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• Öka kunskapen hos professionen

• Alltid strukturerad probleminventering 
i möte med patienten -
skattningsinstrument, frågeformulär 
före-under-efter-behandling

• Samla olika kompetenser -
sammanhållen rehabiliteringsprocess

• Spetsomhändertagande av patienter 
med avancerade rehabiliteringsbehov
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Prevalens av cancer i norra regionen 
juni 2018
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Prevalens Män Kvinnor

Diagnos Prevalens 

senaste 5 åren

Prevalens 

totalt

Prevalens 

senaste 5 åren

Prevalens 

totalt

Prostata 4691 10 868

Bröst 26 44 3062 9965

Kolorektal 1053 2406 956 2463

Urinblåsa+öv urinvägar 731 1704 247 633

Lunga 232 399 311 546

Livmoderskropp 589 2077

Maligna lymfom 439 1293 329 1010

Hud exkl maligna 

melanom

607 985 498 868

Malignt melanom 439 1227 329 1529

Hjärna, övriga 

nervsystemet

139 759 221 1222

Huvud-hals 286 677 148 405

Njure exkl. njurbäcken 299 694 168 519

Äggstock 210 831

Testikel 141 802

Livmoderhals 182 945

Bukspottskörtel 45 66 64 80

Magsäck 64 163 40 146

Lever, primär 62 94 36 59

Övriga diagnoser 1074 2796 1241 3705

Totalt (1 tumör per 

diagnos per person)

9955 24 977 8541 27 004

Källa: Regionalt cancercentrum norr



Nationell vägledning i bäckencancerrehabilitering

”Den här vägledningen riktar 

sig till vårdpersonal som möter 

patienter som behandlats för 

någon av ovanstående 

diagnoser. Den syftar till att 

konkret ge stöd för 

handläggning av 

symptom/besvär som kan 

uppstå vid eller efter 

behandling mot cancer i lilla 

bäckenet.” 



Vägledning i bäckencancerrehabilitering

• Mag-tarmbesvär

• Sexuella besvär 

• Biverkningar från urinvägarna

• Smärta

• Lymfödem

• D-vitaminbrist

• Graft-versus-host-sjukdom (GvH) 
i underlivet
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Mag-tarmbesvär
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Viktigt att veta

Mag-tarmbesvär efter kirurgi, strålbehandling och 
cytostatikabehandling mot tumörer är mycket vanligt.

Många patienter har flera besvär samtidigt.

Besvären har ofta stor påverkan på livskvalitén.

Hela magtarmkanalen kan påverkas, inte bara nedre delen.

Vanliga orsaker:

• Bakteriell överväxt i tunntarmen

• Gallsaltsmalabsorption

• Laktosintolerans 

• Pankreasinsufficiens

Symtomen är ofta de samma oavsett orsaken.
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Speciella situationer

Hos patienter som opererats med främre resetion för rektalcancer är 

Low Anterior Resection Syndrome (LARS) vanligt

• Täta imperativa trängningar till avföring.

• Fragmenterad avföring (flera avföringar under några timmar).

• Läckage av gas eller avföring.

• Känsla av ofullständig tarmtömning.

Strålpåverkan av rektum

• Akut strålproktit kännetecknas av diarré, trängningar och 

smärtor

• Kronisk strålpåverkan kännetecknas av kärlnybildning och 

blödningar
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Råd och tips - exempel

Tänk på inkontinensskydd och hudskydd!

Bulkmedel – inte osmotiska preparat eller laktulos vid diarré.

Loperamid 30 min före måltid. Om en kapsel är för mycket finns T 

Dimor® som är delbar.

Vid LARS där medicinering är otillräcklig kan transanal irrigation 

vara värt att prova.

Vid LARS där inget annat hjälper, prova PTNS eller SNS.

Vid kronisk strålpåverad tarm med besvärliga blödningar, prova 

sukralfat rektalt.

2018-11-05

N
a
m
n 
| 
S
a
m
m
a
n
h
a
n
g



2018-11-05

N
a
m
n 
| 
S
a
m
m
a
n
h
a
n
g

Sexuella besvär hos kvinnor och män



Generell information till patienter

Alla patienter SKA få information om  förväntade sexuella förändringar 

som kan uppstå

Sexuell rehabilitering behöver påbörjas tidigt, precis som annan 

rehabilitering

Sexualitet är inte synonymt med sexuell aktivitet

Sexuell hälsa innefattar
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Viktigt att veta 
sexuella besvär hos kvinnor

Strålning mot bäckenet, cytostatikabehandling och kirurgi i lilla 

bäckenet kan påverka den sexuella funktionen

Eventuell förändrad anatomi efter kirurgi

Vulvovaginal smärta kan vara både ytlig och djup

Lokalt verkande östrogen ska alltid erbjudas vid strålbehandlat bäcken, 

kvinnor med tidigare bröstcancer och endometriecancer måste 

diskutera det med onkolog 
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Sexuella besvär hos kvinnor 
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Viktigt att veta
sexuella besvär hos män

Vanligt med erektionsbesvär, avsaknad av ejakulat och nedsatt sexuell 

lust efter operation och/eller strålbehandling i/mot bäckenet

Eventuell förändrad anatomi efter kirurgi

Erektionsförmågan kan återhämtas om de erektila nerverna finns kvar 

och om förmågan tidigare var god, därför viktigt med snabb 

erektionsrehabilitering
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Sexuella besvär hos män
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Biverkningar från urinvägarna



Viktigt att veta

Gynekologiskt opererade och bäckenbestrålade patienter besväras 
ofta av urininkontinens, trängningar och sveda.

