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1. INLEDNING 

Sydöstra regionen har tre landsting och nio sjukhus som tar emot patienter med 

hematologiska sjukdomar, inklusive de maligna. Beroende på diagnos och 

behandlingsregim är det vanligt att samma patient under perioder vårdas på olika 

enheter i regionen, t ex vid vissa cytostatikabehandlingar och i samband med 

stamcellstransplantation. 

  

 Nära samarbete mellan de olika vårdenheterna och överenskomna behandlings- 

och vårdprinciper är en förutsättning för att patienten skall handläggas med hög 

säkerhet, trygghet och kvalitet. 
 

Syfte 

Syftet med detta omvårdnadsprogram är att med regionalt gemensamma rutiner 

befrämja god hematologisk omvårdnad och därmed öka trygghetskänslan hos 

patienten och personalen. 

 

Mål 

Målet med omvårdnadsprogrammet är att förena omvårdnadsrutiner mellan de 

nio enheterna i regionen gällande cytostatikabehandling, nutrition, hygien, 

munvård, aktivitet, smärta, psykosocial aspekt, sexualitet, palliativ vård, central 

infart, transplantation och transfusion. Målgruppen är sjuksköterskor, 

undersköterskor och paramedicinare, framförallt nya medarbetare på 

hematologiska enheter. 

 

Metod 

Detta projekt drogs igång under året 2011 med att intresseförfrågningar om ett 

gemensamt regionalt vårdprogram skickades ut till alla nio sjukhus i sydöstra 

regionen. Intresset för ett samarbete var stort och sjuksköterskor från varje 

sjukhus erbjöd sig att delta. 

 
I mars 2011 träffades arbetsgruppen för att tillsammans sätta upp riktlinjerna för 

omvårdnadsprogrammet. Kartläggning av de olika vårdenheternas rutiner gjordes, 

gällande ett antal väldefinierade omvårdnadsinsatser, t.ex. dietiststöd, central 

infart, munvård m fl.  

 

Gemensamt bestämdes vilka delar programmet skulle innehålla och fördelning 

gjordes till mindre arbetsgrupper.    
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1.1 Vårdprogramgruppens fördelning och 

sammansättning 

 Cytostatika (Linköping, Norrköping) 

 Nutrition (Eksjö) 

 Hygien (Norrköping) 

 Munvård (Kalmar/Oskarshamn) 

 Aktivitet (Kalmar/Oskarshamn) 

 Smärta (Linköping) 

 Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd (Jönköping) 

 Palliativ vård (Norrköping, Linköping) 

 Centrala infarter (Jönköping) 

 Stamcellstransplantation (Linköping) 

 Transfusion (Värnamo) 

 

Varje grupp ansvarar för att utarbeta ett dokument med evidensbaserad 

information om det tilldelade området. Första utgåvan av överenskommet 

omvårdnadsprogram som tagits fram publiceras våren 2014. 

Omvårdnadsprogrammet kommer att vara ett levande dokument som regelbundet 

måste revideras, förslagsvis vid det årliga regionmötet. 

 
Projektledare: 

Steffi Ziegelasch Norrköping steffi.ziegelasch@lio.se 

Deltagare projektgrupp: 

Lotta Holmgren, Oskarshamn charlottaho@ltkalmar.se 

Christina Dietrichson, Kalmar christid@ltkalmar.se 

Amelie Nilsson Kalmar amelien@ltkalmar.se 

Mari Eksell Värnamo mari.eksell@lj.se  

Kristina Svensson Värnamo kristina.ma.svensson@lj.se  

Sofie Jonsson Jönköping sofie.johnsson@lj.se 

Caroline Eng Jönköping caroline.eng@lj.se 

Ingrid Hede Motala ingrid.hede@lio.se 

Zerif Can Norrköping zerif.can@lio.se  

Steffi Ziegelasch Norrköping steffi.ziegelasch@lio.se 

Caroline Erixon Linköping caroline.erixon@lio.se 

Susanne Höglund Eksjö susanne.hoglund@lj.se  

Monica Svensson Västervik monica.svensson@ltkalmar.se  

Maria Lindberg Eksjö Maria.lindberg@lj.se 

Ulla Frödin Linköping ulla.frodin@lio.se  

Hulda Rintamäki Linköping hulda.rintamaki@lio.se  

Åsa Malm Linköping asa.malm@lio.se  

Stödpersoner: 

Inger Berg RCC Linköping inger.berg@lio.se 

Charlotte Lindgren RCC Linköping charlotte.lindgren@lio.se 
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2. FÖREBYGGANDE HYGIENRUTINER FÖR 

INFEKTIONSKÄNSLIGA PATIENTER 

Hematologiska patienter kan periodvis vara extra infektionskänslig under sitt 

sjukdomsförlopp. Orsaken till detta kan vara behandlingsrelaterad eller själva 

sjukdomen. 

 

Infektioner kan vara endogena, vilket är vanligast, då de härrör från patientens 

egen normalflora eller exogena. Mikroorganismer kan utgöras av bakterier, virus, 

svampar och protozoer. Spridningen kan ske via luft, kontakt, blod eller fekal-oral. 

 

I vården av hematologiska patienter bör vi vara uppmärksamma på tidiga 

infektionstecken, då en immunsupprimerad patient med pågående infektion inte 

uppvisar lika tydliga symtom som andra patienter. 

 

 Opportunistiska infektioner kan förekomma (lågpatogena 

mikroorganismer som normalt inte orsakar sjukdom) 

 Utläkta infektioner får en reaktivering 

 Infektionsförloppet kan vara mer intensivt och mer långdraget och kräver 

en snabb handläggning 

 

Att följa basala hygienregler är den viktigaste åtgärden för att kunna förebygga 

smittspridning!(1) 

 
Basala hygienrutiner  

Basala hygienrutiner ska gälla överallt där vård och omsorg bedrivs.  

 

Syftet är att förhindra smitta: 

 från patient till personal och från personal till patient (direkt 

kontaktsmitta)  

 mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt 

kontaktsmitta)  

 

I basala hygienrutiner ingår handhygien, dvs. alltid handtvätt, desinfektion och 

ibland handskar, skyddskläder, plastförkläde eller skyddsrock. 

Stänkskydd, visir, skyddsglasögon och munskydd kan krävas vid vissa tillfällen (1). 

För att skydda patienten från exogen smitta kan det vara aktuellt med skyddsisolering. 
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2.1 Omvårdnadsåtgärder med fokus på 

infektionskänsliga patienter på hematologisk 

vårdavdelning 

För transplanterade patienter, se kapitel 11 Stamcellstransplantation. 

 

Personal 

 

 Begränsa antalet personer som vårdar patienten. 

 Personal med pågående infektion skall ej vårda patienten. 

 Basala hygienregler ska följas.  

 Arbetsdräkten ska vara ren och bytas dagligen.(1) 

 

Patientrum 

 

 Patienten isoleras på enkelrum med tillgång till egen dusch och toalett om 

möjligt med sluss. 

 Utanför dörren ska framgå att en infektionskänslig patient vårdas t ex med 

färgmarkering. 

 Daglig rengöring av patientrummet enligt lokala föreskrifter. 

 På grund av risk för svampsporer i blomjorden är krukväxter och 

snittblommor ej tillåtna. 

 Bordsfläktar skall ej användas (svåra att rengöra och risk för spridning av 

damm). 

 Matvaror skall ej förvaras på patientrummet (mögelutveckling). 

 Regelbunden genomspolning av duschsystemet med hett vatten 

rekommenderas för att minimera risk för spridning av legionella. Se i 

övrigt lokala anvisningar (1). 

 

Patienthygien 

 

Individuell bedömning görs av sjuksköterskan gällande patientens förmåga att 

följa hygienreglerna. 

 Uppmana patienten till noggrann handhygien. 

