska diagnosen inte alltid är given och vissa
tumörer på dessa lokalisationer kan vara sådana som bör opereras radikalt om möjligt, kan öppen
operation med fryssnitt vara att föredra i sådana fall.
Hos patienter med resttumör efter första linjens cytostatikabehandling, bör en second-lookoperation utföras för att avlägsna resterande vävnad och tillåta en förnyad histologisk
bedömning. Den återstående vävnaden kan innehålla maligna komponenter, och den kan också
bestå av fibros, nekros eller ett moget teratom.
Kvarvarande teratom kan ge upphov till ett så kallade växande teratomsyndrom. Det
kännetecknas av att tumörmassan förstoras under eller efter cytostatikabehandling i närvaro av
normala eller minskande tumörmarkörer. Kirurgisk resektion av tumören rekommenderas i
sådana fall i potentiellt kurativt syfte [78, 79].
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10.1.2.4 Postoperativ resektionskontroll

Postoperativt bör MRT utföras inom 48 timmar för att värdera mängd av eventuell resttumör
[80]. Betydande tumörrester vid denna undersökning kan i vissa fall, där radikal kirurgi varit
målet, föranleda ny kirurgi i nära anslutning till den första. Postoperativ MRT fungerar också som
utgångsstatus inför den fortsatta onkologiska behandlingen.

10.1.3 Intramedullära tumörer och intraspinala tumörer
10.1.3.1 Utredning

Vid misstanke om en process som påverkar medulla görs i första hand MRT-undersökning, om
det inte finns någon absolut kontraindikation. Beroende på den radiologiska utredningens resultat
bör man överväga att komplettera utredningen med MRT hjärna då t.ex. ependymom kan ha sitt
ursprung i hjärnan.
10.1.3.2 Preoperativ handläggning

Majoriteten av misstänkta gliala tumörer i ryggmärgen är långsamväxande, och den preoperativa
handläggningstiden är i regel densamma som för lågmaligna gliom intrakraniellt, men eftersom
vissa tumörer ger symtom först när ryggmärgen är utsatt för kraftig kompression kan operation
behöva göras akut eller subakut beroende på symtomutvecklingen. Om en tumör upptäcks som
bifynd och inte ger symtom kan man överväga en konservativ handläggning med upprepade
MRT-undersökningar.
Vid misstanke om ependymom eller medulloblastom ska handläggningen vara mer skyndsam.
10.1.3.3 Operation för intramedullära tumörer

Vanligen används bakre kirurgi för att komma åt intramedullära tumörer. Nivåindikering sker
med röntgengenomlysning, och intraoperativt ultraljud kan användas för att lokalisera tumören
innan hårda ryggmärgshinnan öppnas. Neurofysiologisk övervakning med SEP och MEP
(D-vågor) är mycket viktigt vid operation av intramedullära tumörer för ökad säkerhet. Vid all
intramedullär kirurgi är det vanligt med en viss neurologisk försämring under första tiden
postoperativt (> 50 %), men med neurofysiologisk övervakning och modern neurokirurgisk
teknik beräknas risken för signifikant och bestående neurologiskt bortfall vara mindre än 10 %.
Den kirurgiska behandlingen syftar även här till maximal tumörresektion om möjligt,
dekompression och histopatologisk diagnos. Makroskopisk radikal kirurgi är möjlig vid tumörer
med tydlig avgränsning från omgivande ryggmärg vilket oftast är fallet för Ependymom som
utgör majoriteten av intramedullära tumörer (70%). (ref O. Persson) Makroskopisk radikal kirurgi
vid astrocytom (5-10% av intramedullära tumörer) är sällan möjlig, utan kirurgin syftar till att
fastställa diagnosen och om möjligt minska tumörbördan. Associerade cystor eller fjättring av
ryggmärgen kan dock behöva åtgärdas kirurgiskt, då med dränering eller shuntning av cystor eller
lösning av adherenser.
10.1.3.4 Postoperativ resektionskontroll

Postoperativ resektionskontroll. För intrakraniella CNS tumörer bör postoperativt MRT utföras
inom 48 timmar för att värdera mängd av eventuell resttumör [90]. Betydande tumörrester vid
denna undersökning kan i vissa fall, där radikal kirurgi varit målet, föranleda ny kirurgi i nära
anslutning till den första. Postoperativ MRT fungerar också som utgångsstatus inför den fortsatta
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onkologiska behandlingen. För intramedullära tumörer har en tidig postoperativ MRT inte
samma roll och en individualiserad bedömning avseende tid för postoperativ kontroll bör
rekommenderas. MRT kontroll 3 månader från resektion är ofta rimlig.

10.1.4 Perioperativa komplikationer till kirurgi för tumör i CNS
Vid misstanke om komplikation bör man tidigt ta kontakt med behandlande neurokirurg.
Perioperativa komplikationer (inom 30 dagar från operation) förekommer. Litteraturen anger en
perioperativ dödlighet på 0–2,5 %, och perioperativa komplikationer, oberoende av typ och
svårighetsgrad, i 4–20 % av fallen.
Tidiga postoperativa komplikationer är i första hand nya neurologiska bortfall och postoperativa
blödningar. Nya neurologiska bortfall är oftast relaterade till tumörens läge, förhållande och
närhet till funktionsbärande strukturer. Hos många patienter går dessa under de närmaste
veckorna i viss eller total regress (men kvarstående neurologiska bortfall hör till de
komplikationer som kan uppträda). Postoperativa blödningar kan vara så svåra att de kräver
operation och uttömning av hematomet, men det är sällsynt. Postoperativa blödningar ökar dock
risken för nya neurologiska bortfall.
Sår och lambåinfektioner hör till de vanligaste direkt kirurgiskt relaterade komplikationerna. De
klassiska tecknen på infektion – rodnad, svullnad, värmeökning och smärta – är inte svåra att
identifiera. Infektionskomplikationer i sår och benlambå är dock ofta orsakade av lågpatogena
bakterier såsom koagulasnegativa stafylokocker och Cutibacterium (tidigare Propionebacterium)
acnes. Dessa infektioner behöver inte orsaka de klassiska infektionstecknen och inte heller en
påtaglig stegring av CRP, så det är viktigt att vara uppmärksam på denna komplikation.
Djupa infektioner som komplikation till gliomkirurgi, såsom epi- eller subdurala empyem eller
intracerebrala abscesser, är ofta kliniskt och laboratoriemässigt relativt tysta. Det innebär att de
inte nödvändigtvis presenterar med feber och stegrande CRP, utan ger inte sällan neurologiska
symtom, eller endast huvudvärk, svullnad och eventuellt allmän sjukdomskänsla.
Vid djupa infektioner är det aktuellt med antibiotikabehandling, men ofta även en kirurgisk
intervention för att tömma empyem eller abscess och inte sällan ta bort benlambån. När
infektionen sedan läkt ut (3–6 månader efter operationen) bör man överväga att ersätta den
borttagna benlambån med en kranioplastik av konstgjort material. En kvarstående kraniedefekt
har negativ påverkan på många patienters funktionsnivå och kognition, förutom att de kan utgöra
ett kosmetiskt problem. Av dessa skäl bör således kranioplastik övervägas. Genomförandet måste
vägas mot patientens allmäntillstånd och tumörprognos, då plastiken innebär ytterligare ett
kirurgiskt ingrepp med den återhämtningstid detta innebär.
Vid misstanke om infektion hos en opererad patient rekommenderas kontakt med den
behandlande neurokirurgen.
Likvorläckage genom såret kan uppträda och är en komplikation som man måste vara
uppmärksam på. Misstanke om likvorläckage bör leda till skyndsam handläggning, med
provtagning för att verifiera att det rör sig om likvor (-trace). Den traditionella metoden, att
påvisa socker i vätskan med hjälp av sticka, är osäkrare. Det är av största vikt att ett läckage
genom såret stoppas, och detta görs lämpligast med genomgripande suturer. Man bör vid
misstanke om likvorläckage ta kontakt med behandlande neurokirurg och överväga
antibiotikabehandling och eller dränagebehandling. Frikostig konsultation med
infektionsspecialist bör övervägas.
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Likvor kan även läcka ut under huden och skapa en ”likvorbulle”. Sådan kan i samråd med
neurokirurg behandlas med kompressionsförband och/eller punktion.
Perioperativa komplikationer i form av lunginflammation, urinvägsinfektion och
tromboembolism förekommer också, och man måste vara uppmärksam på dessa även när
patienten skrivits ut från den omedelbara neurokirurgiska vården.
Epileptiska anfall kan uppträda efter neurokirurgiska ingrepp. Epileptiska anfall inom en vecka
från operationen, hos en person som tidigare inte haft anfall, skall betraktas som
akutsymptomatiska anfall och inte förorsaka diagnosen epilepsi. Anfall som uppträder senare än
en vecka efter operationen är att betrakta som epilepsi och skall behandlas som sådan. För
behandling, se avsnitt 12.2 Epilepsibehandling.

10.1.5 Neurokirurgisk sårvård
I samband med att suturer tas måste man vara uppmärksam på läkningssvårigheter, det
rekommenderas starkt att ta kontakt med neurokirurg innan man lokalt inleder sårbehandling.
Detsamma gäller om det senare i förloppet uppträder sår i ärret eller i lambån.

10.1.6 Postoperativ omvårdnad
Rekommendation:
Efter resektion av en tumör i hjärnan eller ryggmärgen krävs nära övervakning för att snabbt
upptäcka eventuella postoperativa komplikationer. Risken för postoperativ blödning är störst
under de första timmarna efter operationen
10.1.6.1 Neurologstatus

Det är viktigt att följa patientens neurologiska status genom att regelbundet kontrollera
pupillreaktion, vakenhet, orienteringsgrad, motorik och sensorik i det postoperativa skedet. För
att skatta medvetandegrad hos patienten kan RLS-85, GCS eller ACVPU användas
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/akut-bedomning-ochskattning/bedomning-enligt-abcde/d--medvetandegrad/.
10.1.6.2 Andning och cirkulation

Andningen bör optimeras för att förebygga lungkomplikationer, och ofta behövs syrgas.
Vitalparametrar bör kontrolleras regelbundet och blodtrycket hållas inom ordinerade
gränser. Viktigt med tidig mobilisering för att stimulera andning och cirkulation och minska
risken för postoperativa komplikationer.
10.1.6.3 Nutrition

Postoperativt illamående och matleda kan uppkomma till följd av narkos, smärtlindring med
opiater och påverkan på balansnerven. Kräkning postoperativt bör i bästa möjliga mån undvikas
eftersom det kan öka det intrakraniella trycket. Antiemetika är i många fall nödvändigt.
10.1.6.4 Elimination

Efter operation av tumör i hjärnan eller ryggmärgen är det inte ovanligt med rubbningar i
vätskebalansen och stora urinmängder, varför det är viktigt att kontrollera vätskebalansen.
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Behandling med opiater och antiemetika samt inaktivitet ger en ökad risk för obstipation.
Förebyggande åtgärder är tidig mobilisering, laxantia och uppföljning av
avföringsmönster. Kvarliggande kateter via urinröret (KAD) bör avlägsnas så snart som möjligt
efter operation för att minska risken för urinvägsinfektion.
10.1.6.5 Hud

Förband bör inspekteras regelbundet postoperativt för att upptäcka eventuell blödning eller
likvorläckage. Operationsförband som lossnat, inte sitter tätt förslutet eller har blött igenom ska
bytas. Innan såret synligen har slutit sig, eller medan det läcker sårvätska, bör det läggas om enligt
steril metod. Därefter kan ren metod användas. Läs mer om såromläggning med ren och steril
metod i Vårdhandboken https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-ochsar/sarbehandling/saromlaggning-vid-ren-och-steril-rutin/. Patienten och de närstående bör få
muntlig och skriftlig information om egenvård av operationssåret och om hur en lokal infektion
ter sig. Riskbedömning och förebyggande åtgärder för trycksår bör göras på alla patienter.
10.1.6.6 Smärta

God smärtlindring är viktigt för patientens välbefinnande och återhämtning. Postoperativ smärta
kan orsakas av manipulerade hjärnhinnor, ökat intrakraniellt tryck och sårsmärtor. Smärtan kan
även påverkas av andra faktorer såsom stress och oro. Stigande puls,blodtryck och
andningsfrekvens kan indikera smärta på en patient som själv inte kan kommunicera. Behovet av
analgetika är individuellt och känsla av tryck i huvudet kan upplevas även hos smärtfria patienter.
Notera att opiater kan ha en sederande effekt och kamouflera tecken på intrakraniell blödning
eller hjärnödem.
10.1.6.7 Aktivitet

Vanligtvis ordineras sängläge under de första timmarna efter operation, och därefter kan
patienten mobiliseras fritt. Mobilisering är avgörande för välbefinnandet men även för att
förebygga sänglägeskomplikationer.
Nedsatt rörlighet på grund av pareser, nedsatt känsel, neglekt och kognition kan påverka
patientens förmåga att själv medverka till lägesändringar och förflyttningar. Använd lämpliga
hjälpmedel, till exempel draglakan eller vårdarbälte, för att undvika ledluxation.
10.1.6.8 Sinnesintryck

Efter tillförsel av Gliolan kan patienten vara ljusskygg i 24 timmar. Ögon och hud ska skyddas
mot starkt ljus, det vill säga direkt solljus eller starkt fokuserat inomhusljus [91].
10.1.6.9 Kommunikation

Om operationen påverkat hjärnans språkområden kan patienten ha svårt att uttrycka sig och/eller
förstå vad som sägs. Påverkan kan vara permanent eller övergående.
10.1.6.10 Kunskap och utveckling

Kognitiv påverkan såsom nedsatt närminne, nedsatt förståelse och bristande sjukdomsinsikt är
inte ovanligt hos patienter som genomgått en hjärntumöroperation. Patienten kan verka pigg och
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ge intrycket av att vara adekvat, men kan ha svårt att ta till sig information. Närstående bör
närvara vid alla viktiga informationstillfällen, särskilt vid utskrivning.
10.1.6.11 Psykosocialt

Patienter och närstående i kris kan reagera på mycket olika sätt. Nedstämdhet, rädsla och sorg
kan till exempel ta sig uttryck som ilska eller överdriven lättsinthet. Högdos kortisonbehandling
kan göra patienten uppjagad och rastlös. Det är viktigt med ett lugnt och metodiskt bemötande,
och att ge patienten och de närstående tillgång till enskilda samtal.
10.1.6.12 Sömn

Sömnsvårigheter postoperativt är vanligt eftersom oro, ångest och kortisonbehandling ofta
påverkar sömnen negativt. Efter den första postoperativa natten kan patienten erbjudas
läkemedel vid behov [92].

10.2 Onkologisk behandling
För utförande och beskrivning av strålbehandling, se bilaga 3.
För länkar till cytostatikaregimer, se bilaga 2.
För handhavande av TTFields-behandling, se bilaga 4.

10.2.1 Astrocytära och oligodendrogliala tumörer grad III-IV
10.2.1.1 Glioblastom, IDH-wt eller IDH-mut; WHO-grad IV

Rekommendationer:
Dessa rekommendationer gäller även för jättecellsglioblastom, gliosarkom och epiteloitt
glioblastom.
Patienter i gott allmäntillstånd (funktionsstatus ECOG 0–1, förutom om neurologiskt bortfall
ger sämre funktionsstatus) under cirka 65–70 år behandlas med strålbehandling till 60 Gy/30
fraktioner, med konkomitant (samtidigt) temozolomid 75 mg/m² dagligen, samt efterföljande
temozolomid 150–200 mg/m² i 6 cykler.
Patienter med supratentoriellt belägna glioblastom, utan kliniska tecken till progress efter
avslutad kombinerad cytostatika- och strålbehandling (60 Gy) och utan kontraindikationer,
bör erbjudas tillägg av TTFields. TTFields-behandlingen kan fortsätta så länge patienten önskar,
dock som längst i 2 år eller fram till andra progress.
Patienter i gott allmäntillstånd (ECOG 0-2) över cirka 65–70 år behandlas beroende på
allmäntillstånd och MGMT-status.
För patienter med metylerad MGMT-promotor ges strålbehandling till 40,05 Gy/15 fraktioner
med konkomitant och adjuvant temozolomid. Om patienten inte bedöms tolerera
kombinationsbehandling kan man överväga enbart temozolomid 150–200 mg/m2 i 6 cykler.
För patienter utan MGMT-promotormetylering ges strålbehandling till 34 Gy/10 fraktioner
utan temozolomid. I denna patientgrupp gav tillägg av temozolomid (konkomitant och
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adjuvant) till strålbehandling (40,05 Gy/15 fraktioner) en numeriskt längre överlevnad men
detta var inte statistiskt signifikant.
För patienter med okänt MGMT-status kan man överväga kombinationsbehandling (40,05
Gy/15 fraktioner med konkomitant och adjuvant temozolomid enligt ovan), om patienten
bedöms tolerera detta, eller enbart strålbehandling till 34 Gy [81, 93]. Om patienten inte
bedöms lämplig för strålbehandling kan singelbehandling med temozolomid övervägas.
Äldre och/eller sköra patienter (funktionsstatus 3) kan i utvalda fall erbjudas strålbehandling
till 25 Gy/5 fraktioner.
Analys av MGMT-promotormetylering bör göras på alla patienter, förutsatt att det finns
tillräckligt material.
Evidensen för postoperativ strålbehandling är stark [49, 94-111]. Resultaten av sju studier visar
signifikant förlängd överlevnad för patienter som har fått postoperativ strålbehandling [112].
De flesta högmaligna gliom är unifokala vid debuten, och återfall ses efter behandling inom 2 cm
från den ursprungliga tumörlokalisationen [99, 100]. Flera studier [101-103] har undersökt
effekten av strålbehandling mot hela hjärnan jämfört med lokal strålbehandling mot
tumörområdet, och någon skillnad i överlevnadstid har inte påvisats. Strålbehandling mot hela
hjärnan kan dock ge betydande biverkningar [104-106]. För att minimera biverkningarna ska man
därför begränsa strålområdet och ge strålbehandling mot tumör-/operationsområdet med
marginal.
Vid extern fraktionerad strålbehandling har man kunnat visa en ökad överlevnadstid med en dos
av 60 Gy [107]. Studier med doseskalering över 60 Gy visar ingen skillnad i återfallsmönster eller
överlevnadstid, vilket indikerar att dosökning inte ger någon ytterligare nytta för patienten [108110]. Hyperfraktionering, brakyterapi eller ämnen som ökar cellers känslighet för strålning, s.k.
radiosensitizers, har inte heller kunnat förlänga överlevnaden [111].
I fyra randomiserade studier [113-116] har man undersökt effekten av hypofraktionerad
strålbehandling vid glioblastom, och en av dessa studier inkluderade även patienter med
anaplastiskt astrocytom [114]. Resultaten visar att hypofraktionering är en likvärdig
behandlingsmöjlighet, speciellt för patienter i hög ålder och med sämre funktionsstatus [111]. För
äldre och/eller sköra patienter (funktionsstatus 3) har 25 Gy/5 fraktioner visats vara likvärdigt
(vad gäller överlevnad och sannolikt livskvalitet) med 40,05 Gy/15 fraktioner [117].
Tillägg av cytostatikabehandling med temozolomid till strålbehandling har visats förlänga den
totala och progressionsfria överlevnaden, för både PCV och temozolomid [49, 118-123]. PCV
och temozolomid i tillägg till strålbehandling har aldrig jämförts i randomiserade studier, men
tillgängliga data talar ändå för att temozolomid kan användas med likvärdig effekt och mindre
biverkningar [49, 121]. Förlängd temozolomidbehandling till mer än 6 cykler har sannolikt ingen
påverkan på överlevnaden [122, 123]. För anaplastiska astrocytom finns evidens för adjuvant
behandling med temozolomid [54].
En randomiserad fas III-studie (NOA-09) publicerades 2019. I studien jämförs
standardbehandling (kombinerad cytostatika- och strålbehandling) med standardbehandling +
lomustin hos patienter under 70 år i gott funktionsstatus (Karnofsky >70) och metylerad
MGMT-promotor [53]. I kombinationsarmen gavs sex cykler lomustin 100 mg/m2 dag 1 +
temozolomid 100 mg/m2 dag 2–6 (justering av temozolomiddosen i cykel 2–6 beroende på
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nadir). Lomustin + temozolomid inleddes vid strålbehandlingsstart. Överlevnaden var 31,4
månader i standardarmen och 48,1 månader i kombinationsarmen. Toxiciteten bedömdes som
relativt likvärdig, med toxicitet grad 3–4 hos 52 % respektive 59 % av patienterna utan
behandlingsrelaterade dödsfall. Studien var relativt liten (141 patienter), men för patienter som
uppfyller studiens inklusionskriterier kan behandling enligt NOA-09 övervägas som
behandlingsalternativ. Registrering och uppföljning i det nationella kvalitetsregistret krävs. Det
finns ingen studie som undersöker kombinationen av lomustin-temozolomid och TTFields, varför
vårdprogramgruppen inte kan rekommendera den.
En studie visar förlängd överlevnad med hypofraktionerad strålbehandling med konkomitant och
adjuvant temozolomid för äldre patienter med metylerad MGMT, jämfört med enbart
strålbehandling [113, 114, 124-126]. I denna studie gavs 12 cykler adjuvant temozolomid. För
patienter med ometylerad MGMT är effekten mindre och inte signifikant. Två randomiserade
studier har kunnat visa att singelbehandling med temozolomid inte är sämre än strålbehandling
för patienter över 70 år med nydiagnostiserat högmalignt gliom [113, 114]. För patienter som inte
bedöms tolerera kombinerad cytostatika- och strålbehandling verkar temozolomid ha bättre
effekt än strålbehandling om MGMT är metylerad, medan patienter med ometylerad MGMTpromotor verkar ha sämre effekt av temozolomidbehandling och bör erbjudas strålbehandling
[49].
Neoadjuvant cytostatikabehandling med temozolomid givet före strålbehandling har prövats i fas
II-studier [125, 126]. I den nordiska studien [125] sågs ingen effekt för patienter med glioblastom,
men överraskande lång överlevnad för patienter med anaplastiska astrocytom. Patientgruppen var
dock liten och neoadjuvant cytostatikabehandling rekommenderas ej.
Bevacizumab som tillägg till primär strålbehandling med temozolomid har visat sig förlänga tiden
till progression och kan sannolikt ge förbättrad livskvalitet men inte öka total överlevnad, och det
är inte registrerat för behandling av glioblastom [49, 93, 127].
Man har hittills inte kunnat påvisa någon prediktiv faktor för effekt av bevacizumab i någon
undergrupp Tumour treating fields (TTFields), eller Optune, är en nyligen godkänd
behandlingsmodalitet, där man levererar växlande elektriska fält till tumören genom keramiska
gelplattor som är applicerade på huvudet, kontinuerligt efter strålbehandling [128, 129]. En
oblindad fas III-studie har genomförts och den visar förlängd progressionsfri överlevnad och
total överlevnad med tillägg av TTFields [128, 129]. Livskvaliteten var likvärdig i gruppen som
fick TTFields, men rapporter från patientgrupper i USA beskriver ändå en risk för stigmatisering
och minskade möjligheter till aktiviteter för patienter som behandlas med TTFields (personlig
kommunikation). Tillägg av TTFields bör erbjudas för patienter med supratentoriellt belägna
glioblastom, utan tecken på progress efter avslutad strålbehandling till 60 Gy med konkomitant
temozolomid. Kontraindikationer för behandlingen omfattar graviditet, annan signifikant
neurologisk sjukdom, inplanterad aktiv enhet såsom hjärnstimulator eller pacemaker, skalldefekt
såsom avsaknad av benlock, metallfragment (kulfragment) i hjärnan eller känslighet för ledande
hydrogeler. Behandlingen kan fortsätta så länge patienten har medicinsk nytta av behandlingen,
dock som längst i 2 år eller fram till andra progress. Biverkningarna är måttliga och gäller oftast
lindriga hudreaktioner i skalpen.
Observera att diffust astrocytom, IDHwt med molekylära drag av glioblastom, klassificeras som
WHO-grad IV och ska behandlas som glioblastom [47].
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10.2.1.2 Diffust medellinjesgliom, H3-K27M-muterat, WHO-grad IV

Rekommendation:
Behandling av diffust medellinjesgliom, H3-K27M-muterat, WHO-grad IV rekommenderas
på samma sätt som vid glioblastom.
Diffust medellinjesgliom, H3-K27M-muterat, WHO-grad IV är en ny tumörentitet i WHOklassifikationen 2016, beläget i medellinjen och med dålig prognos. Enligt rekommendation från
cIMPACT-NOW ska diagnosen endast användas för tumörer i medellinjen, då man funnit att
histonmutationer kan finnas i många olika tumörer och sannolikt inte har samma betydelse i olika
tumörgrupper [46].
Det finns inga publicerade överlevnadsdata för behandling, vare sig med strålbehandling eller
med cytostatika. Data för barn med diffuse intrinsic midline glioma (DIPG) talar för att dessa
tumörer är aggressiva, med dålig prognos. Data för vuxna patienter är inte entydiga gällande
prognos [130, 131]. Behandling som vid glioblastom rekommenderas [49]. Man bör göra en
individuell bedömning av patienten inför behandlingsbeslut.
Patienter upp till 30 års ålder kan vara aktuella för inklusion i Biomede-studien, och kontakt kan i
så fall tas med respektive barnonkologiskt center.
10.2.1.3 Anaplastiska astrocytom, IDH-mut eller IDH-wt; WHO-grad III

Rekommendation:
För anaplastiskt astrocytom, IDH-wt eller IDH-mut eller NOS, WHO-grad III,
rekommenderas strålbehandling till 59,4 Gy/33 fraktioner eller 60 Gy/30 fraktioner med
adjuvant temozolomid. CATNON-studien visar positiv effekt av 12 cykler adjuvant
temozolomid, och att ge 6 cykler kan övervägas i analogi med glioblastom. Konkomitant
temozolomid kan också övervägas i analogi med glioblastom men evidens saknas.
Indikationen för temozolomid är sannolikt starkare vid IDH-wt kombinerat med MGMTmetylering. Enbart cytostatika eller enbart strålbehandling kan också övervägas för patienter
som inte bedöms tåla kombinationsbehandling.
För evidens för strålbehandling, se avsnitt 10.2.1.1 glioblastom. De flesta äldre studier som
refereras där omfattar höggradiga gliom grad III–IV.
Data för tillägg av cytostatika till patienter med anaplastiska astrocytom är inte lika starka som för
oligodendrogliom. Evidensen för adjuvant temozolomid har stärkts med publikation av
CATNON-studiens interimsresultat [54, 132]. I denna studie gavs temozolomid i 12 cykler. För
konkomitant temozolomid finns ännu ingen evidens. MGMT-promotormetylering verkar vara
prediktivt för nytta av alkylerande cytostatikabehandling i astrocytom IDHwt, och indikationen
för temozolomid är sannolikt starkare vid dessa tumörer [55]. NOA-4 visar att enbart alkylerande
cytostatika (PCV eller temozolomid) är jämförbart med enbart strålbehandling [132].
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10.2.1.4 Anaplastiska oligodendrogliom, IDH-mut och deletion av 1p/19q eller NOS, och
anaplastiskt oligoastrocytom, NOS; WHO-grad III

Rekommendation:
För patienter med anaplastiska tumörer med oligodendroglial differentiering rekommenderas
strålbehandling till 59,4 Gy/33 fraktioner eller 60 Gy/30 fraktioner (1,8–2,0 Gy/fraktion) med
cytostatikabehandling med PCV i 4–6 cykler; se avsnitt 10.2.2 Protonbehandling kan
övervägas. I studierna gavs dosintensiv PCV 4 cykler före strålbehandling eller 6 cykler vanlig
PCV efteråt. Med tanke på toxiciteten rekommenderas att man använder vanlig PCV i stället
för dosintensiv. Strålbehandling med konkomitant och adjuvant temozolomid kan övervägas
men saknar evidens, även om studier pågår.
För patienter med tveksam tolerans för kombinationsbehandling med strålbehandling och
cytostatika kan man överväga att enbart behandla med cytostatika, antingen PCV eller
temozolomid. När man beslutar om behandling för dessa patienter kan man behöva ta hänsyn
till tumörstorlek och tumörlokalisation, då en stor, centralt belägen tumör kan öka risken för
biverkningar av strålbehandling.
Patienter vars tumör har samtidig deletion av 1p/19q bör inte behandlas med enbart
strålbehandling, om det inte finns någon kontraindikation för cytostatikabehandling.
För patienter med anaplastiska oligodendrogliala tumörer finns stark evidens för strålbehandling
och PCV, och det rekommenderas nu som standardbehandling [49, 132-136]. I den europeiska
studien [134] fick patienterna i median 3 av planerade 6 cykler. Det finns inga jämförande studier
mellan fraktionsdos 1,8 eller 2,0 Gy, men i de studier som gjorts för grad III-gliom har
fraktioneringen 59,4 Gy/33 fraktioner använts. Skillnaden i biologisk effekt är liten. Data från
CODEL-studien visar betydligt sämre överlevnad med enbart temozolomid jämfört med
strålbehandling med eller utan temozolomid [137], men fullständiga data är inte publicerade. Det
finns inga randomiserade studier som jämför PCV med temozolomid, men retrospektiva data
[136] och subgruppsanalyser [132] talar för bättre effekt av PCV än temozolomid på anaplastiska
oligodendrogliom. MGMT-promotormetylering verkar vara en positiv prognostisk faktor men är
inte prediktiv för svar på cytostatikabehandling för oligodendrogliom grad II och III [138].

10.2.2 Protonstrålbehandling på Skandionkliniken
Protonstrålbehandling på den nationella Skandionkliniken i Uppsala bör övervägas för samtliga
patienter med grad I–II-tumörer, och patienter med grad III-tumörer med goda prognostiska
faktorer (codeletion av 1p19q och/eller IDH-mutation), både intrakraniella och intrapinala. Även
patienter med behov av kraniospinal strålbehandling (t.ex. medulloblastom) bör erbjudas
protonbehandling, för att förhoppningsvis minska risken för både akuta och sena biverkningar
och förbättra förutsättningarna för systemisk behandling.
Protoner växelverkar på ett annat sätt med materia än traditionell fotonstrålning. Energin i en
protonstråle kan varieras så att stråldosen i stort sett helt och hållet hamnar på ett visst
förutbestämt djup. Därför kan strålningen bättre koncentreras till själva tumören, och onödig
stråldos till frisk vävnad kan reduceras. På så sätt minskas sannolikt risken för biverkningar både
på kort och på lång sikt. Stråldosen till tumören och tumöreffekten är likvärdig den som ges vid
konventionell strålbehandling.
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När man bedömer att protonstrålbehandling kan vara ett bättre alternativ än konventionell
strålbehandling, och patienten önskar genomgå sådan behandling, remitteras patienten till
onkologkliniken på närmaste universitetssjukhus för jämförande dosplanering och slutligt
ställningstagande till protonstrålbehandling. Man bör även diskutera eventuell indikation för
protonstrålbehandling på en lokal MDK. Alla patienter som kan vara aktuella för behandling på
Skandionkliniken diskuteras på en nationell videokonferens för protonbehandling där samtliga
universitetskliniker deltar.
Om möjligt bör patienter som ska få strålbehandling postoperativt diskuteras multidisciplinärt
före operation, speciellt när de kommer att behöva metallimplantat (t.ex. titannät, skruvar och
stag) då metall i operationsområdet kan försämra fördelningen av stråldosen. I patientens journal
bör det framgå exakt vilket material som använts (material, tjocklek och fabrikationsnummer).
Protonstrålbehandling ges med samma fraktioneringsmönster och slutdos (biologisk dos) som
konventionell strålbehandling.

10.2.3 Astrocytära och oligodendrogliala tumörer grad I–II
10.2.3.1 Val av onkologisk behandling vid lågmaligna gliom, WHO-grad II

Denna rekommendation omfattar samtliga oligodendrogliom och astrocytom av WHO-grad II,
dvs. oligodendrogliom, IDH-mut och deletion av 1p/19q eller NOS; oligoastrocytom, NOS;
diffust astrocytom, IDH-mut; gemistocytärt astrocytom, IDH-mut; diffust astrocytom, IDH-wt,
samt diffust astrocytom NOS.
Patienter med gliom grad II behandlas utifrån den bedömda risken för snabb tumörprogress eller
återfall [49, 57, 139-143].
Lågriskpatienter är patienter under 40 år som genomgått
 makroskopiskt radikal resektion av oligodendrogliom
 partiell tumörresektion av oligodendrogliom men saknar neurologiska symtom
förutom kontrollerad epilepsi
 makroskopiskt radikal resektion av astrocytom med IDH-mut [49].
Dessa patienter rekommenderas aktiv uppföljning. Behandling (inkluderande kirurgi,
strålbehandling och cytostatikabehandling enligt nedan och enligt kapitel 12) ges vid progress, vid
återfall eller vid klinisk försämring.
För övriga patienter med gliom grad II, som alltså inte tillhör lågriskgruppen, bör man överväga
direkt postoperativ behandling eftersom det kan finnas risk för snabb tumörtillväxt eller återfall.
Inför behandlingsbeslut görs en individuell bedömning av patientens prognos som vägs mot
eventuella biverkningar av behandling [143]. En sammanvägning av nedanstående riskfaktorer
och även möjligheterna för ytterligare kirurgi bör göras. För vissa patienter kan man också
avvakta med behandling. Observera att enligt cIMPACT-NOW 3 ska patienter med diffust
astrocytom, IDH-wt med molekylära drag av glioblastom (EGFR-amplifiering eller förvärv av
kromosom 7 + förlust av kromosom 10 eller TERT-mutation) klassificeras som WHO-grad IV
[47, 55, 56, 144-147].
Preoperativa kliniska parametrar som talar för en mer aggressiv tumör:
 ålder 40 år eller äldre (vissa studier anger en högre gräns, cirka 55 år) och särskilt
patienter över 60 år [145]
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neurologiskt bortfall som debutsymtom (i stället för epileptiska anfall)
nedsatt kognitiv status (MMSE ≤ 26)
nedsatt allmäntillstånd (KPS ≤ 80).

Preoperativa radiologiska parametrar som talar för en mer aggressiv tumör:
 tumör > 5 cm i diameter
 tillväxthastighet (velocity of diametric expansion, VDE) > 4,2 mm/år [146]
 växt över medellinjen/central lokalisation
 lokalisation i parietalloben [142]
 relativt högt upptag på aminosyre-PET [147], eller hög CBV och låg diffusion på
MRT.
Prognostiskt ogynnsamma faktorer postoperativt:
 partiell resektion
 avsaknad av IDH-mutation (observera att detta är en heterogen grupp, kan vara
glioblastom)
 avsaknad av deletion av 1p/19q
 avsaknad av MGMT-promotormetylering i kombination med avsaknad av IDH1/2mutation [55, 56].
Svårbehandlad epilepsi kan också vara en behandlingsindikation (se avsnitt 12.2).
Se även avsnitt 10.1.8 protonstrålbehandling, avseende indikationer för protonbehandling.
10.2.3.2 Oligodendrogliom, IDH-mut och deletion av 1p/19q eller NOS; WHO-grad II

Rekommendation:
Patienter med oligodendrogliom, IDHmut och deletion av 1p/19q eller NOS, WHO-grad II
rekommenderas sekventiell strålbehandling och cytostatika, när det finns indikation för
behandling. Strålbehandling ges till 50,4–54 Gy med 1,8 Gy/fraktion. Protonstrålbehandling
kan övervägas som ett alternativ till fotonstrålbehandling, se 10.2.2
Efter strålbehandlingen ges 6 cykler PCV. För patienter som inte bedöms tolerera denna
behandling, eller som har särskilt stor risk för sena biverkningar av strålbehandling, kan man
överväga enbart cytostatika, TMZ eller PCV.

Många patienter med lågmaligna gliom har lång överlevnad vilket gör att det är viktigt att ta
hänsyn till sena biverkningar av strålbehandling [57, 139, 148-162]. En randomiserad studie [149]
visade att tidig postoperativ strålbehandling till 54 Gy gav längre tid till progress men det ökade
inte den totala överlevnaden jämfört med om strålbehandling gavs vid progress. Tidig
strålbehandling kunde däremot ge förbättrad symtomkontroll [139]. Två randomiserade studier
har jämfört lägre stråldos (45–50,4 Gy) med högre dos (59,4–64,8 Gy), givet med 1,8
Gy/fraktion. Båda visar att strålbehandling till högre dos inte ger bättre progressionsfri
överlevnad eller total överlevnad än vid lägre slutdos [150, 151]. När strålbehandling ges
rekommenderas därför 50,4–54 Gy med 1,8 Gy/fraktion mot tumörområdet med 1,5 cm
marginal [149, 151].
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Strålbehandling har jämförts med enbart temozolomid i en annan randomiserad studie, och för
codeleterade tumörer är behandlingarna likvärdiga, medan för icke-codeleterade tumörer ses
längre tid till progression med strålbehandling [153]. Data för total överlevnad finns ännu inte.
Publicerade data från en randomiserad fas III-studie [151, 152] visar att en sekventiell behandling
med strålbehandling följt av 6 cykler PCV ger, jämfört med enbart strålbehandling, både längre
progressionsfri överlevnad (51 respektive 21 % vid 10 år) och total överlevnad (13,3 respektive
7,8 år) hos patienter med minst en högriskfaktor (ålder över 40 år eller inkomplett resektion)
[151, 154, 155]. I studien fick patienterna i genomsnitt 3–4 cykler PCV (3 av prokarbazin, 4 av
lomustin och vinkristin). Man kunde inte se någon påverkan på kognitiv funktion under de första
fem åren, mätt med Mini Mental Status Examination (MMSE). Detta är dock ett relativt okänsligt
sätt för att testa subtila funktioner. På SNO 2017 presenterades data för molekylära subgrupper
(Bell SNO 2017) där man visade signifikant vinst med tillägg av PCV till strålbehandling för
oligodendrogliom och IDH-muterat astrocytom, men inte för astrocytom IDHwt. Ökad risk för
kognitiv påverkan och livskvalitetspåverkan av kombinerad behandling gör att det finns patienter,
t.ex. med stor tumörvolym, där detta inte kan rekommenderas som standardbehandling.
I RTOG 0424 (singelarm fas II) behandlades patienter med mellan- och högrisk låggradigt gliom
med strålbehandling till 54 Gy med konkomitant och adjuvant temozolomid. Den visar lovande
progressionsfri och total överlevnad, men man har inte särredovisat data för astrocytom
respektive oligodendrogliom, eller utifrån molekylära markörer såsom IDH-mutation [163].
MGMT-promotormetylering är en positiv prognostisk faktor [58]. Några randomiserade data
med tillägg av temozolomid finns inte.
Enbart cytostatikabehandling, med temozolomid eller PCV, är ett alternativ till strålbehandling
[153, 156-159]. Det finns data som talar för att temozolomidbehandling behöver fortgå under
längre tid [160], medan PCV kan ha en längre tid av både tumörregress och stabil sjukdom efter
avslutad behandling [161]. Cytostatikabehandling kan vara att föredra för patienter med
oligodendrogliom med stor tumör [57, 139, 162]. Temozolomidbehandling kan vara ett alternativ
till PCV för patienter med MGMT-promotormetylering [57].
För patienter med lågmaligna gliom finns många faktorer som påverkar neurokognitiv förmåga:
tumören i sig, epilepsi, antiepileptisk medicinering, kirurgi, strålbehandling och cytostatika. Både
kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling kan minska epileptisk aktivitet, och all
behandling som påverkar tumörbördan gynnar patientens livskvalitet och neurokognitiva
förmåga [57].
10.2.3.3 Diffust astrocytom, IDH-mut; gemistocytärt astrocytom, IDH-mut; diffust astrocytom,
IDH-wt; diffust astrocytom NOS; samtliga WHO-grad II. Diffust astrocytom, IDHwt med
molekylära drag av glioblastom, WHO-grad IV

Rekommendation:
Patienter med astrocytom WHO-grad II rekommenderas strålbehandling till 50,4–54 Gy (1,8
Gy/fraktion) följt av 6 cykler PCV. Temozolomid i stället för PCV är ett alternativ [163],
särskilt vid IDH-wt, även om evidensen är svag. Om patienten inte bedöms vara lämplig för
kombinationsbehandling bör man i första hand överväga enbart strålbehandling, i andra hand
enbart cytostatikabehandling, PCV eller temozolomid. Protonstrålbehandling kan övervägas
som ett alternativ till fotonstrålbehandling, se 10.2.2.
Diffust astrocytom, IDHwt med molekylära drag av glioblastom (EGFR-amplifiering
eller TERT-mutation eller förvärv av kromosom 7 i kombination med förlust av kromosom
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10) klassificeras nu som WHO-grad IV [47] och ska behandlas som glioblastom. TTFields är
dock inte indicerat.
Det finns god evidens för strålbehandling för denna patientgrupp [149-151]. En randomiserad fas
III-studie visar att tillägg av cytostatikabehandling med PCV förlängde överlevnaden för patienter
med oligodendrogliom och tumörer med IDH-mutation [152]. I studien fick patienterna i
genomsnitt 3–4 cykler PCV (3 av prokarbazin, 4 av lomustin och vinkristin). Strålbehandling
kombinerat med adjuvant temozolomid har använts för stora patientgrupper [49, 164] men
evidensen är svag. Det finns ingen evidens för hur många cykler TMZ som skulle
rekommenderas, och ingen evidens för konkomitant TMZ-behandling. För patienter med
astrocytom IDH-wt [47] finns starkare skäl för att överväga TMZ, i analogi med anaplastiska
astrocytom IDH-wt och glioblastom IDH-wt [49].
Enbart cytostatikabehandling med temozolomid verkar ge kortare progressionsfri överlevnad för
denna grupp, jämfört med enbart strålbehandling [153].
10.2.3.4 Pleomorft xantoastrocytom, WHO-grad II och anaplastiskt pleomorft xantoastrocytom,
WHO-grad III

Rekommendation:
Kirurgi
Maximal tumörreduktion med bevarad funktion. Vid känslig tumörlokalisation kan biopsi vara
ett alternativ.
Onkologisk behandling
För patienter med pleomorft xantoastrocytom rekommenderas ingen postoperativ behandling
[49].
Vid anaplastiskt pleomorft xantoastrocytom rekommenderas postoperativ strålbehandling, på
samma sätt som vid andra grad III-gliom [49].
Observera att BRAF-analys bör utföras; se 11.1.3.1 kapitel om behandling vid återfall.
Det finns ingen evidens för medicinsk behandling i primärbehandling. Det är okänt om det
vid WHO-grad III finns värde av tillägg av cytostatika (temozolomid). I analogi med andra
anaplastiska astrocytom skulle det kunna övervägas.
För komplikationer och omvårdnad, se avsnitt 10.1.2 Tumörer i hjärnan, 10.1.2 Intramedullära
tumörer och 10.1.4 Perioperativa komplikationer.
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10.2.3.5 Pilocytiska astrocytom

Rekommendation:
Kirurgi
Maximal tumörreduktion med bevarad funktion. Vid känslig tumörlokalisation kan biopsi vara
ett alternativ.
För komplikationer och omvårdnad, se avsnitt 10.1.2 Tumörer i hjärnan, 10.1.2 Intramedullära
tumörer och 10.1.4 Perioperativa komplikationer.
Onkologisk behandling
För patienter med pilocytiska astrocytom rekommenderas ingen postoperativ behandling [49].
Strålbehandling kan övervägas för inoperabla tumörer, och i så fall bör protonstrålbehandling
övervägas som ett alternativ till fotonstrålbehandling; se 10.2.2.
Pilocytiska astrocytom är benigna till sin histopatologi men kan vara lokalisationsmaligna. Med
det menas att de kan vara lokaliserade i mycket känsliga strukturer. Detta gäller för både barn och
vuxna. Man finner vanligen dessa tumörer i eller nära CNS medellinje, vilket ofta innebär nära
anslutning till eller i hjärnstammen eller centrala delar av hjärnan. De förekommer också i både
de cerebrala och de cerebellära hemisfärerna och är då betydligt lättare att avlägsna.
Makroskopisk komplett resektion rekommenderas [165-169]. Differentialdiagnostiskt kan de
likna hemangioblastom men oftast med en kontrastuppladdande kapsel. Till skillnad från
hemangioblastom måste även kapseln avlägsnas för att uppnå radikalitet. I de senare fallen
uppstår dock ibland problem med långsamt tillväxande cystor som kan behöva åtgärdas.
Sammanfattningsvis är kirurgisk behandling att föredra, om det är möjligt, eftersom den innebär
bot för patienten.
Postoperativ strålbehandling ges inte, men strålbehandling kan däremot vara aktuellt för patienter
med symtomgivande tumör som inte är tillgänglig för resektion. Vid små, välavgränsade
inoperabla tumörer kan stereotaktisk strålbehandling övervägas [170].