Urininkontinens delas grovt in i ansträngnings- och 
trängningsinkontinens.

Patienten bör tänka på att inte dricka mycket på kvällen, och träna på 
att inte gå på toaletten för ofta.

Informera om inkontinensskydd och förskriv vid behov.

Bäckenkirurgi kan även leda till svårigheter att tömma urinblåsan.



Biverkningar från urinvägarna

Strålbehandling mot lilla bäckenet kan leda till förändringar i nerver, 

atrofi och fibrotisering som påverkar urinblåsa och urinledare

Urinblåsan kan bli stel och oelastisk vilket leder till minskad 

blåskapacitet och sämre förmåga att lagra urin

Minskad blåskapacitet kan leda till frekventa toalettbesök och 

trängningar samt utveckling av en överaktiv blåsa

Försämrad sensorisk förmåga och oförmåga till fullständig blåstömning 

kan ge besvär i form av urinläckage
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Smärta



Viktigt att veta

Strålning, kirurgi och cytostatikabehandling kan ge bäckensmärta.

Smärtan räknas som kronisk om den varat längre än 6 månader.

Smärta sänker patientens livskvalitet och patienten tolkar den ofta 
som tecken på recidiv.

Smärtan kan ha sitt ursprung i alla bäckenets organ. Kan man lindra 
smärtan från ett organ, lättar oftast smärtan från de andra också.

Smärta ska alltid tas på allvar. Vid smärtproblem bör smärtteam 
konsulteras för optimal behandling.

Vid kronisk smärta är smärtrehabilitering en viktig del av behandling 
som komplement till medicinsk behandling.
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Lymfödem



Viktigt att veta

Cancerbehandling i bäckenområdet kan leda till lymfödem i ett eller 
båda benen, könsorganen, nedre delen av buken eller skinkorna.

Lymfödem uppstår oftast under första året efter behandlingen, men 
kan också uppstå flera år senare.

Ödemet orsakar en svullnad som kan ge tyngd- och spänningskänsla 
samt nedsatt rörlighet. Det påverkar livskvaliteten och kan ge 
komplikationer, t.ex. erysipelas (rosfeber).

Det är viktigt att upptäcka och behandla ödemet tidigt. Om det inte 
behandlas blir det större och kan bli kroniskt.

Patienter som opereras med lymfkörtelutrymning bör informeras om 
riskfaktorer, tidiga symtom och vart de ska vända sig vid behov.



Riskfaktorer

• Lymfkörtelutrymning

• Kombination av flera åtgärder som operation av tumören, 
lymfkörtelutrymning och strålbehandling

• Övervikt

• Hudinfektion

• Inaktivitet

Symtom
• Svullnad och ökad känsla av trötthet, tyngd eller spänning i benen, 

yttre genitalområdet, nedre delen av buken eller glutealområdet

(skinkorna)

• Nedsatt rörlighet

• Påverkar livskvaliteten och kan ge komplikationer, t ex erysipelas
(rosfeber)
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D-vitaminbrist



Viktigt att veta

Strålning och vissa läkemedel kan orsaka D-vitaminbrist

D-vitaminbrist kalkar ur skelettet och kan ge benskörhet





Gential graft versus host-
sjukdom



Viktigt att veta

Graft-versus-host-sjukdom (GVH) kan uppstå efter en 
transplantation där benmärgen eller perifera stamceller 
kommer från en donator, allogen stamcellstransplantation.

Genital GVH drabbar drygt 50 % av alla kvinnor efter 

transplantationen. Symtomen kan vara klåda, sveda, smärta, 
dyspareuni eller inga symtom alls i vulva och/eller vagina. 
Man ser en tunn slemhinna, med lichen planustecken, ökad 
fibrosutveckling och sammanväxningar i vulva och i slidan.



Viktigt att veta

Genital GVH drabbar cirka 13% av alla män efter 
transplantationen. Symtomen är oftast sveda, brännande 
känsla, smärtsam erektion och dyspareuni orsakade av 
inflammation i ollonet och förhuden, hudförändringar och 
förträngning av förhuden.

GVH kan uppkomma inom några veckor (akut) eller från 3 
månader till många år senare (kronisk). Den kroniska GvHn
kommer och går i skov, ibland i flera organ samtidigt.
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Vägledning för 
bäckencancerrehabilitering

Läs eller ladda hem på 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/cancerrehabilitering/funktionella-besvar-efter-cancer-i-
backenet/

Hitta Vägledningen:

Cancercentrum.se => Våra uppdrag => Cancerrehabilitering => 
Funktionella besvär vid cancer i bäckenet

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/funktionella-besvar-efter-cancer-i-backenet/


Tack för er uppmärksamhet!
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