 Patienten bör duscha med mild tvål dagligen. 

 Handduk och patientkläder bör bytas dagligen. 

 Patient ska ej gå barfota. 

 Omsorgsfull nagelvård. 

 På grund av blödningsrisk och sårbildning får rakhyvel aldrig användas. 

Istället används en väl rengjord rakapparat. 

 Daglig temperaturkontroll för att upptäcka infektion tidigt (OBS! Dock ej 

rektalt p.g.a. sköra slemhinnor). 
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Läkemedel bör ej ges rektalt av samma orsak. 

Daglig kontroll av hudkostym, insticksställen, genitalier och munslemhinnan (1). 

 

Bristande patienthygien ökar risken för endogen infektion. 

 

Anhörighygien 

 

 Handdesinfektion innan man går in till patienten och när man lämnar 

avdelningen. 

 Personer med pågående infektion skall ej vistas hos patienten. 

 För att minska infektionsrisken bör ytterkläder ej tas med in på 

patientrummet. 

 Basala hygienregler gäller även anhörig som deltar i vårdarbetet (1). 

 

Övrigt 

 Vistelse utanför avdelningen vid undersökningar (t.ex. röntgen) bör 

begränsas. 

 Transport förbi byggarbetsplatser bör undvikas, om ej möjligt skall 

patienten använda filtrerande munskydd. 

 Wellpappkartonger får inte rivas sönder inne på avdelningen (1). 

2.2 Patientinformation vid hemgång 

I samband med patientens utskrivning bör patienten informeras om vad som ska 

undvikas: 

 

 Skärsår eller småsprickor. 

 Kläm inte kvisslor och acne. 

 Stora folksamlingar och personer med pågående infektion. 

 Vaccination under pågående cytostatikabehandling. 

 Trädgårdsarbete, svampplockning, byggarbetsplatser på grund av att 

bakterier och svamporganismer kan orsaka allvarliga infektioner. 

 Rå kost t ex groddar, kräftor, blodig stek (1). 

 

För att undvika infektioner rekommendera följande egenvård: 

 

 Noggrann handhygien. 

 Daglig dusch med mild tvål. Badda huden torr och avsluta med hudlotion. 

 Använd innetofflor. 

 Använd rena kläder. 

 Använd rakapparat istället för rakhyvel. 

 Använd en extra mjuk tandborste, som inte skadar tandköttet. 
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 Använd mjukt toalettpapper. 

 Eftersträva regelbundna toalettvanor. 

 Meddela personal vid förändringar t ex feber, smärta, sår, rodnader eller 

utslag.(1) 
 

Munvård 

Se kapitel 6. Munvård. 

 

Kost 

Se kapitel 5. Nutrition. 

 

Skyddsisolering 

Se kapitel 11. Stamcellstransplantation. 

 

Referenser 

1.  Hygienregler för landstinget i Östergötland SOSFS 2007:19 (M) 

 

 



 

12 

 

3. CANCERREHABILITERING 

En nationell nätverksgrupp inom cancerrehabilitering har 2013 tagit fram en 

definition vad som avses med cancerrehabilitering. Definitionen kommer att 

finnas med i det kommande nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 

och den lyder enligt följande: - Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. 

Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så 

bra liv som möjligt (1). Definitionen utgår från Nordiska cancerunionens definition 

från 2004. Det psykosociala stödet ingår därmed som en del i 

cancerrehabiliteringen. 

 

Sedan mitten av 1980-talet började man i Sverige prata om cancerrehabilitering. 

Syftet var då framför allt att hjälpa patienterna att hantera sin situation 

(psykosociala problem och i viss mån fysisk återhämtning) i samband med att 

behandlingsperioden avslutades. Exempel är de ”kom-igång-grupper” och 

undervisningsprogrammet ”Lära leva med cancer” som startades vid denna tid. 

En gradvis förskjutning har skett mot mer fysisk träning men interventionerna är 

ofta ändå att förbättra patientens livskvalitet (2).  

 

Rehabilitering är aktuellt under hela vårdprocessen från det patienten får sin 

diagnos och framåt, och involverar alla de delar av vården som patienten kommer 

i kontakt med. Även samhällsaktörer utanför sjukvården, så som till exempel 

försäkringskassa, arbetsgivare, kommunal service, sociala myndigheter, skola och 

barnomsorg kan bli aktuella att involvera. För att säkerställa att patientens 

rehabiliteringsbehov bedöms, tillgodoses och följs upp under vårdprocessen är det 

viktigt att bedömning och insatta åtgärder dokumenteras i patientens journal (1,3). 

 

Rehabilitering i vårdprocessen 

Patienter med cancerdiagnos kan ha rehabiliteringsbehov på olika nivåer där alla 

kan sägas ha normala rehabiliteringsbehov (grön nivå i figur nedan). Det kan gälla 

empatiskt bemötande, möjlighet till emotionell ventilering, tillgång till 

samhällsresurser, råd och stöd kring fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande 

åtgärder och möjlighet att delta i informations - och stödprogram. Patienter kan 

också under perioder i sjukdomsprocessen eller under hela sjukdomsprocessen ha 

mer avancerade rehabiliteringsbehov och i vissa fall (röd nivå) kan dessa vara så 

stora att särskilda åtgärder i samarbete med andra samhällsinstanser eller 

vårdgivare krävs för att cancervård överhuvudtaget ska vara genomförbar.  

 

 Med sjukvårdsteam avses här de professioner som på avdelning eller 

mottagning vårdar och behandlar patienten vid cancersjukdom. 

Sjukvårdsteamet bedömer, åtgärdar och följer upp patienternas 

rehabiliteringsbehov (basen på pyramiden). När bedömning görs att 
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ytterligare rehabiliteringsinsatser behövs, kontaktas aktuell profession ur 

rehabiliteringsteamet. 

 

 Med rehabiliteringsteam avses de professioner som har specifik 

kompetens inom rehabilitering, exempelvis kurator, sjukgymnast, dietist 

etc. Utifrån sin kompetens., kompletterar de patientens behov av 

rehabilitering. Rehabiliteringsteamet bedömer och åtgärdar i samarbete 

med sjukvårdsteamet (nivå 2), ensamt (nivå 3) eller i samarbete med annan 

specialistsjukvård och/eller myndigheter och samhällsresurser (nivå 4) 

(1,3). 
 

 
 

Nivåbeskrivning av rehabiliteringsbehov (1,3)  
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3.1 Några olika teorier 

Salutogenes och känsla av sammanhang 

Salutogenes, som betyder hälsans ursprung, är ett viktigt men nytt perspektiv i vården som 

innebär att ta tillvara människans friskfaktorer och egna resurser. Begreppet känsla av 

sammanhang (Kasam) är kärnan i detta perspektiv. Kasam är människans övergripande 

förhållningssätt till livet. Att ha en hög Kasam innebär att känna att tillvaron är begriplig, 

hanterbar och meningsfull. 

 

KASAM 

Antonovsky (4) framförde det salutogena synsättet som utgår från hälsa istället för 

sjukdom. Individen är aldrig helt frisk eller helt sjuk utan rör sig mellan dessa två 

ytterligheter. Enligt Antonovsky så finns det ett samband mellan KASAM (Känsla 

av Sammanhang) och fysisk och psykisk hälsa. Han utvecklade också ett 

frågeformulär som mäter graden av KASAM. Höga värden av KASAM innebär 

att individen har en stark känsla av sammanhang och därmed en hög förmåga att 

hantera den mänskliga tillvaron med kriser, motgångar m.m. 

Enligt Antonovskys teoretiska resonemang utvecklas individens grundläggande 

KASAM från spädbarnsår och till cirka 30-årsåldern. Härefter menar han att en 

individs KASAM är relativt stabil och varaktig genom vuxenlivet. Dock kan 

KASAM nivåerna i mycket stressfyllda situationer förändras för att så småningom 

gå tillbaka till den ursprungliga nivån (4). 
 