10.2.4 Spinala astrocytära och oligodendrogliala tumörer
Rekommendation:
Indikation är symtomgivande tumör, postoperativt eller i senare skede. Till gliom WHO-grad
II rekommenderas då strålbehandling till 50,4 Gy och till höggradiga gliom rekommenderas 54
Gy, i båda fallen ges 1,8 Gy/fraktion. För tumörer grad II–III bör protonstrålbehandling
övervägas.
Patienter med gliom i medulla spinalis behandlas medicinskt på samma sätt som om det gällde
motsvarande histologi intrakraniellt, se dock kommentar nedan om konkomitant
temozolomid.
Evidensen för strålbehandling vid intramedullära gliom är svag. För patienter med intramedullära
gliom WHO-grad II verkar strålbehandling framför allt kunna förlänga tiden till progress [18,
171-174]. Strålbehandling rekommenderas framför allt vid symtomgivande tumör, postoperativt
eller i ett senare skede. För patienter med intramedullära högmaligna gliom verkar postoperativ
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behandling med strålbehandling kunna öka överlevnaden och kanske även fördröja
symtomprogress [18]. Stråldos begränsas av medullatolerans [171, 172]. För medicinsk
behandling finns inga data som talar för särskilda riktlinjer, utan man utgår från den histologiska
diagnosen [139, 173, 174]. Det finns åtminstone anekdotiska fall som visar att man även kan ge
konkomitant temozolomid under strålbehandlingen, men risken för sensitisering i samband med
strålbehandling måste beaktas.

10.2.5 Ependymom
Rekommendation:
Utredning
 MRT av hjärna och spinalkanal utförs preoperativt.
 Likvorcytologi utförs tidigast 2 veckor postoperativt.
Kirurgi
 Vid samtliga diagnoser rekommenderas makroskopiskt radikal resektion om möjligt.
 För övrigt, se 10.1 Neurokirurgisk handläggning av tumörer.
Onkologisk behandling
Intrakraniellt ependymom grad II efter total resektion: Ingen postoperativ behandling.
 Intrakraniellt ependymom grad II efter subtotal resektion: 54–59,4 Gy, med 1,8 Gy per
fraktion. RELA-fusion kan tala för att den högre dosen ska ges.
 Intrakraniellt ependymom grad III efter total eller subtotal resektion: 59,4 Gy, med 1,8 Gy
per fraktion, eller 60 Gy, med 2,0 Gy/fraktion (supratentoriellt, om riskorgan tillåter).
 Myxopapillärt ependymom grad I efter total resektion: Ingen postoperativ behandling.
 Myxopapillärt ependymom grad I efter subtotal resektion: 54 Gy, med 1,8 Gy per fraktion.
 Subependymom: Postoperativ behandling rekommenderas generellt inte, oavsett
resektionsgrad.
 Spinalt ependymom grad II efter total resektion: Ingen postoperativ behandling.
 Spinalt ependymom grad II efter subtotal resektion: 50,4–54 Gy, med 1,8 Gy per fraktion
(utbredning och lokalisation bör vägas in vid beslut om dos inom detta intervall).
 Spinalt ependymom grad III efter total eller subtotal resektion: 50,4–54 Gy, med 1,8 Gy
per fraktion (utbredning och lokalisation bör vägas in vid beslut om dos inom detta
intervall).
 Kraniospinal bestrålning: Ges enbart vid spridning till spinalkanalen
 Protonstrålbehandling bör övervägas för samtliga patienter med ependymom där
strålbehandling ska ges.
 Medicinsk behandling är inte aktuell i primär behandling av ependymom [175].
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10.2.5.1 Inledning

Ependymom är en tumör av neuroektodermalt ursprung. Intrakraniella ependymom är en ovanlig
tumörform och utgör bara cirka 2 % av intrakraniella tumörer hos vuxna [176]. De
histopatologiska typer som definieras enligt WHO är subependymom (grad I), ependymom (grad
II), ependymom RELA fusion-positiv (grad II eller III) och anaplastiskt ependymom (grad III)
[48]. Ependymom kan förekomma såväl supratentoriellt, infratentoriellt/i bakre skallgrop som
spinalt. Klassificering efter lokalisation i kombination med molekylära markörer har sannolikt
större prognostisk betydelse än histopatologisk grad [177], se även kapitel 8.
10.2.5.2 Utredning

För att utesluta spridd sjukdom bör utredning med MRT hjärna och ryggmärg alltid utföras.
Även likvorcytologi bör utföras med tanke på risken för likvorspridning. Postoperativt bör man
vänta i minst 2 veckor för att inte riskera falskt positivt svar [175].
10.2.5.3 Onkologisk behandling

Tillägg av postoperativ strålbehandling har visats förbättra prognosen för vissa patientgrupper
[175, 176]. På grund av sjukdomens låga incidens saknas prospektiva randomiserade studier för
vuxna, och dagens riktlinjer [175, 178, 179] bygger i stället huvudsakligen på registerstudier,
retrospektiva kohortstudier och data från pediatriska studier. I flera studier analyseras även data
från vuxna och barn samt tumörer med olika egenskaper (malignitetsgrad, lokalisation,
omfattning av kirurgisk resektion osv.) utan att man separerar grupperna.
Flera studier har visat god effekt av lokal strålbehandling, med få spinala återfalln [180, 181],
vilket gjort att man frångått profylaktisk kraniospinal-bestrålning vilket tidigare ofta gavs. Detta
ges i dag bara till patienter med spridning till spinalkanalen och/eller maligna celler i likvor [175].
Dagens behandling bygger på WHO:s histologiska gradering, där det i vissa fall dock kan vara
svårt att avgöra klassificeringen mellan tumörer av grad II och grad III tumör. Nyare molekylära
analyser har i stället delat in ependymom i 9 olika klasser beroende på lokalisation och genetiska
förändringar, se kapitel 8. Dessa kommer sannolikt få en allt större roll för valet av behandling
framöver [177].
10.2.5.3.1 Postoperativ strålbehandling vid intrakraniella ependymom

Postoperativ strålbehandling vid intrakraniella ependymom rekommenderas till samtliga patienter
med ependymom av grad III (anaplastiskt) och till dem med grad II-tumör efter subtotal
resektion (STR) [176, 182, 183]. Vid grad II-tumör med GTR (”gross total resection”,
makroskopiskt radikal kirurgi) vid kirurgi verkar nyttan av strålbehandling vara mer tveksam [176,
184]. I EANO:s riktlinjer rekommenderas inte postoperativ strålbehandling till denna grupp
[175]. Protonbestrålning bör övervägas till både grad II- och grad III-tumörer. Det vetenskapliga
underlaget för postoperativ strålbehandling vid STR av subependymom grad I är svagt och inga
generella rekommendationer kan ges.
Vad gäller stråldos finns vissa indikationer på en ökad effekt av högre doser (> 45 Gy är bättre än
< 45 Gy och > 50 Gy är bättre än < 50 Gy) även om randomiserade data saknas [181, 185-187].
I EANO:s riktlinjer rekommenderas vid grad III-tumör en dos upp till 60 Gy/30–33 fraktioner
(1,8–2 Gy/fraktion), och vid grad II-tumör med STR 54–59,4/30–33 fraktioner Gy (1,8
Gy/fraktion) [175]. Rekommenderat fraktioneringsmönster till barn (över 18 månader) och yngre
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vuxna, enligt EANO och pågående studieprotokoll (SIOP II), är 59.4 Gy/33 fraktioner (1.8
Gy/fraktion) [175, 180, 188-190].
10.2.5.3.2 Postoperativ strålbehandling vid spinala ependymom

Även vid spinala ependymom är möjlighet till GTR den viktigaste prognostiska faktorn [191].
Postoperativ strålbehandling rekommenderas till samtliga grad III-tumörer och grad IIependymom vid STR [175]. Efter GTR vid grad II-tumör förordas i stället aktiv exspektans. En
metaanalys inkluderande 348 patienter med spinala ependymom av grad II och III visade att
GTR uppnåddes hos 77 % vid kirurgi [191]. Postoperativ strålbehandling ökade progressionsfri
överlevnad och minskade antalet återfall, vilket även setts i andra studier [191-193].
Vanligt använda stråldoser i litteraturen ligger på 45–54 Gy, vilket också är det dosintervall som
rekommenderas i EANO:s riktlinjer [175]. I en studie på 22 patienter av Shaw et al. sågs färre
återfall vid doser > 50 Gy [151]. I en större metaanalys av Oh et al. sågs dock inget säkert dosresponssamband [191].
Strålbehandling rekommenderas även vid STR av myxopapillärt ependymom (grad I-tumör som
typiskt är lokaliserad i conus medullaris, cauda equina och filum terminale) där man efter
postoperativ strålbehandling, framför allt vid doser ≥ 50 Gy, sett god lokal kontroll och PFS utan
allvarligare senbiverkningar [194, 195]. Spinala subependymom grad I är ovanliga och det saknas
vetenskapligt underlag för eventuell nytta av postoperativ strålbehandling efter STR [176].
Protonbestrålning bör övervägas vid samtliga spinala ependymom.
10.2.5.3.3 Targetvolymer

I tidigare studier har ofta en CTV-marginal på 0,5–2 cm använts [185, 186]. I en studie från St
Judes Children’s Research Hospital behandlades 153 pediatriska patienter med lokaliserat
ependymom grad II eller III med postoperativ strålbehandling till ett CTV på 1 cm kring
resektionshåla/resttumör [180]. Lokalåterfall sågs hos 14, distansåterfall hos 15 och kombinerat
lokal-/distansåterfall hos 7 patienter. Samtliga lokalåterfall låg inom 95 %-isodosen för tidigare
given behandling. I en protonstudie av pediatriska ependymom grad II och III sågs ungefär
samma lokala kontroll som i tidigare fotonstudier, trots en CTV-marginal på enbart 0,5 mm
[196]. Därutöver har flera studier visat att majoriteten av återfall kommer inom det tidigare
högdosområdet [181, 185, 196, 197]. I den pågående pediatriska SIOP II-studien rekommenderas
därför enbart en CTV-marginal på 0,5 cm [190]. För vuxna finns dock inte vetenskapligt underlag
för att minska marginalen till 0,5 cm.
Publicerade data om CTV-marginal baseras huvudsakligen på pediatriska studier med
intrakraniella ependymom (spinal lokalisation är vanligare hos vuxna än barn). I spinalkanalen
innebär dessutom en utökad marginal inte samma risk för dos till intilliggande känsliga riskorgan
som vid behandling intrakraniellt, samtidigt som operationshålan kan vara svårare att exakt
avgränsa. Därför rekommenderas en något utökad CTV-marginal vid behandling av spinala
ependymom.
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10.2.6 Medulloblastom – primärbehandling
Utredning
MRT av hjärna och spinalkanal bör genomföras. Likvorcytologi bör utföras preoperativt eller
tidigast 2 veckor postoperativt.
Rekommendation:
Kirurgi
Radikal resektion rekommenderas om möjligt.
För övrigt, se 10.1 Neurokirurgisk handläggning av tumörer.
Onkologisk behandling
Patienter 18–21 år med lägre risk för återfall (klassisk eller desmoplastisk/nodulär
histologi, WNT-subgrupp, ingen spridning M0, resttumör < 1,5 cm2), rekommenderas
följande:
Kraniospinal strålbehandling med 1,8 Gy per fraktion, 5 dagar per vecka, till en total dos av
23,4 Gy. Efterföljande boost mot den primära tumörbädden/resttumören ges med 1,8 Gy per
fraktion till en total dos av (54 -) 55,8 Gy. Notera att detta strålbehandlingsschema måste ges
med adjuvant sekventiell cytostatikabehandling, och annars måste kraniospinala doser enligt
standardrisk (30,6–36 Gy) ges.
Adjuvant kemoterapi med CCV upp till 8 kurer, modifierat efter toxicitet.
Patienter över 21 år med standardrisk för återfall (WNT-subgrupp, ingen spridning
M0, resttumör < 1,5 cm2, SHH p53 wt, grupp 4 med förlust av kromosom 11, ingen
MYC-amplifiering) rekommenderas följande:
Kraniospinal strålbehandling med 1,8 Gy per fraktion, 5 dagar per vecka, till en total dos av
30,6–36 Gy. Efterföljande boost mot den primära tumörbädden/resttumören ges med 1,8 Gy
per fraktion till en total dos av (54-) 55,8 Gy.
Adjuvant kemoterapi med CCV upp till 8 kurer, modifierat efter toxicitet.
Högriskpatienter, oavsett ålder (resttumör > 1,5 cm2, metastaserad sjukdom M1–M4,
storcellig eller anaplastisk histologi, SHH med p53-mut eller MYC-ampifiering, grupp
4 med MYC-amplifiering) rekommenderas följande:
Kraniospinal strålbehandling med 1,8 Gy per fraktion, 5 dagar per vecka, till en total dos av 36
Gy. Efterföljande boost mot den primära tumörbädden/resttumören ges med 1,8 Gy per
fraktion till en total dos av 55,8 Gy. Till spinala metastaser ges boost till en total dos av 45–
50,4 Gy med 1,8 Gy per fraktion.
Adjuvant kemoterapi med CCV upp till 8 kurer, modifierat efter toxicitet.
10.2.6.1 Inledning

Medulloblastom är en embryonal tumör som utgår från lillhjärnan och är cirka 10 gånger
vanligare hos barn än vuxna. Incidensen hos vuxna brukar anges till cirka 0,6 per 1000 000
invånare [198] och framför allt unga vuxna drabbas. Eftersom medulloblastom är en så ovanlig
tumörform hos vuxna finns ingen tydlig konsensus om optimal behandling, då publicerade data
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framför allt utgörs av retrospektiva genomgångar och resultat från prospektiva pediatriska
studier. Generellt har vuxna patienter med medulloblastom en sämre prognos än barn [199], med
en mycket varierad rapporterad 5- och 10-årstotalöverlevnad på 63–86 % respektive 51–83 %
[200-203]. Det är vanligare med sena återfall hos vuxna än barn, varför det är viktigt att följa upp
patienterna över lång tid [204, 205].
Ofta ses ett akut insjuknande med huvudvärk, kräkningar och medvetandepåverkan till följd av
likvorcirkulationsstörning, hydrocefalusutveckling och intrakraniell tryckstegring då tumörens
vanligaste lokalisation är bakre skallgropen. Ett mycket snabbt omhändertagande av patienten
kan vara nödvändigt med akut eller subakut operation.
10.2.6.2 Utredning

Utredning sker inledningsvis enligt SVF för primär malign hjärntumör. Vid klinisk och
radiologisk misstanke om medulloblastom bör en kompletterande utredning med MRT av
spinalkanalen och lumbalpunktion för likvorcytologi genomföras preoperativt. Om detta inte är
möjligt och i stället görs postoperativt bör lumbalpunktion ske tidigast efter 2 veckor.
10.2.6.3 Onkologisk behandling

Kraniospinal strålbehandling (CSI) har i många år varit standardbehandling efter kirurgi, eftersom
operation följt av enbart lokal strålbehandling leder till en hög återfallsfrekvens [206]. Ingen
prospektiv randomiserad studie har dock undersökt effekten av postoperativ strålbehandling för
vuxna patienter, men flera randomiserade studier har genomförts hos barn [207, 208]. I en liten
prospektiv fas II-studie av Brandes et al. undersöktes effekten av postoperativ kraniospinal
strålbehandling hos 36 vuxna patienter med medulloblastom. Lågriskpatienter (n = 10) fick
enbart kraniospinal strålbehandling (36 Gy/20 fraktioner) följt av boost (18,8 Gy/10 fraktioner)
mot bakre skallgropen till totalt 54,8 Gy. Högriskpatienter (n = 26) fick två kurer cytostatika före
start av strålbehandling, följt av ytterligare cytostatikabehandling efter avslutad strålbehandling
[209]. Långtidsuppföljning av studien visade en 5-års-överlevnad på 80 % för lågriskpatienter och
73 % för högriskpatienter [200]. Det finns en stor retrospektiv studie av Padovani et al.
omfattande 253 vuxna patienter med en medianålder på 29 år. Strålbehandling gavs till 246 av
patienterna i studien och 142 av patienterna fick även cytostatikabehandling. För
standardriskpatienter fann man ingen skillnad i överlevnad mellan patienter som fick CSI till ≥ 34
Gy och patienter som fick CSI till < 34 Gy med tillägg av cytostatikabehandling. Studien visade
en total 5-årsöverlevnad på 72 % och 10-årsöverlevnad på 55 % [210].
Kraniospinal strålbehandling medför en betydande toxicitet med risk för negativ påverkan på
bland annat intellekt och kognition över tid, speciellt för små barn, men även vuxna drabbas
[211]. Man har därför i pediatriska studier försökt minska den kraniospinala stråldosen. En tidig
studie, som randomiserade 126 barn mellan standard-CSI med 36 Gy/20 fraktioner och en lägre
kraniospinal stråldos av 23,4 Gy/13 fraktioner, avbröts i förtid på grund av ökad frekvens av
tidiga återfall i gruppen som fick en lägre kraniospinal stråldos [207]. Däremot visade en annan
studie på barn att en lägre kraniospinal stråldos med 23,4 Gy/10 fraktioner med tillägg av
cytostatikabehandling, gav en progressionsfri överlevnad som var jämförbar med tidigare resultat
med högre kraniospinal stråldos [212]. I en stor randomiserad studie av Packer et al. jämförs
tillägg av två olika cytostatikaregimer till en lägre kraniospinal stråldos (23,4 Gy/10 fraktioner)
med boost till totalt 55,8 Gy mot bakre skallgropen. I denna studie redovisades en 5årsöverlevnad på 86 % för barn utan metastatisk sjukdom [213]. Dessa studier har medfört att
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många rekommenderar en lägre kraniospinal stråldos till lågriskpatienter, under förutsättning att
cytostatikabehandling kan ges. I den pågående pediatriska PNET 5-studien försöker man
reducera den kraniospinala stråldosen ytterligare för unga lågriskpatienter [190]. En retrospektiv
studie på 206 vuxna patienter har visat en förbättrad 5-årsöverlevnad på 74 % vid slutdos > 54
Gy mot bakre skallgropen jämfört med 25 % vid slutdos < 54 Gy, och studien visade även bättre
överlevnad vid gott allmäntillstånd, kraniospinal strålbehandling samt adjuvant
cytostatikabehandling [201].
På senare år har evidensen för tillägg av cytostatikabehandling i den primära behandlingen av
vuxna stärkts. I en metaanalys av Kocakaya et al. analyserades 227 publikationer från 1969–2013,
omfattande totalt 907 vuxna patienter. Medianöverlevnaden (mOS) var 65 månader och 5årsöverlevnaden 51 %. Inkomplett tumörresektion, tecken till infiltration i hjärnstam och
avsaknad av postoperativ strålbehandling var prediktivt för sämre utfall. Man fann också att
patienter som fick primär cytostatikabehandling i tillägg till strålbehandling överlevde signifikant
längre än patienter som enbart fick strålbehandling (108 månader respektive 57 månader) [214].
Friedrich et al. har publicerat en subgruppsanalys av 70 patienter ≥ 21 år utan metastatisk
sjukdom som behandlats inom ramen för HIT 2000-protokollet [215]. Kraniospinal
strålbehandling gavs till 35,2 Gy följt av boostbestrålning till totalt 55,2 Gy mot bakre
skallgropen; de flesta patienter fick veckovis vinkristinbehandling under strålbehandlingen och 49
patienter fick efterföljande cytostatikabehandling med lomustin, vinkristin och cisplatin. Endast
28 patienter fick de enligt protokollet planerade 8 cytostatikacyklerna, och de flesta
behandlingarna gavs med dosreduktion. Neurotoxicitet och hematologisk toxicitet var de
vanligaste biverkningarna. Kombinerad cytostatika- och strålbehandling gav en 4-årsöverlevnad
på 94 %, vilket är det bästa behandlingsresultat som hittills publicerats för vuxna [215]. En tysk
enarmad prospektiv studie av 30 vuxna patienter har också visat på betydande toxicitet och
behov av dosreduktion vid cytostatikabehandling enligt ovan [216]. En studie från National
Cancer Data Base av 751 patienter över 18 år med diagnos av medulloblastom 2004–2012 visade
också förbättrad överlevnad för patienter (n = 520, 69 %) som fick kombinerad
cytostatikabehandling och kraniospinal strålbehandling (CSI med slutdoser på 23–36 Gy) jämfört
med enbart CSI (n = 231, 31 %). Man fann en uppskattad 5-årsöverlevnad på 86,1 % med
kombinationsbehandling jämfört med 71,6 % med enbart strålbehandling [203].
Historiskt har de viktigaste faktorerna för prognos varit patientens ålder och tumörutbredning
vid diagnos. Stadieindelning har ofta skett enligt modifierade Chang-kriterier, där hänsyn tas till
tumörstorlek och lokal tumörinfiltration (T1–T4) samt grad av metastasering (M0–M4), där M1
innebär positiv likvorcytologi och M4-fjärrmetastasering [217, 218].
Tabell 13. Stadieindelning enligt Chang, endast M-delen [218].
M0

Ingen spridning

M1

Maligna celler i likvor

M2

Makroskopiska metastaser intrakraniellt
utanför primärtumörområde

M3

Makroskopiska metastaser i spinala
likvorrum

M4

Metastaser utanför CNS
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På senare år har kunskapen om hur histopatologi och molekylärpatologiska markörer påverkar
prognosen ökat påtagligt, och i framtiden kommer sannolikt denna information bli alltmer
avgörande för valet av behandling [199, 219, 220]. För adekvat riskindelning ska samtliga
patienter utredas med MRT hjärna (pre- och postoperativt samt MRT helrygg och
lumbalpunktion för cytologi (om det inte utförs preoperativt, ska cytologi tas tidigast 2 veckor
efter kirurgi). PAD ska innehålla information om molekylär subgruppering (se kapitel 7 och
kapitel 8).
I detta vårdprogram rekommenderas reducerad kraniospinal stråldos till en grupp av yngre
patienter med lägre risk för återfall, förutsatt att adjuvant cytostatikabehandling kan ges, se ovan.
Många patienter utan fjärrmetastastering och med vissa molekylärpatologiska drag hamnar i
standardriskgruppen. För denna grupp finns ett angivet intervall för rekommenderad slutdos vid
kraniospinal strålbehandling, där en sammanvägd bedömning av flera prognostiska faktorer
måste göras i samband med valet av slutdos (se nedanstående punktlista).
Prognostiskt gynnsamma faktorer:
 M0-sjukdom
 Tumörstorlek ≤ 1,5 cm2 postoperativt
 Ingen tumörinfiltration i hjärnstam
 Gott allmäntillstånd
 WNT-subtyp
 Grupp 4-subtyp om förlust av hela kromosom 11
 p53 wt
 Avsaknad av MYC-amplifiering
 Klassisk eller desmoplastisk/nodulär histologi
Postoperativt rekommenderas strålbehandling mot hela hjärnan och ryggmärgen inklusive det
cerebrospinala rummet (kraniospinal strålbehandling, CSI) samt efterföljande boostbestrålning
mot primärtumörområdet. Eventuella spinala metastaser boostbestrålas också. För specifika
doser, se bilaga 3. Strålbehandling bör starta inom 4–6 veckor efter operationen, eftersom både
för tidig start, inom 3 veckor, och fördröjd start av strålbehandling är associerat med försämrad
lokal kontroll och prognos [204, 208]. Behandlingsuppehåll bör som alltid undvikas vid
strålbehandling då det är förknippat med sämre behandlingsresultat.
Strålbehandling med protoner medför sannolikt att biverkningar kan minska på både kort [221]
och lång sikt [222]. Det medför att riskorgan i både torax och buk utsätts för mindre stråldos vid
CSI med protoner, jämför med relativt stora doser vid fotonstrålbehandling. Även ryggkotorna
utsätts för mindre stråldos vid protonstrålbehandling, vilket ger minskad benmärgstoxicitet och
det leder sannolikt till bättre förutsättningar för cytostatikabehandling jämfört med efter
konventionell fotonstrålbehandling [221]. Konkomitant kemoterapi med vinkristin har tidigare
rekommenderats för barn, men ingår inte i den pågående PNET-5-studien för barn. Vuxna
drabbas av neurotoxicitet av vinkristin i högre utsträckning än barn och vårdprogramgruppen
rekommenderar därför inte konkomitant vinkristin under strålbehandlingen [215, 216].
Adjuvant cytostatikabehandling rekommenderas oavsett riskgrupp, om det inte finns några
kontraindikationer. Vanligen ges cytostatikabehandlingen sekventiellt, efter avslutad
strålbehandling. Inga studier har hittills visat någon fördel av cytostatikabehandling given före
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start av strålbehandling jämfört med underhållsbehandling med cytostatika efter avslutad
strålbehandling [223, 224]. Det finns data som visar en trend (ej signifikant) till bättre total
överlevnad efter cytostatikabehandling med fler än ett cytostatikum jämfört med enbart ett [203],
och en studie har visat fler infektioner hos patienter som fick cyklofosfamid än hos de som fick
lomustin [213]. I första hand rekommenderas därför cytostatikaregimen CCV, som är en
kombination av cisplatin, lomustin och vinkristin.
10.2.6.4 Uppföljning

Se kaptitel 17.

10.2.7 Intrakraniella germinalcellstumörer
Rekommendation:
Utredning
MRT av hjärna och ryggmärg
Likvorcytologi samt tumörmarkörer i serum och likvor
Tumörklassifikation
Icke-germinom föreligger om
 S-AFP eller likvor-AFP > 25 ng/ml = 25 x 0,83 kIU/l
 eller S-HCG eller likvor-HCG > 50 IU/l
 eller PAD visar embryonal cancer, gulesäckstumör eller koriokarcinom.
Germinom föreligger om
 PAD visar germinom och markörerna inte är förhöjda.
Teratom föreligger om
 PAD visar teratom.
Metastatisk sjukdom föreligger om
 MRT visar två eller fler foci intrakraniellt (observera att bifokal sjukdom med tumör i
corpus pineale och suprasellärt inte räknas som metastatisk sjukdom)
 MRT visar spinala foci
 likvorcytologi visar maligna celler.
Icke-metastatisk sjukdom föreligger om
 kraniospinal MRT inte visar några tumörfoci förutom primärtumör
 likvorcytologi är negativ.
Kirurgi
Likvorcirkulationsrubbning åtgärdas i första hand med ventrikulostomi.
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Biopsi ska tas på alla patienter.
Icke-germinom ska om möjligt opereras med radikal resektion, eventuellt förnyad kirurgi efter
onkologisk behandling.
Rent teratom behandlas enbart med radikal resektion, om möjligt.
För övrigt, se avsnitt 10.1 Neurokirurgisk handläggning.
Onkologisk behandling
Germinom utan metastasering
Karbo-PEI x 2, eventuell second look-operation om tumören inte responderat. Därefter RT
24 Gy/15 fraktioner samt boost 16 Gy/10 fraktioner (vid komplett eller partiell remission)
eller 30,4 Gy/19 fraktioner (vid resttumör med teratom) intrakraniellt.
Germinom med metastasering
Kraniospinal RT 24 Gy/15 fraktioner samt boost 16 Gy/10 fraktioner mot tumörbädd, samt
alla intrakraniella och spinala metastaser. Vid samtidig teratomkomponent ges boost med 30,4
Gy/19 fraktioner till samtliga intrakraniella tumörer, och vid spinalt belägna metastaser ges en
lägre dos: 25,6 Gy/16 fraktioner som boost.
Icke-germinom utan metastasering
PEI x 4, eventuellt second look-operation efter 3 kurer. Efter avslutad cytostatikabehandling
RT 54 Gy/30 fraktioner.
Icke-germinom med metastasering
PEI x 4, eventuellt second look-operation efter 3 kurer. Efter avslutad cytostatikabehandling
kraniospinal RT 30 Gy/20 fraktioner (1,5 Gy/fraktioner) + boost 24 Gy/15 fraktioner mot
samtliga intrakraniella tumörlokaler (vid spinalt engagemang ges 20,8 Gy/13 fraktioner mot
dessa lokaler).
10.2.7.1 Inledning

Germinalcellstumörer är en ovanlig diagnos som framför allt drabbar unga människor; 90 %
diagnostiseras före 20 års ålder. Historiskt sett har incidensen för primära CNS-GCT varit högre i
asiatiska länder jämfört med USA. I en nyare undersökning från Japan [225] har man dock
ifrågasatt denna observation eftersom man funnit att incidensen liknar den som finns i andra
länder, det vill säga 0,10 per 100 000 personår.
Germinom står för två tredjedelar av alla intrakraniella germinalcellstumörer. Resten består av
blandade maligna germinalcellstumörer och mogna teratom.
Incidensen är nästan dubbelt så hög hos pojkar och män som hos flickor och kvinnor.
Germinalcellstumörer uppträder huvudsakligen i medellinjen: suprasellär eller infundibulär (49 %)
och pineal (37 %) lokalisation. När båda dessa platser är involverade vid diagnos kallas det bifokal
eller multifokal germinalcellstumör (cirka 8 % av alla germinom). Andra möjliga lokalisationer är
tredje ventrikeln, basala ganglier, talamus, sidoventriklarna och fjärde ventrikeln. Ibland är
tumören utbredd vid diagnos och det är svårt att bestämma den exakta primära lokalisationen.
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Man har sett högre incidens av germinalcellstumörer vid Klinefelters, Noonans och Downs
syndrom.
Typiska symtom vid pineal lokalisation är likvorcirkulationsrubbning med trycksymtom och
Parinauds syndrom med konvergenspares, och vid suprasellär lokalisation är de typiska
symtomen synpåverkan och hormonell påverkan, framför allt med diabetes insipidus.
10.2.7.2 Utredning

För alla patienter med misstänkt eller bekräftad germinalcellstumör ska tumörmarkörer
(alfafetoprotein, AFP, och beta-humant koriogonadotropin, HCG) tas i likvor och serum.
Tumörmarkörerna ligger till grund för klassifikation och behandlingsbeslut och används i
uppföljningen. Det är viktigt att likvorprover tas före kirurgiskt ingrepp, alternativt cirka 14 dagar
postoperativt, om det inte kunnat tas preoperativt. Prover via lumbalpunktion är mest tillförlitligt.
Likvor- och serumprover av tumörmarkörer bör tas samtidigt. Man bör dokumentera från vilken
lokal likvorproverna tas (i samband med ventrikulostomi eller via lumbalpunktion).
För att utreda eventuell spridning tas även likvorcytologi, och detta prov bör också tas före
kirurgisk åtgärd (se avsnitt 11.1.1). Patienten undersöks med MRT hjärna och helrygg, med och
utan intravenös kontrast (om ingen kontraindikation finns), helst preoperativt. MRT-protokollet
bör innehålla åtminstone T1 utan och med intravenöst kontrastmedel av hjärnan och sagittal T1
efter intravenöst kontrastmedel av hela spinalkanalen. DT hjärna kan vara av värde för att påvisa
eventuella förkalkningar. PET med aminosyror (t.ex. MET eller FET PET) kan underlätta för att
vid behov kartlägga det mest metaboliskt aktiva området inför biopsi.
10.2.7.3 Tumörklassifikation

Information om tumörklassifikation finns även i 8.2, inklusive immunhistokemiska fynd i de olika
undergrupperna.
Tabell 14. Förhållande mellan tumörtyp, markörer och behandlingskänslighet (från SIOP CNS
GCT II) [226].
Histologi

Malignitetsgrad

AFP

HCG

Känslighet för
cytostatika

Känslighet för
strålbehandling

Germinom

Malign

-

(+)

+++

+++

Embryonal cancer

Malign

-

-

+++

++

Gulesäckstumör

Malign

+

-

+++

++

Koriokarcinom

Malign

-

+++

+++

++

Benign (kan
malignifiera)

-

-

-/?

+/-

Icke-germinom

Moget teratom

Kommentarer:
Germinom ska alltid ha normala AFP-nivåer i serum och likvor, men kan ha en lätt HCGstegring.
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Om serum- eller likvor-AFP > 25 ng/ml eller serum- eller likvor-HCG > 50 IU/l är det
diagnostiskt för icke-germinom, men diagnosen bör bekräftas med PAD hos vuxna.
Se även patologikapitlet Kapitel 8.
Tumörerna indelas dels utifrån tumörmarkörer, dels utifrån förekomst av spridning.
Icke-germinom föreligger om
 S-AFP eller likvor-AFP > 25 ng/ml (eller 25 x 0,83 kIU/l)
 eller S-HCG eller likvor-HCG > 50 IU/l
 eller PAD visar embryonal cancer, gulesäckstumör eller koriokarcinom.
Germinom föreligger om
 PAD visar germinom
 tumörmarkörer är normala (beta-HCG kan vara lätt förhöjt, men under 50 IU/l).
Teratom föreligger om
 PAD visar teratom.
Icke-metastaserad sjukdom föreligger om
 kraniospinal MRT visar inga tumörfoci förutom primärtumör
 likvorcytologi är negativ.
Metastaserad sjukdom föreligger om
 MRT visar två eller fler foci intrakraniellt (observera att bifokal sjukdom med tumör i
corpus pineale och suprasellärt inte räknas som metastatisk sjukdom, utan behandlas som
icke-metastaserad sjukdom)
 MRT visar spinala foci
 likvorcytologi visar maligna celler.
10.2.7.4 Onkologisk behandling

Observera vikten av fertilitetsbevarande åtgärder innan onkologisk behandling startas.
Behandlingen av vuxna patienter med germinalcellstumör baserar sig i stor utsträckning på
resultat från studier i pediatriska patientpopulationer. Ett konsensusdokument publicerades 2015
[227]. Behandlingen är kurativt syftande. Germinom har mycket god prognos och där vill man
också, om möjligt, minimera seneffekter av behandlingen. Maligna icke-germinom (embryonal
cancer, gulesäckstumör och koriokarcinom) har sämre prognos, och rekommenderas mer
omfattande behandling.
Behandlingsrekommendationerna nedan baserar sig på SIOP-protokoll (SIOP CNS GCT II) och
konsensusartikeln.
För alla patienter bör man vid strålbehandling överväga protonstrålbehandling.
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10.2.7.5 Germinom

Patienter med germinom ska behandlas med strålbehandling. För att minska stråldosen kan man
för icke-metastaserade tumörer inleda med cytostatika.
10.2.7.5.1 Germinom, icke-metastaserad sjukdom (inklusive bifokal sjukdom utan annan spridning)

Behandlingen inleds med cytostatika Karbo-PEI 2 cykler (se bilaga 2).
Utvärdering med kraniospinal MRT görs för att bedöma remissionsgrad.
Vid signifikant resttumör (utan respons under cytostatikabehandling) eller redan känd
teratomkomponent i tidigare biopsi bör man ta ställning till second look-operation (med tanke på
risken för teratom).
Efter avslutad cytostatikabehandling, utan eller med kirurgi, ges efterföljande strålbehandling:
 Vid komplett och partiell remission: 24 Gy (1,6 Gy/fraktioner) mot intrakraniella
ventrikelsystemet samt boost mot tumörlogen med ytterligare 16 Gy (1,6 Gy/fraktioner).
 Vid resttumör med teratomkomponent 24 Gy (1,6 Gy/fraktioner) mot intrakraniella
ventrikelsystemet samt boost med ytterligare 30,4 Gy (1,6 Gy/fraktioner) mot tumörloge
och resttumör intrakraniellt.
Vid germinom har strålbehandling utan föregående cytostatikabehandling använts i kurativt syfte,
men det kräver högre doser och större fält än kombinerad cytostatika- och strålbehandling, vilket
ökar risken för sena biverkningar/sequele, och rekommenderas därför inte i första hand.
Om singel RT ändå ska ges, på grund av att det finns kontraindikationer för
cytostatikabehandling, rekommenderas för germinom följande för doser och volymer:
 CSI 30 Gy med 15 Gy boost på primärtumör.
 Rogers et al. har i en metaanalys jämfört risk för återfall med strålbehandling mot hela
hjärnan (WB) eller hela intrakraniella ventrikelsystemet (WV) plus boost jämfört med CSI,
och fann att en minskad strålningsvolym var motiverad eftersom det inte ökar risken för
isolerat återfall i spinalkanalen (2,9 respektive 1,2 %).
 RT mot ventrikelsystemet (WV-RT) och tumörbädd, 24 Gy (1,6 Gy x 15) + boost
tumörbädd, 16 Gy, 1,6 Gy x 10; total dos 40 Gy är den behandling som rekommenderas i
första hand.
10.2.7.5.2 Germinom, metastaserad sjukdom (inklusive ofullständigt stadieindelad)

Patienter med metastaserande sjukdom vid diagnos behandlas inte med cytostatika enligt SIOP
CNS GCT II-protokollet, utan får i stället enbart strålbehandling:
Kraniospinal strålbehandling ges till 24 Gy (1,6 Gy/fraktion), med boost 16 Gy/10 fraktioner
mot tumörbädd samt alla intrakraniella och spinala metastaser. Vid samtidig teratomkomponent
ges boost med ytterligare 30,4 Gy (1,6 Gy/fraktion) till samtliga lokaler med tumörengagemang.
Vid spinalt belägna lokaler ges 25,6 Gy (1,6 Gy/fraktion) som boost.
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10.2.7.6 Icke-germinom

Patienter med icke-germinom ska alltid behandlas med både cytostatika och strålbehandling för
att öka chansen till bot [227].
10.2.7.6.1 Icke-germinom, icke-metastaserad sjukdom

Cytostatika ges med PEI 4-kurer. Tumörmarkörer kollas inför varje kur.
I de fall cisplatin är kontraindicerat på grund av ototoxicitet eller njurtoxicitet ersätts det med
karboplatin AUC 7, se bilaga 2.
Utvärdering med MRT efter 3 kurer för remissionsbedömning och ställningstagande till second
look-operation med försök till radikal kirurgi (mellan kur 3 och 4) om det finns resttumör [227].
Efter avslutad cytostatika ges strålbehandling till tumörbädd med marginal till 54 Gy (1,8
Gy/fraktion), vid spinal lokalisation 50,8 Gy (1,6 Gy/fraktion).
Observera att man i SIOP:s studieledning föreslår att överväga om strålbehandlingen även ska
omfatta intrakraniella ventrikelsystemet, särskilt om det finns misstanke på germinomkomponent
i en blandtumör. Vid protonstrålbehandling bör man vara särskilt uppmärksam på detta med
tanke på lägre spridd stråldos.
10.2.7.6.2 Icke-germinom, metastaserad sjukdom

Cytostatika ges med PEI 4-kurer. Tumörmarkörer kollas inför varje kur.
I de fall cisplatin är kontraindicerat på grund av ototoxicitet eller njurtoxicitet ersätts det med
karboplatin AUC 7, se bilaga 2.
Utvärdering med MRT efter 3 kurer för remissionsbedömning och ställningstagande till second
look-operation med försök till radikal kirurgi (mellan kur 3 och 4) om det finns resttumör [227].
Efter avslutad cytostatikabehandling med CSI 30 Gy (1,5 Gy/fraktion) + boost 24 Gy (1,6
Gy/fraktion) mot samtliga tumörsites (vid spinalt engagemang ges 20,8 Gy (1,6 Gy/fraktion) mot
dessa lokaler). Vid omfattande spinal target måste en individuell bedömning göras i varje enskilt
fall.
10.2.7.7 Rent teratom (moget eller omoget) utan malign transformation

Patienter med rent teratom utan malign transformation rekommenderas endast radikal kirurgi
[227].
10.2.7.8 Bakgrund till strålbehandlingsrekommendationer

Enbart cytostatikabehandling vid germinom har inte visat sig ge tillräcklig grad av kontroll [228].
Tyska MAKEI 89 visade goda resultat med reducerad CSI-dos till 30 Gy + boost 15 Gy där
dosen är endast tillräcklig för rena germinom [229].
I SFOP TGM-TC 90-92 behandlades lokaliserat germinom med cytostatika och begränsad fokal
RT till tumörbädd utan CSI. Detta resulterade i att 8 av 10 patienter med återfall satt återfallet i
ventriklarna i kanten eller utanför strålat område [230, 231]. Likande resultat efter lokaliserad RT
rapporterades av japanska [232].
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Lägre doser (24 Gy) kraniospinalt (CSI) eller till intrakraniella ventrikelsystemet (WVI) följt av
boost har rapporterats som effektiva i utvalda fall [233, 234]. RT-dosen har rapporterats korrelera
till tumörbörda [235] och kan korreleras vidare till svaret på cytostatikabehandling.
SIOP CNS GCT 96 syftade till att för icke-metastaserat germinom utvärdera reducerad dos CSI
24 Gy (1,6 Gy/fraktion) + boost 16 Gy mot systemisk behandling följt av lokal RT till 40 Gy
mot intrakraniella ventrikelsystemet [236]. Med boost efter CSI ges WVI om patienten inte har
komplett respons efter cytostatikabehandling. I annat fall kan volymen reduceras ytterligare. Vid
avsaknad av tumörrespons efter cytostatika ökades CSI-dosen till 30 Gy. Om det fanns en
teratom komponent gavs boost till slutdos på 54 Gy. SIOP CNS GCT 96 utvärderade för
metastaserat germinom CSI 24 Gy (1,6 Gy/fraktion) + boost 16 Gy mot samtliga kvarvarande
sjukdomslokaler.
Vid lokaliserad sjukdom rapporterades att WVI inte resulterar i en ökning av spinala återfall
jämfört med CSI, men i förbättrad kognitiv funktion hos patienter [237, 238].
SIOP CNS GCT II har i ljuset av ovanstående behållit CSI endast för metastatisk eller
ofullständigt stadieindelat germinom.
CSI har generellt varit grundpelaren i behandlingen för spritt icke-germinom med doser på 30 Gy
följt av boost till 53–54 Gy totalt [239, 240]. Försök med begränsad RT till endast lokal
behandling har resulterat (i blandade material) i sämre tumörkontroll [241, 242].
Resultaten från SIOP CNS GCT 96 har visat god kontroll med endast fokal RT vid ickemetastatiskt icke-germinom, förutsatt att komplett stadieindelning har utförts. SIOP CNS GCT
II behåller därför strategin att endast ge lokal strålbehandling vid icke-metastatisk sjukdom.
Protonstrålbehandling bör ses som förstahandsval vid CSI-behandling där det finns god evidens
för dosreduktion i organ utanför kraniospinalaxeln.
Protonstrålbehandling har rapporterats innebära en reduktion av doser till intrakraniella riskorgan
i simuleringar av WVI-behandlingar [243] jämfört med konventionell fotonbehandling.
Planjämförelser mellan VMAT och protonstrålbehandling bör utföras för att välja optimal
metod.
God evidens och erfarenhet finns för protonstrålbehandling av lokaliserade intrakraniella targets
med protoner. För patienter som ska genomgå lokaliserad strålbehandling (tumörbädd med
marginal) bör planjämförelser mellan VMAT och protonstrålbehandling göras rutinmässigt.
10.2.7.9 Bakgrund till cytostatikarekommendationer

Platinumbaserad cytostatikabehandling introducerades vid behandling för intrakraniell
germinalcellstumör efter de goda resultaten vid extrakraniell germinalcellstumör [244], och
dagens rekommendationer bygger på flera studier.
Vid germinom har flera studier kunnat visa att en kombination av cytostatikabehandling och mer
begränsad strålbehandling (lokal bestrålning eller ventrikelbestrålning i stället för kraniospinal
bestrålning eller helhjärnsbestrålning) ger hög responsfrekvens och hög återfallsfri överlevnad
[230, 232-234]. Enbart cytostatikabehandling resulterade däremot i hög återfallsfrekvens [228].
Även vid icke-germinom har flera studier visat värdet av att kombinera cytostatika och
strålbehandling [234, 239, 240, 242] samt att enbart cytostatikabehandling inte leder till bestående
remissioner [228, 230]. Man har också kunnat visa att kvarstående tumör efter
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cytostatikabehandling är prognostiskt ogynnsamt men att makroskopisk resektion då kan
förbättra chansen till bot [242].
SIOP CNS GCT -96 kunde visa att patienter med metastaserat germinom, där kraniospinal
strålbehandling ska ges, inte behöver cytostatikabehandling, att den kraniospinala dosen kunde
reduceras utan risk, och att bifokalt germinom inte innebar ökad risk jämfört med unifokalt [236].
Man visade också att inkomplett stadieindelning var en riskfaktor vid germinom. För ickegerminom var kraftigt förhöjt AFP (> 1 000 ng/ml) en tydlig riskfaktor för återfall. För ickegerminom var komplett remission efter avslutad behandling en positiv prognostisk faktor för
överlevnad.
10.2.7.10 Uppföljning

Se kapitel 17.

10.2.8 Biverkningar av onkologisk behandling
10.2.8.1 Biverkningar av strålbehandling
10.2.8.1.1 Akuta och subakuta biverkningar

Både akuta och subakuta biverkningar av strålbehandling antas bero på skada på blodhjärnbarriären, inflammation och svullnad. Akuta biverkningar är ovanliga, men kan uppträda
inom ett par dygn efter strålbehandlingens start och yttrar sig kliniskt som symtom på ökat
intrakraniellt tryck, såsom somnolens, huvudvärk, illamående och kräkningar.
Trötthet är den vanligaste biverkningen av strålbehandling och uppträder ofta efter 2–3 veckor.
Ungefär samtidigt kan minskad aptit och illamående samt tryck och tyngdkänsla i huvudet
förekomma, liksom håravfall och stråldermatit med fläckvis utbredning i bestrålade områden. Vid
behandling av tumörer i temporalloben får man vara observant på risken för extern otit, och vid
behandling av tumörer i närheten av ögonen kan strålkonjunktivit förekomma. De nämnda
biverkningarna, förutom håravfall, börjar minska 10–14 dagar efter strålbehandlingens avslut och
försvinner sedan över några veckors tid. Håret växer oftast ut igen, men det kan ta lång tid och
håravfallet kan ibland bli permanent. Strålorsakad dermatit, extern otit och konjunktivit kan
lokalbehandlas med topikal beredning av kortison.
Om patienten till följd av tumörens utbredning har fokalneurologiska bortfall eller epilepsi finns
risk att dessa symtom försämras eller återkommer under strålbehandlingsperioden, pga. den
lokala svullnad som strålbehandlingen orsakar.
10.2.8.1.2 Pseudoprogress

Efter strålbehandling med eller utan cytostatikabehandling kan man ofta se en övergående
ospecifik kontrastuppladdning i tumörområdet (s.k. pseudoprogress). För att försöka skilja
mellan aktiv tumörvävnad och pseudoprogress/radionekros, se avsnitt 7.2 om neuroradiologi.
För MRT-uppföljning efter strålbehandling, se kapitel 17 Uppföljning.
10.2.8.1.3 Sena biverkningar

Sena biverkningar kan uppträda från några månader till flera år efter avslutad strålbehandling, och
till skillnad från de akuta och subakuta biverkningarna är de till största delen irreversibla.
Beroende av vilka strukturer som har bestrålats kan vissa patienter drabbas av biverkningar
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såsom hörselnedsättning, grå starr, retinopati med synnedsättning, konjunktivit och hormonella
rubbningar. Se även avsnitt om symtomatisk behandling, kapitel 12.
En del patienter drabbas också av nedsatt kognition, dvs. problem med inlärning och minne.
Mekanismerna bakom försämrad kognition efter strålbehandling av hjärnan är ännu inte helt
klarlagda men involverar försämrad neurogenes i hippocampus, förändrad neuronal funktion,
neuroinflammation och förändringar i kärl och gliavävnad [245].
Radionekros är ovanligt, men kan ses senare i förloppet efter strålbehandling till höga doser. För
information om hur man kan skilja mellan aktiv tumörvävnad och pseudoprogress/radionekros,
se avsnitt 7.2 Utredning.
10.2.8.1.4 Behandling av biverkningar

Tyngdkänsla och huvudvärk kan i första hand behandlas med paracetamol 2–3 gånger per dag
under förutsättning att patientens allmäntillstånd inte är försämrat.
Om detta inte hjälper används kortison, t.ex. betametason, förslagsvis 2 mg x 1–2. Den andra
dosen bör inte ges för sent på dagen pga. risk för sömnsvårigheter. Det är viktigt att försöka att
hålla kortisondosen så låg som möjligt på grund av risk för biverkningar. Vid behov av dosökning
under strålbehandlingen räcker ofta en tilläggsdos på 1–2 mg betametason åt gången. Efter
avslutad strålbehandling behålls uppnådd kortisondos i cirka 7–14 dagar och trappas sedan
vanligtvis ned försiktigt [246]. Understrykas bör att kortison i höga doser under längre tid kan
minska möjligheterna till en effektiv rehabilitering pga. risk för muskelhypotrofi, vilket medför
minskad mobiliseringsgrad. Detta i sin tur medför ökad risk för infektioner och trombossjukdom,
där tumörsjukdomen även i sig är en riskfaktor. Se även avsnitt 12.1 Behandling av tumörödem.
Strålbehandlingsorsakad trötthet kan ofta lindras med hjälp av lätt fysisk aktivitet, t.ex.
promenader utomhus. Strålorsakad extern otit och konjunktivit lokalbehandlas med TerracortrilPolymyxinB-droppar.
Se även avsnitt 14.5.7. om fysisk aktivitet.
10.2.8.2 Biverkningar av cytostatika

Cytostatika är en samlingsbeteckning på läkemedel som har förmåga att döda tumörceller eller
hämma deras tillväxt. Vid behandling av tumörer i hjärna och ryggmärg kan cytostatika användas
både samtidigt (konkomitant) med strålbehandling, före eller efter strålbehandling eller som enda
behandling.
I likhet med andra läkemedel har cytostatika flera biverkningar. Behandling med cytostatika kan
därför medföra negativa effekter på t.ex. benmärg, gastrointestinalkanal, njure och lever [247,
248]
För generell information om cytostatikabiverkningar hänvisas till
https://www.1177.se/Tema/Cancer/Under-och-efterbehandling/Behandlingar/Cytostatikabehandling/
Nedan beskrivs vanliga biverkningar av de vanligaste cytostatika som används för att behandla
tumörer i hjärna och ryggmärg. För dosering hänvisas till bilaga 2, Nationellt regimbibliotek för
cancerläkemedel.
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10.2.8.2.1 Temozolomid

Temozolomid är en peroral behandling som ges konkomitant (samtidigt) med strålbehandling
eller som singelbehandling. Vid framförallt konkomitant behandling finns risk för opportunistisk
P. Jirovecii-pneumoni. Överväg profylax mot Pneumocystis jiroveci med trimetoprim/sulfa
(Bactrim Forte 1 x 1, måndag, onsdag och fredag), framför allt om patienten har lymfocyter < 0,5
eller har fått högdos kortison under längre tid. Klinisk erfarenhet visar att få
pneumocystisinfektioner inträffar, och vårdprogramgruppen bedömer inte att PCP-profylax är
obligatoriskt, trots Fass-texten. Levertoxicitet kan förekomma, varför leverfunktionen bör
monitoreras. Hudutslag är relativt vanligt. Vid singelbehandling inträffar nadir kring dag 21–22.
10.2.8.2.2 Lomustin

Lomustin är en peroral behandling vilken ges som singelbehandling eller i PCV-kuren.
Illamående är vanligt och kan kräva förstärkt antiemetikabehandling. Benmärgsdepression är
mycket vanlig med nadir efter cirka 4–6 veckor. Det finns risk för lung- och njurtoxicitet, framför
allt vid ackumulerade doser över cirka 1 000 milligram per kvadratmeter kroppsyta, vilket bör
beaktas. Levertoxicitet förekommer.
10.2.8.2.3 Vinkristin

Vinkristin ges som intravenös behandling i PCV-kuren. Perifer neuropati är vanligt och kan vara
dosbegränsande. Benmärgsdepression är mindre vanligt. Det finns risk för allvarlig
vävnadstoxicitet vid extravasering.
10.2.8.2.4 Prokarbazin

Prokarbazin är en peroral behandling vilken ingår i PCV-kuren. Licenspreparat.
Disulfiramliknande effekter förekommer om preparatet kombineras med alkohol. Allergisk
hudreaktion är vanligt. Kombination med tricyklika eller tyraminrik föda (såsom banan, yoghurt
eller mögelost) kan ge en hypertensiv kris. Det finns risk för neurotoxicitet, t.ex. parestesier, och
leverpåverkan. Prokarbizin kan potentiera sedativ CNS-effekt av andra läkemedel.
10.2.8.3 Biverkningar av TTFields

Vanligaste biverkan av TTFields är rodnad av huden under de keramiska gelplattorna. Det
rekommenderas att använda receptfri hydrokortisonkräm när man byter keramiska gelplattor.
Man kan också flytta de keramiska gelplattorna 2 cm så att gelen hamnar bredvid rodnaden
Mer sällsynt är klåda, där rekommendationen är densamma som för rodnad.
Blåsor kan uppkomma, och rekommendationen är att kontakta läkare för att få antibakteriell
kräm.
Vid smärta ska behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.
I studien var psykiska störningar och biverkningar från nervsystemet mer vanliga än i
kontrollgruppen.
Uppgifter finns om att patienter upplever behandlingen som begränsande i vardagslivet eftersom
man är låst till apparat och vägguttag. Andra har en upplevelse av att bli utpekad med de
keramiska gelplattorna på skalpen. Positiva effekter på socialt nätverk har också rapporterats.
Det finns ännu inga kända senbiverkningar av TTFields.
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KAPITEL 11

Behandling av återfall
11.1 Astrocytära och oligodendrogliala tumörer,
intrakraniella och spinala tumörer
När en patient med gliom får återfall av tumören, eller progress av känd resttumör, bör man
överväga om det är aktuellt för patienten med ytterligare behandling [249]. Detta bör ske genom
klinisk bedömning av patientens tillstånd och diskussion på en multidisciplinär konferens. De
behandlingsalternativ som står till buds är reoperation, strålbehandling och medicinsk behandling.
Detta är framför allt indicerat för patienter som fortfarande är i relativt gott allmäntillstånd. För
patienter i sämre allmäntillstånd bör man överväga enbart palliativt omhändertagande.
För patienter som inte tidigare fått cytostatika eller strålbehandling är dessa modaliteter
förstahandsalternativ efter eventuell reoperation.

11.1.1 Kirurgi
11.1.1.1 Hög- och lågmaligna gliom, reoperation

Reoperation av gliom kräver en individuell bedömning. Faktorer som ska vägas in rör
gliompatienters allmänna prognos såsom ålder, funktionsstatus och tid från primärkirurgi, men
även möjligheten till radikalitet, såsom tumörstorlek, närhet till funktionsbärande områden och
central eller multifokal växt. Underförstått vid all sekundärkirurgi är att det postoperativt finns
ytterligare onkologisk behandling att tillgå [250-252].

11.1.2 Strålbehandling
Rekommendatiaoner:
Strålbehandling kan ges om patienten inte fått RT i primär behandling. Strålbehandling ges
enligt riktlinjer för primär behandling, och det gäller framför allt lågmaligna gliom och vissa
patienter med MGMT-metylerat glioblastom.
Förnyad strålbehandling kan övervägas för utvalda patienter som tidigare behandlats med
strålbehandling, särskilt om det gått en längre tid sedan den första strålbehandlingen. Patienten
måste vara i gott allmäntillstånd och tumören ska helst vara välavgränsad och inte för stor.
Förnyad strålbehandling är aktuellt efter att man prövat eller förkastat medicinsk behandling.
Rebestrålning kan genomföras med linjäraccelerator med adekvat utrustning, med gammakniv
eller med protoner, och behandlingen kan ges som fraktionerad, hypofraktionerad eller
engångsfraktionerad behandling. En vanlig hypofraktionerad regim är 30–35 Gy/10
fraktioner. Vid stereotaktisk behandling bör tumören inte överstiga en totalvolym av 6 cm³,
och vid större volymer bör strålbehandlingen fraktioneras. Stråldosen bestäms individuellt
beroende på tidigare given strålbehandling och tumörlokal. Marginal från GTV till CTV bör
vara mindre än vid primärbehandling. Man bör ge max 100 Gy EQD2 i totaldos.
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Det terapeutiska värdet av rebestrålning är inte tydligt klarlagt [253-263]. I studier där
rebestrålning ensamt undersökts rapporteras en total responsfrekvens på 22–68 % [256-259],
men det är inte klart dokumenterat vilka responskriterier som använts. I de största av
rebestrålningsstudierna ses relativt lång medianöverlevnad efter behandling jämfört med
historiska data (8–11 månader jämfört med 6 månader) [260, 261]. Dessa studier är dock
retrospektiva genomgångar, med tydligt selektionsbias (en stor del av de patienter som
inkluderats i rebestrålningsstudier har liten tumörvolym) och en varierande andel av patienterna
har också fått annan behandling efter progression. En stor italiensk retrospektiv studie visar
liknande överlevnad, men bättre överlevnad vid längre tid till återfall, låggradig histologi, högre
stråldos och kombination med kirurgi eller medicinsk behandling [264]. Det finns prospektiva
data som visar genomsnittlig progressionsfri överlevnad på 2,8 månader och total överlevnad på
7,0 månader i en studie som omfattade 31 patienter. Data från denna studie talar för sämre
resultat vid större tumörvolym och man får räkna med en betydande risk för toxicitet inklusive
strålnekros (radionekros) [265].
Stereotaktisk strålbehandling med engångsfraktion med gammakniv eller linjäraccelerator är en
användbar modalitet för återfall med liten volym [262, 263]. Fraktionerad stereotaktisk
behandling är ett alternativ, beroende på targetvolym och riskorgan. Stråldoser och marginaler
baserar sig på tidigare strålbehandling, tid sedan tidigare behandling och riskorgantolerans [34,
147-149].

11.1.3 Medicinsk behandling
11.1.3.1 Glioblastom, anaplastiska astrocytom och oligodendrogliom

Rekommemdationer:
För patienter som inte tidigare fått cytostatika är temozolomid förstahandsalternativ.
Förnyad temozolomidbehandling kan ges till patienter med glioblastom, som tidigare
behandlats med temozolomid, särskilt om patientens återfall kommer > 6 månader efter
tidigare avslutad temozolomidbehandling och patientens tumör har MGMTpromotormetylering.
För patienter med anaplastiska gliom bedöms temozolomid och lomustin vara ekvivalenta.
Vid progress på temozolomid kan behandling med lomustin övervägas för patienter i gott
allmäntillstånd.
För patienter med epiteloitt glioblastom och pleomorft xantoastrocytom (både grad II och III)
med BRAF-mutation kan man överväga behandling med kombination av BRAF-hämmare +
MEK-hämmare.
Det vetenskapliga underlaget för cytostatikabehandling vid återfall av gliom är generellt som bäst
måttligt [121, 266-268].
Temozolomidbehandling har visats vara effektivt i fas II-studier för patienter som inte tidigare
fått cytostatika [266, 267] och åtminstone likvärdigt med PCV, men med mindre toxicitet, i en
randomiserad fas III-studie [121]. Ökad dosintensitet av temozolomid (s.k. dose dense eller
dosintensiv behandling) ger ökad toxicitet utan ökad effekt och rekommenderas inte [121, 266,
268].
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Förnyad temozolomidbehandling kan vara aktuellt för patienter med glioblastom, som tidigare
fått temozolomid, särskilt vid längre tid sedan föregående behandling [269] och vid MGMTpromotormetylering [266, 270, 271].
Singelbehandling med lomustin är ett enkelt och vältolererat alternativ till PCV, och har under
senare år accepterats som jämförelsearm i randomiserade studier [272-274]. Singel lomustin
rekommenderas allt oftare som standardbehandling efter temozolomid, trots avsaknad av
randomiserade studier [49]. PCV kan också övervägas [275].
För anaplastiska gliom finns svag evidens för cytostatikabehandling med temozolomid och PCV
vid återfall [121, 276, 277]. I klinisk praxis bedöms lomustin kunna vara ett alternativ till PCV, i
analogi med glioblastom.
Bevacizumab är inte registrerat för glioblastom i EU men används på många ställen i världen som
förstahandsalternativ vid återfall. I initiala studier kombinerades bevacizumab med irinotekan,
och i senare studier har kombinationen bevacizumab-lomustin använts, särskilt för patienter med
uttalade symtom. En fas III-studie visade en förlängning av progressionsfri överlevnad på 2,7
månader men ingen överlevnadsvinst för kombinationen bevacizumab + lomustin jämfört med
singel lomustin vid glioblastom. En viss mindre förbättring noterades på livskvaliteten jämfört
med kontrollgruppen. För anaplastiska gliom finns inga data från kontrollerade studier [270, 272,
278-282].
Nystart av TTFields (tumour treating fields) vid återfall [283] rekommenderas inte.
Patienter med BRAF-mutation, t.ex. epiteloitt glioblastom och pleomorft xantoastrocytom grad
II och III, har enligt fallrapporter rapporterats ha nytta av behandling med BRAF- och MEKhämmare [284-287].
11.1.3.2 Oligodendrogliom, oligoastrocytom och astrocytom WHO-grad II

Rekommendationer:
Vid återfall efter tidigare kirurgi eller strålbehandling kan patienten få cytostatikabehandling,
med temozolomid Efter progress på första linjens cytostatika kan ytterligare
cytostatikabehandling vara aktuell, med temozolomid eller PCV beroende på vilket som
tidigare använts. Lomustin som singelbehandling är också ett alternativ eller PCV [277, 288298].
11.1.3.3 Intramedullära tumörer

Rekommendationer:
Inga vetenskapliga data finns för återfallsbehandling av dessa tumörer. Samma
behandlingsalternativ som för övriga gliom kan användas efter individuell bedömning av
patienten.
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11.2 Ependymom
Rekommendationer:
Vid återfall görs förnyad stadieindelning med MRT av hjärna och spinalkanal samt (om
patienten inte tidigare fått strålbehandling) likvorcytologi.
Vid återfall ska i första hand förnyad kirurgi övervägas. Om strålbehandling inte givits tidigare,
eller givits mot annan lokal, rekommenderas det, enligt kapitel 10 Primärbehandling.
Rebestrålning kan övervägas.
Medicinsk behandling kan vara aktuell då möjligheterna till kirurgi och strålbehandling är
uttömda. Om möjligt bör patienten erbjudas inklusion i klinisk prövning. Temozolomid i
konventionell dosering, karboplatin-etoposid eller cisplatin-etoposid, peroral etoposid,
lomustin och bevacizumab är regimer som kan användas för utvalda patienter.

Det finns svag evidens för medicinsk behandling av ependymom [175, 299, 300] . I dagsläget
finns inga internationella behandlingsriktlinjer som differentierar behandlingen på grundval av
den nya WHO-klassifikationen.
Fas II-studier och retrospektiva genomgångar har visat vissa effekter av cytostatika, ofta med låg
responsrat och en något större andel stabil sjukdom. Data finns bl.a. för temozolomid [301, 302],
platinainnehållande regimer [303, 304] och lomustin/PCV [302]. Peroralt etoposid i dosering 50
mg/m2 dag 1–21 i 5-veckorscykler har använts för spinala ependymom med god tolerans och
tecken till respons [301-305]. Respons har dock inte alltid inneburit förlängd progressionsfri eller
total överlevnad.
Även bevacizumab har använts vid återfall i ependymom. En liten serie med patienter med
återfall i ependymom som behandlades med bevacizumab visade lovande respons [306]. För
patienter med neurofibromatos typ 2 och spinala ependymom kunde man se tumörkrympning
och symtomförbättring, särskilt vid tumörer med cystisk komponent [306-308].
Uttryck av ERBB2/ERBB4 har påvisats hos 75 % av ependymom hos barn, och lapatinib gav
stabilisering av sjukdomen i en fas I-studie [309]. Kombination av bevacizumab och lapatinib för
barn med återfall i ependymom visade sig dock ineffektiv [310, 311]. En fas II-studie med
lapatinib och dostät temozolomid visade preliminärt lovande resultat [311] men fullständiga
resultat har aldrig publicerats.

11.3 Medulloblastom
Rekommendationer:
Vid återfall görs förnyad stadieindelning med MRT hjärna och helrygg, likvorcytologi samt
DT torax-buk.
Förnyad kirurgi bör övervägas vid lokaliserat, kirurgiskt åtkomligt återfall. Rebestrålning kan
övervägas, framför allt med stereotaktisk teknik vid mindre återfall.
Vid multifokal/disseminerad sjukdom kan i första hand medicinsk behandling övervägas.
Temozolomid i konventionell dosering, platinumpreparat, etoposid, cyklofosfamid,
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metotrextat, vinkristin och bevacizumab är preparat som kan användas, eventuellt i
kombination.
För patienter med aktiverad SHH kan behandling med vismodegib övervägas.
Majoriteten av återfallen vid medulloblastom uppkommer i primärtumörområdet [202, 312], men
det förekommer även återfall i hela det kraniospinala rummet och extrakraniellt, framför allt i
form av skelettmetastaser [312]. Det finns inga prospektiva studier att tillgå vid
återfallsbehandling och retrospektiva data är spretiga. Valet av behandling vid återfall styrs ofta av
var det sitter och hur omfattande det är.
Historiska data talar för förlängd överlevnad vid re-operation av återfall [313], varför förnyad
kirurgi bör övervägas om återfallet sitter åtkomligt och patienten är i skick för att genomgå
operation.
Rebestrålning kan övervägas, framför allt vid mindre återfall som är åtkomliga för stereotaktisk
strålbehandling [314].
Behandling med cytostatika kan övervägas för patient i gott funktionsstatus och
multifokal/disseminerad sjukdom. Många olika cytostatika har använts historiskt, men det finns
inga jämförande studier utan data baseras på fallbeskrivningar och enskilda institutioners
behandlingsserier. Använda regimer som visat effekt vid medulloblastom är bl.a. platinumetoposid, cisplatin-cyklofosfamid-etoposid, metotrexat-prokarbazin-vinkristin-prednison [315],
avastin [316] och singel temozolomid [317].
Det finns en publicerad retrospektiv studie med högdoscytostatikabehandling och autolog
stamcellstransplantation som visat förlängd överlevnad vid återfall av medulloblastom hos vuxna
[318]. Övriga data om denna behandling baseras på små fallserier och enstaka patienter. På grund
av toxicitet och låg grad av evidens bör endast mycket noggrant utvalda patienter övervägas för
denna behandling.
För medulloblastom med aktiverad SHH har en fas II-studie med vismodegib, liksom
fallbeskrivningar, visat lovande resultat för vuxna patienter i återfallssituation, varför sådan
behandling kan övervägas vid aktiverad SHH [319, 320].
För vuxna patienter upp till 19 år kan inklusion i studien MEMMAT (Metronomic and Targeted
Anti-angiogenesis Therapy for Children With Recurrent/Progressive Medulloblastoma) vara ett
alternativ (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01356290).

11.4 Germinalcellstumörer
Rekommendationer:
Vid återfall ska alla patienter genomgå förnyad bedömning och stadieindelning med
kraniospinal MRT och likvorcytologi, samt analys av tumörmarkörer (HCG och AFP) i serum
och likvor.
Behandlingen kan fortfarande ha en kurativ intention, varför behandlingsmöjligheterna bör
övervägas noga [227]. Patienterna bör diskuteras, om möjligt på nationell konferens,
alternativt med barnonkologiska centrum. Chansen för bot vid återfall är större för germinom
än för icke-germinom [321, 322].
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Vid återfall kan standardcytostatikabehandling eller högdosbehandling med autologt
stamcellsstöd övervägas, kompletterat med kirurgi och konsoliderande strålbehandling [227,
321, 322].
Platinabaserad cytostatikabehandling (Karbo-PEI och PEI) används i första hand.
Strålbehandling, och även rebestrålning kan vara aktuellt, där target, dos och teknik anpassas
efter tumörlokalisation och tidigare behandling.
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KAPITEL 12

Understödjande vård
Rekommendationer:
Ödem
 Ödem i anslutning till en tumör i hjärnan, och även i vissa fall ryggmärgen, kan stå för en
betydande del av symtombilden.
 Behandling med kortison kan ha god symtomlindrande effekt men är också behäftat med
risk för allvarliga biverkningar, framför allt vid långvarig behandling i veckor eller månader.
 För varje patient som insätts på kortison utformas en individuell plan som dokumenteras i
journalen med profylax av biverkningar och tidpunkt för nedtrappning och utsättning.
 Patienten bör informeras om behandlingens biverkningsprofil. Utsättning efter lång tids
kortisonbehandling bör ske långsamt för att minska risken för sekundär binjurebarkssvikt.
Epilepsi
 Epilepsibehandling inleds efter ett första epileptiskt anfall hos en patient med hjärntumör,
men bör inte sättas in som profylax om inget anfall har inträffat.
 Val av antiepileptika bör individualiseras efter interaktionsmönster med annan samtidig
eller förestående behandling (cytostatika och kortison) samt efter biverkningsmönster.
Levetiracetam och lamotrigin är förstahandsval för patienter som samtidigt får onkologisk
behandling. Lakosamid kan övervägas som andrahandsbehandling i denna patientgrupp.
 Vid val av valproat bör den ökade risken för trombocytopeni beaktas. Karbamazepin är
förstahandsval om det inte finns risk för läkemedelsinteraktion (internationell konsensus).
Venös tromboembolism
 Tromboembolisk sjukdom förekommer i ökad frekvens hos patienter med tumör i hjärna
och ryggmärg. Behandling ges med lågmolekylärt heparin (LMWH).
 I samband med operation rekommenderas trombosprofylax (LMWH).
 Waranbehandling bör undvikas pga. risk för interaktioner med andra relevanta läkemedel.
Nya orala antikoagulantia (NOAK) saknar tillräcklig dokumentation för patienter med
tumör i hjärna och ryggmärg och kan därför inte generellt rekommenderas.
Körkort
Flera vanliga symtom (epilepsi, syn-/ögonmotilitetsstörningar, personlighetsförändring och
pareser) kan utgöra hinder för bilkörning, enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS
2010:125.

12.1 Behandling av tumörödem
Tumörväxt som skadar blod-hjärnbarriären ger upphov till vätskeläckage från defekta kärl till
extracellulärrummet, vilket leder till svullnad kring tumören, s.k. vasogent ödem. Ödemet kan i
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många fall vara en starkt bidragande orsak till de symtom som tumören ger upphov till, och i
dessa fall kan ödemreducerande behandling ofta ge god symtomlindring. Kortison är en väl
beprövad och effektiv behandling av tumörödem. Kortison har dock biverkningar som kan vara
allvarliga, varför nytta och indikation för behandlingen ska utvärderas fortlöpande tillsammans
med biverkningar.

12.1.1 Kortisonbehandling vid diagnos
Kortisonbehandling vid nydiagnostiserad tumör i hjärna och ryggmärg ges till patienter med
tydliga symtom och påvisat ödem på neuroradiologisk undersökning. Behandling inleds ofta med
hög dos betametason, där man kan använda nedanstående schema för kortisonbehandling i
anslutning till operation. Valet av inledande doser kan justeras efter symtom och radiologisk bild
av ödem. Eftersträva lägsta möjliga underhållsdos eller om möjligt utsättning. Inför förestående
operation kan det vara motiverat att motverka återkomst av ödem och därför låta
kortisonbehandlingen fortgå. Diskussion förs med neurokirurg inför planerad operation.
Vid differentialdiagnostisk misstanke om CNS-lymfom bör man om möjligt undvika att sätta in
kortison.

12.1.2 Kortisonbehandling i anslutning till operation
Kortisonbehandling i anslutning till operation inleds enligt lokal rutin, i regel med en hög dos
betametason med snar postoperativ nedtrappning till utsättning eller lägsta möjliga underhållsdos.
Tabell 15. Förslag till nedtrappningsschema för betametason efter makroskopisk
tumörresektion.
Förmiddag (kl. 08)

Kväll (kl. 20)

Peroralt:

Intravenöst:

Peroralt:

Intravenöst:

Dag 1 (op-dag)

16 tabl.

2 ml

16 tabl.

2 ml

Dag 2

16 tabl.

2 ml

12 tabl.

1,5 ml

Dag 3

8 tabl.

1 ml

8 tabl.

1 ml

Dag 4

8 tabl.

1 ml

8 tabl.

1 ml

Dag 5

4 tabl.

0,5 ml

4 tabl.

0,5 ml

Dag 6

4 tabl.

0,5 ml

4 tabl.

0,5 ml

Dag 7

4 tabl.

0,5 ml

0 tabl.

0 ml

Dag 8+9

2 tabl.

0,5 ml

Dag 10+11

1 tabl.

Dag 12

0

(Tablett Betapred 0,5 mg peroralt eller injektion 4 mg/ml intravenöst)

Har patienten haft kortisonbehandling under lång tid före operationen krävs långsammare
nedtrappning postoperativt med tanke på risken för sekundär binjurebarkssvikt. Vid biopsi eller
begränsad resektion där stor tumörvolym är kvar efter ingreppet rekommenderas individuellt
anpassad nedtrappning av kortisondosen. Ofta krävs i dessa fall en bibehållen låg kortisondos i
symtomlindrande syfte. Under behandlingens inledande höga doser ges gastritprofylax.
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12.1.3 Kortisonbehandling vid strålbehandling
För information om kortisonbehandling vid strålbehandling, se avsnitt 10.2.8.1.4. Behandling av
biverkningar avsnitt 12.1.4.

12.1.4 Kortisonbehandling under längre tid i symtomlindrande syfte
Kortisonbehandling vid ödemrelaterade symtom anpassas individuellt utifrån effekt och ges
uppdelat på en eller två doser dagligen. Lägsta effektiva kortisondos bör eftersträvas för att
undvika sena biverkningar. Ofta är det tillräckligt med en dos om 2–4 mg betametason dagligen.
Nedan beskrivs biverkningar av systemisk kortisonbehandling samt åtgärd/profylax.
12.1.4.1 Sömnstörningar

Sömnstörningar motverkas genom att vid en tvådosregim ge den andra kortisondosen senast
klockan 16, alternativt att ge hela dygnsdosen på morgonen.
12.1.4.2 Psykiska biverkningar

Psykiska biverkningar såsom humörförändring, kognitiv påverkan, depression eller psykotiska
symtom motiverar ofta försök till dosminskning/utsättning. Vid kvarstående symtom eller då
övrig klinisk bild kräver fortsatt kortisonbehandling bör specifik behandling övervägas
(antidepressiva och/eller neuroleptika); se nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (2019).
12.1.4.3 Gastrit/ulcus

Patienter med högdos kortisonschema (se tabell 15), eller lägre kortisondoser men med tidigare
ulcusanamnes eller pågående behandling med NSAID, bör få förebyggande behandling (t.ex.
omeprazol 20 mg 1 x 1). Övriga informeras om risken för magbesvär och behandlas vid symtom.
12.1.4.4 Viktuppgång och förändrad kroppsform – cushingoid habitus

Viktuppgång och omfördelning av kroppsfett med karaktäristisk bålfetma, tjurnacke och
månansikte (cushingoid habitus) ses främst vid längre tids behandling och hög kortisondos.
Viktuppgången stimuleras ytterligare av den ökade aptit som många kortisonbehandlade
upplever. Specifik behandling saknas. Man bör eftersträva så låg kortisondos som möjligt.
12.1.4.5 Kortisonmyopati

Kortisonmyopati med atrofi och svaghet i framför allt proximal muskulatur i armar och ben kan
uppstå vid hög kortisondos och/eller längre tids behandling. Särskilt svaghet i lårmuskulaturen
kan påverka funktionsförmågan med svårighet att resa sig från sittande, gå i trappor etc.
I allvarliga fall kan patienten bli rullstolsbunden. Immobilisering ökar också risken för trombos
och infektioner. Hur snabbt myopatin kan uppstå kan variera från några få veckor till flera
månader. Vid doser över 4–6 mg betametason dagligen kan klinisk relevant kortisonrelaterad
myopati utvecklas på så kort tid som två veckor. Vid kortisondoser som är lägre än motsvarande
prednisolonekvivalent 10 mg/dag (= 1 mg betametason) är kortisonmyopati ovanligt.
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12.1.4.6 Hypertoni

Hypertoni förekommer oftare vid kortisonbehandling. Blodtryck bör kontrolleras inför insättning
och vid åtminstone ytterligare något tillfälle under behandlingen. Vid befintlig hypertoni bör
kontroller ske oftare för att vid behov justera den antihypertensiva behandlingen.
12.1.4.7 Hyperglykemi och diabetes

Risk för hyperglykemi och diabetesutveckling finns till följd av kortisoneffekter på
insulinsekretion, glukoneogenes och insulinkänslighet. Sedan tidigare diagnostiserad diabetes,
oavsett typ, påverkas också och kräver ofta justering av behandling till följd av förhöjda nivåer av
plasmaglukos (P-glukos). P-glukosnivåer bör kontrolleras under kortisonbehandling. Det saknas
randomiserade studier eller konsensusdokument för optimal provtagningsregim i denna situation.
Förslag på provtagningsschema ges nedan.
Vid insättning:
 Fastevärde (fP-glukos) samma dag eller dagen efter (syftar till att finna en eventuell redan
etablerad diabetes). Postprandiellt eftermiddagsvärde (2 timmar efter middagen) inom 1
vecka efter behandlingsstart.
Vid fortsatt inneliggande behandling:
 Patienter utan känd diabetes:
fP-glukos samt postprandiellt eftermiddagsvärde 1 gång/vecka.
 Patienter med känd diabetes:
Tätare kontroller krävs. Vid insulinbehandlad diabetes tas P-glukos 4 gånger dagligen
(inför måltiderna och vid sänggående). Vid förhöjda värden konsulteras diabetolog eller
motsvarande.
Vid fortsatt poliklinisk behandling:
 Patienter utan känd diabetes: Postprandiellt eftermiddagsvärde 1 gång/månad.
 Patienter med känd diabetes: Tätare kontroller krävs, individuellt anpassade.
Vid minst 2 förhöjda fP-glukosvärden (≥ 7,0 mmol/l) eller symtom och ”icke-fastande” P-glukos
> 11,1 ställs diagnosen diabetes, varvid kontakt rekommenderas med diabetolog eller
motsvarande för att sätta in insulinbehandling. Vid kortisoninsättning hos patient med känd
diabetes ska den läkare som ansvarar för patientens diabetesbehandling alltid informeras.
12.1.4.8 Ökad infektionsrisk

Ökad infektionsrisk är en oönskad biverkning av kortisonets immunmodulerande verkan. Då
kortison även kan maskera inflammatoriska symtom och feber bör man vara uppmärksam på
infektionstecken hos patienter med långvarig kortisonbehandling, särskilt vid höga kortisondoser
eller samtidig cytostatikabehandling. Man bör även vara observant på behovet av ökad
kortisondos vid infektioner med feber, se vidare i avsnitt 12.1.4.10 Binjurebarkssvikt. För
profylax under cytostatikabehandling, se 10.2.8.2
12.1.4.9 Osteoporos

Behandling med glukokortikoider är den vanligaste orsaken till sekundär osteoporos och medför
ökad risk för lågenergifrakturer (främst kotkompression). Frakturrisken är dosberoende och ökar
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redan inom 3–6 månader. Någon säker lägsta dos kan dock inte anges. Benförlusten är som mest
uttalad initialt under behandling. Förebyggande osteoporosbehandling bör därför övervägas
tidigt. Behandlingsindikationen ökar vid ytterligare riskfaktorer för osteoporos (hög ålder, fysisk
inaktivitet, undervikt, rökning, ärftlighet, tidigare fraktur och kvinnligt kön). Fortfarande saknas
övergripande konsensus och riktlinjer på nationell nivå för profylax och behandling av
osteoporos vid långvarig kortisonbehandling [323]. Till hjälp för riskbedömning finns även det
webbaserade verktyget FRAX (Fracture Risk Assessment Tool)
(http://www.shef.ac.uk/FRAX/).
Osteoporosförebyggande behandling kan avslutas samtidigt som kortisonbehandling hos
patienter som inte haft tidigare fraktur eller inte har känd osteopeni eller osteoporos vid
bentäthetsmätning.
Allmänt har fysisk aktivitet en positiv effekt på bentätheten i alla åldrar. Följande åtgärder kan
minska fallrisken hos äldre: anpassad muskelstyrke- och balansträning, åtgärder mot fallrisk i
hemmet och nedtrappning av mediciner (hög evidensgrad). För råd om fysisk aktivitet, se 14.5.7.
Tabell 16. Rekommendationer för osteoporosprofylax vid behandling med kortikosteroider
[324-326].
Situation

Osteoporosprofylax

Preparatnamn (exempel) och dos

Planerad
kortisonbehandling > 1
månad

Bisfosfonater (alendronsyra eller
risedronsyra)
kombinerat med kalcium + Dvitamin

T Fosamax 70 mg 1 gång/vecka
T Optinate Septimum 35 mg
1 gång/vecka
T Calcichew D3 1 x 2
T Ideos 1 x 2

Refraktär osteoporos
Svårigheter med
peroral medicin

Zoledronsyra

Injektion Aclasta 5 mg intravenöst,
1 gång årligen

12.1.4.10 Binjurebarkssvikt

Binjurebarkssvikt kan uppstå under nedtrappning eller vid utsättning av kortison. Den endogena
kortisolproduktionen kan vara nedtryckt redan efter 3 veckors kortisonbehandling. Nedtrappning
bör därför ske gradvis och med uppmärksamhet på symtom som tyder på bristande endogen
ACTH- och kortisolproduktion (trötthet, svaghet, led- och muskelvärk, huvudvärk, illamående,
aptitlöshet och ortostatism). Tillståndet kan försämras med allmänpåverkan, hypotoni,
kräkningar, buksmärta, diarré och feber, och utvecklas till ett livshotande tillstånd med
cirkulatorisk chock. I prover noteras hyperkalemi, hyponatremi, hypoglykemi och hyperkalcemi.
Vid symtom på kortisolbrist under nedtrappning av kortison kan det vara aktuellt med riktad
utredning och substitutionsbehandling med hydrokortison. Specialist i endokrinologi bör
tillfrågas. P-kortisol (morgonvärde klockan 08, helst fastande) kan kontrolleras efter genomförd
nedtrappning av kortison. Prov taget snart efter utsättning visar ofta lågt värde, varför
provtagningen bör upprepas efter 1–2 veckor. Vid kvarstående lågt värde bör patienten
remitteras till specialist i endokrinologi.
Den endogena produktionen av kortisol ökar vid fysiologisk stress. Under pågående
kortisonbehandling med hämning av binjurebarkens funktion kan det därför behövas ökad
kortisondos vid infektioner med feber, annan sjukdom, olycksfall eller kirurgi för att undvika
kortisolbrist med potentiellt livshotande symtom enligt ovan. Bristande funktion i binjurebarken
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vid fysiologisk stress kan kvarstå i flera månader eller år efter avslutad behandling och kan kräva
tillfällig substitutionsbehandling.
Det är mycket viktigt att patienter med kortisonbehandling får adekvat information om symtom
vid binjurebarkssvikt, om risker vid uteblivet intag av kortisontabletter, vid snabb nedtrappning
eller vid abrupt utsättning samt om behovet av att öka kortisondosen vid feber, annan sjukdom
eller kirurgi. Patienterna bör uppmanas att alltid informera om att de behandlas med kortison när
de uppsöker hälso- och sjukvård.
I Läkemedelsboken finns vidare råd om nedtrappning av kortisonbehandling, utredning och
behandling av binjurebarkssvikt och handläggning av akut binjurebarkssvikt och
binjurebarkssvikt vid sjukdom och kirurgi.
Tabell 17. Jämförelse av olika kortikosteroidpreparat [327].
Preparat

Ungefärlig
ekvivalent dos
(mg)

Relativ antiinflammatorisk
aktivitet

Mineralkortikoid
aktivitet

Duration
(timmar)

Hydrokortison
(kortisol)

20

1

Ja*

8–12

Kortisonacetat

25

0,8

Ja*

8–12

Prednison

5

3

Ja*

12–36

Prednisolon

5

3

Ja*

12–36

Metylprednisolon

4

5

Ja*

12–36

Dexametason

0,75

25

Nej

36–72

Betametason

0,60

25

Nej

36–72

* Mineralkortikoid effekt är dosrelaterad.