Kris 

Krisens olika faser är den vanligaste modellen för att förklara och skildra 

känslomässiga reaktioner vid trauman.  

 

Krisförloppet kan delas in i fyra faser:  

 Chockfasen 

 Reaktionsfasen 

 Bearbetningsfasen 

 Nyorienteringsfasen 

 

Coping  

Coping är en teori som försöker skildra en persons förmåga att hantera 

stressfyllda och känslomässigt krävande situationer. Ett sätt att definiera coping är 

följande: ”ständigt föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för 

att bemästra yttre eller inre krav som uppfattas som överstigande personens 

resurser”(5). 
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Det finns många olika copingstrategier. De används var för sig, efter varandra 

eller i olika kombinationer. Tre framträdande strategier enligt Hellbom (4) är: 

Problembaserad coping - individen försöker aktivt hantera situationen t.ex. söka 

information eller lösa problem. 

 

 Emotionsbaserad coping - individen försöker dämpa de känslomässiga 

reaktionerna i situationen t.ex. genom att förneka eller minimera 

betydelsen av situationen, undvika att tänka på den eller ägna sig åt 

önsketänkande. 

 Meningsbaserad coping - denna typ av coping innefattar att kunna 

omvärdera situationen eller att söka positiva aspekter i situationen. 

Meningsbaserad coping kan även innehålla aspekter som religiös tro eller 

andlighet. 

 

Copingstil är ett annat centralt begrepp inom coping. Den handlar till stor del om 

vilken typ av personlighet en individ har och detta är stabilt över tid, t.ex. envishet 

och positiv livssyn (5). 

 

Response shift 

Sprangers och Schwartz (6) har utvecklat en teoretisk modell, där response shift 

definieras som förändringar av hur en individ värderar ett begrepp som 

exempelvis livskvalitet. En förändring av synen på vad som utgör en god 

livskvalitet är en normal process som pågår hela livet. Livskvalitet är ett 

individuellt fenomen och samma sjukdom, symtom och behandling kan upplevas 

olika av enskilda patienter (6). 

3.2 Närstående till en cancersjuk 

Cancer är en vanlig sjukdom, en av tre drabbas av sjukdomen någon gång under 

sin livstid, därmed blir de flesta människor någon gång i livet närstående till en 

cancersjuk. Partnern och andra familjemedlemmar utgör patientens viktigaste 

stöd. Därför är det viktigt att uppmärksamma de närståendes situation men också 

erbjuda dem stöd (t.ex. kuratorskontakt). I initialstadiet ska familjemedlemmarna 

hantera beskedet om cancersjukdomen som ofta utlöser en krisreaktion även hos 

dem. Problemen handlar om att hantera känslor som väcks av cancerdiagnosen, 

att familjen upplever sig exkluderade ur patientens vård och svårigheter som rör 

patientens vård och svårigheter som rör kommunikationen med varandra, 

sjukvårdens personal och utomstående (t.ex. vänner, bekanta och arbetskamrater). 
 

Barn och ungdomar som närstående 

För att vara professionell i det omvårdande arbetet krävs det kunskap om 

mänskliga behov och samspel. I vården av en sjuk förälder krävs det kunskap om  
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1. Barn och ungdomars psykologiska och kognitiva utveckling 

2. Hur barn och ungdomar uppfattar sjukdom och död i olika åldrar 

3. vad som underlättar respektive hindrar barn och ungdomar att leva med 

en förälders sjukdom och/eller förlusten av en förälder (5). 

 

Kuratorn har en viktig roll i detta arbete.  

 

Vid ett flertal sjukhus i sydöstra regionen bedrivs stöd- och 

undervisningsprogrammet för cancerpatienter och deras närstående ”Lära sig leva 

med cancer”. För mer information gå in på: 

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=217589  

 

Referenser: 

1. Nationella nätverksgruppen för cancerrehabilitering, samt kommande 

nationella vårdprogram för cancerrehabilitering 

2. Hellbom M, Thomé B. Rehabilitering vid cancersjukdom - Att möta 

framtiden. Stockholm: Natur & Kultur; 2013 

3. Regionalt Vårdprogram för psykosocial onkologi och cancerrehabilitering. 

Södra sjukvårdsregionen; 2012  

4. Antonovsky, A. Hälsans mysterium (2:a upplagan). Stockholm: Natur och 

Kultur; 2005 

5. Hellbom, M. Coping i Psykosocial cancervård. Carlsson, M (Red).  Lund: 

Studentlitteratur; 2007 

6. Sprangers & Schwartz . Integrating response shift into health-related quality of 

life research: a theoretical model; 1999 

 

3.3 Rekommenderade länkar 

Kommande nationella vårdprogram för cancerrehabilitering som publiceras under 

2014 på www.cancercentrum.se  

 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-

Cancercentrum/Cancerrehabilitering/Psykosocial-onkologi-och-rehabilitering/ 
 

 

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=217589
http://www.cancercentrum.se/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-Cancercentrum/Cancerrehabilitering/Psykosocial-onkologi-och-rehabilitering/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-Cancercentrum/Cancerrehabilitering/Psykosocial-onkologi-och-rehabilitering/
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4. CENTRALA INFARTER 

Denna texts syfte är att beskriva handhavandet av central venkateter (CVK) och 

subkutan venport (SVP eller PAC)så att det sker på ett säkert sätt med så lite 

risker och komplikationer som möjligt. Texten rör läkare och sjuksköterskor i 

öppen och sluten vård. Centrala infarter anläggs hos patienter som är svårstuckna, 

i behov av långvarig infusionsbehandling, kärlretande läkemedel och hemodialys. 

Sjuksköterskan ansvarar för skötseln 

4.1 Arbetsbeskrivning för handhavande av central 

venkateter i öppenvården och slutenvården 

Utförande 

 

Val av venväg för CVK: 

Vena subclavia och vena jugularis interna är den vanligast förekommande ven 

som används. 

 
Det är viktigt att endast läkare eller sjuksköterska som är väl förtrogen med hur en CVK 

ska hanteras, får använda katetern. 
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Riskfaktorer och komplikationer vid användning av CVK 

 

1. Pneumothorax, hydrothorax eller haemothorax 

Symtom: Andningssvårigheter, bröstsmärtor eller cyanos. 

Åtgärder: Stäng av pågående infusioner och ge syrgas. 

Kontakta omedelbart ansvarig läkare eller narkosjour. 

 

2. Luftemboli 

Symtom: Andningssvårigheter, bröstsmärtor, snabbandning, desorientering, 

cyanos. 

 Åtgärder: Klampa katetern. Lägg patienten i vänster sidoläge och sänk 

huvudändan. Ge syrgas. 

Kontakta omedelbart narkosjour. 

 

3. Kateterocklusion 

Symtom: Svårighet eller omöjligt att aspirera blod i venkatetern.  

Åtgärder: Prova att spola med 10 ml spruta NaCl (9 mg/ml) x flera.  

Uppmana patienten att röra på armen, ändra sidoläge, andas ut med munnen 

stängd och tippa huvudändan.  

Problem: Fortfarande omöjligt att aspirera i venkatetern. 

Kontakta ansvarig läkare eller narkosjour. Diskutera eventuell behandling 

med actilyse eller saltsyra i katetern. 

Obs! Om Du inte får backflöde i CVK:n får den ej användas utan ansvarig 

läkares godkännande. 

 

4. Extravasal infusion (sker om katetern glidit ur kärlet eller om katetern 

spruckit/gått av) 

Symtom: inget återflöde i venkatetern eller smärta vid infusion. 

Åtgärder: Stäng av pågående infusion. 

Har katetern glidit ut får den aldrig skjutas tillbaka.  

Kontakta ansvarig läkare eller narkosjour.  