12.2 Epilepsibehandling
Epilepsidiagnos vid hjärntumör kan ställas vid ett första epileptiskt anfall, förutsatt att inga andra
provocerande omständigheter finns (t.ex. alkoholintag eller abstinens), eftersom risken för nya
anfall är hög. Följaktligen brukar behandling mot epilepsi initieras redan efter ett första anfall för
patienter med hjärntumör. Däremot finns ingen vetenskaplig grund för att ge antiepileptisk
behandling till hjärntumörpatienter som inte har haft något epileptiskt anfall, vare sig som
profylax inför operation eller i andra situationer. För omvårdnadsåtgärder vid epilepsi, se 14.5.13

12.2.1 Val av antiepileptika
Valet av antiepileptika (AED) ska alltid göras med hänsyn till anfallstyp, biverkningsprofil och
eventuella interaktioner med övrig medicinering. Patienter med gliom kan ofta komma ifråga för
behandling med steroider och/eller cytostatika, och det är då lämpligt att välja ett AED som har
ingen eller låg grad av enzyminduktion med påverkan på metabolismen av andra läkemedel, t.ex.
levetiracetam eller lamotrigin [328, 329].
För att finna ett lämpligt AED är det nödvändigt att göra en individualiserad bedömning, och
patientens ålder och individuella känslighet för biverkningar måste beaktas. För detaljer om
karaktäristika för några i sammanhanget relevanta AED, se tabell 18.
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Levetiracetam och lamotrigin ses som förstahandsval till patienter under onkologisk behandling.
Även lakosamid saknar interaktioner och tolereras väl och är ett bra alternativ för denna
patientgrupp, men dokumentationen är mer begränsad [330-332].
Valproat och karbamazepin medför risk för benmärgspåverkan (anemi, trombocytopeni och
leukopeni) som bör beaktas vid samtidig cytostatikabehandling och inför operation.
För patienter där potentiella interaktioner (vid t.ex. cytostatikabehandling) inte behöver beaktas är
karbamazepin i depotberedning ett bra och vältolererat preparat. Oxkarbazepin är ett alternativ
med mindre uttalad enzyminducerande effekt.
Studier in vitro och retrospektiva data har indikerat att enskilda AED (valproat och levetiracetam)
kan stärka effekten av onkologisk behandling vid glioblastom [333-337]. En genomgång av
prospektiva data har inte påvisat någon ökad överlevnad [338]. I frånvaro av evidens bör AED
väljas enligt resonemanget ovan.
Tabell 18. Karaktäristika för några antiepileptika som ofta används vid hjärntumör* [339].
Generiskt namn
(preparatnamn)

Dosering vid
singelbehandling

Terapeutiskt intervall

För-/nackdelar

Karbamazepin
(Tegretol Retard,
Hermolepsin Retard,
Trimonil)

Startdos:
100 mg x 2
Ökas efter två veckor
till lägsta terapeutiska
måldos:
200 mg x 2.
En del patienter kräver
högre dos.
Maxdos:
1 200 mg/dygn

20–40 µmol/l

+ Välbeprövat, och i
regel vältolererat.
Framför allt om ingen
onkologisk behandling
planeras, eller
patienten inte har
polyfarmaci
– Interagerar med
preparat som är
relevanta för många
med hjärntumör
(steroider, vissa
cytostatika).
Interagerar med flera
andra AED.
Biverkan: leukopeni,
trombocytopeni,
hyponatremi och
leverpåverkan.

Lamotrigin
(Lamictal)

Startdos: Se Fass.
Upptrappning sker
långsamt och även
beroende av ev. annat
AED.
Lägsta terapeutiska
måldos: 100 mg 1 x 2.
Maxdos:
500 mg/dygn

12–55 µmol/l
Anfallsfrihet ses dock
ofta vid koncentration
< 12

+ Ofta vältolererat. Få
interaktioner, dock
interaktion med flera
andra AED och
hormonella
preventivmedel.
– Långsam
upptrappning.
Observans för
hudbiverkningar.

Levetiracetam
(Keppra)

Startdos:
250 mg 1 x 2
Ökas efter 2 veckor
(snabbare vid behov)
till lägsta terapeutiska
måldos:

Relevant vid
misstanke om
överdosering/
biverkan

+ Snabb upptrappning.
Interagerar inte med
steroider, cytostatika
eller andra AED. Både
peroral och intravenös
beredning finns.
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500 mg 1 x 2
Maxdos:
1 500 mg x 2

Intravenös beredning
används även vid
status epilepticus
– Biverkan: trötthet,
yrsel, depression,
aggressivitet,
trombocytopeni och
magbesvär.

Lakosamid
(Vimpat)

Startdos:
50 mg 1 x 2 (lägsta
terapeutiska måldos)
Ökas vid behov till
100–200 mg x 2
Maxdos:
300 mg x 2

Försiktighet vid känd
rytmstörning eller
allvarligt hjärtfel

+ Vältolererad. Få
interaktioner.
– Övergående
koordinationspåverkan
– Försiktighet hos
patienter som
behandlas med
läkemedel som
förknippas med PRförlängning (t.ex.
karbamazepin,
lamotrigin,
eslikarbazepin och
pregabalin) och hos
patienter som
behandlas med
klass I-antiarrytmika.

Valproat
(Ergenyl Retard
Absenor Depot)

Startdos: 10–
15 mg/kg/dygn,
fördelat på två doser
(vid vikt > 65 kg:
500 mg x 2)
Lägsta terapeutiska
måldos:
300–500 mg x 3
Maxdos:
2 000 mg/dygn

300–700 µmol/l

+ Interagerar inte med
steroider eller
cytostatika.
Både peroral och
intravenös beredning
finns.
Intravenös beredning
används även vid
status epilepticus
– Interagerar med
andra AED. Biverkan:
trombocytopeni och
leukopeni. Förlängd
blödningstid.
Leverpåverkan.
Tremor. Viktuppgång.
Encefalopati (sällsynt)

*Tabellen är uppställd i alfabetisk ordning och innebär ingen inbördes rangordning av antiepileptika. Principerna för
individualiserat preparatval redogörs för i texten ovan.

När ett AED i standarddos ger otillräcklig anfallsförebyggande effekt rekommenderas i första
hand dosökning till maxdos (alternativt högsta biverkningsfria dos), och därefter byte till annat
AED i singelbehandling. Vid fortsatt otillräcklig effekt är det ofta nödvändigt med
kombinationsbehandling. Detta kräver ingående kunskap om hur olika AED påverkar varandras
metabolism och biverkningsprofil, och det finns ofta anledning att konsultera neurolog i dessa
sammanhang. Vid fortsatt behandlingsrefraktär epilepsi kan man, särskilt för patienter med
lågmalign hjärntumör, överväga ett neurokirurgiskt ingrepp i syfte att minska anfallsfrekvensen.
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Även onkologisk behandling (strålbehandling eller cytostatika) kan minska anfallen [149, 327,
340-344].

12.2.2 Behandling av status epilepticus
Behandling av status epilepticus vid hjärntumör följer samma principer som vid status epilepticus
av annan genes, se lokala vårdprogram. Se även Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendationer som är under omarbetning med förväntad publicering under
2019/2020.
Vid icke-konvulsivt status epilepticus, som är relativt vanligt vid hjärntumör, styrs
behandlingsvalet av patientens allmäntillstånd.

12.2.3 Utsättande av AED vid hjärntumör
Behandling med AED blir ofta långvarig hos en patient med epilepsi till följd av hjärntumör.
Anfallsrisken kvarstår även efter en eventuell operation. Undantag gäller för patienter med
akutsymtomatiskt anfall (t.ex. i direkt anslutning till operation) där fortsatt AED-behandling inte
är nödvändig [345].
För en patient med epilepsi, men långvarig anfallsfrihet och även i övrigt stabil klinisk och
radiologisk bild över längre tid, kan man överväga att sätta ut AED om patienten själv är
angelägen om det. Patienten måste i sådana fall vara väl införstådd med följande:
1) Om anfallen återkommer är det inte alla patienter som blir anfallsfria om de återinsätts på
antiepileptisk behandling.
2) Om anfallen återkommer under nedtrappningsperioden får det konsekvenser för bland
annat bilkörning, dvs att körförbud kan förlängas eller återkomma (3 månaders
anfallsfrihet om tidigare verksamt AED återinsätts i den dos som gett anfallsfrihet krävs
för att återuppta bilkörning).
Nedtrappningen bör ske långsamt och med hög uppmärksamhet för eventuella
anfallsmanifestationer.

12.3 Tromboembolisk sjukdom
Patienter med primär hjärntumör och ryggmärgstumör löper ökad risk för venös
tromboembolism (VTE), särskilt postoperativt. Trombosrisken är särskilt stor vid glioblastom,
även i jämförelse med andra cancerformer utanför CNS, och uppskattas till cirka 20–30 % sett
över hela sjukdomsförloppet. Vaksamhet på symtom på och riskfaktorer för VTE
rekommenderas.
Särskilda riskfaktorer för VTE vid malignt gliom [269]:
 Patientrelaterade: obesitas, tidigare anamnes på venös tromboembolisk sjukdom, hög ålder,
benpares och immobilisering
 Tumör-/behandlingsrelaterade: stor tumör (> 5 cm), nyligen genomgången neurokirurgisk
operation, stor volym av resttumör (biopsi, subtotal resektion), behandling med cytostatika
eller angiogeneshämmare.
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Stödstrumpor och lågmolekylärt heparin används i förebyggande syfte inför och efter operation
(dalteparin-Fragmin 5 000 IE 1 x 1, tinzaparin-Innohep 3 500–4 500 IE 1 x 1, enoxaparinKlexane 4 000 IE 1 x 1 och fondaparinux-Arixtra 2,5 mg 1 x 1 med rekommenderade doser
enligt Fass. Dock kan doser justeras enligt lokala rutiner med hänseende till blödningsrisk vid
neurokirurgiskt ingrepp).

12.3.1 Djup ventrombos
Djup ventrombos (DVT) i benen och bäckenet är vanligt och kan vara svårt att upptäcka,
beroende på andra neurologiska symtom såsom hemipares, känselstörning eller kognitiv
dysfunktion. Hög klinisk observans och klinisk undersökning leder ofta till korrekt diagnos, som
bör bekräftas med ultraljud eller flebografi. Förhöjning av D-dimer hos patient med tidigare
normalt värde och med kliniska tecken till djup ventrombos kan vara till hjälp, även om D-dimer
kan vara ospecifikt förhöjd hos cancerpatienter. En normal D-dimer däremot talar starkt emot
DVT.

12.3.2 Lungemboli
Också lungemboli är vanligt i denna patientgrupp men kan vara svårt att upptäcka kliniskt.
Patienten kan uppvisa lätt dyspné, takykardi och ospecifik trötthet. Blodgasanalys eller saturation
brukar inte vara påverkade förrän en omfattande mängd lungparenkym är påverkat och då
kliniskt tillstånd är uppenbart. DT lungor eller lungskintigrafi är obligatoriskt för att bekräfta
diagnosen.

12.3.3 Behandling av DVT/lungemboli
Konstaterad djup ventrombos och lungemboli behandlas med lågmolekylärt heparin i
standarddos. Behandlingen bör fortgå så länge tumörsjukdomen är aktiv. Dosminskning sker
successivt enligt aktuella lokala riktlinjer i samråd med koagulationsspecialist. Behandling med
antikoagulantia medför sannolikt en ökad risk för blödning i tumören, men graden av riskökning
är ofullständigt kartlagd samtidigt som återfallsrisken för VTE är hög utan antikoagulantia.
Därför rekommenderas behandling [346].
Waran rekommenderas inte för behandling av patienter med tumör i hjärna eller ryggmärg pga.
interaktion med andra läkemedel (kortison, cytostatika och antiepileptika), lång elimineringstid
(vilket ökar blödningsrisken om patienten faller) och risken för trombocytopeni vid
cytostatikabehandling. Det finns sparsam dokumentation av direkta faktor-Xa- och
trombinhämmare (NOAK) för patienter med tumör i hjärna eller ryggmärg, och en generell
rekommendation kan därför inte ges. I den tillgängliga dokumentationen finns dock inget som
tydligt talar för en ökad blödningsrisk eller sämre behandlingseffekt vid jämförelse med
lågmolekylärt heparin [347].
Vid DVT rekommenderas användning av kompressionsstrumpa enligt lokala riktlinjer.

12.4 Trötthet
Trötthet är vanligt hos patienter med tumör i hjärnan eller ryggmärgen. Patienten kan känna sig
orkeslös och svag, ha koncentrationssvårigheter och vara initiativlös. Dessa symtom kan
förstärkas vid cytostatikabehandling och strålbehandling. Ibland kan det finnas behandlingsbara
orsaker, t.ex. depression (ofta underdiagnostiserat i denna patientgrupp), sömnproblem, anemi,
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biverkan av antiepileptika eller sena hormonella rubbningar efter strålbehandling (se avsnitt
10.2.8). Tröttheten kan också vara en del av sjukdomsutvecklingen.
Stöd patienten i att hitta en balans mellan vila och aktivitet samt i att lära sig lyssna till kroppens
signaler och hålla ett lugnare tempo. Informera om att det är normalt att känna trötthet under
sjukdomsperioden. Rekommendera fysisk aktivitet med dagliga promenader under den ljusa tiden
av dygnet. Råd patienten att planera sina aktiviteter, inta ett energibesparande förhållningssätt och
ta vilostunder under dagen.
Ytterligare råd om åtgärder vid cancerrelaterad trötthet finns i nationellt vårdprogram för
cancerrehabilitering (2019). För omvårdnadsåtgärder, se 14.5.10
En låg dos kortison (1–2 mg per dag) kan minska tröttheten, speciellt hos patienter med
kvarvarande sjukdom eller återfall. Man bör väga fördelar mot nackdelar när det gäller långsiktig
kortisonbehandling. Se avsnitt 12.1.4 Kortisonbehandling under längre tid.

12.5 Behandling av psykiska symtom
För mer information om psykiska reaktioner vid cancer och behandlingsalternativ, se nationellt
vårdprogram för cancerrehabilitering (2019). Läkemedel som är vanligt förekommande i
patientgruppen, framför allt steroider och antiepileptikum levetiracetam, kan ha psykiatriska
biverkningar, vilket är viktigt att beakta.

12.6 Hormonella rubbningar efter strålbehandling
Patienter som strålbehandlats mot tumör i eller nära hypofys och/eller hypotalamus kan få
strålningsorsakade skador på hormonaxlarna. Screening för hypofyssvikt rekommenderas därför
för patienter som genomgått strålbehandling.
Tabell 19. Förslag till provtagning för patient som strålbehandlats mot hypofys/hypotalamus.
Analys

Provtagningsindikation, intervall

Tyreoideastatus (fritt T4, TSH)

Årlig screening

S-testosteron

Årlig screening (män)

S-östradiol, FSH, LH

Kvinnor i fertil ålder med menstruationsrubbning

S-kortisol (provtagning kl. 08), IGF-1

Vid klinisk misstanke om sekundär
binjurebarkssvikt

12.7 Särskilda aspekter vid ryggmärgstumör
Tumör med lokalisation i ryggmärgen är ovanligt och symtomen är annorlunda än vid
hjärntumör. Funktionsnedsättningen vid en ryggmärgspårkan kan vara mycket uttalad nedanför
tumörens segmentella lokalisation medan funktionen ovanför är helt intakt. Kognitiv nedsättning
är ovanlig om inte tumörväxten har spritts till hjärnan. Symtombilden är bred och
funktionsnedsättningen kan tydligt begränsa förmågan till aktivitet i det dagliga livet och kräva ett
omhändertagande inom multidisciplinärt team. Liksom vid ryggmärgsskada av annan orsak bör
patienter med symtom av ryggmärgstumör erbjudas vård och rehabilitering vid en enhet med
särskild kompetens och kunskap inom området.
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12.8 Smärta
Vid ryggmärgstumör kan central och perifer nervsmärta uppstå. Nervsmärta beskrivs ofta som
brännande, stickande, ilande eller diffust obehaglig men kan även upplevas på annat sätt. Ofta
finns avvikelser i känseln (hypestesi, hyperestesi, allodyni och parestesi) som tecken på skadan i
nervssystemet. Allodyni, med exempelvis smärtsam upplevelse av mjuk beröring från en tröjärm
mot huden, är vanligt förekommande och kan vara mycket besvärande utöver själva smärtan.
Liksom vid andra smärttillstånd behövs en noggrann genomgång av smärtans utbredning, kvalitet
och utveckling över tid samt neurologisk undersökning, som grund för att bedöma smärtans
orsak och välja behandling. Inslag av nociceptiv smärta kan också finnas.
Nervsmärta kan vara uttalad och svår att behandla. Smärtstillande läkemedel för nociceptiv
smärta, såsom paracetamol och NSAID, har vanligtvis liten effekt mot nervsmärta. Av tillgängliga
läkemedel som används vid nervsmärta är det svårt att förutsäga behandlingseffekten för den
enskilda patienten och effekten är ofta begränsad. Kombination av flera läkemedel kan prövas. I
tabell 19 anges ofta använda läkemedel för att behandla nervsmärta. För ytterligare genomgång av
läkemedelsbehandling hänvisas till Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos vuxna behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 3;2017: 31-53.
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings-rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Lakemedelsbehandling-av-langvarigsmarta-hos-barn-och-vuxna/
Vissa patienter kan kräva bedömning vid smärtklinik och avancerad behandling, till exempel
intradural läkemedelspump (IDA). TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) är ofta mindre effektiv
vid central nervsmärta än vid perifer nervsmärta men kan prövas. För omvårdnadsåtgärder, se 14.5.12
Tabell 20. Läkemedel vid neuropatisk smärta
Generiskt namn

Läkemedelsgrupp

Amitriptylin

TCA (tricykliskt antidepressiva)

Duloxetin

SNRI (Selective Norepinephrine
Reuptake Inhibitors)

Gabapentin

antiepileptika

Pregabalin

antiepileptika

Tramadol

opioid

För dosering, biverkningar och
kontraindikationer, se Fass.

12.9 Spasticitet
Spasticitet är ökad muskeltonus och reflexaktivering i muskulaturen. Den yttrar sig som ökat
motstånd i muskeln, ökad muskelspänning, spasmer och kramper. Vid tumör i ryggmärgen
utvecklas spasticitet nedom tumörens nivå till följd av avbrott i den nedåtgående motoriska
ledningsbanan från hjärnan till ryggmärgen. Tonusökningen är oftast mer uttalad i muskulatur
som verkar mot tyngdkraften, det vill säga flexorer i armarna och extensormuskler i benen.
Graden av spasticitet varierar mellan olika individer men också för den enskilda individen,
beroende på faktorer såsom omgivningstemperatur, infektion, kroppsställning, viljemässiga
rörelser och passiv muskelrörelse.
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Spasticiteten kan lindras av fysioterapi med tänjning, belastning av skelett i stående och allmän
träning för cirkulation och rörlighet. Effekten är övergående varför träningen behöver ske
regelbundet. Det är också viktigt att rätt anpassa kroppsställningar i sittande och liggande.
Läkemedelsbehandling är aktuell när spasticitet ger besvär och påverkar funktionen i vardagen.
Baklofen och benzodiazipiner som förstärker GABA-medierad hämning på den spinala
reflexbågen används. Trötthet är den vanligaste biverkningen och läkemedelsdoser ska trappas
upp långsamt. Vid svår benspasticitet, där effekten av peroral behandling inte är tillräcklig, kan
baklofen ges via intratekal pumpbehandling. Injektion av botulinumtoxin i utvalda muskler ger en
övergående muskelsvaghet som dämpar spasticitet.

12.10 Påverkan på blås- och tarmfunktion
Vid neurogen blåsrubbning med överaktiv urinblåsa (täta träningar, urgency och inkontinens) kan
man pröva läkemedel som stabiliserar detrusormuskeln. Till detta används antikolinergika såsom
tolterodin, solifenacin och darifenacin. En annan behandlingsmetod är injektion av
botulimuntoxin i detrusormuskeln via cystoskopi. Läkemedel som försvagar detrusormuskeln i
urinblåsans vägg ger ofta upphov till tömningssvårigheter och residualurin som kan kräva
regelbunden kateterisering (RIK) eller kvarliggande kateter (KAD). Spinal reflexblåsa och
blåspares behandlas också med RIK eller KAD.
Förstoppning, tömningssvårigheter och analinkontinens behandlas med råd om regelbundna
rutiner, kost, motion och sittställning på toaletten tillsammans med tarmreglerande medel

12.11 Körkort och bilkörning vid tumör i hjärna och
ryggmärg
Medicinska krav för körkortsinnehav beskrivs i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:125.
Det framgår bland annat att sjukdom eller skada som kan påverka förmågan att framföra fordon
som kräver körkort eller körkortstillstånd ska prövas ur trafiksäkerhetssynpunkt. Högre krav
ställs för att framföra tunga fordon (lastbil och buss, körkort C) och yrkestrafik (taxiförare,
körkort D) än för personbil och motsvarande behörigheter. Läkare är skyldig att anmäla till
Transportstyrelsen om patienten bedöms vara olämplig att ha körkort. Patienten ska informeras
innan anmälan görs. Om patienten lovar att avstå från bilkörning, och bedöms vara tillförlitlig i
löftet, krävs ingen formell anmälan till Transportstyrelsen. En sådan överenskommelse med
patienten bör journalföras.
Flera symtom vid tumör i hjärnan eller ryggmärgen kan var för sig eller tillsammans utgöra hinder
för bilkörning. De behandlas nedan.

12.11.1

Epilepsi

För patienter med hjärntumör ställs epilepsidiagnos redan efter ett första oprovocerat anfall, och
det medför körförbud tills patienten varit anfallsfri i ett år, med eller utan medicinering (gäller
personbil, moped, motorcykel och traktor; körkortsgrupp A, A1, AM, B eller BE). Man måste
också särskilt beakta den framtida anfallsrisken; i händelse av klinisk och/eller radiologisk
tumörprogress finns ofta anledning att förlänga körkarensen.
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Vid anfallsåterfall gäller i de flesta fall körkarens enligt ovan tills patienten varit anfallsfri i ett år. I
vissa speciella situationer kan dock kortare körkarens medges, till exempel vid läkarordinerad
utsättning av AED eller efter direkt provocerande omständigheter som inte förutses återkomma;
se TSFS 2012:19 5 § 1–5.
När det gäller körkort för tunga fordon eller yrkestrafik (lastbil, taxi m.fl. grupp C, CE, D, DE
och taxiförarlegitimation), vid epilepsidiagnos, krävs 10 års anfallsfrihet utan medicinering. Detta
medför i praktiken att patienten inte längre kan förbli yrkesförare. Anmälan till
Transportstyrelsen bör i dessa fall ske utan undantag.
Länk till regelverk: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-inummerordning/2010/?RuleNumber=2010:125&RulePrefix=TSFS

12.11.2

Påverkan av syn och andra funktioner

Hjärntumörer kan påverka synen på olika sätt som påverkar möjligheten att ha körkort:
 Synfältsinskränkning: Binokulärt synfält ska minst motsvara ett ögas synfält (krav för
personbil).
 Synskärpa: Binokulär synskärpa ska uppgå till minst 0,5 med eller utan korrektion
(personbil).
Dubbelseende och nystagmus kan motivera ett körförbud, beroende på symtomens
allvarlighetsgrad.
Generellt rekommenderas konsultation med ögonläkare för säker kartläggning av syndefekt och
ställningstagande till körförmågan.
Pareser, koordinationsstörning, nedsatt omdöme och kognitiv nedsättning är symtom som
också kan motivera körförbud, och de kräver en individualiserad bedömning. För vägledning, se
TSFS 2010:125. Vid tveksamhet om körduglighet kan patienten remitteras till en trafikmedicinsk
enhet för bedömning.
Körförbud efter neurokirurgiskt ingrepp nämns inte i Transportstyrelsens föreskrifter.
Vårdprogramgruppen rekommenderar att patienter har körförbud i tre månader efter ett
neurokirurgiskt ingrepp och i tre månader efter strålbehandling mot hjärnan. Därefter ska en
individuell bedömning göras. Vid högmalignt gliom är ofta perioden med körförbud betydligt
längre, ibland livslång.

12.12 Vapeninnehav, vapenlicens och riskyrken
Symtom till följd av en hjärntumör kan också innebära att patienten är olämplig att hantera och
ha skjutvapen. En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha
skjutvapen ska omedelbart anmäla detta till Polismyndigheten. Anmälan behöver inte göras om
det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd att
inneha skjutvapen.
Skälen till anmälan ska journalföras och patienten informeras så snart som möjligt. Se vidare
vapenlagen (svensk författningssamling 1996:67, § 6: http://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vapenlag-199667_sfs-1996-67
Vid vissa riskyrken behöver man vara särskilt observant på symtom som riskerar att utsätta
patienten eller andra personer för skaderisk, och i förekommande fall bör sådana yrkesaktiviteter
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avrådas. Det gäller t.ex. arbete på hög höjd, under vatten eller med maskiner och verktyg där det
finns risk för skada vid felaktig hantering.

106

REGIONALA CANCERCENTRUM

KAPITEL 13

Sexualitet, fertilitet och
graviditet
Rekommendationer:
 Patienter och närstående bör erbjudas information om sjukdomens påverkan på
sexualiteten och vid behov remitteras till sexolog.
 Patienter med gliom bör innan strålbehandling och/eller cytostatikabehandlingen påbörjas
informeras om eventuella fertilitetsbevarande åtgärder.
 Det vetenskapliga underlaget för graviditet och hormonell behandling vid gliom grundas på
fallrapporter, fallserier, epidemiologiska studier och resultat från experimentella studier.
Generella rekommendationer är därför inte möjliga att ge. En individuell bedömning får
göras i varje enskilt fall med stöd av tillgänglig kunskap. För övriga tumörtyper i hjärna och
ryggmärg är det vetenskapliga underlaget än mer begränsat. Samtal om en eventuell
kommande graviditet berör inte enbart medicinska risker utan även existentiella frågor.
Patienten och närstående bör erbjudas både medicinsk information och psykosocialt stöd.
 Epidemiologiska studier antyder att det finns ett samband mellan hormonella faktorer och
risken att insjukna i gliom.
 Resultat från fallserier visar att graviditet hos patienter med känt gliom innebär en möjlig
risk för tumörprogress, såväl tillväxt av tumör som transformation till ökad malignitetsgrad.
Något samband mellan graviditet och överlevnad har inte visats.
 Upptäckt av gliom under graviditeten kräver ett multidisciplinärt omhändertagande där
även obstetrisk och anestesiologisk kompetens inkluderas. Tumörbehandlingen bör
planeras utifrån individuella förutsättningar med målet att erbjuda kvinnan adekvat
tumörbehandling.
 Vid radiologisk diagnostik och uppföljning av tumör i hjärna eller ryggmärg hos en gravid
kvinna används i första hand MRT utan kontrastmedel. Om information om
kontrastuppladdning är absolut nödvändig görs i första hand DT med kontrastmedel, och i
undantagsfall MRT med kontrastmedel.
 Neurokirurgisk operation kan vara indicerad under graviditet, och vid valet av tidpunkt bör
även anestesiologiska risker vägas in.
 Strålbehandling mot intrakraniella tumörer hos gravida kvinnor har beskrivits och kan ges.
Det finns otillräcklig evidens avseende cytostatikabehandling under graviditet.
 Riskerna för fostret under graviditet är kopplade till dels behandling av gliom och epilepsi
hos modern, dels tumörrelaterade tillstånd hos modern. Valet av förlossningsmetod bygger
på en individuell bedömning och görs i samråd mellan berörda discipliner.
 Inga studier finns om risker med hormonell behandling vid assisterad befruktning,
antikonception, klimakteriebesvär eller könsbekräftande vård.
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13.1 Sexualitet
Hur mycket den sexuella delen av tillvaron betyder varierar mycket mellan olika människor.
Behovet av närhet och kroppskontakt försvinner dock inte för att man har en svår sjukdom. Två
cancerpatienter kan reagera helt olika på en och samma behandling, beroende på hur de ser på sig
själva, sin kropp och sin sexualitet. Läs mer hos Cancerfonden:
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/sex-och-cancer.
Patienten kan uppleva en förändrad sexuell identitet. Det kan leda till att man under perioder får
ökad eller minskad lust, eller inte orkar i samma omfattning som tidigare.
Patienten och de närstående bör erbjudas samtal med information om sjukdomens påverkan på
sexualiteten. Vid behov och önskemål kan patienten remitteras till sexologiskt utbildad personal
för råd och stöd, alternativt kompenserande och energibesparande intervention av
arbetsterapeut/fysioterapeut för att upprätthålla den sexuella förmågan med sig själv eller för
aktuella partner (se kapitel 13 och vårdprogram för cancerrehabilitering (2019).

13.2 Fertilitet
Innan strålbehandlingen och/eller cytostatikabehandlingen påbörjas bör patienten informeras om
fertilitetsbevarande åtgärder är aktuella. Se vårdprogrammet för cancerrehabilitering (2019).

13.3 Assisterad befruktning
Ofrivillig barnlöshet orsakas av flera olika tillstånd. De tekniker och behandlingsprotokoll som
används för att behandla ofrivillig barnlöshet, medför oftast hormonell behandling för kvinnan
som vill bli gravid. Den hormonella behandlingen ges i syfte att stimulera produktion och
mognad av ägg i äggstockarna och främja att det befruktade ägget fäster i livmoderslemhinnan
vid återinförandet, men den ger också förändrade nivåer av könshormoner och reglerande
hormoner från hypofys och hypotalamus, med bland annat höga nivåer av östrogen och
progesteron [348].
Det har inte gått att identifiera några studier som har undersökt effekten av hormonell
behandling vid assisterad befruktning hos patienter med känt gliom eller annan tumör i CNS,
avseende progress och överlevnad. Några generella råd kan därför inte ges, utan man får göra en
individuell bedömning i varje enskilt fall. Det får anses vara okänt vilken långsiktig effekt de
suprafysiologiska nivåerna av östrogen och progesteron har på risken för tumörprogress och
överlevnad. De experimentella studier som visat stimulerande effekt av progesteron på
gliomceller kan tala för att det finns risker med att kvinnor med gliom genomgår hormonell
behandling. Utöver eventuella risker med den hormonella behandlingen vid assisterad
befruktning bör även eventuella risker med efterföljande graviditet beaktas.

13.4 Reproduktiva och hormonella faktorers påverkan på
risken att utveckla gliom
Incidensen för gliom hos män är cirka 50 % högre än hos kvinnor [349]. Skillnaden ses inte
under barndomen, vilket tyder på att hormonella faktorer har betydelse för tumörutvecklingen, så
att kvinnliga hormoner skulle kunna ha en skyddande effekt alternativt att manliga hormoner
medför ökad risk. Experimentella studier har visat att progesteron ger ökad tillväxt och
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infiltration hos cellinjer med humana astrocyter [350] och att östrogen hindrar celldelning och
leder till ökad celldöd i gliomceller [351]. Både normala gliaceller och gliomceller uttrycker
receptorer för steroidhormoner [352]. Med epidemiologiska studier [351, 353-361] har man
försökt se om det finns ett samband mellan reproduktiva och hormonella faktorer, såsom
tidpunkt för menarke och menopaus, graviditet, amning, p-piller och annan hormonell
behandling, och risken att insjukna i gliom. Resultaten är inte entydiga men ger visst stöd för att
dessa faktorer kan spela roll för utvecklingen av gliom. Samband har setts mellan ökad risk för
gliom och högre ålder för menarke [351, 353-355, 357, 361, 362] samt amning [359, 362], medan
användning av p-piller och hormonsubstitution vid klimakteriebesvär [351, 353-355, 357, 361,
362] samt graviditet [359, 361] har kopplats till lägre risk. Metaanalyser [352, 363] har visat
överensstämmande resultat där tydligast samband ses mellan ålder för menarke och risk för att
utveckla gliom.

13.5 Påverkan av graviditet på progress och överlevnad
vid gliom
Under graviditet produceras hormoner och tillväxtfaktorer. Flera av dessa har som nämnts ovan
tumörstimulerande effekt, enligt experimentella studier, vilket således skulle kunna förklara en
eventuell ökad tillväxt av gliom under graviditeten. Även kvinnans immunförsvar påverkas under
en graviditet, och ökad immunologisk tolerans skulle kunna vara en annan tänkbar förklaring till
eventuell tillväxt. Kunskapen om hur graviditet vid gliom påverkar kliniska symtom, tumörtillväxt
och överlevnad, samt om tumören i sig medför risker och negativa effekter för fostret, grundar
sig på fallrapporter, fallserier och registerstudier. De inkluderade patienterna har varit få till
antalet, samtidigt som genomgångarna är retrospektivt utförda och jämförbara kontroller saknas.
Detta gör att evidensen är av lägre grad och resultaten bör värderas med viss försiktighet.
Sammantaget beskriver flera fallrapporter förekomst av tumörprogress under graviditet [350,
364-368]. Utan kontrollgrupper är det dock svårt att värdera om progress sker hos högre andel
gravida patienter än icke-gravida patienter med gliom. En studie har mätt tumörens
tillväxthastighet före, under och efter graviditet där merparten av tumörerna var gliom grad II
[350]. Resultatet ger en bild av att tillväxthastigheten ökar under graviditeten för att därefter
återgå till nivån som gällde före graviditeten. Avsaknaden av kontrollgrupp gör det dock svårt att
skatta resultatet. Det finns beskrivningar av histopatologiskt verifierad transformation av gliom
till högre malignitetsgrad under graviditet [365]. Det är dock oklart om ökad risk för progress av
tumör under graviditet också påverkar överlevnaden. En nationell registerstudie har inte visat
något samband mellan överlevnad och paritet hos kvinnor med låggradigt gliom som var känt
före graviditeten [364].

13.6 Gliom med klinisk symtomdebut under graviditet
Utöver möjliga hormonella och immunologiska faktorer som förklaring till progress och
symtomdebut av gliom under graviditet framförs också att den vätskeretention och ökade
blodvolym som ses under graviditeten spelar roll för utveckling av kliniska symtom från gliom
med ökat peritumoralt ödem och intrakraniell masseffekt.
Det finns ingen jämförande studie av incidens för gliom mellan gravida och icke-gravida kvinnor
i fertil ålder, och det är oklart om symtom vid gliom debuterar oftare under graviditet än
däremellan. Det vanligaste debutsymtomet tycks vara epileptiskt anfall, men även tecken till
intrakraniell tryckstegring och neurologiska bortfallssymtom förekommer [350, 364, 366-368].
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Såväl låggradiga som höggradiga gliom kan debutera under graviditet. Bland de rapporterade
fallen i litteraturen ses en viss övervikt för höggradiga gliom, cirka 55 %. Det finns också flera
beskrivna fall där kvinnan avlidit under graviditet till följd av intrakraniell tryckstegring och status
epilepticus [367] men senare publicerade fallserier [350, 366] rapporterar inga dödsfall under
graviditet. Det är oklart om patienter med gliom som debuterat under graviditet har sämre
prognos än icke-gravida patienter som diagnostiserats med gliom.
Upptäckt av gliom under graviditet kräver ett multidisciplinärt omhändertagande, inkluderande
neurolog, onkolog och neurokirurg samt mödrahälsovård, obstetriker och anestesiologisk
kompetens. Samverkan rekommenderas för att förebygga akuta situationer och minska
komplikationsrisken för foster och moder. Psykosocialt stöd måste ges till patienter och de
närstående. För allmänna råd, se även Vägledning Cancer i samband med graviditet.
En individuell bedömning måste göras av utredning och kirurgi, och om onkologisk behandling
ska ges, om graviditeten ska avslutas (abort) eller fortgå, och i vilken sekvens behandling ska ges.
Patientens önskemål och tillstånd liksom tumörkaraktäristika måste ingå som underlag i
bedömningen.

13.7 Radiologi under graviditet
13.7.1 DT och MRT hjärna utan och med kontrastmedel under graviditet
13.7.1.1 DT hjärna

Generellt gäller att om möjligt undvika exponering för joniserande strålning under graviditet, och
nyttan med en röntgenundersökning bör vägas mot potentiella risker. DT hjärna ger dock en
obetydlig stråldos till fostret och utförs när det finns välgrundad indikation.
Intravenöst jodkontrastmedel kan ges om detta är nödvändigt för att besluta om behandling
under pågående graviditet. Det finns inga hållpunkter för reproduktionstoxikologiska effekter av
jodkontrastmedel på människa men erfarenheterna är begränsade. Upprepade
jodkontrastmedelsinjektioner skulle kunna påverka fostrets tyreoidea. Det räcker att
tyreoideafunktionen hos det nyfödda barnet kontrolleras i den rutinmässiga screening som utförs
på alla nyfödda.
13.7.1.2 MRT hjärna

Inga skadliga effekter har påvisats på foster efter MRT-undersökning av modern under pågående
graviditet. Dock används försiktighetsprincipen, och MRT-undersökning utförs under graviditet
på välgrundad indikation när det är viktigt för valet av behandling av den gravida kvinnan.
En studie har visat på möjlig ökad risk för intrauterin fosterdöd och neonatal dödlighet vid
gadoliniumbaserade kontrastmedel till gravida kvinnor.
En stor retrospektiv kohortstudie har nyligen kartlagt potentiella negativa effekter på foster/barn
efter injektion av gadoliniumbaserade kontrastmedel till gravida kvinnor (oavsett tidpunkt under
graviditeten). Man påvisade ökad risk för inflammatoriska/infiltrativa hudsjukdomar hos barnet
och ökad risk för fosterdöd eller tidig neonatal död [369]. Djurstudier har visat
reproduktionstoxikologiska effekter vid upprepade höga kontrastmedelsdoser.
Gadoliniumbaserade kontrastmedel ska därför användas under graviditet endast när det är
absolut nödvändigt.
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13.8 Neurokirurgisk behandling under graviditet
Operationsindikationen hos gravida med gliom måste bedömas från fall till fall beroende på
tumörens lokalisation och närhet till funktionsbärande områden, storlek, eventuell tillväxt och
kontrastladdning. Kirurgi rekommenderas framför allt under andra trimestern (vecka 18–28) då
narkosrisken för modern och risken för fostret är lägst. Moderns sjukdom prioriteras framför
fostret, och operation sker oftast utan fosterövervakning.

13.9 Onkologisk behandling under graviditet
Strålbehandling mot intrakraniella tumörer har beskrivits och kan ges. Allmänna
rekommendationer för strålbehandling rekommenderar generellt inte abort om man kan hålla
fosterdosen under 0,1 Gy [370, 371]. Konventionell 3D-konform teknik kan vara att föredra
framför IMRT [371, 372]. Oavsett teknik kommer fostret att exponeras för små stråldoser och
har en ökad risk för leukemi och annan cancerutveckling, samt för missbildningar, men risken är
sannolikt låg vid dessa dosnivåer [370].
Cytostatikabehandling innebär hög risk för teratogen effekt och fosterdöd, och detta gäller
särskilt alkylerande cytostatika, och i första trimestern. Risken för missbildning ligger generellt för
cytostatika upp mot 25 %, beroende på preparat och eventuell kombination av flera preparat.
Efter första trimestern finns inga beskrivningar av ökad missbildningsfrekvens, och barnets hälsa
på lång sikt verkar inte försämras även om det kan förekomma intrauterin tillväxthämning [373,
374]. För patienter med gliom finns otillräcklig evidens. Djurstudier har visat risk för
missbildning och fosterdöd med temozolomid under graviditet [375]. En fallserie beskriver sex
patienter där fostret exponerats för temozolomid och PCV i första trimestern, och alla barnen
föddes fullgångna och friska [373].
Patienter som tidigare i livet behandlats för cancer med strålbehandling och/eller cytostatika har
sämre fertilitet pga. sin cancerbehandling. Detta gäller särskilt vid strålbehandling mot huvudet
och vid höga kumulativa doser av alkylerande cytostatika. Tillgängliga data talar för att risken för
missbildningar dock inte är större än normalt om graviditeten startar mer än 12 månader efter
avslutad behandling [376]. För patienter med gliom måste man särskilt ta hänsyn till risken för
framtida tumörprogress. Se även 14.5 omvårdnand och rehabilitering.

13.10 Förlossningsaspekter
Såväl vaginal förlossning som förlossning med kejsarsnitt rapporteras utan någon entydig
övervikt för en enskild metod. Någon generell riktlinje kan inte ges, utan beslutet får grundas på
en individuell bedömning och samråd mellan berörda discipliner, inkluderande obstetriker och
anestesiolog. Valet av förlossningsmetod påverkas av tumörrelaterade faktorer såsom förekomst
eller avsaknad av synlig intrakraniell tumörvolym med eventuell masseffekt och intrakraniell
tryckstegring, epilepsi eller neurologiska bortfallssymtom.

13.11 Epilepsi och graviditet
Utöver de eventuella risker som tumörsjukdomen i sig för med sig vid graviditet bör även
förekomst av epilepsi hos patienter med gliom uppmärksammas inför graviditet. Behandling av
epilepsi vid hjärntumör under graviditet bör följa samma principer som för epilepsi av annan
genes under graviditet.
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Antiepileptisk behandling ökar risken för fostermissbildning i varierande utsträckning beroende
på preparat. Detta gäller särskilt valproat, vilket helt bör undvikas. Generellt eftersträvas
singelbehandling i så låg dos som möjligt, och behandlingen bör vara välinställd innan graviditet
konstateras.
Ibland finns anledning att under graviditeten justera behandlingen med ledning av
serumkoncentrationer av läkemedel. Detta kräver ingående kunskap om epilepsi och
antiepileptisk behandling under graviditet och bör handläggas av neurolog.
För vidare behandlingsråd hänvisas till lokala rutiner och riktlinjer.

13.12 Etiska aspekter vid gliom och blivande föräldraskap
En inte obetydlig andel av patienterna med gliom är i ålder och fas i livet när det är aktuellt med
familjebildning. Samtal om en eventuell kommande graviditet berör inte enbart medicinska risker
och följder utan även existentiella frågor. Önskan att få barn är för många en viktig del av livet.
Eftersom det inte finns någon botande behandling vid gliom har dock patienten en begränsad
överlevnad. Föräldraskap med samtidig gliomsjukdom väcker därför frågor om liv och död i en
nära relation till varandra. Ett barn kan födas och växa upp med vetskap om att risken finns att
en förälder inte kommer att vara i livet under hela uppväxten.
Det är sjukvårdens uppgift att så långt det är möjligt ge patienten och de närstående tillgänglig
medicinsk information och vid behov erbjuda psykosocialt stöd, för att de ska kunna fatta ett
välgrundat beslut utifrån sin specifika situation.
Existentiella och etiska frågeställningar kan uppfattas som svåra att hantera och bemöta också för
berörd vårdpersonal. Det kan underlätta med ett teambaserat arbetssätt och gemensam
diskussion om uppkomna tankar och känslor samt förhållningssätt inom vårdteamet.

13.13 Antikonceptionell hormonell behandling
Det har inte gått att identifiera studier som har undersökt effekten av hormonell
antikonceptionell behandling hos patienter med känt gliom avseende progress och överlevnad.
Ovan nämnda epidemiologiska studier [351, 353-361] antyder en skyddande effekt av oral
antikonceptionell hormonell behandling mot att insjukna i gliom, men studierna har inte kunnat
visa några skillnader mellan olika behandlingsregimer och behandlingstid. Studierna inkluderar
inte patienter med känt gliom. Några generella råd kan därför inte ges, utan en individuell
bedömning får ske i varje enskilt fall. För generell information om antikonceptionell behandling
hänvisas till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.
De experimentella studier som visat stimulerande effekt av progesteron på gliomceller kan tala
för att det finns risker för kvinnor med gliom att behandlas med gestageninnehållande läkemedel.
Det går inte att fastslå om östrogenkomponenten vid kombinerad hormonell antikonception med
östrogen och gestagen ger en skyddande effekt. Hormonspiral ger en lokal behandling med
gestageneffekt på endometrium och cervix, och medför en serumnivå av gestagen som är lägre än
vid behandling med mini-/mellanpiller, implantat eller p-spruta. Det är oklart om det finns en
nedre gräns för eventuell tumörstimulerande gestagen effekt, och man kan därför inte ange att
hormonspiral inte innebär någon risk för påverkan vid gliom. Eventuell samtidig antiepileptisk
behandling och ökad risk för DVT vid tumörsjukdom bör också beaktas vid valet av
antikonceptionell behandling. Enligt Läkemedelsverkets rekommendation ska patienter med aktiv
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cancer eller behandling för cancer under de senaste 6 månaderna inte behandlas med kombinerad
hormonell antikonception.

13.14 HRT vid klimakteriebesvär
Substitutionsbehandling (Hormone Replacement Therapy) vid klimakteriebesvär ges i form av
både läkemedel med enbart östrogen och östrogen kombinerat med gestagen. Vid huvudsakligen
urogenitala besvär från atrofiska slemhinnor kan lokal behandling eller peroral lågdos östrogen
ges [377].
Det har inte gått att identifiera några studier som har undersökt effekten av HRT hos patienter
med känt gliom avseende progress och överlevnad. Ovan nämnda epidemiologiska studier [351,
353-361] antyder en skyddande effekt av HRT mot att insjukna i gliom, men de har inte kunnat
visa skillnader mellan olika behandlingsregimer eller behandlingstider vid HRT. Studierna
inkluderar inte patienter med känt gliom. Några generella råd kan därför inte ges utan en
individuell bedömning får göras i varje enskilt fall. Man bör överväga alternativa behandlingar,
såsom SSRI och SNRI samt icke-medicinska behandlingar.
Avsaknad av evidens vid gliom gäller även för växtbaserade läkemedel med bland annat
östrogena substanser från växtriket (fytoöstrogener). I Sverige finns två godkända växtbaserade
läkemedel som innehåller extrakt från jordroten av silverläkeax, cimicifuga racemosa.
Verkningsmekanismen är oklar men man tror inte att de har någon betydande östrogen effekt.
Eventuella risker vid gliom är inte studerade.

13.15 Könsdysfori, könsbekräftande vård
Det har inte gått att identifiera några studier som har undersökt effekten av hormonell
behandling vid könsdysfori hos patienter med känt gliom avseende progress och överlevnad.
Några generella råd kan därför inte ges utan en individuell bedömning får göras i varje enskilt fall.
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KAPITEL 14

Omvårdnad och rehabilitering
Rekommendationer:
 Patienten bör få information om rehabiliteringsinsatser, från misstanke om hjärntumör eller
ryggmärgstumör och kontinuerligt under sjukdomsförloppet.
 Patienter bör erbjudas specialiserad neurologisk rehabilitering.
 Rehabiliteringen bör ske tillsammans med ett multiprofessionellt team som har kunskap
om både neurologisk rehabilitering och cancerrehabilitering.
 Omsorg och rehabilitering ska riktas mot kognitiva, fysiska och existentiella behov hos
både patient och närstående.

14.1 Kontaktsjuksköterska
Den nationella cancerstrategin styrker att varje patient ska erbjudas en kontaktperson på den
cancervårdande kliniken, med syftet att förbättra informationen och kommunikationen mellan
patienten och vårdenheten och stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU
2009:11). Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt (hälso- och sjukvårdslagen
1982:763).
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en gemensam generell beskrivning
av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Den finns att läsa på
http://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
Att patienten har erbjudits en namngiven kontaktsjuksköterska ska dokumenteras i patientens
journal och om möjligt registreras i kvalitetsregister. Kontaktsjuksköterskan ska vara tillgänglig
oavsett i vilket skede i sjukdomsförloppet patienten befinner sig. Detta innebär att patienten kan
behöva en kontaktsjuksköterska på flera olika kliniker under vårdtiden.

14.2 Min vårdplan
En individuell skriftlig vårdplan, kallad 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). Läs mer på http://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/

14.3 Aktiva överlämningar
Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vård- och
omsorgsgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patienten och de 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
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mottagande instans bekräftat att de tagit kontakt med patienten. Uppstartade åtgärder och
insatser inom omvårdnad, palliation och cancerrehabilitering ska fortsätta följas upp, utvärderas
och dokumenteras i Min vårdplan.

14.4 Löpande rehabilitering för patienter med CNStumörer
Rehabilitering syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella
följderna av en cancersjukdom samt av hjärn- eller ryggmärgsskadan och dess behandling.
Specialiserad neurologisk rehabilitering är särskilt viktigt för patienter med tumörsjukdomar i hjärna och
ryggmärg eftersom i princip alla drabbas av neurologiska funktionsnedsättningar. Insatserna ska ge

patienten och de närstående stöd och förutsättningar för att leva ett så bra liv som möjligt. Se
Nationellt vårdprogrammet för cancerrehabilitering (2019) och [378].

14.4.1 Regelbunden behovsbedömning för patienter och närstående
Neurologisk rehabilitering och cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen, från
misstanke om tumör i hjärna eller ryggmärg och framåt. Behovet av rehabilitering ska därför
bedömas regelbundet. Det är viktigt att lyssna på patienten och de närståendes behov av
professionella insatser och stöd och att skilja på besvär och behov. Patienten och de närstående
ska återkommande få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser
som kan erbjudas. I patientens skriftliga vårdplan, Min Vårdplan, ska neurologisk rehabilitering
och cancerrehabilitering ingå.
Såväl patienter som närstående kan omfattas av rehabiliteringsinsatser. Närstående kan vara
exempelvis partner, barn, förälder, syskon eller annan person som patienten anser sig ha nära
relation till. Rehabiliteringsinsatserna kan erbjudas i öppenvård eller slutenvård, i hemmiljö eller
dagvård, beroende på patientens önskemål och behov.
Lämpliga tillfällen för bedömning av rehabiliteringsbehov kan vara:
 då patienten får diagnosbeskedet
 då patienten först kommer i kontakt med en ny vårdgivare
 i samband med ingrepp (operation, biopsi etc.)
 i samband med inskrivning i och utskrivning från specialistvård
 i samband med att behandlingar inleds, följs upp och avslutas
 i samband med övergång från en vårdgivare till en annan
 i samband med att man ger besked om sjukdomsprogress eller -regress, ändrade
behandlingar eller resultat av medicinska utredningar.

14.4.2 Grundläggande och specialiserad rehabilitering
Rehabiliteringens huvudsakliga mål är att förebygga komplikationer, återhämta funktioner,
förstärka självständighet, återhämta sociala funktioner och familjeroll och förbättra livskvaliteten,
vilket ska ske i nära samarbete med den behandlingsansvariga kliniken [378].
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All personal inom hälso- och sjukvården ska göra grundläggande behovsbedömningar och ge
grundläggande insatser inom cancerrehabilitering. Vid mer avancerade behov ska patienten alltid
erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis
kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, logoped och dietist. Även andra professioner
såsom sjuksköterska, läkare och tandläkare kan arbeta specialiserat med cancerrehabilitering.
Patienter med malign hjärntumör har både en cancersjukdom och en förvärvad hjärnskada.
Utöver cancerrehabilitering finns därför behov av specialiserad neurologisk rehabilitering som
sker i multidisciplinära team. Flera studier visar att patienter med hjärntumörer kan tillgodogöra
sig funktionell rehabilitering på liknande sätt som patienter med neurologiska störningar efter
stroke och traumatiska hjärnskador [379]. Neurologisk rehabilitering i slutenvård i tidigt skede
efter neurokirurgi har i studier visat bättre effekt på funktions- och aktivitetsförmågan, jämfört
med andra former av rehabilitering. Patienter med maligna hjärntumörer kan uppnå resultat av
rehabilitering som är jämförbara med andra sjukdomar/skador i centrala nervsystemet såsom
stroke och traumatisk hjärnskada [380].
Det finns vissa aspekter som skiljer rehabilitering av ryggmärgstumörer från typisk
ryggmärgsskaderehabilitering, exempelvis förbättringspotential och utfall av rehabilitering,
tillgång till rehabilitering, progression av tumör och sekundära symtom till tumören. Trots dessa
skillnader ses en signifikant funktionsförbättring hos patienter med ryggmärgstumörer när de får
tillgång till anpassad rehabilitering [381]. Studier visar att patienter med ryggmärgstumör bör få
specialiserad rehabilitering i större utsträckning än vad de erbjuds i dag, för att få bästa möjliga
resultat [382].

14.5 Omvårdnad
Omvårdnad innebär att basala och personliga behov tillgodoses, att patientens egna resurser
tillvaratas för att bevara eller återfinna optimal hälsa och att tillgodose patientens olika behov av
vård. Omvårdnaden blir individuell för varje enskild person. Gemensamt för alla patienter är
behovet av att få anpassad information utifrån sina egna behov och önskemål, och därigenom
uppnå ökad delaktighet. För att stärka patientens upplevelse av en god och trygg vård med hög
kvalitet krävs inte enbart medicinska insatser utan också adekvata omvårdnadsinsatser, både
allmänna och specifika. Den allmänna omvårdnaden är oberoende av sjukdom och medicinsk
behandling, medan den specifika omvårdnaden är knuten till och kräver kunskap om den aktuella
sjukdomen och dess behandling. Läs mer om allmän omvårdnad vid cancersjukdom i Nationellt
vårdprogram för cancerrehabilitering (2019).
För postoperativ omvårdnad, se avsnitt 10.1.6 Neurokirurgisk sårvård.

14.5.1 Specifik omvårdnad och rehabilitering
Patienter med tumörer i centrala nervsystemet, dvs. i hjärna och ryggmärg, har specifika,
komplexa omvårdnadsbehov under hela sjukdomsperioden, vilket ställer krav på att
omvårdnadspersonalen har kunskap i neurokirurgisk, neurologisk och onkologisk omvårdnad.
Likaså kräver rehabilitering av dessa patienter kunskap inom både neurologisk rehabilitering och
cancerrehabilitering. Det är av yttersta vikt med tidig och aktiv rehabilitering vid neurologiska
bortfall.
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Patientens symtom varierar beroende på var tumören är lokaliserad i hjärnan eller ryggmärgen,
och därmed måste omvårdnads- och rehabiliteringsbehoven och insatserna anpassas efter varje
drabbad individ.
Många patienter får omfattande och sammansatta funktionsnedsättningar (motoriska, kognitiva
m.m.) vilket leder till förändrade livsvillkor med krav på stora omställningar i livet för både
patienterna och deras närstående.

14.5.2 Kommunikation
Beroende på hjärntumörens lokalisation kan kommunikationsproblem uppstå, såsom afasi eller
dysartri. Kommunikationsproblem kan även uppstå vid kognitiva nedsättningar, se avsnitt 14.5.3.
Om en patient har tumör i ryggmärgen som medfört att patienten har trakeostomi behöver en
talventil kopplas på för att patienten ska kunna kommunicera [383].
Vid synfältsbortfall finns det risk att patienten inte kan läsa och därmed inte ta till sig skriftlig
information. Se avsnitt 6.2.6.1 Synstörning.
14.5.2.1 Åtgärd omvårdnad

För att underlätta kommunikationen med patienten är det viktigt att ta en sak i taget, tala
långsamt och ge patienten tid att tänka efter och tid att ge ett svar.
För att underlätta patientens förståelse är det viktigt att anpassa informationen efter behov, att ge
muntlig och/eller skriftlig information och att följa upp för att säkerställa att patienten förstått
[384].
För omvårdnadsrutiner vid talventil, se https://www.vardhandboken.se/vard-ochbehandling/luftvagar/trakeostomi/trakealkanyler-och-rengoring/
14.5.2.2 Åtgärd rehabilitering

Bedömning av kommunikationsnedsättning bör utföras av logoped [385]. Logopeden bedömer
och tränar bl.a.:
 afasi – hur väl patienten kan ta till sig kommunikation (impressiv afasi) och hur väl
patienten kan uttrycka sig (expressiv afasi)
 dysartri (nedsatt förmåga att artikulera)
 röststyrka.
Logopeden kan använda sig av alternativ och kompletterande kommunikation [386], med hänsyn
till patienten och hens resurser/problem samt olika kommunikativa redskap och omgivningen.
Vid synfältsbortfall är det viktigt att träna strategier såsom att söka av rummet/omgivningen eller
följa blicken med handen över papper för att minska risken för att patienten ska missa
information från omgivningen.

14.5.3 Kognition
Oberoende av var tumören sitter i hjärnan kan patienten besväras av kognitiva svårigheter i form
av psykomotorisk långsamhet, minnesstörning och svårigheter med koncentration och
uppmärksamhet. Andra kognitiva svårigheter kan vara mer relaterade till tumörens lokalisation
och storlek. Följande är exempel på kognitiva besvär som är kopplade till en specifik lokalisation:
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 högersidigt lokaliserad tumör kan ge symtom såsom neglekt, spatiala svårigheter och
nedsatt insiktsförmåga.
 vänstersidigt lokaliserad tumör kan ge symtom såsom apraxi och afasi.
 frontalt lokaliserad tumör kan ge symtom såsom impulsivitet, nedsatt initiativförmåga,
personlighetsförändring och exekutiva svårigheter.
 vid tumör i temporallob eller parietallob kan patienten drabbas av olika former av agnosi,
t.ex. svårighet att känna igen objekt, former eller ljud [387].
Kognitiva funktionsnedsättningar har en negativ inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten,
speciellt om de kognitiva besvären påverkar förmågan att genomföra dagliga aktiviteter, ger
nedsatt självständighet eller gör att patienten inte kan återgå till arbete [387]. Patienters kognitiva
svikt försämras ofta allt eftersom sjukdomen progredierar [388]. Screening av kognitiva besvär
behövs under hela sjukdomsförloppet, tillsammans med riskbedömningar [389].
14.5.3.1 Åtgärd omvårdnad

Hur patienten och de närstående tar till sig information kan påverkas av faktorer såsom
kognition, psykiskt mående och en rådande krissituation. Det är viktigt med återkommande
information och uppföljande samtal för att säkerställa att patienten tagit till sig information.
”Förstå mig rätt” är en metod som är baserad på ”teach back” och är ett bra sätt för att få
bekräftat vilken information patienten tagit till sig, läs mer om teach back på
https://www.vgregion.se/forstamigratt. Andra tips i mötet med patienten kan bland annat vara
att strukturera information, ge information stegvis i rimlig omfattning, begränsa störande brus
och använda minnesstöd i form av listor och ljudfiler. För mer information, se Vårdhandboken
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-ochomsorg/bemotande-av-personer-med-funktionsnedsattning/omgivningens-bemotande/
14.5.3.2 Åtgärd rehabilitering

Kognitiv bedömning är viktig för att hjälpa patienten och de närstående att förstå vilka resurser
och svårigheter som påverkar och begränsar patienten och vilka åtgärder som kan underlätta
deras livssituation. För att utreda omfattningen behöver både kognitiv screening och
aktivitetsbedömning utföras samt kompletteras genom samtal med patient och närstående.
Kognitiv screening kan utföras av flera yrkesgrupper, bland annat arbetsterapeut eller
neuropsykolog. Exempel på kognitiva screeningtest är MOCAKSB eller COGNISTAT. Förslag
på instrument för kognitiv aktivitetsbedömning: PRPP (Perceive Recall Plan Perform), ADLtaxonomins kognitiva checklista eller AMPS (Assessment of Motor and Process Skills).
Neuropsykologisk utredning är speciellt viktig för patienter med låggradiga hjärntumörer, för
denna patientgrupp kan gradvis försämras kognitivt under en längre tidsperiod.
Patienter med hjärntumör kan tillgodogöra sig traditionell kognitiv rehabilitering. Träningen kan
ske individuellt eller i grupp och träningsprogrammen utformas efter patientens behov [379, 390,
391]. Träning som är inriktad på att öka patientens insikt är central vid kognitiv rehabilitering
[392]. Träningsprogram kan vara inriktade på specifika uppgifter för att återfå funktion eller för
att lära sig kompensera för sin funktionsnedsättning. Patienter med kognitiv nedsättning kan ha
svårt att förstå instruktioner och behöva hjälp med guidning i aktiviteter. Träningen kan också
vara inriktad på uppmärksamhetsträning.
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Patienten kan erbjudas träning av kompensatoriska minnesstrategier för att underlätta i
vardagen[393]. Kognitiv träning kan förbättra hjärntumörpatienternas uppmärksamhet och
arbetsminne, vilket kan återspeglas i bättre funktioner i vardagen. Yngre patienter kan lättare
tillgodogöra sig kognitiv rehabilitering [387, 394].
Kognitivt stöd i form av hjälpmedel kan användas vid nedsatt minnesförmåga, tidsuppfattning
och problemlösningsförmåga. Digitala hjälpmedel eller kalender kan användas för att skapa
struktur och på så vis få en mer fungerande vardag [395]. Evidens stärker användningen av
digitala hjälpmedel när patienten har fått träna på att hantera sitt kognitiva hjälpmedel [396].
Åtgärder i tre steg vid nedsatt kognitiv förmåga:
 Ge insiktshöjande åtgärder. Patienten får utföra en känd aktivitet och först uppskatta hur
det kommer att gå. Hen får också misslyckas i en ”för svår” aktivitet som föreslås av
patienten själv. Konfrontera patienten och reflektera. Videofilma eventuellt aktiviteten.
 Återträna funktion. Åtgärden handlar om funktionsträning, att återinlära aktiviteter
genom at nöta in och repetera.
 Kompensera. Man anpassar miljön eller uppgiften, bl.a. genom att utprova hjälpmedel. I
åtgärden ingår också strategiträning: Ta fram en lämplig strategi, träna in denna, och träna
sedan samma strategi i andra situationer. Det kan vara att använda en checklista vid
planering eller ta referenspunkter för att hitta [15, 394].
Tabell 21. Strategier vid kognitiva svårigheter [392, 394].
Problematik→

Spatialt

Neglekt

Apraxi

Åtgärd↓
Medvetandegöra

x

Referenspunkter i miljön

x

Poängtera höger/vänster

x

Verbal guidning

x

Fysisk guidning

x

Avsökning med känsel

x

Minimera antal föremål

x

x

Exekutiv
förmåga

Uppmärk
samhet

Minne

x

x
x
x

Avskärma från yttre stimuli

x

Stimulera negligerad sida

x

Avsöka med syn

x

Återkommande strategier

x

x

Minska verbala instruktioner

x

Härma rörelser

x
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Anpassa aktivitet efter förmåga

x

Identifiera när förmågan brister

x

Korta träningspass, pausa ofta

x

Repetera information

x

En sak i taget

x

Struktur och rutiner

x

x

x
x

Associera ”minneskrok”

x

Prata högt för sig själv/använd

x

fler sinnen
Almanacka/dagbok/checklista

x

x

Ge skriftlig information

x

x

14.5.4 Personlighetsförändring
Rekommendationer:
Personlighetsförändring kan debutera som första och enda tydliga symtom vid hjärntumör.
Bland tidiga symtom kan man t.ex. se följande:
 Känslomässigt kan personen upplevas mer flack eller irritabel.
 Minskat intresse för omgivningen och aktiviteter, minskad empati eller förändrat omdöme
 Närstående kan observera förändringen utan att förstå. Den drabbade personen kan vara
omedveten om förändringen.
Vårdpersonal bör informera om vanliga symtom och förklara att förändringen kan vara
orsakad av sjukdomen.
Patienten kan därigenom få förklaring till och bli medveten om omgivningens upplevelser.
Närstående bör erbjudas stöd av kontaktsköterska, kurator eller psykolog.
Förändring av patientens personlighet kan vara inledande symtom på hjärntumör och tillta under
sjukdomsförloppet. Personens känsloliv och vilja förändras, vilket patienten själv kan vara
omedveten om. Ofta kan närstående notera subtila förändringar som att patienten är mer
inåtvänd, initiativlös och passiv. Patienten kan upplevas som känslomässigt avtrubbad, mindre
empatisk eller kylig, vilket kan påverka psykosociala relationer. Detta kan även vara svårt att
uppmärksamma för vårdpersonal och därför är det viktigt att patienten och de närstående får
information om vad personlighetsförändring kan innebära och att det kan orsakas av tumören
[16]. Se även avsnitt 6.2.3 Personlighetsförändring.
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14.5.4.1 Åtgärd omvårdnad

Omvårdnadsåtgärder vid personlighetsförändring syftar främst till att stödja närstående och
vårdpersonal runt patienten. De närstående är ofta särskilt drabbade och behöver därför mycket
stöd och stödjande samtal med kontaktsjuksköterska, kurator eller psykolog. Det är viktigt
att informera omgivningen om att patienten inte alltid själv är medveten om sin
personlighetsförändring. Det är också viktigt att patient och närstående fortsätter att leva ett så
"normalt" liv som möjligt, med endast mindre anpassningar av den dagliga livsföringen för att
skapa trygghet.
14.5.4.2 Åtgärd rehabilitering

Patient och närstående bör erbjudas stödjande samtal med kurator eller psykolog. Samtalen kan
ske enskilt med patienten respektive de närstående, eller tillsammans.

14.5.5 Andning/cirkulation
På grund av inaktivitet finns en ökad risk för svullna underben, och det finns en ökad risk för
tromboser i ben och lungor hos patienter med tumör i hjärnan [397]. Risken är ökad oavsett om
patienten är uppegående eller inte och oberoende av om de har förlamningssymtom eller inte, se
avsnitt 12.3 Tromobembolisk sjukdom.
Hypertoni och tromboser kan förekomma som biverkan av kortisonbehandling, se avsnitt
12.1.4.6 Hypertoni och avsnitt 12.3 Tromobembolisk sjukdom.
En tumör i ryggmärgen kan påverka andningsfunktionen i olika grad beroende på var och i vilken
omfattning ryggmärgen är skadad. Risken för andningsproblem är störst hos personer med
tetraplegi [398].
Patienter med ryggmärgsskada (i och ovan nivå T6) kan drabbas av autonom dysreflexi, varvid
patienten kan drabbas av akut cirkulatorisk påverkan med främst blodtrycksstegring och/eller
bradykardi i samband med starka sensoriska stimuli, oftast blås- och tarmfyllnad och smärta.
14.5.5.1 Åtgärd omvårdnad

Patienten bör använda stödstrumpor vid behov. Det är viktigt att informera patienten och de
närstående om risker och symtom vid tromboser och att sätta in snar och adekvat undersökning
och behandling efter eventuell upptäckt. Informera om förebyggande åtgärder och uppmana
patienten att vara observant på eventuell försämring om hen fått en trombos.
Informera patienten om att han eller hon själv kan göra mycket för att bibehålla en bra
lungfunktion samt att hitta alternativa strategier för att hålla luftvägarna rena från sekret när
hostförmågan är nedsatt. Patienten behöver också vara uppmärksam på symtom på en
begynnande luftvägsinfektion [398].
Informera patienten om olika sätt att förebygga autonom dysreflexi genom att kontrollera
blåstömning och undvika förstoppning, trånga kläder och skor.
14.5.5.2 Åtgärd rehabilitering

Andningsgymnastik med motståndsandning och ”huffing” har visat sig gynnsamt för personer
med nedsatt andningsfunktion på grund av neurologisk sjukdom [399]. ”Huffing” är en forcerad
utandning med öppen glottis, patienten instrueras att blåsa imma på en spegel genom att ljuda
”o”.
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Patienter med tumör cervikalt i ryggmärgen som får begränsad andningsfunktion kan behöva
hjälp att slemmobilisera med medicinteknisk apparatur, t.ex. CoughAssist [400]. CoughAssist kan
kopplas via både ansiktsmask och trakeostomi.

14.5.6 Nutrition
Nutritionen har stor betydelse för patientens fysiska funktion och välmående men också för
faktorer som kan påverka hur väl man klarar av att hämta sig efter den onkologiska behandlingen.
Patienter med cancer har generellt ett ökat proteinbehov. Undernäring minskar livskvaliteten
betydligt och orsakas av nedsatt aptit, illamående, smakförändringar och problem i munhåla och
svalg.
Nutritionsproblem kan förekomma beroende på tumörens lokalisation och på grund av den
behandling som ges. Viktuppgång, hyperglykemi, svampinfektion i munhålan och gastrit är
vanliga biverkningar vid kortisonbehandling som påverkar patientens nutrition, se avsnitt 12.1
Understödjande vård. Viktuppgång på grund av kortisonbehandling kan vara en primär biverkan
men kan också vara sekundärt till ökad aptit. Hos patienter med tumör i hjärnan finns risk för
både viktuppgång och viktnedgång. Under onkologisk behandling rekommenderas patienten att
hålla sin vikt för att ha bästa förutsättningar att genomgå behandlingen; det rekommenderas även
att undvika antioxidanter som kan minska strålbehandlingens effekt.
Vanliga biverkningar vid cytostatikabehandling som kan påverka nutritionen kan vara illamående,
kräkningar, sköra slemhinnor i munnen, nedsatt salivproduktion och petekier i munnen på grund
av låga trombocytvärden [401].
Riskbedömning av nutritionsstatus [385]
 Uppmärksamma besvär med tidsuppfattning. Patienten kan glömma bort att äta och dricka,
vilket kan leda till undernäring och uttorkning.
 Uppmärksamma synfältsbortfall eller neglekt. Patienten kan behöva hjälp att anpassa
matsituationen.
 Uppmärksamma sväljningssvårigheter. Patienten bör undersökas av logoped för
bedömning.
14.5.6.1 Åtgärd omvårdnad

Kontaktsjuksköterskan utför vid behov riskbedömning av nutritionsstatus och kontaktar dietist
om det behövs. Uppmärksamma risk för viktuppgång vid kortisonbehandling och ge
förebyggande kostråd, exempelvis att ha regelbundna måltider och god kosthållning.
Illamående, kräkningar och smakförändringar kan förekomma vid förhöjt intrakraniellt tryck och
vid cytostatikabehandling. Det är viktigt att vara lyhörd för vilket illamående patienten upplever
och ger uttryck för. Nutritionsstatus måste därför bedömas regelbundet samt vid behov kontakta
dietist. Vid illamående under cytostatikabehandling bör antiemetika ordineras, och det kan också
tas för att förebygga illamående.
Det är viktigt med noggrann munhygien och regelbunden bedömning av munstatus, enligt till
exempel ROAG (https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventivomvardnad/munhalsa/riskbedomning-av-ohalsa-i-munnen/).
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14.5.6.2 Åtgärd rehabilitering

Patienter med misstänkta sväljningssvårigheter bör undersökas av logoped för bedömning.
Logopeden kan ge rekommendationer om konsistens på mat och dryck och informera samt träna
patienten till säkrare sväljning.
Patienter med neglekt kan behöva hjälp att anpassa matsituationen [392]. Genom att markera
tallriken eller brickan kan patienten söka av det avgränsade området och hitta maten på tallriken.
Vid nedsatt handfunktion kan det vara svårt att greppa och äta med bestick. Anpassade bestick
eller universalband till besticken kan underlätta. Arbetsterapeuten kan informera och ge tips om
hjälpmedel vid matsituationen.

14.5.7 Elimination
Förstoppning är vanligt som resultat av bland annat cytostatikabehandling, minskad fysisk
aktivitet, förändrad kost, illamående, smärtor och opioidbehandling eller som biverkan av andra
läkemedel.
Vid tumör i hjärnan kan blåsdysfunktion, såsom urinträngningar och -inkontinens, uppkomma
[402]. Blåsdysfunktion kan öka i samband med sjukdomsprogress och bör utredas [403].
Patienter med tumör i ryggmärgen kan drabbas av både blås- och tarmdysfunktion. Oförmåga att
tömma blåsan och/eller tarmen, eller problem med urin- och/eller avföringsläckage, kan minska
livskvaliteten hos dessa patienter. Graden av dysfunktion är beroende av tumörens nivå och
omfattning [398, 404]. Se även 14.5.5 Andning/cirkulation.
14.5.7.1 Åtgärd omvårdnad

Under sjukhusvård bör tarmfunktionen dagligen dokumenteras. Patienten bör informeras om
adekvata åtgärder för att minska risken för förstoppning/diarré, se Nationellt vårdprogram för
cancerrehabilitering (2019) https://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/gallande-vardprogram/7.-symtomlindring#7.11tarmproblem
Regelbunden tarmtömning är viktigt och det kräver kontroll av kost och motion/rörelse.
Inkontinenshjälpmedel och tarmreglerade medicinering är också nödvändigt för många. Vid
problem med tarmen bör man göra en förändring åt gången och utvärdera resultatet innan en ny
åtgärd sätts in. Ibland tar det 4–6 veckor innan resultatet kan utvärderas fullt ut [398].
Vid behov kan man skriva remiss till en uroterapeut. Den ideala blåsregimen ska vara så enkel
som möjligt att genomföra samtidigt som risken för komplikationer minimeras. Se avsnitt 12.9.
14.5.7.2 Åtgärd rehabilitering

En sammanställning av studier visar att fysisk träning kan förbättra flera olika symtom hos
cancerpatienter, däribland förstoppning [405].

14.5.8 Fysisk aktivitet
Det kan finnas flera orsaker till att personer med tumör i hjärna eller ryggmärg kan ha svårt att
upprätthålla sin normala fysiska funktion, t.ex. pareser, fatigue och kognitiv funktion.
Muskulaturen kan även försvagas av långvarig kortisonbehandling, s.k. kortisonmyopati, då det
framför allt är stora muskelgrupper såsom lårmusklerna som påverkas, se avsnitt 12.1.4.5
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Kortisonmyopati. Fysisk aktivitet är viktigt för att motverka negativa effekter av sjukdomen och
dess medicinska behandling, vilket har lyfts fram under de senaste åren. Fysisk aktivitet under och
efter onkologisk behandling har positiva effekter på fysisk funktion, hjärntrötthet och andra
aspekter av livskvaliteten, se Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (2019),
https://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/gallande-vardprogram/10.-fysisk-aktivitet-ochtraning/
Fysisk aktivitet kan även utföras som egen vård, se avsnitt 15.4.3
Vid tumör i ryggmärgen kan patienter utveckla spasticitet som innebär att spinala reflexer ersätter
normal muskelaktivitet. Spasticiteten kan hindra funktioner genom ofrivilliga kloniska och
toniska muskelkontraktioner men även underlätta t.ex. stående funktion där patienten kan stå just
med hjälp av sin spasticitet [406].
14.5.8.1 Åtgärd omvårdnad

Det är viktigt att informera patienten om positiva effekter av fysisk aktivitet såsom förbättrad
livskvalitet, minskad hjärntrötthet, bättre psykisk hälsa och minskat illamående. Fysisk aktivitet är
också viktigt för att minska risken för inaktivitetsrelaterade komplikationer och förlust av
muskelmassa, och för att bibehålla rörlighet. Det är även viktigt att prata om behovet av
återhämtning. Vid behov bör man kontakta arbetsterapeut och fysioterapeut.
https://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/gallande-vardprogram/10.-fysisk-aktivitet-ochtraning/
Vid behov kan patienten också remitteras till ett team med inriktning på neurologisk
rehabilitering. Sådana team finns antingen på en specialistklinik eller i primärvården; det ser olika
ut i olika regioner i landet och beroende av patientens diagnos och prognos.
Spasticitet kan förekomma hos patienter med tumör i ryggmärgen. Kontaktsjuksköterskan bör
uppmärksamma om symtom uppkommer eftersom spasticitet kan kräva medicinsk behandling
[407].
14.5.8.2 Åtgärd rehabilitering

Fysisk funktionsnivå bör bedömas av fysioterapeut. Bedömningar utförs med mätinstrument
enligt rådande evidens och klinisk praxis. Åtgärder som sätts in ska vara individuellt utformade i
linje med patientens mål i rehabiliteringsplanen. Målet kan vara att öka eller bibehålla funktioner
alternativt att träna kompensatoriskt för bortfall av funktioner (t.ex. vid synfältsbortfall eller
neglekt).
Många studier visar att fysisk aktivitet och träning är betydelsefullt för att motverka biverkningar
av cancerbehandling och symtom av cancersjukdomar i alla stadier, och kan bidra till ökad
självkänsla och livskvalitet [408, 409].
Tidig och individuellt anpassad fysisk träning resulterar i en betydande funktionell vinst för
patienter med höggradiga gliom liksom för patienter med tumörer i ryggmärgen [380, 410-414].
Information om lämplig träningsnivå kan ges av fysioterapeut, kontaktsjuksköterska eller läkare.
FYSS är en evidensbaserad handbok med rekommendationer om fysisk aktivitet, bland annat vid
cancersjukdom och ryggmärgsskada [406, 415].
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Ofta kan personer med låggradiga tumörer klara av att träna inom ramen för friskvård eller
primärvård, om de får stöd. Ett verktyg att använda som hjälp är Fysisk aktivitet på recept (FaR)
[415], vilket kan ombesörjas och följas upp av fysioterapeut, kontaktsjuksköterska eller läkare.
Spasticitet pga. tumör i ryggmärgen kan bl.a. minskas med hjälp av fysisk aktivitet och fysioterapi
för att häva den spinala reflexen [407].

14.5.9 Aktiviteter i dagliga livet och återgång i arbete
Vid hjärntumör eller tumör i ryggmärg kan patientens aktivitetsnivå påverkas av fysiska eller
kognitiva besvär. Patientens roller och vanor kan förändras på ett negativt sätt, och miljön som
patienten befinner sig i kan bli ett hinder för personens autonomi. Vardagliga aktiviteter såsom
personlig vård, hushållsarbete, fritidsintressen eller deltagande i samhällslivet kan begränsas. Såväl
kognitiva som fysiska funktionsnedsättningar kan medföra risksituationer i både hemmet och
närmiljön. Det är viktigt att uppmärksamma att variationen är stor mellan olika patienter vad
gäller ”time of life” och ”time of disease” [416].
14.5.9.1 Åtgärd omvårdnad

Om patienten behöver stöttning i ADL, kan kontaktsjuksköterskan sammankalla till SIP-möte
(samordnad individuell plan) för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommun, primärvård
och landsting när en patient behöver insatser från flera vårdgivare.
Kontakt med rehabkoordinator eller kurator kan tas om patienten behöver stödjande insatser vid
återgång till arbete eller studier.
14.5.9.2 Åtgärd rehabilitering

Patientens aktivitet utifrån funktionsnivå kan bedömas genom att observera personlig vård eller
komplexa vardagliga aktiviteter. Vid bedömningen undersöks graden av insikt, initiativförmåga,
motivation, vilja, ork och förmåga att bemästra problem. Bedömningarna är en viktig grund för
att kunna individanpassa interventionerna samt hjälpa patienten och de närstående att förstå
patientens svårigheter och resurser. Vid ansökan om kommunala hjälpinsatser eller personlig
assistans används bedömningarna som underlag för att komma fram till patientens
assistansbehov. Boendebedömning, utprovning av hjälpmedel och bostadsanpassning bör
övervägas och vid behov genomföras.
Arbetsterapi ökar förmågan att utföra dagliga aktiviteter i och utanför hemmet samt leder till ökat
deltagande i sociala sammanhang [413]. Behandlingen kan bestå av uppgiftsspecifik träning i
aktiviteter som är meningsfulla för patienten, allt från träning i att klä på sig till att handla, hantera
mobilen eller sköta arbetsrelaterade uppgifter.
Bedömning av arbetsförmåga och arbetsförberedande rehabilitering är viktigt för att underlätta
återgång i arbete eller studier. Neuropsykologisk bedömning och multidisciplinär rehabilitering är
viktiga åtgärder i denna process och bör ske i nära samarbete med Försäkringskassan,
arbetsförmedling, företagshälsovård och arbetsgivare.

14.5.10

Trötthet och sömn

Sömnstörningar är vanligt förekommande hos patienter med hjärntumör och påverkar ofta
dagliga aktiviteter och livskvalitet negativt och bör bedömas rutinmässigt [397].
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Sömnstörningar kan uppstå vid kortisonbehandling, oro och ångest. Det är också vanligt
förekommande med trötthet som biverkan av onkologisk behandling och strålbehandling är den
vanligaste orsaken till sömnstörningar hos patienter med hjärntumör [397].
14.5.10.1 Åtgärd omvårdnad

Patienten och närstående bör informeras om att rapportera problem kring sömnen till ansvarig
läkare eller sjuksköterska så att adekvata åtgärder kan vidtas.
Om patienten har sömnbesvär och samtidigt står på kortisonbehandling är det bra att om möjligt
tidigarelägga kvällsdosen för att minska risken för fortsatta sömnbesvär, se avsnitt 12.1.4.1
Sömnstörningar.
Vid ökad trötthet dagtid på grund av störd nattsömn kan patienten tipsas om följande:
 Försök att planera aktiviteter till den tid på dagen då du har som mest energi.
 Prioritera att göra det som känns meningsfullt och lustfyllt.
 Var fysiskt aktiv.
 Vid behov av vila på dagen rekommenderas flera korta vilopauser i stället för en lång.
14.5.10.2 Åtgärd rehabilitering

Beprövad erfarenhet har visat att positionering och viloställningar kan hjälpa patienten att
slappna av och avlasta utsatta kroppsdelar. Positioneringskudde används för patienter som inte
kan vända sig själv i sängen. Syftet med viloställningar är bland annat att stimulera sensorik,
normalisera tonus och öka uppmärksamhet samt förebygga smärta, stelhet och svullnad.

14.5.11

Hjärntrötthet

Hjärntrötthet är vanligt förekommande hos patienter med primära hjärntumörer [417, 418],
oavsett tumörtyp och malignitetsgrad, och upplevs ofta som mycket hämmande för
välbefinnandet [419] Dåligt funktionsstatus verkar vara den främsta riskfaktorn för hjärntrötthet
[420].
Till skillnad från andra typer av trötthet innebär hjärntrötthet att patienten blir uttröttad efter
mental ansträngning, och det kräver betydligt längre återhämtning än normalt. Energin och orken
avtar också mycket snabbare och kraftigare än normalt. Det är framför allt förmågan att behålla
uppmärksamhet och koncentration under en längre tid som försämras markant. Vid hjärntrötthet
kan vardagsaktiviteter bli övermäktiga, såsom att delta i samtal, handla och läsa tidningen [421].
Andra symtom som kan uppstå vid hjärntrötthet är nedsatt koncentration, irritation, mindre
stresstålighet och tanketröghet. Hjärntrötthet tillsammans med andra symtom såsom smärta,
ångest, sömnsvårigheter och svaghet kan öka symtomens svårighetsgrad [422].
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Tabell 22. Strategier vid hjärntrötthet [43, 421].

14.5.11.1 Åtgärd omvårdnad

Stöd patienten i att prata med och förklara för närstående om sina besvär med hjärntrötthet som
inte syns utåt men som ofta upplevs som väldigt begränsande i vardagen, för att få ökad
förstående och stöd och hjälp från sina närstående.
Hur hjärntröttheten kommer till uttryck är olika för olika patienter. Hjälp patienten att förstå och
hitta vad som förvärrar hjärntröttheten för just hen, och hitta sätt att få en bra balans mellan
aktivitet och vila. För att orka är det viktigt för patienten att planera in extra tid för vila, i vissa fall
även inför en energikrävande aktivitet, och undvika att planera in för många aktiviteter efter
varandra. Genom att hitta strategier för att hantera hjärntröttheten i olika situationer kan
patienten lära sig att hushålla med den energin som finns. Läs mer om strategier vid hjärntrötthet
på https://mf.gu.se/digitalAssets/1449/1449844_strategier-mental-tr--tthet.pdf
Kontaktsjuksköterskan initierar vid behov kontakt med andra professioner vid uttalade besvär
med hjärntrötthet. Det skiljer sig mellan olika regioner i landet men kan till exempel vara
arbetsterapeut eller neuropsykolog.
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14.5.11.2 Åtgärd rehabilitering

Hjärntrötthet försämrar patientens livskvalitet och behöver därför följas upp kontinuerligt [420].
För en patient med hjärnskada finns samtidigt behov av att anpassa aktivitetsnivån. Patienten kan
behöva hjälp med strategier för att skapa en god balans mellan vila och aktivitet i vardagen.
Rehabilitering av hjärntrötthet är en viktig del av vården hos patienter med hjärntumör.
Vid uttalade besvär bör man initiera kontakt med arbetsterapeut eller eventuellt neuropsykolog
för att öka patientens förståelse för de begränsningar och svårigheter som hjärntröttheten
innebär, men också för att få ökad kunskap om vad som kan vara uttröttande och vad som kan
hjälpa återhämtningsförmågan. Självskattningsskalan Mental Fatigue Scale (MFS) kan vara ett bra
arbetsinstrument för att mäta patientens subjektiva upplevelse av hjärntrötthet [421].