    

5. Infektion 

Symtom: Tecken på rodnad eller pus runt insticksstället, oförklarliga 

infektionssymtom. 

Åtgärder: Alla tecken på irritation eller infektion runt CVK:n  

skall rapporteras omedelbart till ansvarig läkare eller narkosjour. 

Risken för infektion ökar varje gång det slutna systemet bryts. Feber och 

frossa i samband med intravenös näring kan förekomma och kan ha flera 

orsaker t ex fettemulsion kan ge allergisk reaktion, infusionsvätskan eller 

aggregat kan vara kontaminerat. Vid feber av oklar genes skall CVK:n 

misstänkas som orsak. Infektioner via en central venkateter kan utveckla sig 

till sepsis utan att patienten har känt smärta eller obehag.  
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Vid misstanke om infektion eller dokumenterad infektion 

Om insticksstället är rodnat eller varigt skall katetern tas bort, i samråd med 

patientansvarig läkare.  

 

Vid oklarheter kontakta narkosläkare på IVA. Har patienten oklar feber och/eller  

andra infektionssymtom utan uppenbar genes, tas perifert blododling och 

blododling genom CVK. Finns det samma mikroorganism från CVK-blodet som 

det perifera är sannolikheten för CVK-infektion stor. Ta bort CVK. Alla (oavsett 

orsak till borttagandet) CVK som tas bort, skall med steril sax klippas ner i ett 

sterilt rör (samma som för urinodling) och skickas snarast möjligt till Bakt-Lab för 

odling av spetsen. 

 

6. Trombos 

Symtom: Svullnad (t ex hals, arm och ben), rodnad, smärta samt dålig 

kateterfunktion. 

Diagnos: Flebografi, CT eller ultraljud. 

Åtgärder: Kontakta ansvarig läkare eller narkosjour. Rent principiellt skall 

patienten ha antikoagulantia ett antal dagar innan katetern dras. För övrigt 

sedvanlig trombosbehandling. Patienter som haft trombosproblem eller har 

stor risk att utveckla detta kan få Innohep sc eller lågdos Waran som profylax. 

4.1.1 Skötsel av central venkateter (CVK) 

Dagligen inom slutenvård 

 Inspektion av insticksstället, dokumentera på angiven plats i 

patientjournalen. 

 Kontrollera adekvat backflöde (vid kontinuerlig infusionsbehandling) genom 

att aspirera med en 10 ml spruta, spola därefter igenom med 10 ml koksalt 

minst fyra gånger.  

Detta är den viktigaste åtgärden för att minska risken för kateterstopp. 

 Byte av infusionsaggregat. Vid blodtransfusion byts aggregaten efter 2 

enheter. 

 Kontrollera att kranar, proppar och ventiler är stängda och åtskruvade. 

 Heparinlås 100 E/ml har ingen effekt vad gäller att minska risken för 

kateterocklusion och skall inte användas. 

 

Var tredje dygn inom slutenvård  

 Byte av förband (byts oftare vid behov) Tegaderm HP  

 Rengöring av insticksstället med Klorhexidinsprit 5 mg/ml 

 Byte av trevägskranar, injektionsmembran, backventiler. 
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Tillvägagångssätt 

 Informera patienten och sänk huvudändan 

 Desinfektera händerna 

 Placera all utrustning som behövs på ett bord eller annat lämpligt ställe 

 Gör i ordning infusionsvätska och koppla till infusionsaggregat 

 Anslut trevägskran, injektionsmembran och backventil 

 Öppna omläggningssetet och slå på Klorhexidinsprit 5 mg/ml över 

kompresserna 

 Ta på skyddshandskar 

 Plocka bort förband 

 Byt till sterila (eller högrena) handskar 

 Desinfektera insticksstället, omkringliggande hud och katetern (arbeta inifrån och 

utåt). Låt lufttorka. 

 Stäng av (klampa) CVK:n mot patienten och avlägsna det gamla setet och 

anslut det nya färdigberedda setet. 

 Kontrollera att inga luftbubblor finns i systemet. Öppna katetern och fortsätt med 

infusionen. Försäkra dig om att dropptakten är rätt inställd. 

 Täck insticksstället med förband (hög permeabel polyuretanfilm). 

 Efter avslutad total parenteral nutrition, cytostatika, blodtransfusion eller 

provtagning, skall lumen alltid spolas igenom med 10 ml koksalt fyra gånger. 

 Höj sängens huvudända och gör det bekvämt för patienten. 

 

Vid injektioner via CVK:n 

 Desinfektera injektionsmembranet med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Låt lufttorka. 

Anslut sprutan och ge injektionen via injektionsmembranet. Öppna och stäng 

trevägskranen på sedvanligt sätt. 

 Använd alltid backventil på CVK:n. 

 Spola med 10 ml koksalt före och efter varje administrering av läkemedel därför att 

läkemedlen kan vara inkompatibla med varandra. Risken för utfällning och 

kateterklotter minskas. 

 Efter avslutad injektionsgivning skall lumen alltid spolas igenom med 10 ml koksalt 

fyra gånger (mekanisk rengöring). 

 

Vid provtagning ur CVK 

 Desinfektera händerna 

 Plocka fram nödvändig utrustning 

 Informera patienten och sänk huvudändan (planläge, ökar det venösa 

återflödet) 

 Tag på handskar (högrena, sterila) 

 Sätt på lueradaptern på vacutainerhållaren 
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 Kontrollera att samtliga kranar är stängda 

 Desinfektera injektionsmembranet 

 Koppla på vacutainerhållare/adapter 

 Öppna kranen och tag först ett slaskrör som kasseras  

 Ta aktuella prover 

 Stäng kranen och tag därefter bort vacutainerhållaren 

 Spola igenom med 10 ml koksalt minst fyra gånger (mekanisk rengöring) 

 Förvissa dig om att alla kranar är stängda 

 Höj huvudändan och gör det bekvämt för patienten 

 

När skall CVK:n dras ut? 

 Intravasalt läge kan ej verifieras 

 Misstanke om läckage i katetermaterialet 

 Irriterat insticksställe 

 Misstanke om CVK-relaterad infektion.  

 

Vid avlägsnande av icke-tunnelerad CVK 

 Informera patienten och sänk huvudändan. 

 Desinfektera händerna. 

 Ta på skyddshandskar 

 Ta bort förbandet och stäng alla kranar 

 Desinfektera insticksstället med Klorhexidinsprit 5 mg/ml, låt torka 

 Dra ut katetern 

 Klipp av spetsen i tomt sterilt rör (samma som urinodling) med steril sax och skicka 

för odling. 

 Komprimera över insticksstället minst 5 min och sätt på ett högrent 

förband 

 Höj huvudändan och gör det bekvämt för patienten. 

4.1.2 Rutiner för tunnelerad central venkateter (CVK)  

För patienter som har tunnelerade katetrar gäller följande: 

 Suturerna tas när katetern vuxit fast. Detta tar cirka 4 veckor. 

 Omläggningsrutiner enligt ovan. 

 Torra krustor skall ej plockas bort. Obs!  

 Använd aldrig peang att klampa med 
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Vid lokalinfektion och eller lindrig allmänpåverkan 

 Odla från insticksstället 

 Tvätta dagligen med klorhexidinsprit 5 mg/ml 

 Överväg antibiotika 

 

Vid stark misstanke på kateterinfektion med ordentlig allmänpåverkan  

 Tag bort CVK:n och odla spetsen (detta görs på operation) 

 Ge antibiotika 

 

 

 
 

4.1.3 Teoretiska frågor för hantering av central venkateter 

(CVK) 

 

1. Varför är det viktigt att hantera den centralvenösa infarten med god 

hygien? 

 

För att minimera risken för infektioner. 

 

2. Vilka faktorer påverkar infektionsrisken vid hantering av CVK? 

 

Handhavande 

Patientens grundsjukdom (dåligt immunförsvar, intensivvård, TPN-

behandling, brännskada) 

Antalet trevägskranar/kopplingar 

Antalet hanteringstillfällen 

Plats där katetern läggs 

 



 

23 

 

3. Hur kan förväxling av venkatetrar, epidurala katetrar och 

matningssonder förhindras? 

 

Märk den centrala venkatetern med etikett central venkateter 

 

4. Hur utförs en korrekt handdesinfektion? Vad ska alltid användas vid 

all hantering av central venkateter? 

 

2 – 4 ml handsprit. Handskar, höggradigt rena eller sterila. 

 

5. Hur ska patienten ligga när läkemedel ges eller vid omläggning av 

CVK och varför? 

 

Vid manipulering av CVK bör planläge eftersträvas för att undvika 

luftembolisering. Viktigt är att Systemet är slutet och vätskefyllt. 

 

6. Vilken är den viktigaste åtgärden för att förhindra stopp i katetern 

och hur utförs denna åtgärd? 

 

Den viktigaste åtgärden för att förhindra stopp i katetern är att spola med 

10 ml NaCl 9 mg/ml minst fyra gånger efter varje infusion/injektion samt 

efter blodprovstagning.  

 

All spolning sker med mekanisk spolning d v s med pulserande teknik. 

Starta och stoppa (2 ml åt gången och pausa o s v), då bildas turbulens i 

slangen och rengöringen blir som mest effektiv. Spola de sista 4 – 5 ml 

långsamt för att undvika att blod backar upp igen.  

 

7. Hur länge ska huden torka när du tvättat med klorhexidinsprit 

innan du kan sätta på nytt förband? Hur länge ska du vänta innan 

du kan använda injektionsmembran efter du har desinficerat den? 

 

Låt huden torka innan du sätter på nytt förband.  

Gnugga ordentligt på membranet. Vänta 30 sekunder innan du använder 

det.  

 

8. Hur ofta ska en central venkateter läggas om och hur ofta ska 

trevägskranar eller injektionsmembran bytas? 

 

Var tredje dag i slutenvård och var sjunde dag i öppenvård. 
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9. Hur kontrollera backflödet i centrala venkatetrar och hur ofta? 

 

Genom att kontrollera backflödet märks att katetern har behållit sitt 

intravasala läge. Detta görs dagligen när det pågår kontinuerlig infusion, 

förslagsvis vid infusionsbyte. Om osäkerhet om kateterns läge eller före 

injektioner, kontrolleras alltid backflöde. Spola med några ml NaCl 9 

mg/ml och aspirera försiktigt tills det kommer blod (inte ända upp i 

sprutan). Spola därför med minst 10 ml NaCl 9 mg/ml x 4 med mekanisk 

(pulserande) teknik. 

 

10. Hur ser du att en centralvenös infart är infekterad? Hur kan du 

misstänka att patienten har en kateterrelaterad infektion och hur tar 

du blododlingen? 

 

De flesta infektioner lokaliserar sig runt centrala kateterns insticksställe 

och ger upphov till rodnad, svullnad och varbildning. Meddela ansvarig 

läkare. Även septiska symtom (feber, takykardi, takypné, leukocytos etc.) 

kan förekomma. För att diagnosen kateterrelaterad infektion (KRI) ska 

kunna ställas måste septiska symtom föreligga helst tillsammans med en 

positiv blododling. Det måste vara växt av samma mikroorganismer i 

blododling perifert och från central venkateter. Skriv klockslag och fråga 

efter tillväxttid. Odlingarna ska helst tas samtidigt eller inom max 15 

minuter.  

 

11. Hur märker du att en patient fått en luftemboli? Vad gör du? 

 

Symtom på luftemboli kan vara t ex andfåddhet, hållsmärta, blodiga 

upphostningar, yrsel och feber. Stäng centrala venkatetern, lägg helst 

patienten i vänster sidoläge, sänk huvudändan och ge 15 l syrgas på 

traumamask. Kontakta narkosläkare omedelbart. I hemmiljö ring 112. 

 

12. Hur märker du att det är stopp i den centrala venkatetern? 

Vad gör du? 

 

Går ej att infundera eller aspirera. 

Kontrollera kopplingar. Prova att spola igenom med NaCl 9 mg/ml flera 

gånger. Använd inte mindre än 10 ml spruta. Forcera inte om motstånd. 

Uppmana patienten att röra på armen, ändra till sidoläge, vrida på 

huvudet, sträcka på halsen, sitta eller ligga, hosta, djupandas, krysta eller 

sänka huvudändan. 

 

Vid utebliven effekt tas kontakt med narkosläkare för ev. röntgenkontroll 

eller Actilysebehandling. Actilyse ges på läkarordination. 
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13. Vad ska du göra dagligen hos patienter som har en central 

venkateter och varför? 

 

Utvärdera behovet! Infektionsrisken ökar med antalet kateterdygn!  

Man ska även inspektera insticksstället, förbandet, katetern, flödet och 

märkning.  

Rekommendation från länsgemensam grupp för centrala infarter. 

Fredrik Hammarskjöld Narkosläkare, Jönköping 
 

 

Referenser: 

1. Arbetsbeskrivning för: Handhavande av central venkateter i öppenvård och 

slutenvård. Fredrik Hammarskjöld, Gerd Wallén, Karin L Johansson, Knut 

Taxbro. (Länsgemensamma gruppen för centrala infarter Säker vård pusselbit 

nr.4 via Qulturum Berit Axelsson) www.lj.se/sakervard 

2. Svensk förening för Anestesi och intensivvård, Central venkatetrisering: 

www.sfai.se/riktlinjer/cvk  

3. Infektioner vid centralvenösa infarter: www.skl.se/patientsakerhet 

4.1.4 Rekommenderade länkar 

Patientinformation: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Central-

venkateter/ 

4.2 Arbetsbeskrivning för handhavande av 

subkutan venport 

Patienter som är i behov av längre tids injektioner, infusioner, provtagningar etc. 

kan erhålla en så kallad venport. Detta är en subkutan injektionskammare med 

tillhörande venkateter till någon av kroppens centrala kärl, vanligtvis vena jugularis 

interna eller subclavia. En venport är således en speciell form av CVK där hela 

systemet ligger under hudytan. Injektionskammaren placeras oftast ca 10-15 cm 

nedanför något av nyckelbenen. 

 

Vi har valt att ej ha heparin som rutinmässig behandling av två skäl: 

 

1. Heparin i låg koncentration t ex 100 E/ml har ingen dokumenterad effekt vad 

gäller att förebygga kateterstopp. Det viktigaste är mekanisk spolning med 

koksalt. 

 

http://www.lj.se/sakervard
http://www.sfai.se/riktlinjer/cvk
http://www.skl.se/patientsakerhet
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Central-venkateter/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Central-venkateter/
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2. Risk för Heparininducerad trombocytopeni och överdosering. 

 

En venport kan i princip användas hur länge som helst, bara den fungerar 

tillfredsställande. Ofta förekommer beteckningen Port a Cath. Detta är ett 

firmanamn på en tidigt producerad venport (jfr Volvo - Bil) 

 

 
 

 

Ansvarsförhållande 

Beslut om inläggande av venport tas av behandlande läkare tillsammans med 

narkosläkare. Narkosläkare ansvarar för inläggandet av porten. För vidare skötsel 

ansvarar behandlande läkare tillsammans med den sjuksköterska som använder 

patientens venport. 

 

Genomförande 

 

Inför inläggandet: 

 Sedvanlig anmälan till operation ifylls och skickas med remiss för central ven 

access till operation. 

 Ta följande blodprover: TPK, INR och APT-tid. 

 Beställande klinik ansvarar för att kalla patienten. 