14.5.12

Hud och vävnad

Under strålbehandling kan huden bli röd och öm (som vid solbränna), och det är viktigt att inte
irritera den ytterligare. På vissa ställen på kroppen är huden tunnare och ömtåligare än andra
ställen, och den tar därför lättare skada vid bestrålning. Slemhinnor kan bli sköra och torra som
biverkan av cytostatikabehandling, se också avsnitt 10.2.8.
Håravfall förekommer vid strålningsoådet och kan även delvis förekomma vid
cytostatikabehandling vid hjärntumör, läs mer i avsnitt 10.2.8.
Det är inte ovanligt att patienter med tumör i hjärna eller ryggmärg har nedsatt rörlighet och en
påverkan på känseln, vilket utgör en ökad risk för trycksår [404].
14.5.12.1 Åtgärd omvårdnad

Innan strålbehandlingen börjar bör patienten få råd om hur hen ska skydda huden i strålfältet.
Informera patienten om att tvätta strålfältet försiktigt med mild tvål och klappa huden torr samt
att smörja strålfälten efter behandlingen med mjukgörande kräm för att lindra hudirritation.
Huden bör skyddas mot solen, och detta gäller även operationsärret. Skriva remiss för att prova
ut peruk vid behov.
Vid riskfaktorer för trycksår är dagliga hudinspektioner viktiga för att undvika trycksår. Det är
viktigt att agera snabbt och sätta in åtgärder när en rodnad upptäcks. Förändrad
förflyttningsteknik och avlastande hjälpmedel kan behövas. Det är viktigt att se över hur länge
patienten sitter uppe i sträck och försöka få in naturliga avlastningstider. Ibland kan det räcka att
ändra läge regelbundet, för flera små justeringar är ofta bättre än en stor [423].
14.5.12.2 Åtgärd rehabilitering

Vid risk för trycksår kan patienten behöva en sittdyna med tryckavlastande funktion
(antidecubitusdyna), som provas ut av arbetsterapeut eller fysioterapeut [424]. En sittanalys för
att se över positionering kan också utföras av fysioterapeut. Vidare är det viktigt att avlasta den
tryckskadade huden [406].

14.5.13

Smärta

Det finns koppling mellan fysisk smärta, ångest och nedstämdhet. Fysiskt obehag och psykiskt
lidande samt sociala och existentiella faktorer kan förstärka smärtupplevelsen. För patienter med
huvudvärksbesvär kan ibland faktorer såsom ljud och lukter förstärka smärtans intensitet.

128

REGIONALA CANCERCENTRUM

Annan smärta hos patienter med hjärntumör är diffus led- och muskelvärk som kan komma efter
en längre tids behandling med kortison eller cytostatika [425].
Nästan alla patienter med tumör i ryggmärgen upplever ryggvärk. Smärtan kan vara lokal,
radikulär eller en kombination av båda. Vid tumörtillväxt, när nervrötter komprimeras, blir
smärtan radikulär med utstrålning och/eller en brännande känsla. Smärtan förvärras ofta i
liggande och kan förbättras i upprätt läge [404].
14.5.13.1 Huvudvärk

För huvudvärk hos patienter med tumörer i hjärnan, se avsnitt 6.2.2 Huvudvärk. Huvudvärk vid
intrakraniell tryckstegring förvärras i planläge och oftast upplever patienter att huvudvärken är
som värst tidig morgon, efter en natts sömn.
Huvudvärk är en vanlig biverkning av onkologisk behandling. Huvudvärk ihop med tilltagande
neurologiska symtom är typiska symtom för ödem, masseffekt och tumörtillväxt [397].
14.5.13.1.1

Åtgärd omvårdnad

Vid huvudvärk är det viktigt att bedöma huvudvärkens karaktär så att patienten kan erbjudas
adekvat behandling. Vid förhöjt intrakraniellt tryck kan sängens huvudända höjas för att lindra
smärtan [92]. Skatta smärta enligt VAS samt följ upp och utvärdera.
Det är viktigt att uppmärksamma huvudvärk som kan tyda på tumörprogress och omedelbart
kontakta ansvarig läkare för vidare handläggning.
14.5.13.1.2

Åtgärd rehabilitering

För information om rehabiliteringsåtgärder, se avsnitt 14.5.13.1.1 Åtgärder omvårdnad.
14.5.13.2 Neurogen smärta

Neurogen smärta kan också förekomma, främst hos patienter med tumör i ryggmärgen. Smärtans
karaktär beror på vilka nervstrukturer som är skadade, men den är oftast till en början brännande,
stickande, ilande eller diffust obehaglig, ibland kombinerad med stumhets- eller svullnadskänsla
[426].
14.5.13.2.1

Åtgärd omvårdnad

Sjuksköterskans främsta uppgift är att upptäcka och bedöma smärta hos patienter samt
rapportera vidare och konsultera annan expertis. Skatta smärta enligt VAS samt följ upp och
utvärdera.
14.5.13.2.2

Åtgärd rehabilitering

Vid icke-farmakologisk behandling av neurogen smärta är det viktigt med en delaktig patient för
att få en framgångsrik behandling. Studier visar att TENS är effektivare mot perifer än central
smärta [427].

14.5.14

Epilepsi

Att leva med epilepsi kan många gånger medföra en känsla av maktlöshet och osäkerhet, med
rädsla för att få anfall och oro för att inte veta när nästa anfall kommer. Epileptiska anfall kan
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bidra till ökad sjukdomskänsla och minskad livskvalitet hos patienter med hjärntumör, och
psykosociala besvär såsom depression, oro och minskad självständighet kan bidra till detta [428].
Olika typer av anfall ger olika symtom beroende av var i hjärnan tumören sitter (och där anfallet
startar), till exempel muskelryckningar eller sinnesförnimmelser. Generaliserade epilepsianfall kan
ofta upplevas som dramatiska och kan skapa en känsla av osäkerhet hos både patienten och de
närstående som bevittnar anfallet [429]. Mer information om epileptiska anfall finns i avsnitt
6.2.1.
Patienter med hjärntumör och epilepsi måste vara anfallsfria i ett år för att kunna få köra bil igen.
Att inte få köra bil påverkar många patienters självständighet negativt och innebär en ökad
påfrestning [397].
14.5.14.1 Åtgärd omvårdnad

Det är viktigt att patienten och de närstående får information för att kunna känna sig trygga med
att hantera epilepsin och epileptiska anfall i vardagen samt vet när och hur anfallskuperande
behandling ska användas. Även om anfallen kan se obehagliga ut och patienten förlorar
medvetandet så är de allra flesta anfall ofarliga och går över av sig själva inom några minuter,
vilket är viktigt för patient och närstående att veta. Ge information om hur närstående på bästa
sätt kan hjälpa patienten vid pågående anfall och efteråt. För ytterligare råd, se
www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Epilepsi/
Om anfallen blir fler eller ändrar karaktär kan det vara frågan om tumörprogress. Fråga patienten
om eventuella utlösande faktorer för att i första hand utesluta andra orsaker. Har patienten
kommit ihåg att ta sina antiepileptika som hen ska? Eller finns andra riskfaktorer såsom
sömnbrist, alkohol, stress eller menstruation?
Olika patienter har olika mål med epilepsibehandlingen; en del vill till exempel undvika att få
större generaliserade anfall men tycker att mindre fokala anfall inte är besvärande, medan andra
vill bli helt anfallsfria för att få köra bil igen.
För att få en överblick över anfallssituationen kan anfallskalender vara ett bra hjälpmedel, där
man inte bara får information om anfallsfrekvens utan också kan hitta eventuella mönster.
14.5.14.2 Åtgärd rehabilitering

Vid epilepsianfall som innebär skaderisk för patienten kan en arbetsterapeut utföra hembesök för
att göra en riskanalys av bostaden. I riskanalysen går man igenom typen av epilepsianfall,
anfallsfrekvens, tidigare erfarenheter av skador och eventuella skyddsåtgärder som patienten
redan använder [430]. Riskanalysen utförs genom att följa ett formulär som finns att beställa via
Svenska Epilepsiförbundet. Där finns även information om rekommenderade skyddsåtgärder i
olika rum i bostaden, olika larm och kostnadsansvaret för detta.

14.5.15

Psykosocialt stöd

Få andra cancersjukdomar, om ens någon, får samma psykosociala konsekvenser som
hjärntumörsjukdomen. Sjukdomen påverkar patientens möjligheter att leva sin vardag men också
i högsta grad de närmast närståendes vardag [431, 432]. Vid ett cancerbesked är ofta de
psykologiska och sociala aspekterna viktiga för patienten och de närstående – hur man påverkas
psykologiskt av att drabbas av livshotande sjukdom och hur vardagen kommer att påverkas. För
ett gott psykosocialt omhändertagande krävs att patienten blir sedd i sitt sociala sammanhang.
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Oftast är det de närstående som utgör det naturliga stödet för patienten. Därför är det viktigt att
vårdpersonal kring patienten har ett familjeorienterat förhållningssätt [433] samt att ett
professionellt psykosocialt omhändertagande innefattar erbjudande om kuratorskontakt för stödoch krissamtal för både patient och närstående, och vid behov även psykolog.
Patientföreningar kan fylla en viktig funktion för dem som behöver stöd och vägledning genom
tumörsjukdomen. Några exempel på föreningar: www.hjarntumorforeningen.se,
www.ungcancer.se, www.naracancer.se, www.neuro.se. Man kan också få information på
www.cancerfonden.se
14.5.15.1 Åtgärd omvårdnad

Vilken typ av psykosocialt stöd som behövs ska värderas och bedömas individuellt utifrån
patientens och de närståendes behov. Patientens sociala situation och behov bör kartläggas vid
diagnostillfället och därefter fortlöpande, se Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering
(2019), https://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/gallande-vardprogram/15.-existentiellapsykologiska-och-psykiatriska-aspekter/. Patientens och de närståendes krisreaktion och process
tar sig ofta uttryck på olika sätt [434].
Det varierar vilken information som patient och närstående vill ha om sjukdomen och förloppet.
Det är därför mycket viktigt att ge individuellt anpassad information och att patienten och de
närstående får känna hopp [39, 43, 411, 435].
Svåra cancersjukdomar får ofta stora sociala konsekvenser, och många patienter och närstående
behöver tidigt få information om sina samhälleliga rättigheter. Att till exempel inte få köra bil på
grund av synfältsbortfall, epilepsi eller kognitiva symtom är ofta en stor sorg för patienterna som
också blir mer beroende av andra [436].
En kurator kan ge praktiskt stöd vid kontakter med myndigheter och information om patientens
och de närståendes rättigheter i samhället, och kan även hjälpa till med olika intyg.
14.5.15.2 Åtgärd rehabilitering

Relationen mellan patient eller närstående och sjukvårdspersonal ses sällan som en intervention i
sig, men det är uppenbart att relationen har stor betydelse för de sjukas välmående [437]. I
utsattheten vid livshotande sjukdom är sjukvården den instans som har kompetens, expertis och
resurser att hjälpa, vilket innebär att en god relation till sjukvården och vårdgivaren också kan ge
psykologisk trygghet. Från andra cancersjukdomar har vi lärt oss att patienterna behöver en
”hjälpande plan” [437, 438]. Med detta menas att den som har en svår sjukdom önskar känna sig
välkomnad, igenkänd och upptagen i ett hjälpande system som förmedlar en väl genomtänkt plan
för behandling och omhändertagande. Det är viktigt att alla personalkategorier, som en
grundläggande rehabiliteringsåtgärd, strävar efter att möta patienter på ett sådant sätt att de
känner av idén om den hjälpande planen.
De omfattande psykosociala konsekvenserna vid tumör i hjärna och ryggmärg kan göra att
patienten behöver få tala om och hantera sin livssituation på ett mer strukturerat sätt, och ett
professionellt psykosocialt omhändertagande innefattar därför erbjudande om kuratorskontakt.
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14.5.16

Närstående

En närstående är en person som patienten själv anser sig ha en nära relation till, så det är viktigt
att tidigt kartlägga patientens nätverk. Familj och vänner är dessutom ofta direkt delaktiga i
patientens vård och rehabilitering, och man bör redan från början involvera närstående då de
många gånger tar ett stort ansvar under sjukdomsförloppet. Stöd till de närstående kan vara
direkt avgörande för hur patienten klarar av sin sjukdom, behandling och rehabilitering. Det
varierar hur relationen mellan patient och nära närstående påverkas, men ofta får de en ökad
närhet i början av sjukdomsförloppet som i ett senare skede övergår till en förändrad
ömsesidighet, och ännu längre fram kan man ibland se en förlust av ömsesidighet [39].
Det är viktigt att beakta att den närstående har sin egen krisprocess och att inte likställa den med
patientens [432]. Närstående till patienter med tumör i hjärnan upplever sämre livskvalitet, mer
depressiva besvär och mer ångest än patienterna själva, och det är därför viktigt att även
närstående omfattas av teamets kompetens för att de ska få stöd och hjälp med att ta hand om
patienten [434]. De närstående får dock inte reduceras till en resurs för patienten.
Läs mer om närstående och cancerrehabilitering i Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering
(2019), https://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/gallande-vardprogram/14.-sociala-aspekter#14.3narstaende
14.5.16.1 Åtgärd omvårdnad

Under vårdförloppet kommer patienten och de närstående flera gånger få tunga besked, till
exempel vid diagnostillfället, vid tumörprogress och när inga fler aktiva behandlingar mot
tumören finns att erbjuda. Det är då viktigt att vårdpersonalen är rak och tydlig men samtidigt
lyhörd för känslor och upplevelser [433]. Närstående har ofta andra behov av information än den
som är sjuk, och ibland också ett annat och eget behov av psykosocialt stöd, vilket är viktigt att
uppmärksamma. Vid samtal med närstående kan det vara bra att ställa frågor om familjens
situation, hemmet och vardagen för att få en bild av hur de närstående har det. Uppmärksamma
närstående genom att fråga vad som är viktigt och betydelsefullt för dem just nu.
14.5.16.2 Åtgärd rehabilitering

Erbjud kontakt med kurator. Om patienten ger sitt medgivande kan man bjuda in närstående till
rehabiliteringsmöten för att få deras perspektiv.
14.5.16.3 Barn som närstående

En tumör i hjärna eller ryggmärg innebär att ha både en neurologisk sjukdom och en
tumörsjukdom. Barn till dessa patienter påverkas i hög grad av situationen; förutom en eventuell
fysisk funktionsnedsättning ger hjärntumören ofta också kognitiv påverkan,
personlighetsförändring och hjärntrötthet, vilket påverkar det vardagliga livet i stor utsträckning
för dessa barn. Det är olika för olika barn vilket stöd som behövs och från vem men de barn som
bedöms vara i behov av professionellt stöd från vården skall erbjudas det. Det är viktigt att
vårdpersonalen uppmärksammar detta. Se Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering
(2019), https://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/gallande-vardprogram/14.-sociala-aspekter#14.4barn-som-anhoriga
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14.5.16.3.1

Åtgärd omvårdnad

Det är viktigt att se och uppmärksamma barn som närstående och ge information som är
anpassad efter ålder och mognad för att även göra barnen delaktiga i vården.
Här följer några tips från broschyren ”Vad säger jag till barnen?” från Cancerfonden:
 Uppmuntra föräldrarna att själva informera barnet om sjukdomen. Föräldrar känner sina
barn bäst.
 Ta reda på vilka andra personer i och utanför familjen som kan vara ett stöd för barnen.
 När du talar med barnet om sjukdomen – anpassa informationen efter barnets ålder. Barn
behöver tid, ostördhet och fakta, och att få informationen upprepad. Svara på barnets
frågor. Kanske har barnet märkt förändringar hos föräldern som hen undrar över. Lyft
positiva saker.
 Låt barnet hjälpa till med saker i omvårdnaden, om det går.
14.5.16.3.2

Åtgärd rehabilitering

Ge anpassad information efter ålder. Om patienten önskar kan barnen vara med på ett
träningstillfälle när möjlighet finns.

14.5.17

Existentiellt stöd

Att få en cancerdiagnos väcker ofta existentiella frågor om människans livsvillkor, såsom döden
och meningen med livet. Frågorna kan också handla om ensamhet och gemenskap, trygghet och
tillit, sorg, skuld, förlåtelse och frågan om varför just jag. Närstående kan ha ett särskilt behov av
existentiellt stöd. Inom cancervård och palliativ vård växer fokus på de existentiella tankarna
[439].
14.5.17.1 Åtgärd omvårdad

Det är viktigt att det finns utrymme att prata om dessa frågor med både patienten och de
närstående, och att de vid behov erbjuds kontakt med till exempel kurator, psykolog,
sjukhuspräst eller -diakon eller annan religiös företrädare, för att få samtalsstöd.
14.5.17.2 Åtgärd rehabilitering

För information om rehabiliteringsåtgärder, se avsnitt 14.5.17.1 Åtgärd omvårdnad.

14.5.18

Sexualitet

Sexualiteten finns i den livsenergi som får oss att söka närhet och njutning samt känna
välbefinnande. I samband med utredningar, operationer och behandlingar ligger mycket fokus på
det medicinska och sexualiteten kan ofta bli lidande. Lusten kan minska på grund av sjukdom,
trötthet och biverkningar av behandling. Torra och sköra slemhinnor i underlivet på grund av
cytostatikabehandling kan leda till smärtsamma samlag för kvinnan.
Tumör i ryggmärgen kan leda till försämrad eller förlorad känsel i könsorgan samt oförmåga till
erektion eller lubrifikation.
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14.5.18.1 Åtgärd omvårdnad

Kontaktsjuksköterskan har en mycket viktig roll i att lyfta frågan med patienten och de
närstående. Ge tips och råd på hur de kan prata med varandra. Vid torra och sköra slemhinnor,
ge information om behandling som kan lindra detta. Informera om hjälpmedel som finns. Vid
behov, remittera till sexolog.
14.5.18.2 Åtgärd rehabilitering

Vid behov, remittera till sexolog.
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KAPITEL 15

Egenvård och samvård
15.1 Definitioner
Egenvård definieras i detta vårdprogram på två olika sätt:
1. WHO definierar egenvård som individers, anhörigas och närståendes förmåga att främja
och vidmakthålla hälsa, förebygga sjukdom och hantera hälsorelaterade utmaningar med
eller utan stöd av vårdpersonal, baserat på WHO:s definition från 2009 [440].
2. Den svenska definitionen av egenvård är legaldefinitionen av begreppet enligt
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6), där egenvård definieras som en hälso- och
sjukvårdsåtgärd som en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient
själv kan utföra.
Samvård definieras i detta vårdprogram som aktiviteter som sker i samarbete mellan patienter,
närstående och vårdpersonal, utifrån patientens behov och mål, för att uppnå bästa möjliga hälsa
och välbefinnande (enligt forskningsprogrammet Co-care/Samvård, Karolinska Institutet).

15.2 Egenvård enligt WHO:s definition
WHO definierar egenvård som förmågan av individer, anhöriga och närstående att främja och
vidmakthålla hälsa, förebygga sjukdom samt hantera hälsorelaterade utmaningar med eller utan
stöd av vårdpersonal, baserat på WHO:s definition från 2009 [440].

15.3 Egenvård för att främja hälsa i närvaro av sjukdom
Att främja självupplevd hälsa kan ske både i närvaro och i frånvaro av sjukdom, vilket kan ha en
positiv effekt på individers hälsorelaterade livskvalitet.
Patienter och närstående undrar ofta vad de själva kan göra och då får man gärna hänvisa till
denna del av vårdprogrammet.
Hälsofrämjande insatser kan ske inom följande områden:
 Social hälsa: Umgänge med nära och kära. Arbetsplats? Andra kommunala
stödmyndigheter?
 Psykisk/mental hälsa: Självkänsla, egen förmåga, motivation, depression
 Fysisk hälsa: Kondition, muskelstyrka och rörlighet.
 Kost: Hälsosam kost: http://drf.nu/wp-content/uploads/2018/01/DRF-Cancer-och-Mat5.0.pdf
 Sömn: Kvalitet på sömn, hjärntrötthet
Patientens behov och förutsättningar styr vilka hälsofrämjande insatser som hen behöver Det är
inte ovanligt att patienten under sjukdomsförloppet omvärderar vad som är viktigt för hen, och
själv eller med stöd från närstående och sjukvården hittar bra lösningar för att uppnå en så stor
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andel upplevd ”frisk tid” som möjligt, i relation till upplevd ”sjuk tid”. Detta har även kallats för
må bra-tid (för inspiration se: https://youtu.be/pkdRPnN01QA).
För att öka kunskapen om vilka hälsofrämjande insatser som fungerar för olika individer, är det
bra om patienter och närstående meddelar vården om vilka hälsofrämjande insatser de gör och
hur de upplever effekterna. Det finns även många sätt för patienter att dela med sig till och lära
sig av andra patienter, via patientnätverk såsom patientslikeme.com och Svenska
Hjärntumörföreningens olika kanaler.

15.4 Egenvård för att förebygga följdsjukdomar
Nedan följer rekommendationer om egenvårdsinsatser som kan bidra till att förebygga
följdsjukdomar.

15.4.1 Socialt umgänge
Hjärntumör är många gånger en livsomvälvande sjukdom för både patienten och de närstående.
För att kunna förebygga följdsjukdomar behöver man vara observant på och i möjligaste mån
undvika social isolering på grund av sjukdomen.
Rekommendation för patienten:
Den sociala strukturen kring patienten ändras ofta i samband med hjärntumörsjukdomen, och
gamla relationer kan falla bort och nya relationer (exempelvis med personer som kommer vara
behjälpliga med sjukdomen) kommer till. En bra sak att göra under sjukdomsförloppet är att
försöka kartlägga och värdera befintliga relationer samt underhålla och utveckla dem. Ofta
förändras relationerna över tid, så kartlägg och värdera dem gärna flera gånger under
sjukdomsförloppet.

Rekommendation för hälso- och sjukvården:
Hälso- och sjukvården bör vara vaksam på förändringar i patientens och de närståendes
sociala struktur. Kuratorstöd i tidigt skede kan vara till stor hjälp.

15.4.2 Förebygga psykisk ohälsa
Många patienter drabbas under sin sjukdom av ångest och/eller depression till följd av
hjärntumören. Rätt insats i ett tidigt skede kan verka förebyggande.
Rekommendation för patienten:
Var medveten om att många drabbas av ångest och/eller depression till följd av hjärntumören.
Det finns olika sätt att hantera sin oro, ångest eller depression, men för vissa fungerar fysisk
aktivitet bra.
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Rekommendation för hälso- och sjukvården:
Hälso- och sjukvården bör erbjuda psykosocialt stöd till patienter och deras närstående.

15.4.3 Förebygga fysisk inaktivitet
Fysisk aktivitet kan både stimulera ”friskhet” och förebygga följdsjukdomar. Det är därför viktigt
att patient, närstående och vårdpersonal hjälps åt för att uppmuntra till och underlätta fysisk
aktivitet.
Rekommendation till hälso- och sjukvården:
Hälso- och sjukvården bör via exempelvis primärvården kunna erbjuda hjälp till patienter som
befinner sig i riskzonen för fysisk inaktivitet.

Rekommendation till patienten:
Försök gärna att vara fysisk aktiv under hela sjukdomsförloppet. Hitta aktiviteter som passar
just din situation.
Rådfråga din kontaktsjuksköterska om du är osäker på om en aktivitet kan ha negativ inverkan
på hjärntumören eller behandlingen.

15.4.4 Alkohol
Alkohol har negativa konskevser för hälsan, även i små mängder. Alkohol är dock för många en
central del i ens liv, både socialt och för livsnjutning.
Rekommendationer för patienten:
 Alkoholintag ökar risken för epilepsianfall, så var extra vaksam för detta i samband med att
du dricker.
 Alkoholkonsumtion i samband med operation innebär förhöjd komplikationsrisk, med bl.a.
ökad risk för blödningar, infektioner, försämrad sårläkning och akuta hjärthändelser.
 Sök hjälp om du känner att du mår dåligt av ditt drickande eller är orolig för att du dricker
för mycket.

Rekommendationer för hälso- och sjukvården:
 Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienten rådgivande samtal om alkoholens möjliga
inverkan på planerad eller pågående behandling.
 Kontaktsjuksköterskan bör även rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina
alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling.
 Se även rekommendationer i nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.
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15.4.5 Tobak
Tobaksanvändning är skadligt för individers hälsa, oavsett om man har cancer eller inte.
Rekommendation för patienten:
Om du röker, försök i möjligaste mån att sluta. Bland annat är komplikationsrisken större för
rökare än icke-rökare i samband med operation. Personer som röker får också mer
biverkningar än icke-rökare, av både cytostatikabehandling och strålbehandling
Vad gäller konsumtion av tobak i andra former, exempelvis snus eller e-cigaretter, saknas
vetenskaplig evidens för hälsorisker i samband med cancerbehandling, men användning
rekommenderas inte.
Forskning har visat att rökare har sämre möjlighet att syresätta kroppen än icke-rökare. Denna
försämrade syreupptagning kan försämra strålbehandlingsresultatet och göra så att
biverkningarna blir fler. Att vara rökfri under behandlingstiden kan alltså ge en bättre och mer
besvärsfri behandling.

Rekommendationer för hälso- och sjukvården:
Varje verksamhetsområde bör ha rutiner för att ge stöd till tobaksavvänjning eftersom rökning
påverkar cancerbehandlingen negativt och ökar risken för återfall.
Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter
vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården
eller den specialiserade vården, som kan ge hjälp med rökstopp [440-446].
För egenvård kan patienten erbjudas internetbaserat eller tryckt utbildningsmaterial.
Patienterna kan även ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00
(http://slutarokalinjen.org/).
Se även rekommendationer i nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.

15.4.6 Sömn
Många med hjärntumör kan få en störd dygnsrytm och sova sämre.
Rekommendation för patienten:
Sömn är viktigt för återhämtning. Försök hitta vanor som leder till att du sover bra. Dessa
vanor är ofta individuella och du kan till en början få prova dig fram.
Om du har stora sömnproblem kan hälso- och sjukvården hjälpa till med olika medicinska
preparat. Tala med din kontaktsjuksköterska.

Rekommendation för hälso- och sjukvården:
Sjukvården bör ha utvecklat rutiner för hur man kan stödja patienter med sömnproblem.
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15.5 Egenvård enligt svensk definition
Optunebehandlingen (TTFields -behandlingen) räknas som egenvård enligt Socialstyrelsens
definition, om inte annan legitimerad personal utför allt handhavande som är central kring
behandlingen. Därför har man tagit fram nationella riktlinjer kring egenvårdsbedömning för
TTFields -behandlingen.

15.5.1 Bedömning och beslut om egenvård samt ansvar för
bedömningen
Det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren, ordinatören inom hälso- och sjukvården,
som inom sitt kompetensområde ska göra bedömningar och besluta om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. När det gäller att utföra TTFields -behandlingen som
egenvård rekommenderas att bedömningen utförs av en specialistläkare inom neuroonkologi.
I vårdprogrammet används för enkelhetens skull benämningen ordinatör för alla legitimerade
yrkesutövare, t.ex. läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och logoped.

15.5.2 Faktorer vid bedömning och beslut om egenvård
Patientsäkerheten ska vara ordinatörens utgångspunkt vid bedömningar om egenvård, och de ska
göras i samråd med patienten och med respekt för hens självbestämmande och integritet. Det går
inte att generellt ange vilka insatser som är hälso- och sjukvård och vilka som är egenvård.
Bedömningen påverkas nämligen av omständigheterna i varje enskilt fall, utifrån patientens
fysiska och psykiska hälsa samt livssituation. Dessa omständigheter kan också förändras över tid.
En viktig del i ordinatörens bedömning är att:
 analysera riskerna
 se till patientens hela situation
 ta ställning till om patienten behöver stöd för att utföra egenvård.
När bedömningen är gjord fattar ordinatören ett beslut om egenvård som patienten är delaktig i.

15.5.3 Riskbedömning
Vid beslut om egenvård ska en riskbedömning alltid göras och dokumenteras i journalen. Om det
finns någon risk för skada ska åtgärden inte bedömas som egenvård, utan som hälso- och
sjukvård.
Riskbedömningen kan dock resultera i att åtgärden kan hanteras som egenvård om patienten får
praktiskt stöd av till exempel närstående eller kommunens socialtjänst. Vid den bedömningen
måste hälso- och sjukvården säkerställa att de närstående eller kommunen godkänner detta.
Godkännandet ska dokumenteras.

15.5.4 Information och kunskap
Vid beslut om egenvård ska den behandlande läkaren informera om hur egenvården ska utföras
och även säkerställa att patienten och de närstående har förstått detta.
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Eftersom patienten kan vara behöva praktiskt stöd för att utföra egenvården, ska den som gör
bedömningen vid behov samråda med:
 närstående
 bistånds-/LSS-handläggare inom socialtjänsten.
Hälso- och sjukvården ska säkerställa att den som utför eller hjälper till med egenvården har
tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna göra detta.

15.5.5 Uppföljning och omprövning
I egenvårdsbeslutet ska det hur och när egenvården ska följas upp och omprövas. Den ansvariga
behandlaren/ordinatören har alltid ansvaret för uppföljningen.
15.5.5.1 Dokumentation utifrån planering i samråd med berörda

Bedömning, planering och uppföljning betraktas som en hälso- och sjukvårdsåtgärd och ska
dokumenteras i patientens journal. Beslutet dokumenteras och följande information ska framgå:
 Vilken/vilka åtgärder som bedömts som egenvård
 Vilka risker som bedöms finnas
 Om patienten ska utföra egenvården själv eller med hjälp av någon annan
 Hur de som ska utföra egenvården får information och instruktioner
 Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om patienten
- i samband med egenvården drabbas av skada/sjukdom
- behöver hälso- och sjukvård hos annan vårdgivare, som i sin tur behöver information
om behandlingen
 Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patientens situation
förändras
 Hur, när och av vem beslutet om egenvård ska följas upp
 När en omprövning av beslutet om egenvården ska göras.
Intyg eller blankett för egenvård enligt lokala rutiner utfärdas av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal. En kopia av beslutet om egenvård lämnas till patienten. Detta beslut kan
vanligtvis användas av socialtjänsten, som underlag för beslut om stöd. Patienten ansvarar själv
för att informera socialtjänsten om behov av stöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS.

15.5.6 Bistånd enligt lag
Bistånd i form av hjälp med egenvård kan ges enligt SoL och LSS. Vid ansökan om bistånd för
hjälp med egenvård, ska patienten lämna den skriftliga dokumentationen av planeringen till
kommunens biståndshandläggare. Egenvårdsbedömningen är en del av underlaget för
biståndsbedömningen, för beslut om insatser enligt SoL och/eller LSS. Om kommunen beviljar
bistånd eller stöd i form av hjälp med egenvård ska hjälpen utföras av kommunens eller någon
annan utförares personal inom vård och omsorg. Vid insatser från både socialtjänst och hälsooch sjukvård, upprättas en samordnad individuell vårdplan (SIP) eftersom man behöver
samordna insatserna.
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15.5.7 Medicintekniska produkter
Vid beslut om egenvård där en medicinteknisk produkt involveras, gäller även Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården. Av dessa föreskrifter framgår bl.a. att en medicinteknisk produkt som har utlämnats
till en patient ska kunna spåras.

15.5.8 Flödesschema för att bedöma och utföra egenvård

Förklaring till flödesschemat
1. En hälso- och sjukvårdsåtgärd ska bedömas för att se om den kan utföras som egenvård.
2. En riskbedömning ska göras av den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom sitt
ansvarsområde, för att se om egenvården kan utföras utan risk för skada (patientsäkert).
3. Om JA, kan åtgärden utföras som egenvård. Därefter bedömer man om patienten kan
utföra åtgärden själv eller med hjälp av någon närstående/annan person. Om patienten
behöver praktisk hjälp, ansöker hen om bistånd enligt SOL/LSS utifrån kopia på
dokumentation. Detta beviljas av biståndshandläggare i kommunen, enligt SoL eller LSS
och planeras i samråd med berörda. Information, med eventuell instruktion och
handledning, ska lämnas till de som är berörda.
4. Egenvård följs upp av den legitimerade yrkesutövare som ansvarar för patientens
behandling och har ordinerat åtgärden.
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15.6 Samvård genom att monitorera och hantera symtom
Hur vi reagerar på sjukdom och behandling är individuellt. Genom att monitorera symtom är det
lättare att tidigt sätta in lämpliga åtgärder för att hantera symtomen, vilket kan leda till bättre hälsa
och välbefinnande. Hos patienter med avancerad lungcancer har förlängd överlevnad påvisats då
patienter tidigt kopplades till palliativ vård, och optimal symtomlindring gavs [443]. Strukturerade
metoder för att monitorera hjärntumörrelaterade symtom håller på att utvecklas.

15.7 Komplementär och alternativ medicin och behandling
Det nationella centret för komplementär- och alternativmedicin (NCCAM) definierar
komplementär- och alternativmedicin som en ”grupp av mångskiftande medicinala
hälsovårdssystem, behandlingar och produkter som inte för närvarande är en del av
skolmedicinen”. En tredjedel av alla patienter med gliom använder någon form av komplementär
och/eller alternativ medicin och behandling [446].
Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan
påverka effekterna av cancerläkemedel [447, 448]. Effekterna av eventuell komplementär
behandling bör följas upp [449].
Det är viktigt med goda relationer så att patienten och de närstående känner sig trygga med att
berätta för vårdpersonalen vilken eventuell komplementär eller alternativ medicin och behandling
de har.
Mer information om komplementär och alternativ medicin:
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/komplementarmedicin/

15.8 Utbildning för patient och närstående
Det finns evidens för att cancerpatienter har nytta av information, framför allt när det gäller valet
av behandling [445].
Patienter och familjer bör få tillgång till utbildning och vägledning under hela
behandlingsprocessen för att kunna uppmärksamma psykosociala och känslomässiga behov som
kan utvecklas under behandlingens gång. Utbildning hjälper patienterna att hantera biverkningar
och förbättrar följsamheten till behandling.
Rekommendationer:
 Vården bör föra en dialog med patienten och eventuella närstående om potentiella
biverkningar av cytostatikabehandling och strålbehandling av hjärntumörer. Dialogen bör
kompletteras med skriftlig information.
 Sjuksköterskor kan stötta patienter genom att rekommendera användning av
läkemedelspåminnelser och självhantering av symtom från biverkningar, för att öka
följsamheten till behandling. Patienter bör få både muntlig och skriftlig utbildning i
läkemedelshanteringen för att klara av sin egenvård.
 Digitala stöd för lärande, inklusive filmmaterial och ljudfiler, kan vara ett värdefullt
utbildningsmedium.
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15.9 Kommunikation och delaktighet
Malign hjärntumör, och dess följdeffekter, är en livslång sjukdom som innebär en livslång
relation med vården och otaliga möten mellan patienter, deras närstående och vårdpersonalen.
Ofta är många olika kliniker och avdelningar inblandade och man behöver vara uppmärksam så
att inget ”hamnar mellan stolarna”.
Ökad patientdelaktighet kan uppnås genom att ge patienten och de närstående utrymme att ställa
nedanstående frågor, och hjälpa dem att besvara dessa. Frågorna överlappar till stor del med en
vedertagen metod för att åstadkomma gemensamt beslutsfattande mellan patient och läkare





Vilka alternativ har jag?
Vilka för- och nackdelar har dessa?
Vet du vem jag är och vad som är viktigt för mig?
Vad kan jag och mina närstående göra själva?

Rekommendation:
Kommunikationen mellan patient/närstående och vårdpersonalen bör inkludera ovan listade
frågor för att individanpassa vården utifrån patientens önskemål och förutsättningar.

15.9.1 Kommunikation via närstående
Under sjukdomsförloppet kan en rad följdeffekter av hjärntumören leda till att patienten inte
längre själv har förmågan att svara på ovanstående frågor.
Därefter fyller närstående, när de kan och vill, en central roll i att stödja kommunikationen mellan
den informella och den formella vården. Men som närstående är det inte alltid lätt att hantera de
rollförändringar som kan bli följden av en familjemedlems sjukdom.
Rekommendation:
Metodverktyg bör utformas som underlättar för patienter och närstående att på ett
strukturerat sätt dela med sig av vad som är viktigt för dem. Vidare behövs verktyg som
hjälper till att tolka informationen och agera på den med lämpliga åtgärder, i de fall patienten
inte vill eller kan fatta egna beslut.

15.10 Informella och formella resurser
Patienter rekommenderas att kartlägga sitt nätverk (som kan förändras över tid) och dela detta
med de närstående och vården, för att alla ska få en bättre överblick över patientens situation och
förutsättningar. Kartläggningen kan skapa en trygghet hos både patienten och de närstående.
Vidare kan patienter, närstående och vårdpersonal tillsammans identifiera eventuellt saknade
resurser. Följande frågor kan belysas med hjälp av patientens kartläggning:





Vilka resurser finns? Vilka resurser saknas?
Hur hänger det samman?
Vilka utmaningar kan finnas utifrån de listade resurserna?
Hur hanteras resurserna på bästa sätt?
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 Hur kan kommunikation och samarbete mellan resurserna förbättras?

15.11 Egenvård för närstående
Närstående till patienter med hjärntumör kan vara i riskzon för sjukdom, på grund av sin roll
som närstående. Det är därför viktigt att den formella vården även stödjer närstående med
hälsofrämjande tips och förebyggande insatser. Som närstående är det också viktigt att ha kvar
andra sociala kontakter, och att inte helt förlora den identitet som fanns innan sjukdomen
drabbade familjen.
Rekommendationer:
Kontaktsjuksköterska, kurator och cancerrehabiliteringsenheten kan remittera närstående till
andra delar i vården och göra ett aktivt ”överlämnande” till exempelvis primärvården.

15.12 Närstående som vårdare
I vissa situationer leder sjukdomen och dess biverkningar till att närstående också blir
vårdutövare, dvs. bidrar till att utföra formell vård och omsorg för den sjuke.
Det kan många gånger vara svårt att veta var gränsen går mellan de närstående och vårdgivaren,
både för vårdpersonalen och för den närstående. Att tydliggöra vem som gör vad och när kan
också vara till stor hjälp.
Rekommendationer:
Strategier behövs för att hjälpa till att reducera de närståendes psykosociala börda, arbetsbörda
och ekonomiska börda i samband med närståendevård [450].
Patientens ansvariga läkare samt kontaktsjuksköterska, kurator och omsorgs- och
rehabiliteringsenheten bör tillsammans med vårdgivaren utveckla denna strategi.
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KAPITEL 16

Palliativ vård och insatser
Rekommendationer:
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som betonar helhetssyn, patientens preferenser
och möjligheten att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut.
Vården bedrivs med hjälp av multiprofessionella team och syftar vare sig till att förlänga eller
förkorta livet utan fokuserar på livskvalitet och symtomkontroll. Stöd till närstående är en
viktig aspekt av vården.
För generella aspekter på palliativ vård, se Nationella vårdprogrammet för palliativ vård i livets
slutskede (NVPV). NVPV fokuserar på den senare delen av sjukdomsfasen, vård efter
brytpunkten till vård i livets slutskede, men berör också många aspekter i ett tidigare palliativt
skede.
Det här kapitlet berör framför allt patienter med hjärntumör och de konsekvenser som en
progredierande intrakraniell sjukdom kan medföra. De allmänna aspekterna på palliativ vård kan
även appliceras på patienter med spinala tumörer.
Patienter med maligna hjärntumörer avslutar sina dagar i det egna hemmet, på en palliativ
vårdavdelning, på ett korttidsboende eller på akutsjukhus. Enligt Svenska Palliativregistret avlider
omkring en fjärdedel av alla patienter med hjärntumör i det egna hemmet. För de som vårdas
hemma sker det palliativa omhändertagandet ofta tillsammans med närstående, och många får
stöd från specialiserade palliativa hemsjukvårdsteam.
Figur 5. Staistik från Svenska Palliativregister

Var dör patienter med hjärntumör?
Svenska palliativregistret 2011-2015
Hela Sverige, n = 2075, C79-diagnoser
Specialiserad palliativ slutenvård
Eget hem, med stöd av
specialiserad palliativ hemsjukvård

9% 1%

Eget hem, med stöd av allmän
palliativ hemsjukvård

31%

15%

Korttidsplats

17%
8%

Sjukhusavdelning (ej spec. palliativ
slutenvård)

19%

Särskilt boende/vård- och
omsorgsboende
Annan
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Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt där helhetssyn betonas liksom möjligheten att leva
med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut. Vården syftar inte till att förlänga
eller förkorta livet, utan målet är att förebygga och lindra symtom genom tidig upptäckt,
noggrann analys och bejakande av helheten. Vården bedrivs i multiprofessionella team för att
täcka bredden av behov.
Många patienter med CNS-tumörer behandlas med cytostatika, men biverkningarna kan bli allt
svårare för patienten att tolerera i takt med att sjukdomen framskrider. Funktionsstatus är en
viktig parameter att följa. Det palliativa vårdteamet kan ha en viktig roll i att underlätta dialogen
mellan behandlande onkolog/neurolog och patienten i dessa frågor, informera övrig sjukvård om
patientens aktuella symtombild och funktionsnivå och ha en dialog med patienten och de
närstående om vårdens inriktning och lämplig behandling.
För patienter som lever med obotlig CNS-tumör, och för deras närstående, är det viktigt att det
palliativa förhållningssättet introduceras tidigt. Det innebär att ha multiprofessionell kompetens
kring patienten, uppmärksamma närståendes behov av stöd och ligga ”steget före” vad gäller
symtom, och med det arbetssättet ökar möjligheten för patienten att få en god vård som
uppmärksammar alla olika sidor av sjukdomsförloppet. Stress och informationsproblem minskar
om patienterna slipper slussas mellan en rad olika vårdaktörer.
Man bör överväga att i ett relativt tidigt skede aktualisera specialiserad palliativ vård, särskilt som
dessa patienter förutom tumörsjukdom ofta också har neurologisk och kognitiv påverkan. Detta
kan ske parallellt med symtomlindrande, potentiellt tumörhämmande onkologisk behandling.
Det är viktigt att den ansvariga läkaren kontinuerligt tar ställning till patientens samlade
sjukdomsbild och vårdbehov. Dessa bedömningar bör man ta upp i samtal med både patient och
närstående för att uppnå en samsyn kring patientens aktuella läge.
När vårdens innehåll ändrar innehåll bör patienten och de närstående erbjudas samtal. Det gäller
när onkologisk behandling avslutas och/eller övergår från att vara potentiellt livsförlängande till
rent symtomlindrande eller när vårdansvaret övergår till en palliativ enhet. Initialt kan potentiellt
livsförlängande åtgärder fortfarande vara aktuella, såsom behandling av infektion, utredning och
behandling av tromboembolisk sjukdom eller aktiva insatser gällande steroidutlöst diabetes.
När sjukdomsförloppet fortskridit så att livsförlängande åtgärder inte längre anses gagna
patienten bedömer man att hen har passerat brytpunkten till livets slut. Senast i detta skede bör
ett så kallat brytpunktssamtal hållas med patient och närstående, för att ge information om den
nya medicinska situationen. Detta tillfälle kallas brytpunktsbedömning till vård i livets slutskede.
Liksom vid alla progredierande, livshotande tillstånd är det viktigt att regelbundet bedöma
patientens symtom, och även de närståendes situation, för att kunna optimera de palliativa
insatserna.
Patienter med lågmaligna gliom har ofta längre överlevnad än patienter med högmaligna gliom.
De speciella behov som beskrivits ovan är också relevanta för patienter med mer lågmalign
sjukdom och bör i ett tidigt skede kombineras med neurologisk rehabilitering. Mer aktiva
palliativa insatser blir för patienter med lågmaligna gliom oftast aktuella först längre fram i
sjukdomsförloppet.
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16.1 Palliativa överväganden vid behandling av patienter
med hjärntumörer
Rekommendationer:
Vid hjärntumörer i sent skede är det vanligt att patienten drabbas av symtom på ökat
intrakraniellt tryck, med huvudvärk och eventuellt illamående och kräkningar. Successivt ses
också sjunkande medvetande.
Andra vanliga symtom är personlighetsförändring och annan kognitiv påverkan, motorisk
dysfunktion, dysfagi och epilepsi.
Både patienter och närstående behöver förbereda sig för den sista sjukdomstiden som ofta kallas
för livets slutskede. Det kan vara en kortare eller en längre tid. Vården är under den här perioden
helt inriktad på att ge symtomlindring, kommunicera med patient och närstående och ge riktat
stöd till de närstående, förutom patienten.
Okunskap kring detta viktiga skede av sjukdomen riskerar att leda till rädsla som många gånger är
obefogad. Teamet runt patienter med hjärntumörer är ofta vana att prata om den slutliga fasen i
sjukdomen och bör erbjuda sådana samtal även om patienten eller de närstående inte själva tar
initiativet. Genom öppen dialog med patient och närstående kan eventuell oro för olika scenarier
fångas upp och diskuteras. Ibland kan lugnande besked ges, och om det behövs kan man hitta
strategier för att tackla problemen.
Hos patienter med hjärntumörer behöver några specifika medicinska problem i palliativt skede
belysas, då man i studier har visat att det finns flera specifika symtom [451]. Kunskap om detta
förväntas hjälpa patienten och de närstående att hantera olika situationer bättre. Förutom tecken
på förhöjt intrakraniellt tryck kan andra specifika symtom vara: tilltagande motoriska symtom,
inkontinens, ökad trötthet och kognitiv svikt. Veckan före döden tillkommer ofta även dysfagi
[452-454]. Nedan följer en beskrivning av vanliga symtom och eventuella åtgärder.