 Ingreppet utförs oftast i lokalanestesi. Patienten skall vara fastande enligt gängse 

rutiner om narkosläkare inte angivit annat. 

 Patienten skall preoperativt duscha med Descutan® två ggr. 

 Premedicinering: På ordination av narkosläkare. 

 Antibiotika: Endast i undantagsfall, exempelvis neutropena patienter. 

Ordineras av narkosläkare eller PAL. Förslagsvis ges Vancomycin 1g. 

 

Direkt efter inläggandet: 

 Om inget annat anges kan porten användas omedelbart. 
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 Lungröntgen behöver endast tas på ordination av narkosläkare eller 

symptom på hemo/pneumothorax. Regionala undantag finns. 

 Förband över venporten används i ca 10 dagar, eventuellt med utklippt hål 

för injektionsmembranet. 

 Icke resorberbar sutur tas bort efter 10 dagar. 

4.2.1 Rutiner för handhanvande av subcutan venport 

Dagligt användande: 

Hantering av venport skall ske med högrena eller sterila handskar efter att händerna har 

spritats. 

 

Nålsättning: 

 Eventuellt förbehandlas stickområdet med EMLA®. 

 Sprita av hudområdet ovanför porten med klorhexidinsprit. Låt lufttorka. 

 Koppla särskild venportsnål (aldrig någon annan!) med 1 dm 3-vägskran, 

alternativt används nål med förkopplad 1 dm förlängningsslang. Spola 

systemet med koksalt. 

 Håll porten stadigt mellan tumme och pekfinger och fixera den mot 

bröstkorgen. 

 Tryck därefter nålen vinkelrät mot huden genom portens membran till 

botten. 

 Aspirera för att verifiera intravasalt läge enligt nedan. 

 Spola igenom systemet 4 gånger med 10 ml:s spruta fylld med koksalt (mekanisk 

spolning!). Samma spruta kan användas 4 ggr om steriliteten bibehålls alternativt 

kan större spruta användas t.ex. 50 ml spruta med 40 ml koksalt uppdragen från 

början. 

Detta är av oerhörd vikt för att undvika kateterstopp! 

 

Givande av injektioner och infusioner: 

I princip kan alla typer av injektioner och infusioner ges genom en venport. Detta gäller 

även TPN och blodprodukter. 

 

 Utför aspirationskontroll genom att aspirera blod med en spruta. Detta görs 

minst en gång per dygn. Om venporten används mer sällan görs denna kontroll 

inför varje användning. 

 Ge injektionen genom ett avspritat injektionsmembran eller koppla infusion. 

Injektionsmembran används då porten använts kontinuerligt för att minska 

infektionsrisken. 

 Vid kontinuerligt bruk, efter avslutad injektion och minst en gång per 

dygn skall venporten spolas rent 4 gånger med 10 ml koksalt, (mekanisk 

spolning!). Detta är särskilt viktigt vid bruk av TPN och blodprodukter. 
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Blodprovstagning: 

 Aspirera ut en slaskspruta på ca 5- 10 ml. 

 Aspirera ut lämplig mängd blod och överför dessa i avsedda provrör. 

 Spola 4 ggr med NaCl lösning enligt ovan.   

 

Skötsel: 

 Nål byts minst 1 gång per vecka. (se nålsättning) 

 Lägg eventuellt en torr kompress mellan hud och nål (speciellt om 

patienten är magerlagd) och täck med förband enligt bild (Högpermeabel 

polyuretanfilm). 

 

 
 

 

 1 dm 3-vägskran och injektionsmembran byts var 3:e till 7:e dygn. 

 Genomspolning med koksalt enlig ovan görs minst 1 gång per dygn. Alltid 

efter avslutad infusion med TPN eller blodprodukter.  

 Vilande portar brukar traditionellt spolas med koksalt någon gång i 

månaden. Det är mycket tveksamt om detta överhuvudtaget har någon 

preventiv effekt mot kateterstopp.(Regionala föreskrifter förekommer). 

 Ges TPN skall 3-vägskran av typen Connecta Multiflow användas. 

 

Problemlösning: 

 

Kateterstopp: 

Spola venportsnålen med en 10 ml NaCl spruta upprepade ggr till katetern har bra 

flöde. Vid utebliven effekt tas kontakt med narkosläkare för ev. behandling med 

Actilyse. 

 

Förekommer det upprepade kateterstopp hos en och samma patient kan man 

överväga så kallat heparinlås efter läkarordination. Efter avslutad injektion/ 

infusion och koksaltspolning installeras 3 ml Heparin 5000 E/ml i porten. Detta 

heparin måste naturligtvis aspireras ut när porten används nästa gång. 
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Aspirationsproblem: 

Kan inte blod aspireras ur katetern kan man inte med säkerhet avgöra att katetern 

i ligger intravasalt. 

 

Försök aspirera med 20 ml spruta och försök spola med 10 ml spruta som vid 

kateterstopp. Gör detta upprepade gånger. Hjälper inte detta får man röntga 

venporten med kontrast för att fastställa intravasalt läge. PAL tar därefter beslut 

om porten kan användas eller ej. 

 

Smärta vid injektion: 

Detta beror ofta på läckage. Avbryt genast injektionen! Röntga därefter med 

kontrast och diskutera med narkosläkare. 

 

Infektion: 

Lokala symtom: Rodnad, svullnad, pus och ömhet över kammare eller kateter. 

Systemiska symptom: Feber, takycardi, takypne, högt LPK & CRP etc. 

 

Åtgärder: 

 Undvik att använda venporten. 

 Blododla samtidigt ur venport och perifert. Fråga efter tillväxthastighet. 

Odla från pus vid porten om detta finns. 

 Ge systemiskt antibiotika 

 Vid lindriga symptom kan antibiotika hjälpa, men oftast måste venporten 

avlägsnas. Vid allvarliga symptom måste systemet tas bort direkt. 

Diskutera med narkosläkare. 

 

Trombos:    

Symptom: svullnad, rodnad och värk i arm eller hals. 

 

Åtgärd: Akut flebografi, ultraljud eller CT 

 

Behandling: Som vid lungemboli. Diskutera alltid med narkosläkare. Dessa 

tromber är ofta infekterade så att systemet behöver tas bort. Antibiotika ges som 

vid endocardit. Patienter som haft trombosproblem eller har stor risk att utveckla 

detta kan få Innohep eller lågdos Waran som profylax. 

 

Tillägg 

Vid problem kontaktas narkosläkare. Patienten skall alltid bära med sig det kort 

som identifierar venporten. Skulle behovet av venporten upphöra åligger det PAL 

att avgöra om porten skall tas bort. 
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4.2.2 Teoretiska frågor för hantering av subkutan venport 

 

1. Varför är det viktigt att hantera venporten med god hygien? 

 

För att minimera risken för infektion. 

 

2. Vilka faktorer påverkar infektionsrisken vid hantering av venport? 

 

Handhavande 

Patientens grundsjukdom (immunförsvar, pågående infektion) 

Antalet trevägskranar/kopplingar 

Antalet hanteringstillfällen (hur många gånger man kopplar till och från 

något) 

 

3. Hur kan förväxling av venkatetrar, epidurala katetrar och 

matningssonder förhindras? 

 

Märk venporten med etikett subcutan venport. 

 

4. Hur utförs en korrekt handdesinfektion? Vad ska alltid användas vid 

all hantering av venport? 

 

2-4 ml handsprit, visa hur man gör. 

Handskar, höggradigt rena eller sterila. 

 

5. Hur ska patienten ligga vid nålsättning eller omläggning av 

venport? 

 

Planläge bör eftersträvas för att undvika luftembolisering. Viktigaste är att 

systemet är slutet och vätskefyllt. 

 

6. Vilken är den viktigaste åtgärden för att förebygga kateterstopp och 

hur utförs detta?  

 

Den viktigaste åtgärden för att förhindra kateterstopp är att spola med 10 

ml NaCl  9 mg/ml minst 4 gånger efter varje infusion/injektion samt efter 

blodprovstagning. All spolning sker med mekanisk spolning d v s med 

pulserande teknik, starta och stoppa (cirka 2 ml åt gången, pausa o s v), då 

bildas turbulens i slangen och rengöringen blir som mest effektiv Spola de 

sista 4 – 5 ml långsamt för att undvika att blod backar upp igen.  
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7. Hur länge ska huden torka efter tvätt med 

klorhexidinsprit/Dermapreop innan nytt förband sätts på? Hur 

desinficeras injektionsmembranet och när kan det användas efter 

desinficering? 

 

Låt huden lufttorka innan nytt förband sätts på.  

Gnugga ordentligt på membranet med klorhexidinsprit/Dermapreop. 

Vänta 30 sekunder efter desinficeringen.  

 

8. Hur ofta ska nålen bytas i en venport och hur ofta ska trevägskranar 

eller injektionsmembran bytas? 

 

Nål byts 1 gång/vecka. 

Trevägskranar/injektionsmembran byts 2 gånger/vecka i slutenvård. 

Trevägskranar/injektionsmembran byts 1 gång/vecka i öppenvård. 

 

9. Hur kontrolleras backflödet och hur ofta i en venport? 

 

För att kontrollera om venporten har bibehållit sitt intravasala läge ska 

backflöde kontrolleras. Detta ska göras 1 gång/dag om det pågår 

kontinuerlig infusion, förslagsvis då man byter infusion eller då osäkerhet 

om kateterspetsens läge finns. Pågår inga infusioner kontrolleras alltid 

backflöde före infusion/injektion ska ges.  Spola med några ml NaCl 9 

mg/ml och aspirera tills det kommer blod i slangen (men inte ända upp i 

sprutan). Spola därefter med minst 10 ml NaCl 9 mg/ml x 4 med 

mekanisk (pulserande) teknik.   

 

10. Vad kan vara tecken på att en centralvenös infart är infekterad? Hur 

tas blododlingen? 

 

De flesta infektioner lokaliserar sig runt venportens insticksställe och ger 

upphov till rodnad, svullnad och varbildning, men även septiska symtom 

(feber, takykardi, takypne, leukocytos etc.) kan förekomma. Meddela 

ansvarig läkare. För att diagnosen kateterrelaterad infektion (KRI) ska 

kunna ställas måste septiska symtom föreligga tillsammans med positiv 

blododling. Denna ska vara tagen både perifert och från venporten. Det 

måste vara växt av samma mikroorganismer i blododling tagen perifert 

och från venporten för att det ska vara en KRI. Skriv klockslag och fråga 

efter tillväxttid. Perifer blododling ska helst tas inom 15 minuter.  

 

11. Hur ofta ska en vilande venport spolas? 

 

Aldrig. Det har ingen preventiv effekt mot kateterstopp. 
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12. Hur märks stopp i venport? Vad gör du? 

 

Går ej att infundera, går ej att aspirera. 

Kontrollera kopplingar. Prova att spola igenom med NaCl 9 mg/ml flera 

gånger, utan att forcera mot motstånd. Använd inte mindre än 10 ml 

spruta. Uppmana patienten att röra på armen, ändra sidoläge, vrida på 

huvudet, sträcka på halsen, sitta eller ligga, hosta, djupandas, krysta och 

tippa huvudändan. Vid utebliven effekt tas kontakt med narkosläkare för 

ev. behandling med Actilyse. 

 

13. Hur hanteras aspirationsproblem, frånvaro av backflöde? 

 

Försök att aspirera med 10 ml spruta och spola med 10 ml spruta som vid 

kateterstopp. Prova att aspirera samtidigt som patienten hostar eller 

djupandas. Uppmana patienten att vrida på huvudet, röra på armen m.m. 

som vi kateterstopp. Vid utebliven effekt kan man kontakta narkosläkare 

för ev. Actilysebehandling. Actilyse ges på läkarordination. Hjälper inte 

detta får man röntga venporten med kontrast för att fastställa intravasalt 

läge. Patientansvarig läkare tar därefter beslut om venporten kan användas 

eller ej.  

 

14. Hur märks att venporten är trasig? Vad gör du? 

 

Smärta vid infusion, synlig bula under huden, pumpen larmar.  

Avbryt genast infusionen och kontakta läkare.  

 

15. Vem beslutar om behovet av venport upphör? 

  

Patientansvarig läkare.  

 

Glöm ej att dokumentera på checklistan (säkervård) dagliga kontroller 

om nålen sitter kvar! 
 

Referenser: 

1. Arbetsbeskrivning för: Användande av venport 

   Fredrik Hammarskjöld, Ger Wallen, Karin L Johansson, Knut Taxbro 

4.2.3 Rekommenderade länkar 

Rekommendation framtagen av länsgemensamma gruppen för centrala infarter. 

Fredrik Hammarskjöld Narkosläkare, Jönköping: www.lj.se/sakervard 

 

http://www.lj.se/sakervard
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Svensk förening för Anestesi och intensivvård, Central venkatetrisering: 

www.sfai.se/riktlinjer/cvk  

 

Infektioner vid centralvenösa infarter: www.skl.se/patientsakerhet  

 

Patientinformation: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Subkutan-

venport/  

 

http://www.sfai.se/riktlinjer/cvk
http://www.skl.se/patientsakerhet
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Subkutan-venport/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Subkutan-venport/
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5. NUTRITION 

Ett adekvat och balanserat näringsintag är viktigt för kroppen. Hematologiska 

patienter är en riskgrupp när det gäller malnutrition. Undernäring utvecklas till 

följd av ökad ämnesomsättning och minskat energiintag. Patienter som utvecklar 

undernäring har en ökad risk för komplikationer med förlängd behandlingstid och 

försämrad livskvalitet.  

5.1 Nedsatt aptit  

Cancersjukdomen förändrar kroppens ämnesomsättning och förmåga att ta upp 

näringsämnen. Även behandlingen mot cancersjukdomen kan påverka matlusten. 

Illamående och kräkningar kan förekomma samt smak- och luktförändringar. Sår 

och irriterade slemhinnor i mun och svalg (mucosit) är också ett besvär då det kan 

bli svårt att tugga och svälja. 

5.2 Nutritionsövervakning 

Efter nutritionsanamnes formuleras patientens eventuella nutritionsproblem. BMI 

(vikt i kg/längd i meter2) utgör ett enkelt sätt att bedöma nutritionsstatus. Det 

finns fler metoder att göra en nutritionsscreening till exempel MNA (Mini 

Nutritional Assessment) till patienter >65 år och SGA (Subjective Global 

Assessment) till patienter <65 år, se länk. 

 

Syftet är att i god tid kunna identifiera riskpatienten. Hos riskpatienten bör 

kostregistrering ske dagligen i slutenvården. Nutritionsstatus följs upp och 

utvärderas i dagsjukvården. 
 

Nutritionsproblem bör dokumenteras mer detaljerat och en möjlig uppdelning 

kan vara: 

 Sjukdomsrelaterade nutritionsproblem, inklusive effekter av behandling 

t.ex. illamående, aptitlöshet, kräkningar, sväljningsproblem och smärta. 

 Matrelaterade, t.ex. diet, allergi, smaklös mat och olämplig konsistens. 

 Miljörelaterade, t.ex. främmande miljö, sängläge, lukter och medpatienter. 

 

Goda råd att ge patienten vid nedsatt aptit 

 Ät hellre små portioner ofta än stora portioner sällan. 

 Ingen mat är dålig mat. Är du inte hungrig på lagad mat, ta något annat 

istället som exempelvis soppa, omelett, kräm, fil, gröt. 