16.1.1 Ökat intrakraniellt tryck
Symtombilden är en effekt av den successiva tumörtillväxten i hjärnan som leder till ökat
intrakraniellt tryck. Eftersom skallbenet är en oeftergivlig struktur leder detta med tiden till att
medvetandet sjunker, och vitala funktioner (andning och cirkulation) påverkas för att så
småningom upphöra. Vanligen märks detta genom att patienten successivt blir tröttare och sover
allt större del av dygnet. Ofta noteras också att patienten inte orkar ta in nya intryck eller bry sig
om sina närstående på det sätt som han eller hon gjorde tidigare. I de allra flesta fall avslutas livet
för en patient med hjärntumör lugnt och stilla utan svåra och plågsamma symtom.
Ökat intrakraniellt tryck kan debutera med huvudvärk och illamående, med eller utan kräkningar,
vilket har beskrivits hos cirka 62 % av patienterna någon gång under sjukdomsförloppet. Det
orsakas av tumörväxt, vasoödem och/eller hydrocefalus. Det ökade trycket kan även orsaka
krampanfall.
Det mest använda läkemedlet för att minska förhöjt intrakraniellt tryck är steroider, som brukar
ha bra symtomlindrande effekt. Man kan även använda analgetika och antiemetika vid behov. I
livets slut, då medvetandet är påverkat och patienten inte kan svälja tabletter, kan
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kortisonbehandlingen oftast avslutas. I enstaka fall där svår huvudvärk eller täta kramper
förekommer kan kortison ges intravenöst eller subkutant.
För behandlingsrekommendationer, se avsnitt 16.2.2.

16.1.2 Personlighetsförändring och annan kognitiv påverkan
Olika typer av kognitiv påverkan är vanligt förekommande hos patienter med maligna
hjärntumörer [453, 454]. Påverkan är ofta generell och inte associerad till området där tumören är
lokaliserad (vilket kan förklaras av diffus tumörväxt som infiltrerar också frisk hjärnvävnad).
Kognitiva symtom kan presenteras på många olika sätt, såsom personlighetsförändring, apati,
problem med nedsatt exekutiv förmåga, koncentrationssvårigheter, agitation och ibland
konfusion.
Personlighetsförändring eller annan kognitiv påverkan är ofta ett symtom redan vid diagnosen
och kan förstärkas vid progress. Personlighetsförändringen kan upplevas som mycket plågsam,
ofta mer för de närstående än för patienten själv. Därför är det betydelsefullt med ett starkt och
tydligt patient- och närståendestöd, där man uttrycker förtrogenhet med symtombilden.
Speciellt i sent palliativt skede har patienter med gliom en något ökad risk att drabbas av ett
tillstånd av konfusion. Detta kan vara stillsamt, men ofta kräver det avancerad
läkemedelsbehandling. Enstaka patienter blir våldsamma eller får organiskt utlösta psykoser.
Detta kan vara svårbehandlat, och många gånger krävs stora doser neuroleptika, ibland i
kombination med sedativa. Initialt bör man fundera över genesen – vi känner till hjärntumören
men finns ytterligare faktorer som kan behandlas, till exempel uttorkning, infektion,
läkemedelspåverkan eller högt blodsocker vid långvarig kortisonbehandling?
Det är viktigt att påpeka att kognitiv svikt med tilltagande personlighetsförändringar och
konfusion är en av de största utmaningarna hos patienter med hjärntumör, och detta kan leda till
situationer som kräver mycket från de närstående. Ibland begränsar detta symtom patientens
möjlighet att vårdas i hemmet, även när det finns tillgång till avancerade medicinska insatser.
För behandlingsrekommendationer, se avsnitt 16.2.3.

16.1.3 Motorisk dysfunktion
I sen palliativ fas kan hjärntumörpatienter ha flera olika problem med motoriken, t.ex.
progredierande pareser, yrsel, balansrubbningar med risk för att ramla och ataxi [455]. Hemipares
har i studier rapporterats förekomma hos cirka 80 % [451] av patienterna och dålig koordination
hos 39 % [455].
Motoriska problem kombinerade med kognitiva problem leder till begränsningar när det gäller
patientens basala aktiviteter. Detta har noterats hos upp till 93 % av patienterna [451] och kan
orsaka en stor belastning på de närstående [436]. När det gäller motoriska symtom kan det
palliativa teamet med insatser från t.ex. arbetsterapeut och sjukgymnast, med lämpliga
hjälpmedel, underlätta vården av patienten och förbättra livskvaliteten.

16.1.4 Dysfagi
Patienter med hjärntumör i sen palliativ fas får ofta problem med nutritionen. Detta kan bero på
dysfagi som är orsakad av tumörprogress och/eller nedsatt medvetande. Många gånger är detta
en naturlig del i döendeprocessen men man behöver göra en individuell bedömning av orsak och
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åtgärd. Det finns dock omfattande kunskap och erfarenhet som visar att det är medicinskt
utsiktslöst och i vissa fall skadligt att ge nutrition till en patient i livets slutskede, då patienten är
kognitivt påverkad och medvetandesänkt [454]. Parenteral nutrition eller nasogastrisk sond
rekommenderas därför i allmänhet inte.

16.1.5 Epilepsi
Epilepsi är vanligt i livets slutskede och kan förekomma hos upp till 56 % av patienterna [452].
Oftast rör det sig som fokala kramper. Vanligtvis har epilepsin funnits sedan tidigare, men
tumörtillväxt leder till försämrad symtomkontroll. De flesta av dessa patienter är därför redan
insatta på antiepileptika. Profylaktisk antiepileptikabehandling hos patienter utan kramper
rekommenderas inte på grund av interaktioner med andra farmaka och risken för biverkningar.
För behandlingsrekommendationer, se avsnitt 16.2.4.

16.2 Läkemedelsbehandling
Rekommendationer:
För behandling av symtom på ökat intrakraniellt tryck är kortison förstahandspreparat.
Kombination med analgetika kan behövas.
Vid konfusion i sen palliativ fas är haloperidol förstahandsval, per oralt eller subkutant.
Midazolam buckalt, subkutant eller intravenöst kan ges som komplement till haloperidol vid
svårbehandlade fall av konfusion eller vid svår ångest. Midazolam kan också användas för
anfallskupering vid epilepsi i sent palliativt skede.
Vid frekventa kramper eller status epilepticus i sent palliativt skede bör man överväga att ge
antiepileptika parenteralt om patienten inte längre kan svälja tabletter. I många fall kan dock
antiepileptisk behandling avslutas när patienten bedöms ha enstaka dagar kvar i livet.

16.2.1 Steroider
Kortison används i stor omfattning för att lindra symtom hos patienter med hjärntumör.
Biverkningar av kortison är därför vanliga och ofta uttalade i sent sjukdomsskede. Detta berörs i
andra avsnitt av vårdprogrammet. Har patienten behandlats med kortison under en längre tid bör
man överväga att ha kvar behandlingen också under sent palliativt skede, eftersom kortison kan
ha en god effekt på kramper och huvudvärk. Även i dessa fall kan man ofta utan risk för
komplikationer avsluta kortisonbehandlingen när patienten inte längre kan svälja läkemedel.
Behandlingen kan avslutas tvärt utan nedtrappning om patienten bedöms vara i mycket sent
palliativt skede och enbart bedöms ha enstaka dagar kvar i livet. I de fåtal fall där kramper och
huvudvärk är uttalade med svåra symtom kan det vara meningsfullt att fortsätta med
kortisonbehandling parenteralt-intravenöst eller subkutant för symtomlindring.
Omvandlingsfaktorn är här 1:1. Man bör för dessa patienter också överväga analgetika och
midazolam i pump för kontinuerlig infusion i symtomlindrande syfte.

16.2.2 Ökat intrakraniellt tryck
Kortison är den vanligaste behandlingen vid ökat intrakraniellt tryck, och kan ofta lindra flera
tumörorsakade symtom. För huvudvärk kan även lämplig analgetika användas, såsom
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paracetamol, NSAID eller opioid. När patienten inte längre kan svälja tabletter kan man ersätta
perorala analgetika med fentanylplåster eller läkemedelspump med opioid.

16.2.3 Kognitiv påverkan
En organiskt utlöst psykos i tidig fas behandlas med neuroleptika enligt psykiaters
rekommendation.
Vid konfusion i sen palliativ fas är haloperidol förstahandsvalet. Här finns en stor klinisk
erfarenhet även om det inte finns några studier. Haloperidol kan doseras peroralt 0,5–2 mg per
dos 1–2 gånger per dygn. Läkemedlet kan också ges parenteralt (intravenöst och subkutant). I
palliativ vård ges ofta haloperidol 5 mg/ml i doser på 0,5–5 mg per dygn som subkutan injektion.
Läkemedlet kan vid behov kombineras med opioid och midazolam i en läkemedelspump för
kontinuerlig infusion. Vid utebliven effekt kan haloperidol titreras upp med 0,5 mg intravenöst
var 30:e minut tills önskad effekt uppnåtts. Det är ovanligt att doser över 10 mg per dygn
behöver användas. Generellt bör dosen till äldre patienter vara försiktig, då de kan vara extra
känsliga för haloperidol, och för uppegående patienter finns ökad fallrisk. Erfarenhet visar också
att enstaka patienter, framför allt äldre, kan reagera paradoxalt på haloperidol med agitation, i
stället för att bli lugnade. Då kan i stället risperidon eller olanzapin användas, och man bör här
följa dosering enligt Fass.
Midazolam (ett kortverkande bensodiazepinpreparat) kan ges som ett komplement till
neuroleptika i svårbehandlade fall av psykotiska symtom och samtidig svår ångest. Dosen titreras
upp genom upprepade subkutana injektioner. Vanligen startar man med injektion av midazolam
5 mg/ml, 0,5 ml (2,5 mg) subkutant. Även här rekommenderas extra försiktighet vid behandling
av äldre, och en startdos på 1 mg kan övervägas. Injektion av midazolam kan upprepas med 15
minuters intervall tills symtomlindring uppnåtts. Vid otillräcklig effekt eller vid behov av
upprepade och täta subkutana injektioner kan man överväga kontinuerlig symtomlindrande
behandling med midazolam. När midazolam ges i läkemedelspump vid ångest är en vanlig initial
dos 10–15 mg per dygn. Det kan dock i vissa fall vara tillräckligt att ge 5 mg midazolam per dygn
för att skapa lugn hos patienten. Dosen behöver successivt omprövas och vid behov justeras
efter utvärdering av uppnådd symtomlindring, helst dagligen.
I vissa fall kan det räcka med att patienten blir lugnare och mer tillfreds, medan det i andra fall är
en sedering av patienten som måste uppnås. När en kontinuerlig sederande behandling påbörjas
måste man som läkare vara klar över, och ha diskuterat med patienten och de närstående, varför
behandlingen startats, hur den ska fortgå och hur den ska följas upp. Syftet är att lindra
patientens symtom. Behandlingen kan läggas upp så att sedering bara ges intermittent, t.ex.
nattetid, och då kan man vid behov stämma av med den vakna patienten dagtid och göra en ny
bedömning. Om inte döden är mycket nära förestående bör man ha en plan för hur sederingen
ska utvärderas och vid behov omprövas.
Om man överväger kontinuerlig midazolam infusion bör man kontakta en enhet med vana av
specialiserad palliativ vård, för att diskutera frågan.

16.2.4 Epilepsi i sent palliativt skede
En patient som haft kramper under sin sjukdomstid bör kvarstå på sitt ordinarie antiepileptikum
så länge som möjligt. Har patienten varit helt anfallsfri under behandlingen kan man överväga att
upphöra med medicineringen och ha beredskap för akutbehandling vid ett eventuellt
epilepsianfall. Det finns viss evidens för att behandla epilepsi och status epilepticus i sent
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palliativt skede med midazolam [454]. Midazolam kan ges i regelbundna eller intermittenta vid
behovs-doser subkutant eller intravenöst eller i pump som kontinuerlig infusion. För doser, se
avsnitt 16.2.3 Kognitiv påverkan.
Kontakt med enhet med vana av specialiserad palliativ vård rekommenderas för att diskutera
doser och lämplig administrationsform av midazolam.
Ett alternativ till injektion av midazolam subkutant som krampbrytande behandling är Buccolam
oral lösning 10 mg. Buccolam är också midazolam i en peroral beredningsform. Medlet sprutas in
i mungipan och absorberas i munhålan. Dokumentation finns som beskriver behandling av barn
upp till 18 år, men en klinisk erfarenhet finns nu också av att behandla vuxna med kramper.
Denna behandling kan vara aktuell vid vård i hemmet eller på ett vårdboende.
Har patienten en mer komplicerad epilepsi med frekventa anfall, trots behandling med
antiepileptika, bör man överväga att fortsätta med behandlingen också i sent palliativt skede. Det
finns även antiepileptika som kan ges intravenöst (valproat, fenytoin, klonazepam och
levetiracetam). Man bör här följa Fass-dosering. Man måste också i dessa fall överväga en central
venös infart. Ett ytterligare behandlingsalternativ i sent palliativt skede är suppositorium
karbamazepin. Dosen till en vuxen patient är då oftast 250 mg x 2.

16.2.5 Tromboembolism
Patienter med gliom har en ökad risk för tromboembolism, både djupa ventromboser (DVT) och
lungembolier [456]. Behandlingen är vanligen livslång då överrisken för tromboser kvarstår. I
livets slutskede då patienten är helt sängliggande och medvetandesänkt, finns konsensus om att
avsluta antikoagulantiabehandlingen. Bedömningen är att det inte längre tillför någon meningsfull
symtomlindring och att injektionsstick i detta sjukdomsskede innebär onödigt obehag för
patienten. Studier saknas.

16.2.6 Läkemedelsbehandling i livets slut
Det är generellt viktigt att i livets slutskede kontinuerligt värdera de läkemedel som patienten ges
och sätta ut alla som inte längre gagnar patienten. Läkemedelsgenomgångar och utsättning av
läkemedel bör göras i dialog med de närstående och om möjligt patienten, för att försöka nå en
samsyn kring läkemedelsanvändningen i livets slut.
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KAPITEL 17

Uppföljning
17.1 Mål med uppföljningen
Uppföljningen har två huvudsakliga syften: Att tidigt upptäcka återfall eller progress samt att följa
patientens behov av rehabilitering. Utöver detta kan uppföljningen användas för att samla
underlag för forskning och förbättringsarbete. Rehabiliteringen pågår parallellt med aktiv
behandling under hela förloppet.
Övergångar och brytpunkter i patientens sjukdomsfas ska markeras. Särskilt viktiga brytpunkter
är avslut av aktiv antitumoral behandling, ändring av behandlingens intention, övergång till
endast symtomatisk behandling eller övergång till rehabiliteringsfas och återgång i arbete.
Patienten ska i varje fas av sjukdomen ha en individuellt utformad uppföljningsplan som
dokumenteras i Min vårdplan. Den består av flera delar:
 en uppdaterad behovsbedömning för rehabilitering
 en översikt över de kommande årens återfallskontroller inkl. datum för den första
kontrollen alternativt ett tydliggörande av när och hur patienten kommer att få tid till den
 en tydlig ansvarfördelning som tydliggör vem som ansvarar för t.ex. sjukskrivning,
förskrivning av hjälpmedel och liknande och där även patientens eget ansvar framgår.

17.2 Förnyad behovsbedömning för rehabilitering
En förnyad behovsbedömning för rehabilitering ska göras vid övergången från behandling till
uppföljning. Bedömningen ska göras enligt det nationella vårdprogrammet för
cancerrehabilitering, vilket bland annat innebär användning av validerade bedömningsinstrument.
Denna uppföljning upprepas regelbundet, se tabeller nedan.
Vid bedömningen ska följande klargöras:
 Målet med rehabiliteringen
 Patientens eget ansvar för rehabiliteringen inklusive egenvårdsråd
 Vart patienten kan vända sig vid frågor eller nya behov
 Nästa avstämning

17.3 Kontroll av återfall
Tumörer i CNS har mycket olika prognos beroende på typ. Det gör att uppföljningen måste se
olika ut för olika patientgrupper.
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17.3.1 Uppföljning av funktionsbedömning, symtomkontroll och
hälsoskattning för samtliga diagnoser
I uppföljningen av samtliga diagnoser bör följande ingå, samordnat med MR och övriga
kontroller:
 Kontaktsjuksköterskesamtal med symtomkontroll: Varje månad under pågående
behandling. Därefter vid behov.
 Funktionsbedömning hos arbetsterapeut: Efter 3 månader samt inför återgång i arbete.
Därefter vid behov. Här ingår t.ex. kognitionsbedömning och bedömning av körförmåga,
vapenlicens och liknande.
 Förnyad behovsbedömning av rehabiliteringsbehov med hälsoskattning: Var tredje månad
under behandling, därefter vid behov.

17.3.2 Högmaligna gliom (grad III–IV)
MRT
+ läkarkontroll med
neurologisk bedömning
År 1

Var 3:e månad*

Därefter, under
pågående behandling

Var 3:e månad

Efter avslutad
behandling, livslångt

Var 3–6:e månad eller efter
individuell bedömning

*Under de första två månaderna efter avslutad strålbehandling kan det vara svårt att på MR differentiera mellan sann
tumörprogress och så kallad pseudoprogress.

Vid förnyad cytostatikabehandling följs patienten med MR cirka var tredje månad.

17.3.3 Lågmaligna gliom (grad II)
MRT

Läkarbesök med
neurologisk bedömning

År 1

Var 3:e månad

Var 3:e månad

Ca år 2–5

Var 3:e - 6:e månad

Var 3:e - 6:e månad

Ca år 6-10

Var 6:e – 12:e månad

Var 6:e – 12:e månad

Därefter, livslångt

Vid behov enligt individuell
bedömning

Årligen

Vid radiologiskt upptäckt tumör, t.ex. en passant, eller om förändringen är oklar och man väljer
att inte omedelbart gå vidare med kirurgi följs patienten med MR, initialt var 3–6:e månad samt
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vid ökade symtom. Undersökningarna kan efter hand glesas ut till var 6:e månad eller högst var
12:e månad efter individuell bedömning.

17.3.4 Ependymom
Uppföljning efter avslutad strål- och cytostatikabehandling. Under pågående behandling gäller
samma uppföljning som vid maligna tumörer.
MRT hjärna

MRT rygg

+ läkarkontroll med
neurologisk bedömning

+ läkarkontroll med
neurologisk bedömning

Cytologi i CSF

Subependymom
Ingen uppföljning
Myxopapillärt ependymom grad I
År 1–3

3 månader efter diagnos.
Därefter årligen.

Intrakraniellt ependymom grad II
År 1–5

Var 6:e månad
Komplettera med MR helrygg
som baseline vid diagnos.

År 6–10

Årligen

Spinalt ependymom grad II
År 1–5

Var 6:e månad
Komplettera med MR hjärna
som baseline vid diagnos.

År 6–10

Årligen

Intrakraniellt ependymom grad III
År 1–2

Var 3:e månad

Var 3:e månad

Vid behov

År 3–5

Möjlig utglesning

Möjlig utglesning

Vid behov

År 6-10

Var 6:e månad

Var 6:e månad

Vid behov

Spinalt ependymom grad III
År 1–2

Var 3:e månad

Var 3:e månad

Vid behov

År 3–5

Möjlig utglesning

Möjlig utglesning

Vid behov

År 6-10

Var 6:e månad

Var 6:e månad

Vid behov
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17.3.5 Medulloblastom
Uppföljning efter avslutad strål- och cytostatikabehandling. Under pågående behandling gäller
samma uppföljning som vid maligna tumörer.
MRT hjärna +
läkarkontroll med
neurologisk
bedömning
År 1–2

MRT rygg

Var 3:e månad

Metastaserad sjukdom:
Var 3:e månad

Cytologi i
CSF

Endokrina prover, se
avsnitt 12.6

Vid behov

Årligen

Lokaliserad sjukdom:
Var 6:e månad vid
behov
År 3–5

Var 6:e månad

År 6–10

Årligen

År 11–20

Årligen

Vid behov uppföljning
hos endokrinolog

Metastaserad sjukdom:
var 6:e månad
Lokaliserad sjukdom:
Årligen vid behov
Vid symtom

Vid behov

17.3.6 Germinalcellstumörer
Uppföljning efter avslutad strål- och cytostatikabehandling. Under pågående behandling gäller
samma uppföljning som vid maligna tumörer.
MRT hjärna
+ läkarkontroll
med neurologisk
bedömning
År 1–2

Var 3:e månad

MRT rygg
Var 6:e månad vid
behov

Cytologi i
CSF

Tumörmarkörer
(S-HCG, S-AFP,
S-PLAP)

Endokrina
prover,se avsnitt
12.6

Vid behov

Varje månad

Årligen.

År 3-5

Var 6:e månad

Årligen vid behov

Var 3:e månad

Ca år 6–10

Var 6:e månad

Årligen vid behov

Individuellt

År 11–20

Årligen

Vid symtom

Vid behov
uppföljning hos
endokrinolog

De flesta recidiv ses 5 år efter given behandling och brukar vara lokala recidiv. I 30% av fallen
kan det utvecklas metastasering, framförallt i CNS. Medeltid för recidiv av germinalcellstumörer
är ca 12 månader efter behandling. Rena germinom kan recidivera mycket senare (32–37 månader
efter behandling).
Kvarvarande teratom kan ge upphov till så kallade växande teratomsyndrom (growing teratoma
syndrome). Detta kännetecknas av att tumörmassan förstoras under eller efter
cytostatikabehandling i närvaro av normala eller minskande tumörmarkörer
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17.4 Ansvar
Uppföljningen bör ske på eller i nära samarbete med universitetssjukhus.

17.5 Avslut av uppföljning
När uppföljningen avslutas ska den behandlande enheten ha ett avslutande samtal med patienten.
Samtalet bör följa det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och dokumenteras i
Min vårdplan. Patienten bör också få en skriftlig sammanfattning av sin diagnos och behandling
inkl. livslånga behov eller risker. I denna sammanfattning bör eventuella råd till primärvården
framgå. Det bör framgå vart patienten ska vända sig med nya behov.

17.6 Livslång symtomkontroll efter avslutad uppföljning
Överlämning till primärvården bör vara aktiv.
Följande rehabiliteringsbehov/symtomkontroll för seneffekter ska följas livslångt i primärvården:
Kognitiva symtom, långdragna seneffekter med demensutveckling. Epileptiska anfall kan uppstå
hos långtidsöverlevare. Återkommande rehabiliteringsperioder. Uppmärksamma anhörigas
behov.

17.7 Bakgrund och evidensläge
Rekommendationerna grundar sig på vårdprogramgruppens samlade erfarenhet då evidens
saknas.
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KAPITEL 18

Underlag för nivåstrukturering
Patienter med gliom kommer under största delen av sin vårdtid och uppföljning att tas om hand i
specialistvården. Detta sker enligt regionala förutsättningar, där neurokirurgiska, neurologiska och
onkologiska kliniker har ansvaret under olika delar av vårdprocessen. Det är viktigt att strukturen
är väl känd och tydlig för patienten och de närstående, och att patienten hela tiden har en tydlig
kontaktperson, i regel kontaktsjuksköterska. Man måste ta särskild hänsyn till att dessa patienter
har både en malign sjukdom och en hjärnskada, vilket kräver extra stor tydlighet i vårdkedjan.
Den neurokirurgiska verksamheten bör ske på regionkliniker med subspecialiserade
neurokirurger med neuroonkologisk inriktning. Tillgång till neuropatolog för fryssnitt och
neuroradiologi för specialiserad preoperativ utredning är nödvändig. Neuropatolog och
neuroradiolog är också nödvändiga deltagare i den multidisciplinära diskussionen vid
behandlingsbeslut. Möjligheten till dialog är väsentlig.
Strålbehandling av patienter med CNS-tumörer sker i dag på både region- och länskliniker.
Protonstrålbehandling via Skandionkliniken i Uppsala kan vara ett behandlingsalternativ för
patienter med tumörer av grad I–III samt vid kraniospinal strålbehandling. Detta övervägande
görs på respektive regionklinik och med en nationell MDK.
Medicinsk behandling av gliom grad II–IV ges på region- och länskliniker, och det bör finnas
tillgång till en regional MDK.
MRT-bilder under behandlings- och uppföljningsskedet bör bedömas av neuroradiolog.
Under 2019 har en nationell sakkunniggrupp arbetat med frågan om nationell nivåstrukturering
av ovanliga åtgärder inom området CNS-tumörer. Mycket av vården är redan regionalt
nivåstrukturerad enligt ovan, och neurokirurgi, onkologisk behandling av ovanliga CNS-tumörer
och protonstrålbehandling sker på nationellt center (Skandionkliniken). Sakkunniggruppen har
föreslagit att nationella referenscentrum inrättas för onkologisk behandling av medulloblastom
och intrakraniella germinalcellstumörer, med nationell MDK, där alla behandlingsbeslut tas i
samråd med referenscentrum. Dessutom har gruppen föreslagit en samarbetsmodell för
neurokirurgi av intramedullära tumörer så att patienterna opereras av två neurokirurger från två
olika regioner. Förslagen innebär att patienterna får vård och rehabilitering på sitt eget
regionsjukhus, men kan dra nytta av en bredare erfarenhet, och att fler personer får erfarenhet av
de ovanliga diagnosgrupperna. Förslagen diskuteras nu vidare inom RCC.
Sedan 2018 ansvarar Socialstyrelsen för processen att koncentrera högspecialiserad vård på
nationell nivå. Socialstyrelsen har inhämtat förslag på områden för nationell högspecialiserad vård
från de nationella programområdena. Förslagen har grupperats och prioriterats och kommer att
ligga till underlag på en öppen remissrunda. Socialstyrelsen beslutar sedan vilka förslag som
kommer att genomgå sakkunnigarbete och när detta kommer att ske under de kommande åren.
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/nivastrukturering/
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Kvalitetsregister
Det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer startade 1999 och innefattade samtliga primära
hjärn- och hjärnhinnetumörer hos vuxna (18 år eller äldre) som PAD-verifierats genom operation
eller på annat sätt. Hypofystumörer ingick inte. Sedan 2015 inkluderas även radiologiskt
verifierade primära hjärntumörer. Det finns över 13 700 inkomna diagnoser för åren 1999–2016
(Årsrapport 2017) [1]. Sedan den 1 januari 2018 är registret ombildat till Kvalitetsregistret för
CNS-tumörer, där även patienter med tumörer i ryggmärg och ryggmärgshinnor ingår.
För uppföljningen av målnivåer och kvalitetsindikatorer är kvalitetsregistret den viktigaste källan.
Kvalitetsregistret följer upp det nationella vårdprogrammet för tumörer i centrala nervsystemet
och utgör underlag för nationell statistik, registerbaserade studier och kvalitets- och
förbättringsarbeten. Det övergripande syftet med registret är att säkerställa en internationellt
högtstående vård utan geografiska skillnader i landet.
Ur kvalitetsregistret för CNS-tumörer går det att ta fram information om handläggningstider,
preoperativa röntgenologiska utredningar, symtom vid insjuknandet, preoperativ funktionsgrad
enligt ECOG, multidisciplinär konferens (MDK), tillgång till kontaktsjuksköterska, medverkan i
studie, kirurgiskt ingrepp, postoperativ radikalitetsbedömning, tumörens läge, diagnos och
eventuella postoperativa komplikationer inom 30 dagar. För de maligna hjärntumörerna har det i
hjärntumörregistret funnits uppföljning efter 90 dagar och ett år med eventuell onkologisk
behandling, funktionsgrad enligt ECOG och tumörstatus [457]. I kvalitetsregistret för CNStumörer sker registreringen fortlöpande, för varje ny händelse/start av behandling.
Enkäter för patientrapporterade utfallsmått infördes i registret i januari 2016 för patienter som
genomgått operation eller biopsi för malign hjärn- eller hjärnhinnetumör. De patientrapporterade
utfallsmåtten innefattar bland annat validerade instrument för hälsorelaterad livskvalitet (EORTC
QLQ-C30 med hjärntumörmodulen BN-20) och Mental fatigue (MFS) samt frågor om
patienternas upplevelser av sjukvården.
En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med det
nationella stödteamet Regionalt cancercentrum Norr (Årsrapport) [1].
Mer information om det nationella kvalitetsregistret för tumörer i centrala nervsystemet:
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hjarna-ochhypofys/hjarna/kvalitetsregister/.
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Kvalitetsindikatorer och
målnivåer
I årsrapporten för CNS-tumörer ingår följande kvalitetsindikatorer:
 Postoperativ MDK
 Kontaktsjuksköterska
 Tid från radiologisk diagnos till operation, högmaligna gliom
 Tid från operation till PAD-svar, högmaligna gliom
 Tid från operation till start av strålbehandling eller cytostatikabehandling, högmaligna
gliom
 Tid från behandlingsbeslut till operation, lågmaligna gliom
 Tid från operation till start av strålbehandling eller cytostatikabehandling, lågmaligna
gliom
Dessutom följs:
 indikatorer som är relaterade till PROM/PREM utifrån livskvalitetsformulär inom
CNS-tumörregistret (3 + 12 månader efter kirurgi)
 tid från första röntgenundersökning till operation, högmaligna tumörer.
När patientöversikten är etablerad planerar man även att följa upp utfallet av
livskvalitetsformulären.
För god måluppfyllelse ska 80 % av patienterna uppfylla målen.
För ledtider, se nästa sida.
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Mål för ledtider för handläggning av CNS-tumörer
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Vårdprogramgruppen
21.1 Vårdprogramgruppens sammansättning
Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en
ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med
representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har
patientföreträdare deltagit.

21.2 Vårdprogramgruppens medlemmar
Styrgrupp
Sara Kinhult (ordf.) (onkolog)

Överläkare, med.dr VO hematologi, onkologi och strålningsfysik,
Skånes universitetssjukhus, Lund.

Regionala representanter
Göran Hesselager
(Uppsala-Örebro)
(neurokirurg)

Överläkare, med.dr Neurokirurgiska kliniken, Akademiska
sjukhuset, Uppsala. Processledare hjärntumörer, RCC UppsalaÖrebro

Peter Milos (sydöstra)
(neurokirurg)

Specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i
Linköping

Marie Sjögren (väst)
(neurolog)

Specialistläkare neurologi, specialistläkare onkologi, VO onkologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Processägare hjärntumörer, RCC Väst

Sara Malmström (syd)
(onkologisjuksköterska)

Kontaktsjuksköterska, Neuroonkologisk mottagning, VO
hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes
universitetssjukhus, Lund

Teresa Herlestam Calero
(Stockholm-Gotland)
(onkolog)

Överläkare, Avancerad hemsjukvård i hemmet ASIH, Väsby PTJ

Maria Sandström (norr)
(onkolog)

Överläkare, med.dr, Cancercentrum, Norrlands
universitetssjukhus, Umeå

Mariella Delgado

Svenska hjärntumörföreningen
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21.3 Arbetsgrupper
(Skrivande och huvudansvariga i fetstil):
Kirurgi (primär och vid återfall)
Margret Jensdottir
(Stockholm-Gotland)

Specialistläkare, Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset,
Solna

Göran Hesselager
(Uppsala-Örebro)

Se ovan

Gregor Tomasevic (syd)

Specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, Skånes
universitetssjukhus, Lund

Peter Milos (sydöst)

Överläkare, Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i
Linköping

Louise Carstam (väst)

Specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Olivecrona (UppsalaÖrebro)

Överläkare, ANIVA, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Rickard Sjöberg (norr)

Överläkare, docent, Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus,
Umeå

Adrian Elmi (Stockholm-Gotland)

Överläkare, Karolinska Universkitetssjukhuset, Solna

Strålbehandling (primär och vid återfall)
Sara Alkner (syd)

Specialistläkare, VO hematologi, onkologi, strålningsfysik, Skånes
universitetssjukhus, Lund

Katja Werlenius (väst)

Överläkare, VO onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg

Malin Blomstrand (väst)

Överläkare, VO onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg

Michael Gubanski (Sthlm-Gotland)

Överläkare, onkologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Magnus Lindskog (Uppsala-Örebro)

Specialistläkare, onkologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Per Bergström (norr)

Överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Michael Strandéus (sydöst)

Överläkare, Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Petra Witt Nyström

Överläkare, Skandionkliniken, Uppsala

Medicinsk behandling (primär och vid återfall)
Sara Kinhult (syd)

Se ovan

(Sthlm-Gotland)

Vakant

David Löfgren (Uppsala-Örebro)

Specialistläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset
Örebro, Örebro

Marie Sjögren (väst)

Se ovan

162

REGIONALA CANCERCENTRUM

Charlotte Bratthäll (sydöst)

Överläkare, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Magnus Lindskog

Se ovan

Maria Sandström (norr)

Se ovan

Omvårdnad rehabilitering och psykosocialt omhändertagande
Sara Malmström (syd)

Se ovan

Sara Lilliehorn (norr)

Kurator

Ellinore Richardson (Sthlm-Gotland)

Överläkare, Rehabcentrum, neurologisk rehabilitering, Stockholms
sjukhem

Alexandra Dovin (Sthlm-Gotland)

Samordnande kontaktsjuksköterska, Tema Neuro, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna, Regional processledare för
hjärntumörer

Malin Andersson (väst)

Kontaktsjuksköterska, Neurologmottagningen, Skaraborgs sjukhus,
Skövde

Alicia Hellgren (väst)

Kontaktsjuksköterska, Neurologmottagningen, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg

Anneli Granat (Uppsala-Örebro)

Kontaktsjuksköterska, Neurologi, Neurodivisionen, Akademiska
sjukhuset, Uppsala

Nina Andersson (Sthlm-Gotland)

Fysioterapeut, Stockholms sjukhem

Marie Björklund (Sthlm-Gotland)

Arbetsterapeut, Stockholms sjukhem

Delmy Oliva (Sydöst)

Onkologisjuksköterska, Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov,
Jönköping

Symtom, kliniska fynd och understödjande vård
Tidig diagnostik (4:3)
Maria Davidson (väst)

Överläkare, neurologi, neurosjukvård, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg

Sofia Hylin (Sthlm-Gotland)

Bitr. överläkare, patientflödeschef maligna tumörer. Tema Neuro,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Anna Rydelius (syd)

Bitr. överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus,
Lund. Regional processledare för CNS-tumörer.

Patrick Vigren (sydöst)

Specialistläkare, verksamhetschef, Neurologiska kliniken, Linköping

(norr)

Vakant

Palliativ vård och insatser
Elisabet Löfdahl (väst)

Överläkare, Palliativa sektionen, VO GLA, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg

Annika Malmström (sydöst)

Överläkare, LAH, Universitetssjukhuset i
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Linköping
Teresa Herlestam Calero (SthlmGotland)

Se ovan

Karin Belfrage (syd)

Överläkare, ASIH, Malmö

Henrik Ångström (norr)

Överläkare, Palliativ medicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Diagnostik (radiologi) – ansvarig?
Johan Wikström (Uppsala-Örebro)

Professor, överläkare, Bild- och funktionsmedicinskt
centrum/Neuroradiologiska sektionen, Akademiska sjukhuset

Heather Martin (Sthlm-Gotland)

Bitr. överläkare, NeuroPET och MR-sektionen, Neuroradiologiska
kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Lars Jönsson (väst)

Överläkare, Neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg

Pia Maly Sundgren (syd)

Överläkare, professor, Lunds universitet/VO Bild och funktion,
Skånes universitetssjukhus, Lund

Ida Blystad (sydöst)

Överläkare, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Christina Bergström (norr)

Överläkare, Bild och funktionsmedicin, Norrlands
universitetssjukhus, Umeå

Kategorisering av tumören (patologi)
Olivera Casar-Borota (UppsalaÖrebro)

Överläkare, docent, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset,
Uppsala

Alia Shamik (Sthlm-Gotland)

Överläkare, Klinisk patologi/cytologi, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna

Inga Gudinaviciene (syd)

Klinisk genetik och patologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Thomas Olsson Bontell (väst)

Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg

Thomas Brännström (norr)

Överläkare, professor, Umeå universitet/Laboratoriemedicin,
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Eszter Turányi (Uppsala-Örebro)

Läkare, Patolog, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Egenvård
Eskil Degsell

Svenska hjärntumörföreningen

Mariella Delgado

Svenska hjärntumörföreningen

Erik Hermelin

Läkarstuderande, Karolinska Institutet, Solna

Övriga
Anna Dahlin (Kapitel 4 Bakgrund
och orsaker och avsnitt 5.1
Levnadsvanor)

1:a forskningsingenjör, fil.dr, Institutionen för strålningsvetenskaper,
Umeå universitet
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Beatrice Melin (Avsnitt 6.1
Ärftlighet)

Professor, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet
Nationell cancersamordnare, SKL

Roger Henriksson (Kapitel 19
Kvalitetsregister)

Professor, överläkare, ordförande för planeringsgruppen för CNStumörer, ordförande (registerhållare) för kvalitetsregistret för CNStumörer, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet

21.4 Jäv och andra bindningar
Vårdprogramarbetet har utförts utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter.
Den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv.
Kopior av jävsdeklarationer går att få från Regionalt cancercentrum norr. Vårdprogramgruppens
medlemmar har lämnat in jävsdeklarationer som godkänts av Regionalt cancercentrum.

21.5 Vårdprogrammets förankring
Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Sara
Kinhult till vårdprogramgruppens ordförande.
Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se och där ges
möjlighet att lämna synpunkter. Relevanta patient- och professionsföreningar uppmärksammas
särskilt på att vårdprogrammet är på remissrunda.
I remissrundan har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets
innehåll:








Sveriges Arbetsterapeuter
SFMR
SFPM
Nationella arbetsgruppen för ärftlig cancer
Patient och närståenderådet RCC syd
Patient och närståenderådet RCC norr
Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan





SFAM
Dietisternas Riksförbund
Svensk Kuratorsförening






Nationella vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering.
Sjuksköterskor i cancervårds och Svensk sjuksköterskeförenings
NAC
Svensk förening för sexologi




Distriktssköterskornas riksförbund
Läkemedelsrådet i Region Skåne

Utöver ovan nämnda organisationer har vårdprogramgruppen mottagit enskilda remissvar från
verksamheter.
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Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna har vårdprogrammet bearbetats och
reviderats. Därefter har det godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s
samverkansnämnd.
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KAPITEL 23

Förslag på fördjupning
Observera att vårdprogramgruppen inte kan ta ansvar för innehållet i litteratur och länkar.
Vårdprogramgruppen bevakar kontinuerligt nya rön och tar in dessa i rekommendationerna.
Böcker:
WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. Editors Louis, Ohgaki,
Wiestler, Cavanee, Ellison, Figarella-Branger, Perry, Reifenberger, von Deimling. International
Agency for Research on Cancer, Lyon 2016.
Brain Tumours. Editors Kaye and Laws, 3rd edition. Elsevier Ltd 2012.
Publikationer med data från nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer:
Asklund et al. Brain tumors in Sweden: Data from a population-based registry 1999-2012. Acta
Oncol 2014 Nov 10:1-8.
Asklund et al. Considerable improvement in survival for patients aged 60-84 years with high
grade malignant gliomas -- data from the Swedish Brain Tumour Population-based Registry. Acta
Oncol 2013;52:1041-3.
Asklund et al. Överlevnaden vid maligna gliom har ökat de senaste tio åren. Läkartidningen
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23.1 Relevanta länkar
Regionala cancercentrum:
Regionala cancercentrum i samverkan http://www.cancercentrum.se/samverkan/
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland-regionen
http://www.cancercentrum.se/stockholmgotland/
Regionalt cancercentrum Västra regionen
http://www.cancercentrum.se/vast/
Regionalt cancercentrum Södra regionen
http://www.cancercentrum.se/syd/
Regionalt cancercentrum Sydöstra regionen
http://www.cancercentrum.se/sydost/
Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro
http://www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/
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Regionalt cancercentrum Norra regionen
http://www.cancercentrum.se/norr/
Nationella och internationella organisationer och databaser:
Sjukvårdsupplysningen, sök på hjärntumör https://www.1177.se/
Cancerfonden https://www.cancerfonden.se/
Cancerstudier i Sverige https://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
European Association of Neuro-oncology https://www.eano.eu/
European Society for Radiotherapy and Oncology http://www.estro.org/
European Society for Medical Oncology http://www.esmo.org/
National Cancer Institute http://www.cancer.gov/types/brain
Society for Neurooncology http://www.soc-neuro-onc.org/
Patientorganisationer:
Svenska hjärntumörföreningen http://hjarntumorforeningen.se/
Ung cancer http://www.ungcancer.se/
Cancerkompisar www.cancerkompisar.se
Nära cancer www.naracancer.se
Nationellt kompetenscentrum anhöriga www.anhoriga.se
The International Brain Tumour Alliance http://theibta.org/
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft www.hjarnkraft.nu
Nationella vårdprogram:
Palliativ vård http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-ochpalliativ-vard/palliativ-vard/
Cancerrehabilitering http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-ochpalliativ-vard/rehabilitering/
Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer:
Kvalitetsregister https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/cancerdiagnoser/hjarnaryggmarg-och-hypofys/hjarna-och-ryggmarg/kvalitetsregister//
Formulär
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-ochhypofys/hjarna-och-ryggmarg/kvalitetsregister/dokument/
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BILAGA 1

Radiologisk diagnostik
MRT-protokoll för primär malign hjärntumör
 T2 FLAIR: helst 3D-volym med rekonstruktioner i tre plan: axial, koronal och sagittal
(alternativt interaktiv rekonstruktion i PACS).
 T2: åtminstone axial.
 T1: 3D före och efter gadoliniumkontrastmedelsinjektion (Gd): T1-sekvens före Gd kan
utföras med gradientekoteknik (gre), men T1Gd-sekvenserna utförs helst med turbo spin
eko-teknik och rekonstrueras i tre plan (T1 gre ger bättre kontrast mellan grå och vit
substans men kontrastuppladdning framträder inte alltid på denna sekvens).
En T1Gd-03D-volym kan även behövas som underlag för neuronavigation under
operationen. För neuronavigationen krävs att bilderna inkluderar näsa, nacke och öron
samt luft ovan hjässan.
 DWI: diffusionsviktad sekvens.
 Perfusion: helst även preoperativt men framför allt på postoperativa undersökningar.
 Vid behov MRT-angiografi för avbildning av blodkärl och susceptibilitetsviktad sekvens
för bedömning av kalk och hemosiderin.
 Vid påvisad eller misstänkt hjärntumör med hög risk för spridning via likvorvägarna
(ependymom, medulloblastom och germinalcellstumörer) bör även spinalkanalen
undersökas, där minimal utredning innehåller sagittal T1-viktad sekvens efter
kontrastmedelstillförsel.
Rekommenderad upplösning: för 3D-sekvenser isotrop voxelstorlek cirka 1 mm och för 2Dsekvenser förslagsvis 4 mm snittjocklek.
Utöver dessa sekvenser kan det preoperativt även vara av värde att utföra mer avancerade
sekvenser såsom ”diffusion tensor imaging ” (DTI) (minst 25 riktningar) med traktografi och
fMRI för att lokalisera funktionellt viktiga områden, eller MRT-spektroskopi (MRS), för
differentialdiagnostiska överväganden. Sådana undersökningar utförs oftast på högspecialiserade
enheter med neuroradiologisk inriktning.

Checklista för radiologiskt utlåtande
Radiologen bör avge ett strukturerat utlåtande där följande information ingår:
 Undersökning utförd före och efter intravenös kontrastmedelsinjektion.
 Datum och ort för föregående undersökning.
 Tumörens läge, särskilt i förhållande till viktiga funktioner (motorik, sensorik, språk och
syn).
 Kontrastuppladdning (ja/nej, karaktär).

198

REGIONALA CANCERCENTRUM

 Storlek på kontrastuppladdande och icke-kontrastuppladdande komponenter.
 Peritumoralt ödem (kan dock vara svårt att skilja från icke-kontrastuppladdande tumör och
dessutom infiltrerar tumörceller ofta ödemet kring höggradiga gliom).
 Expansiv effekt.
 Eventuell perfusionsökning.
 Bedömning: baserad på radiologiska fynd tillsammans med kliniska upplysningar (sannolik
diagnos, oförändrat/marginell progress/tydlig progress/subtotal regress/total regress).

MRT-protokoll för spinala gliom






T2 STIR (Short TI Inversion Recovery) sagittal
T2 tse sagittal
T1 sagittal före och efter kontrastmedelsinjektion
T1 axial före och/eller efter kontrastmedelsinjektion
T2 gradientekoaxial vid behov
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BILAGA 2

Cytostatikaregimer
Cytostatikaregimerna för CNS-tumörer finns i nationella regimbiblioteket,
http://regimbiblioteket.cancercentrum.se/regimregister.html?id=4

200

REGIONALA CANCERCENTRUM

BILAGA 3

Strålbehandling
Patientpositionering och fixation
Patienten behandlas nästan alltid i ryggläge. Patienten ska immobiliseras i mask, eventuellt med
bitblock, i ett läge som är reproducerbart mellan simulering, planering och behandling.

Underlag för targetdefinition
För targetdefinition bör man använda modaliteter som visualiserar tumören bättre än DT. MRTsekvenser som är fusionerade med dosplanerings-DT bör användas i första hand. Följande MRTsekvenser bör finnas: T1, T1 med kontrast, T2 och FLAIR. Vid behov kan PET genomföras.
Minst en av undersökningarna bör utföras med intravenös kontrastvätska, företrädesvis den som
visualiserar tumören på mest adekvat sätt, i de flesta fall MRT.
Undersökningen som ligger till grund för targetritningen bör inte vara äldre än 2(–3) veckor.

Underlag för dosplanering
DT-MRT-PET ska utföras från vertex cranii till C4 vid intrakraniella target. Vid spinala target får
skanningsområdet anpassas efter targets (målområdets) lokalisation.
DT måste inkludera hela skallen och hela fixationsutrustningen. Snittjockleken bör inte överstiga
3 mm (2 mm vid protonbehandling).
Överväger man protonbehandling ska patienten remitteras till en universitetsklinik för
dosplanering då fixation och DT-underlag för protonplanering måste vara kompatibelt och
förberett för protonbehandling.
Dosplanerings-MRT med beprövad/validerad metod för att skapa syntetisk DT för dosberäkning
(MRT-only flöde) kan övervägas för fotonbehandling.

Targetvolymer och riskorgan
Definition av targetvolymer och riskorgan ska följa ICRU:s rekommendationer (ICRU rapport nr
50, 62, 78, 83 och 91).
Strukturer i dosplaneringssystemet ska benämnas enligt rekommendationer från
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Targetvolymer
Gross Tumour Volume (GTV)
GTV = makroskopisk tumörvolym, innehåller all verifierad tumörvävnad från diagnostiska
undersökningar.
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Vid postoperativ behandling definieras GTV som operationskavitet samt eventuell synlig
resttumör. Hänsyn bör tas till operationshålans plasticitet och denna bör företrädesvis definieras
på den senaste undersökningen.
GTV definieras med utgångspunkt från postoperativ MRT och/eller dosplanerings-MRT (T1viktad sekvens med gadoliniumkontrast) och DT i behandlingsläge. Även tydliga ickekontrastupptagande tumörkomponenter (”lågmaligna”, syns bäst på T2 eller FLAIR-sekvenser)
ska inkluderas i GTV. Peritumoralt ödem bör inte inkluderas i GTV.
Clinical Target Volume (CTV)
CTV = klinisk targetvolym omfattar GTV och volymer med misstänkt (subklinisk)
tumörinfiltration.
CTV skapas genom en expansion av GTV med marginal beroende på diagnos, se nedan. CTV
behöver inte omfatta hela det peritumorala ödemet. CTV ska inte inkludera naturliga barriärer
såsom benstrukturer, ventriklar, falx och tentorium (om det inte finns misstänkt tumörväxt i
anslutning till dessa strukturer). Individuell bedömning kan göras beträffande CTV-marginalen
nära kritiska riskorgan.
Planning Target Volume (PTV)
PTV = geometrisk volym som är skapad via symmetrisk expansion av CTV, vars syfte är att
säkerställa att den ordinerade dosen deponeras i CTV. CTV-PTV-marginal (vanligen 3–5 mm vid
fotonbehandling och intrakraniella target) bestäms utifrån precisionen i använd fixation och
apparatprestandan.
Vid protondosplanering ersätts PTV-begreppet med robust optimering av CTV i
dosplaneringssystemet, där uppsättningsosäkerhet och osäkerheter i protoners räckvidd simuleras
för alla fältriktningar. Om stråldos optimeras med robust optimering av CTV ska PTV bara
användas för att rapportera dos (ICRU:s krav).

Riskorgan (OAR och PRV)
OAR (Organs at risk) = riskorgan = strålkänsliga normala vävnader.
PRV (Planning organ-at-risk volume) = planeringsvolym för riskorgan, jämför PTV.
Strålbehandlingen ska ta hänsyn till relevanta riskorgan. Endast maxdoser till seriella organ såsom
chiasma/synnerv, hjärnstam och ryggmärg bör beaktas framför täckning av target. Övriga
riskorgan har således lägre prioritet och bör vanligtvis inte utgöra grund för minskad dos till
targetvolymen. Vid rebestrålning bör dock varje fall bedömas individuellt med tonvikt på risker
för allvarliga kognitiva, motoriska och sensoriska bortfall.
Nedan följer en kort sammanfattning av inritning av riskorgan, och för mer utförlig beskrivning
hänvisas till andra inritningsriktlinjer [458, 459].
Chiasma opticum och synnerver:
 Synnerver ritas in som kontinuerliga strukturer, genom optikuskanalen och hela vägen till
chiasma, och förses med en marginal motsvarande PTV för att få PRV. För synnerver kan
ett koniskt PRV inritas för att ta hänsyn till synnervens större rörlighet ventralt nära
ögonbulben, jämfört med dorsalt i den benavgränsade synnervskanalen. Chiasma och den
intrakraniella delen av synnerverna bör definieras på MRT.
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Hjärnstam:
 Ritas utan marginal. Hjärnstammen omfattar mesencefalon, pons och medulla oblongata.
Hjärnstammens kaudala begränsning definieras i nivå med foramen magnum i höjd med
dess övre begränsning, där hjärnstam övergår i ryggmärg.
Retina:
 Ritas utan marginal. Retina ritas tunt (3 mm) och omfattar insidan av ögonbulbens bakre
två tredjedelar.
Linser:
 Ritas utan marginal. Ritas i första hand på DT-undersökningen.
Cochlea:
 Ritas utan marginal. Ritas i första hand med benfönster på DT-undersökningen, alternativt
T2-sekvenser på MRT.
Hjärna:
 Ritas utan marginal.
Hypofys:
 Ritas utan marginal. Volymen begränsas av sella turcica.
Hippocampi:
 Ritas utan marginal. Ritas enligt RTOG:s riktlinjer Hippocampal Contouring: A
Contouring Atlas for RTOG 0933 [460]. Navigations-MRT med 1 mm snitt underlättar
inritningen.
Tårkörtel:
 Ritas utan marginal.
Ryggmärg:
 Ritas cirkulärt, inte in i ben. Kranial begränsning i nivå med toppen av dens axis i foramen
magnum. Volymen förses med 3 mm marginal för att få PRV.
Vid strålbehandling av medulla spinalis måste hänsyn tas till relevanta riskorgan, t.ex. njurar,
lungor, esofagus och hjärta.
Dos–volymrestriktioner (constraints) och rekommendationer (objectives) vid utvärdering
av dosplan
Tabellen nedan innehåller rekommendationer för standardprioriteringar.
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Rekommendationer för dos–volymrestriktioner:
Prioritet

Volym (enligt SSM 2014:25)

Restriktioner och rekommendationer (enligt EQD2*)

1

Chiasm & optic nerves

D2% ≤ 54 Gy

2

PRV Chiasm & optic nerves

D2% ≤ 60 Gy

3

Brainstem surface
Brainstem interior

D2% ≤ 60 Gy
D2% ≤ 54 Gy

4

Spinal cord

D2% ≤ 50 Gy

5

PRV Spinal cord

D2% ≤ 54 Gy

6

GTV

D2% ≤ 107 % av planerad dos i Gy

7

CTV

D2% ≤ 107 % av planerad dos i Gy

8

PTV

D98% ≥ 95 % av planerad dos i Gy
D2% ≤ 107 % av planerad dos i Gy

9

Retina

D2% ≤ 45 Gy

10

Cochlea

Dmean ≤ 40 Gy

11

Pituitary

Dmean ≤ 45 Gy

12

Lens

Dmean ≤ 5 Gy

13

Lacrimal gland

Dmean ≤ 25 Gy

14

Hippocampus

D40% < 7,3 Gy och undvik dos till kontralateral sida

*Biologisk ekvivalent dos vid fraktioner om 2 Gy.

Eekers D, In ’t Ven L, Roelofs E, Postma A, Troost EG. EPTN International Neurological Contouring
Atlas CancerData, 2017, https://www.cancerdata.org/resource/doi%3A10.17195/candat.2017.08.1

Observera att det inte är någon skillnad i prioritering mellan nummer 11 (hypofys) och nummer
14 i tabellen ovan. För varje patient ska den ansvariga läkaren bestämma hur man ska prioritera
mellan dessa strukturer under dosplaneringsoptimeringen. Dos–volymrekommendationerna är
endast vägledande.

Strålbehandlingsteknik
Strålbehandlingen ges med extern teknik: Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT),
Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT), 3D - Conformal RadioTherapy (3D-CRT) eller
Tomoterapi, alternativt med protoner om patienten uppfyller specifika kriterier.

Dosplanering
DT-baserad 3D-dosplanering med korrektion för vävnadsheterogeniteter. Korrektion för
kontrast i planerings-DT är inte nödvändig. Maximalt tillåten voxelstorlek för dosberäkning är
3 mm i tranversalplanet. Dosplanerings-MRT med beprövad/validerad metod för att skapa
syntetisk DT för dosberäkning (MRT-only-flöde) kan övervägas för fotonbehandling.
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Vid protondosplanering bör hänsyn tas till osäkerheter i relativ biologisk effekt (RBE) i distala
änden av Bragg-peaken i närheten av kritiska riskorgan.
Homogen dos till CTV ska alltid eftersträvas. Referensdosimetri görs enligt IAEA TRS 398.

Strålkvalitet
Fotonenergin bör vara 6 MV eller högre, och dosrat ska vara minst 0,1 Gy/minut i CTV enligt
ICRU. Vid Skandionkliniken används protonbehandlingstekniken Pencil Beam Scanning och
protonenergin är då 60–230 MeV. Protonbehandling ordineras i både RBE-viktad och fysikalisk
dos, där man i dag använder en modell med RBE = 1,1 som standard.

Verifikation, bildtagning och justering
Positionen av target/markörer ska verifieras baserat på CBCT/kV-bilder/ytskanning. Positionen
bör korrigeras beträffande translationer och om möjligt rotationer.
Verifikationen och positionskorrektionen ska genomföras vid varje fraktion, alternativt kan ett
non-action-level-protokoll (NAL-protokoll) användas för att reducera systematiska
uppläggningsavvikelser.
Den extra absorberade stråldos som ges via IGRT (image guided radiotherapy) bör hållas så låg
som möjligt.

Dosspecifikation och fraktionering
Samtliga doser nedan anges i biologisk dos (GyRBE). Vid kraniospinal behandling
rekommenderas i första hand protonbehandling.

Låggradiga gliom (WHO-grad II)
Ordinerad dos är 50,4–54 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 28–30
fraktioner om 1,8 Gy.
Volymspecifikationer:
GTV = all resttumör enligt postoperativ och/eller dosplanerings-MRT. Det omfattar
högsignalerande tumörmisstänkta förändringar på T2/FLAIR-viktade sekvenser samt
operationshåla och eventuella kontrastuppladdande områden på T1-viktade bilder med
kontrast.
CTV = GTV + (1–)1,5 cm med isotrop expansion. CTV bör justeras i förhållande till
naturliga barriärer såsom ben, ventriklar, falx, tentorium och kritiska OAR (om det inte
finns misstänkt tumörväxt i anslutning till dessa strukturer).

Anaplastiska gliom (WHO-grad III)
Ordinerad dos är 59,4–60 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 33 fraktioner
om 1,8 Gy eller 30 fraktioner om 2,0 Gy.
Volymspecifikationer:
GTV = all resttumör enligt postoperativ och/eller dosplanerings-MRT. Det omfattar
högsignalerande tumörmisstänkta förändringar på T2/FLAIR-viktade sekvenser samt
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operationshåla. Även eventuella kontrastuppladdande områden på T1-viktade bilder med
kontrast. ska inkluderas i GTV. Hela det peritumorala ödemet bör inte inkluderas i GTV.
CTV = GTV + 1,5–2,0 cm med isotrop expansion. CTV bör justeras i förhållande till
naturliga barriärer såsom ben, ventriklar, falx, tentorium och OAR (om det inte finns
misstänkt tumörväxt i anslutning till dessa strukturer).

Glioblastom (WHO-grad IV)
Vid konventionell behandling är ordinerad dos 60 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5
dagar/vecka) med 30 fraktioner om 2 Gy.
Vid hypofraktionerad behandling (pga. ålder över cirka 65–70 år eller allmäntillstånd ECOG 2
eller sämre) finns flera möjliga alternativ:
Ordinerad dos 40,05 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 15 fraktioner
om 2,67 Gy.
Ordinerad dos 34 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 10 fraktioner om
3,4 Gy.
Ordinerad dos 25 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 5 fraktioner om 5
Gy.
Volymspecifikationer:
GTV = all kontrastladdande resttumör enligt postoperativ och/eller dosplanerings-MRT.
GTV definieras med utgångspunkt från postoperativ MRT, T1-viktade sekvenser med
gadoliniumkontrast, som är fusionerad med dosplanerings-DT. Operationskaviteten ska
inkluderas i GTV. Även otvetydiga icke-kontrastladdande tumörkomponenter på
T2/FLAIR-sekvenser kan inkluderas. Hela det peritumorala ödemet bör inte inkluderas i
GTV.
CTV = GTV + 2,0 cm med isotrop expansion. CTV bör justeras i förhållande till naturliga
barriärer såsom ben, ventriklar, falx, tentorium och kritiska OAR (om det inte finns
misstänkt tumörväxt i anslutning till dessa strukturer). Vid stor tumörvolym kan en mindre
CTV marginal på 1,5 cm övervägas.

Pilocytiska astrocytom (WHO-grad I)
Strålbehandling rekommenderas enbart vid progredierande tumör där reoperation inte är möjlig.
Vid små, välavgränsade inoperabla tumörer kan stereotaktisk strålbehandling övervägas.
Vid konventionell behandling är ordinerad dos 50,4–54 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5
dagar/vecka) med 28–30 fraktioner om 1,8 Gy.
Volymspecifikationer:
GTV = Resttumör definierat med MRT.
CTV = GTV + (5–)10 mm, justerat efter anatomiska barriärer.

Tumör i medulla spinalis
Ordinerad dos är 50,4–54 Gy (den högre dosen till gliom grad III–IV). Strålbehandlingen ges
dagligen (5 dagar/vecka) med 28–30 fraktioner om 1,8 Gy.
Volymspecifikationer:

206

REGIONALA CANCERCENTRUM

GTV = makroskopisk tumör.
CTV = GTV + utbredning av spinalkanalen horisontellt och 2 cm kraniellt + kaudalt.

Ependymom
Intrakraniella ependymom, WHO-grad II
Ordinerad dos är 54–59,4 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 30–33
fraktioner om 1,8 Gy. RELA-fusion kan tala för att den högre slutdosen ska ges.
Volymspecifikationer:
GTV = Resttumör och postoperativ tumörbädd definierat med postoperativ MRT. Det
rekommenderas att använda preoperativ MRT för att definiera all vävnad och anatomiska
strukturer med initialt tumörengagemang.
CTV = GTV + 10 mm med isotrop expansion, justerat efter anatomiska barriärer.
Intrakraniella anaplastiska ependymom, WHO-grad III
Ordinerad dos är 59,4–60 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 30–33
fraktioner om 1,8–2,0 Gy.
Volymspecifikationer:
GTV = Resttumör och postoperativ tumörbädd definierat med postoperativ MRT. Det
rekommenderas att använda preoperativ MRT för att definiera all vävnad och anatomiska
strukturer med initialt tumörengagemang.
CTV = GTV + 10–20 mm med isotrop expansion, justerat efter anatomiska barriärer.
Spinala ependymom, WHO-grad II
Ordinerad dos är 50,4–54 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 28–30
fraktioner om 1,8 Gy.
Volymspecifikationer:
GTV = Resttumör definierat med postoperativ MRT.
CTV = GTV + 10 mm, justerat efter anatomiska barriärer.
Spinala ependymom, WHO-grad III
Ordinerad dos är 50,4–54 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 28–30
fraktioner om 1,8 Gy. Vid resttumör nedom conus medullaris kan högre slutdos upp till 59,4 Gy
övervägas.
Volymspecifikationer:
GTV = Resttumör eller preoperativ tumörutbredning och postoperativ tumörhåla definierat med
pre-och postoperativ MRT.
CTV = GTV + 20 mm, justerat efter anatomiska barriärer.
Kraniospinal strålbehandling, metastatisk sjukdom
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Kraniospinal bestrålning rekommenderas enbart vid spridning till spinalkanalen. Ordinerad dos
mot hjärna och spinalkanal är 36 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 20
fraktioner om 1,8 Gy.
Spinala metastaser ges boost till totalt 45–50,4 Gy med 5–8 fraktioner om 1,8 Gy. Primärtumör
ges boost enligt ovan.
Volymspecifikationer:
Se riktlinjer för medulloblastom.
Myxopapillära ependymom, WHO-grad I
Ordinerad dos är 54 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 30 fraktioner om
1,8 Gy.
Volymspecifikationer:
GTV = Resttumör och postoperativ tumörbädd definierat med postoperativ MRT. Det
rekommenderas att använda preoperativ MRT för att definiera all vävnad och anatomiska
strukturer med initialt tumörengagemang.
CTV = GTV + 5–10 mm, justerat efter anatomiska barriärer.
Intrakraniella subependymom, WHO-grad I
Bra prognos. Strålbehandling rekommenderas enbart vid progredierande tumör där reoperation
inte är möjlig.
Ordinerad dos är 54 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 30 fraktioner om
1,8 Gy.
Volymspecifikationer:
GTV = Resttumör definierat med MRT.
CTV = GTV + 5 mm, justerat efter anatomiska barriärer.
Spinala subependymom, WHO-grad I
Bra prognos. Strålbehandling rekommenderas enbart vid progredierande tumör där reoperation
inte är möjlig.
Ordinerad dos är 50,4 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 28 fraktioner om
1,8 Gy.
Volymspecifikationer:
GTV = Resttumör definierat med MRT.
CTV = GTV + 5 mm, justerat efter anatomiska barriärer.
Återfallsbehandling av intrakraniella ependymom
För patienter med återfall av ependymom (< 3cm) i tidigare strålbehandlat område kan
stereotaktisk strålbehandling användas som salvagebehandling.

Medulloblastom
Ordinerad dos varierar enligt nedanstående riskindelning:
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Patienter, 18–21 år med lägre risk för återfall (klassisk eller desmoplastisk/nodulär
histologi, WNT-subgrupp, ingen spridning M0, resttumör < 1,5 cm2):
Kraniospinal strålbehandling ges till 23,4 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med
13 fraktioner om 1,8 Gy. Efterföljande boost mot den primära tumörbädden/resttumören ges till
en total dos av (54 -) 55,8 Gy med (17-) 18 fraktioner om 1,8 Gy. Notera att detta
strålbehandlingsschema måste ges med adjuvant sekventiell cytostatikabehandling, och annars
måste kraniospinala dosen enligt standardrisk (30,6–36 Gy) ges.
Patienter över 21 år med standardrisk för återfall (WNT-subgrupp, ingen spridning M0,
resttumör < 1,5 cm2, SHH p53 wt, grupp 4 med förlust av kromosom 11, ingen MYCamplifiering):
Kraniospinal strålbehandling ges till 30,6–36 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka)
med 17–20 fraktioner om 1,8 Gy. Efterföljande boost mot den primära
tumörbädden/resttumören ges till en total dos av (54 -) 55,8 Gy med 10–14 fraktioner om 1,8
Gy.
Högriskpatienter, oavsett ålder (resttumör > 1,5 cm2, metastaserad sjukdom M1–M4,
storcellig eller anaplastisk histologi, SHH med p53-mut eller MYC-ampifiering, grupp 4
med MYC-amplifiering):
Kraniospinal strålbehandling ges till 36 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med
20 fraktioner om 1,8 Gy. Efterföljande boost mot den primära tumörbädden/resttumören ges till
en total dos av 55,8 Gy med 11 fraktioner om 1,8 Gy. Till spinala metastaser ges boost till en
total dos av 45–50,4 Gy med 5–8 fraktioner om 1,8 Gy.
Volymspecifikationer:
Kraniospinal strålbehandling (CSI):
GTV_CSI = definieras generellt inte för den kraniospinala strålbehandlingen.
CTV_CSI = ska inkludera hela likvorrummet (hjärna och ryggmärg), inklusive durasäcken.
Det är viktigt att lamina cribrosa inkluderas, liksom alla hernieringar/utbuktningar av
meningierna. Skelettfönster kan användas för avgränsning mot kotor. Hela synnerverna ska
inkluderas i kraniella CTV. Target-definitionsguiden från SIOPE rekommenderas [461].
Boost mot tumörbädden (TB):
GTV_TB = all makroskopisk resttumör och/eller resektionshålan.
CTV_TB = GTV + 10 mm anpassat till anatomiska barriärer.
Boost mot metastaser:
GTV_boost = Utgörs om möjligt av initial tumörutbredning eller tumörutbredning i
samband med planering av strålbehandling.
CTV_boost = Vid intrakraniella metastaser rekommenderas 5–10 mm marginal. För spinala
metastaser rekommenderas inklusion av likvorrummet inklusive durasäcken i axiella snitt
spinalt med cirka 20 mm marginal kraniokaudalt.
Robust optimering för CTV används vid dosplanering. För ytterligare information om
targetvolymer samt marginaler vid optimering och dosplaneringsteknik hänvisas till
“Dosplanering av CSI med protoner” i dokumentsystemet (RMT+) vid Skandionkliniken.
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Intrakraniella germinalcellstumörer
Ordinerad dos varierar beroende av diagnos:
Germinom, icke-metastaserad sjukdom (inklusive bifokal sjukdom med pineal och
suprasellär komponent):
Strålbehandling mot hela ventrikelsystemet (inkluderande primär tumörbädd och eventuell
resttumör) ges till 24 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med 15 fraktioner om
1,6 Gy. Efterföljande boost mot den primära tumörbädden och eventuell resttumör ges till en
total dos av 40 Gy med 10 fraktioner om 1,6 Gy.
En ovanlig situation är resttumör med konstaterad teratomkomponent, trots förnyad kirurgi, och
då rekommenderas en högre boost dos till totalt 54,4 Gy mot tumörbädden och resttumör
intrakraniellt, med 19 fraktioner om 1,6 Gy.
Germinom, metastaserad sjukdom (inklusive ofullständigt stadieindelad):
Kraniospinal strålbehandling ges till 24 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med
15 fraktioner om 1,6 Gy. Efterföljande boost mot den primära tumörbädden samt alla
intrakraniella och spinala metastaser ges till en total dos av 40 Gy med 10 fraktioner om 1,6 Gy.
Vid samtidig teratomkomponent ges en högre boostdos med till totalt 54,4 Gy till samtliga
intrakraniellt belägna tumörer, med 19 fraktioner om 1,6 Gy. Vid spinalt belägna metastaser ges
en lägre boostdos till totalt 49,6 Gy med 16 fraktioner om 1,6 Gy.
Icke-germinom (standardrisk), icke-metastaserad sjukdom:
Strålbehandling till tumörbädd ges till 54 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med
30 fraktioner om 1,8 Gy.
Icke-germinom, metastaserad sjukdom:
Kraniospinal strålbehandling ges till 30 Gy. Strålbehandlingen ges dagligen (5 dagar/vecka) med
20 fraktioner om 1,5 Gy. Efterföljande boost mot primär tumörbädd samt alla intrakraniella ges
till en total dos av 54 Gy med 15 fraktioner om 1,6 Gy. Vid spinalt belägna metastaser ges en
lägre slutdos som boost, till totalt 50,8 Gy med 13 fraktioner om 1,6 Gy. Vid omfattande spinal
metastasering måste en individuell bedömning ske i varje enskilt fall. (SIOP-protokollet
rekommenderar en lägre boost till totalt 45 Gy med 10 fraktioner om 1,5 Gy vid engagemang av
mer än 2/3 av medulla).
Volymspecifikationer:
Hela ventrikelsystemet (WVI) inklusive tumörbädden:
GTV_WVI = Omfattar sidoventriklar, tredje och fjärde ventrikeln samt tumörbädden enligt
dosplaneringsundersökningar (efter cytostatikabehandling och/eller kirurgi). T2-viktade
MRT-sekvenser som är fusionerade med dosplan-DT kan göra det lättare att rita in
ventrikelsystemet.
CTV_WVI = GTV_WVI + 5 mm med isotrop expansion.
Boost mot tumörbädden (som boost eller enda behandling):
GTV_TB = Inkluderar all hjärnvävnad som initialt är engagerad av tumör samt eventuell
makroskopisk resttumör på T1-sekvens med Gd-kontrast efter cytostatikabehandling
och/eller kirurgi.
CTV_TB = GTV_TB + 5 mm med isotrop expansion vid suprasellär eller pineal
tumörlokalisation. Vid atypisk primär tumörlokalisation (t.ex. talamus och basala ganglier),
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och när lokal infiltration av omgivande hjärnvävnad kan misstänkas, rekommenderas i stället
10 mm CTV-marginal.
Boost mot metastaser:
GTV_boost = Utgör om möjligt av initial tumörutbredning eller tumörutbredning i samband
med planering av strålbehandling.
CTV_boost = Vid intrakraniella metastaser rekommenderas 5–10 mm marginal. För spinala
metastaser rekommenderas inklusion av likvorrummet inklusive durasäcken i axiella snitt
spinalt med cirka 20 mm marginal kraniokaudalt.
Kraniospinal strålbehandling (CSI):
GTV_CSI= definieras generellt inte för den kraniospinala strålbehandlingen. Undantaget är
makroskopiskt synliga metastaser.
CTV_CSI = ska inkludera hela likvorrummet (hjärna och ryggmärg), inklusive durasäcken.
Det är viktigt att lamina cribrosa inkluderas, liksom alla hernieringar/utbuktningar av
meningierna. Skelettfönster kan användas för avgränsning mot kotor. Hela synnerverna ska
inkluderas i kraniella CTV. Target-definitionsguiden från SIOPE rekommenderas [461].

Riktlinjer för oplanerade behandlingsuppehåll
Förlängning av den totala behandlingstiden bör undvikas för grad III–IV-tumörer. Speciellt vid
medulloblastom ska man försöka hålla den planerade behandlingstiden. Vid behandlingsuppehåll
på mer än 4 dygn i kurativt syftande behandlingar kan man överväga att lägga till en
fraktion/vecka, göra en kompensatorisk doshöjning eller ge behandling på helgen. Det är viktigt
att kritiska dosnivåer till riskorgan inte överstigs. Vid behandlingsuppehåll för låggradiga tumörer
förlängs den totala behandlingstiden utan kompensation, så att den avsedda slutdosen uppnås.

Strålbehandling i kombination med annan behandling
Kirurgi:
Strålbehandling för patienter med grad III–IV-tumörer bör starta så snart som möjligt efter
operation, optimalt inom 4 veckor under förutsättning att operationssåret läkt (se
kapitel 10).
Medicinsk behandling:
Strålbehandling ges för vissa diagnoser samtidigt med cytostatika (se kapitel 10).
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BILAGA 4

Handhavande av TTFields
Hantering av TTFields /Optune
Patienter med nydiagnostiserat glioblastom, efter avslutad strålbehandling till 60 Gy, med
konkomitant temozolomid, kan vara aktuella för behandling med TTFields (Tumour treating
Fields, Optune) samtidigt med postoperativ cytostatikabehandling med temozolomid.
Behandling med TTFields är inte avsedd för patienter som är under 18 år eller gravida, eller som
har någon annan neurologisk sjukdom, en inplanterad enhet t.ex. hjärnstimulator eller pacemaker,
en skalldefekt såsom avsaknad av benlock, metallfragment (kulfragment) i hjärnan eller känslighet
för ledande hydrogeler.
Optune är en bärbar medicinskteknisk produkt, som avger elektriska fält (Tumour Treating
Fields - TTFields) till tumören genom keramiska gelplattorsom fästs på skalpen. TTFields sänds
med en frekvens på 200kHz och en utgående RMS-effekt på ≤ 707 mA. Enheten drivs med
uppladdningsbara litiumbatterier eller vanlig nätanslutning. Batterierna räcker i cirka 2–3 timmar.
Behandlingen bör pågå i minst 18 timmar/dygn för optimal effekt. De keramiska gelplattorna ska
bytas 2 gånger/vecka och då ska också skalpen rakas.
Biverkningar förekommer, framför allt rodnad i huden på skalpen under de keramiska
gelplattorna. I studien förekom också psykiska störningar och biverkningar från nervsystemet
oftare än hos kontrollgruppen.

Optune – en medicinteknisk produkt
Information om Optunebehandling till patienter och närstående. Broschyren är framtagen av
Nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer, 2019-06-02.
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BILAGA 5

Performance scores
(bedömning av
allmäntillståndet)
Funktionsstatus enligt ECOG/WHO/Zubrod
Funktionsnivå/funktionsstatus
0

Asymtomatisk – klarar normal aktivitet utan restriktioner

1

Klarar inte fysiskt ansträngande arbete. Helt uppegående.

2

Klarar egenvård, men inte arbete. Uppegående mer än halva dagen.

3

Klarar delvis egenvård. Säng- eller rullstolsbunden mer än halva dagen.

4

Klarar inte egenvård. Helt säng- eller rullstolsbunden.

5

Död.

Funktionsstatus enligt Karnofsky
Procent

Funktionsstatus

100

Asymtomatisk

90

Klarar normal aktivitet. Milda sjukdomssymtom.

80

Klarar med svårighet normal aktivitet. Måttliga symtom.

70

Klarar egenvård, men inte normal aktivitet.

60

Klarar det mesta av egenvård med viss hjälp.

50

Behöver betydande hjälp och omvårdnad.

40

Kräver särskild omvårdnad, uttalad funktionsinskränkning.

30

Kräver sjukhusvård, men är inte kritiskt sjuk.

20

Sjukhusvårdad, kräver aktiv vård/behandling.

10

Moribund.

0

Död.
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Jämförelse
WHO

Karnofsky

0

100
90

1

80
70

2

60
50

3

40
30

4

20
10

5

0
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BILAGA 6

Remissvägar ny medicinsk
bedömning
Stockholm

Neurokirurgiska kliniken/terapirond
R3:02
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Lund

Neuroonkologrond
VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, eller
Neurokirurgiska kliniken
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund

Göteborg

Tumörronden
Neurologkliniken
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Umeå

Lunga/CNS/Tyreoidea-sektionen, Cancercentrum
eller MDK hjärntumör
eller Neurocentrum, neurokirurgi
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Linköping

Regional neuroonkologikonferens
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Uppsala

CNS-tumörronden
Neurokirurgiska kliniken eller Onkologikliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Örebro

MDK Hjärntumörer
Onkologiska kliniken eller Neurokirurgiska sektionen
ANIVA
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Gammaknivsbehandling

Gammaknivsenheten
Neurokirurgiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
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BILAGA 7

Förkortningar
3D-CRT

3-dimensionell konform strålbehandling

5-ALA

5-aminolevulinsyra

11C-MET

Metionin märkt med isotopen kol-11

18F-FET

Fluoroetyltyrosamin märkt med isotopen fluoro-18

ACTH

Adrenokortikotropt hormon

ADC

Apparent diffusion coefficient

ADL

Aktiviteter i det dagliga livet

AED

Antiepileptic drug; medicin mot epilepsi

APC

Adenomatous polyposis coli, gen som orsakar colonpolypos

ATRX

Alpha Thalassemia/Mental Retardation Syndrome X-Linked

BCNU

bis-chloroethylnitrosourea

BN-20

Livskvalitetsformulär från EORTC, hjärntumörspecifikt

CBCT

Cone beam computed tomography, volymtomografi

CBF

Cerebralt blodflöde

CBV

Cerebral blodvolym

CCNU

N-(2-chloroethyl)-N'-cyclohexyl-N-nitrosourea, Lomustin (ett cytostatikum)

CNS

Centrala nervsystemet

EQD2CTV

Clinical target volume

D2%

Nära-maxdos, endast 2 % av strukturens volym tillåts få denna eller högre
absorberad dos. Ersätter maxdos (för icke-seriella organ).

D98%

Nära-mindos, den absorberade dos som täcker 98 % av strukturens volym.
Ersätter mindos.

Dmean

Dmedel, medelvärdet av absorberad dos i volymen

DT

Datortomografi

DTI

Diffusion tensor imaging

DVT

Djup ventrombos

DWI

Diffusion weighted imaging

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group

EORTC

European Organisation for Research and Treatment of Cancer

EORTC-QLQ30

EORTC quality of life questionnaire 30; EORTC livskvalitetsformulär 30
(innehåller 30 frågor)

EQD2

Equivalent total dose in 2 Gy fractions; ekvivalent total dos i 2 Gy-fraktioner
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FASS

Farmaceutiska specialiteter i Sverige

FDG

Fluorodeoxyglukos

FFPE

Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue; formalinfixerad paraffinbäddad vävnad

FLAIR

Fluid attenuated inversion recovery

fP-glukos

Glukosvärde i plasma, taget fastande

fMRI

Funktionell MRT-undersökning

FRAX

Fracture Risk Assessment Tool, instrument för att mäta frakturrisk

FSH

Follikelstimulerande hormon

FYSS

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

GBM

Glioblastom, WHO-grad IV

Gd

Gadolinium, MRT-kontrast

GI

Gastrointestinal, som hör till mag-tarmkanalen

GTV

Gross tumour volume

Gy

Gray, enhet för att mäta absorberad stråldos

HRT

Hormone replacement therapy; hormonbehandling i klimakteriet

IAEA

International Atomic Energy Agency

ICRU

International Commission on Radiation Units and Measurements

IDH1/2

Isocitratdehydrogenas 1/2

IDHmut

IDH-mutation

IDHwt

IDH-wildtype, IDH utan mutation

IGF-1

Insuline-like growth factor-1

IGRT

Image-guided radiation therapy; bildstyrd strålbehandling

IHC

Immunhistokemi

IMRT

Intensitetsmodulerad strålbehandling

IE

Internationell enhet

Iv

Intravenöst

kV

Kilovolt, enhet för spänning

LH

Luteiniserande hormon

LMWH

Lågmolekylärt heparin

MDK

Multidisciplinär konferens

MET-PET

11C-Metionin-positronemissionstomografi

MeV

Megaelektronvolt

MFS

Mental Fatigue Scale

MGMT

O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase

MLH1

MutL homolog 1, en gen på kromosom 3

MMSE

Mini Mental Status Examination
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MMT

MiniMentalTest, enkelt test av kognitiva funktioner

MOCA

Montreal Cognitive Assessment

MR, MRT

Magnetresonanstomografi, magnetkameraundersökning

MRS

Magnetresonansspektroskopi

MV

Megavolt, enhet för spänning

NCCAM

Nationellt center för komplementär och alternativ medicin

NF

Neurofibromatos

NK

Neurokirurgisk klinik

NOAK

Nya orala antikoagulantia

NOS

Not otherwise specified; inte närmare specificerad

NSAID

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

OAR

Organ at risk; riskorgan, normalvävnad som kan begränsa stråldosen

P-glukos

Glukosvärde i plasmaprov

PACS

Picture archiving and communication system

PAD

Patologisk-anatomisk diagnos

PCV

Prokarbazin-CCNU-vinkristin (cytostatikakombination)

PCR

Polymerase chain reaction; polymeraskedjereaktion, en biokemisk analysmetod

PET

Positronemissionstomografi

PMS2

Postmeiotic Segregation Increased 2, Mismatch repair endonukleas

PROM

Patient related outcome measures; patientrapporterade utfallsmått

PRV

Planning organ-at-risk volume

PS

Performance status; funktionsstatus, bedömning av allmäntillståndet

PTV

Planning target volume

RANO

Response Assessment in Neuro-Oncology

RBE

Relativ biologisk effekt

RCC

Regionalt cancercentrum

RT

Strålbehandling

RTOG

Radiation Therapy Oncology Group

Sc

Subkutant

SFS

Statens författningssamling

SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten

SOU

Statens offentliga utredningar

STIR

Short T1 Inversion Recovery

T

Tablett

TMZ

Temozolomid

TSFS

Transportstyrelsens författningssamling
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TSH

Tyreoideastimulerande hormon

TTFields

Tumour Treating Fields

VDE

Velocity of diametric expansion

VMAT

Volumetric modulated arc therapy

VTE

Venös tromboembolism (blodproppar i venerna)

WHO

World Health Organization
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