 Välj energirikt, undvik lättprodukter. 
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 Undvik din favoritmat och näringsdryck under behandlingsdagarna. Mår 

du illa kan du komma att koppla samman detta med illamående i 

framtiden. 

 Fräsch och trevlig miljö samt möjlighet att tvätta händerna före måltiden 

har stor betydelse för aptiten.  

 Om man är känslig för matos bör matlagning undvikas i möjligaste mån. 

Passa på att laga för flera måltider när du väl är igång och frys ner i små 

portioner. 

 Färdiglagad mat är också ett bra alternativ. Det finns mycket att välja på i 

frysdiskarna.  

5.3 Kosttillägg 

Om patienten kan försörja sig peroralt, men inte täcker sitt energi- och 

näringsbehov bör förstärkning ske med hjälp av kosttillägg och/eller berikning av 

maten. Kompletta kosttillägg har ett balanserat innehåll av fett, protein och 

kolhydrater och kan helt och hållet ersätta vanlig mat.  
Energi- och proteinrika kosttillägg ska användas som ett komplement till vanlig 

mat. Sjukdomsspecifika kosttillägg är framtagna för kostbehandling för olika 

sjukdomar, t.ex. cancer.  

Kosttillägg föreskrivs av dietist. 

Fast föda kan berikas med grädde, smör, olja och socker. Man kan också berika 

flytande föda med berikningsprodukter 

5.4 Total parenteral nutrition 

Parenteral näringstillförsel syftar till att bevara kroppscellsmassan eller 

återuppbygga förlorad kroppscellsmassa vid undernäring.  

 

Indikationer 

 Parenteral nutrition ges till patienter som inte kan täcka sitt energi- och 

näringsbehov med vanlig mat eller med stöd av näringsdrycker och/eller 

enteral nutrition, t.ex. i samband med cytostatikaterapi och 

stamcellstransplantation. 

 Total parenteral nutrition ges till patienter där oral och/eller enteral 

nutrition inte är möjlig. 

 

TPN kan vara kärlretande och bör ges i CVK eller subkutan venport.  
Att ge TPN nattetid kan innebära mindre påverkan på den normala aptiten. 

För att beräkna rätt mängd parenteral näring till olika patienter behövs bl.a. 

patientens vikt, eventuell viktminskning och BMI.  
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Det finns olika formulär för att beräkna energibehovet. Generellt kan man 

beräkna patientens totala energibehov per dygn: Patientens vikt i kilo x 30 kcal. 

 

 

BMI (vikt i kg/längd i meter2) 

 

Totala energibehov per dygn (Patientens vikt i kilo x 30 kcal) 

 

 

Referenser 

1. Vårdhandboken. Nutrition [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http: www.vardhandboken.se>  

Sökväg: Nutrition [2011-05-12] 

 

2. Cancerfonden (110411). Mat vid cancer [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http: www.cancerfonden.se>  

Sökväg: När du har cancer, Vardagen förändras, Mat vid cancer. [2011-05-12] 

 

3. Livsmedelsverket. Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg, ESS-

gruppen 2003. 

 

4. Nutricia Nordica AB. Kosttillägg [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http: www.nutricia.se>  

Sökväg: Kosttillägg [2012-05-02] 

5.5 Rekommenderade länkar 

MNA nutritionsscreening; http: www.nestlenutrition.se  

SGA nutritionsscreening; http: www.fresenius-kabi.se  

 

 

 

  

http://www.vardhandboken.se/
http://www.cancerfonden.se/
http://www.nutricia.se/
http://www.nestlenutrition.se/
http://www.fresenius-kabi.se/
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6. MUNVÅRD 

De vanligast och allvarligaste komplikationerna vid hematologisk sjukdom är olika 

typer av infektioner och slemhinneskador, speciellt i samband med neutropeni. 

Orsakerna är dels sjukdomen i sig, cytostatika och eventuell strålbehandling. 

Munslemhinneskador innebär ett stort lidande för patienten och risk finns för 

såväl nutritionsproblem som bakteriemi och sepsis (1). 

 

Målsättningen vid munvård är att hålla munnen i ett angenämt skick för patienten. 

Detta innebär att förebygga, eliminera och behandla komplikationer som kan 

uppstå i samband med sjukdom och behandling (2). 
 

När patienten har fått sin hematologiska diagnos, speciellt där behandlingen 

förväntas ge långvarig neutropeni, ska remiss skickas till sjukhustandvården. 

Patienten bör sedan följas kontinuerligt av tandhygienist och tandläkare (3). 

Bisfosfonater är idag en viktig del av behandlingen av multipelt myelom. 

Bisfosfonater hämmar bennedbrytningen hos patienter med skelettmetastaser, 

som ger symtom i form av smärta, frakturer, kotkompressioner och hyperkalcemi. 

Innan denna behandling sätts in ska patienten vara bedömd av en tandläkare och 

ev. tandextraktioner vara gjorda, eftersom studier har visat att risken tilltar för 

bennekros (1). 

6.1 Komplikationer (exempelvis 

mucosit,muntorrhet, blödning) 

Infektioner 

Patienter med nedsatt immunförsvar (granulocyter < 0.5) löper större risk att få 

besvär från munhålan. Det är viktigt med noggrann inspektion av munhålan för 

att tidigt upptäcka småsår och slemhinneskador som kan orsaka bakteriella 

infektioner och sepsis (4). 
 

Svampinfektioner  

Typiska symtom är små vita prickar eller beläggning i mun och svalg samt en 

svidande brännande känsla. Patienten upplever ofta smakförändringar, illamående 

och sväljningssvårigheter. Detta leder ofta till att patienten får svårt att nutriera sig 

tillräckligt och kan bli i behov av parenteral nutrition (1). 
 

Virusinfektioner 

Orsakas ofta av Herpes Simplex och kan ge smärtsamma blåsor i mun och svalg- 

regionen (5). 
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Mucosit 

Mucosit är en inflammatorisk reaktion i munslemhinnan som kan ge rodnad och 

smärtsamma sår. Behandlingen är ofta lokal smärtlindring men ibland behövs 

generell analgetika samt antibiotika. Uttalad mucosit kan försämra patientens 

livskvalitet samt öka risken för infektioner (6). 
 

Muntorrhet 

Muntorrhet är vanligt förekommande vid cytostatika och strålbehandling. Torra 

slemhinnor försvårar matintaget, ökar risken för sår, infektioner och karies. 

Patienten kan rekommenderas att dricka rikligt i samband med måltid för att 

underlätta tuggning och sväljning. Det kan hjälpa patienten att smörja in 

slemhinnan med fuktgel, använda munspray eller salivstimulerande tabletter (2). 
 

Blödning 

Diffusa blödningar eller petekier kan förekomma i munslemhinnan, detta kan vara 

ett tecken på trombocytopeni. Störst är risken för blödning vid trombocyter < 30 

(7). 

6.2 Omvårdnadsåtgärder 

Då problem med munhälsan uppstår måste åtgärder omedelbart sättas in för att 

minimera obehag och för att åstadkomma en så god munhälsa som möjligt.  

Till vår hjälp kan bedömningsformulär användas t.ex. ROAG Reviderad Oral 

Bedömningsguide för bedömning av totalt munstatus (2). Se länk: 
http://www.vardhandboken.se/Dokument/Munbedomningsinstrument2012.pdf 

 

 Sjuksköterskan inspekterar munhålan dagligen och frågar patienten om ev. 

problem. Finns tecken på smärta, blåsor, sår, svamp, infektion eller 

blödning? (7). 

 Observationer dokumenteras i patientjournalen och patienten får 

erforderlig smärtlindring (3). 

 Informera ansvarig läkare om förändringar och kontakta 

sjukhustandvården vid behov (3).  

 Salivstimulerande och saliversättande medel kan användas för att hålla 

munslemhinnan fuktig. Patienten kan även suga på isbitar eller använda 

sockerfritt tuggummi för att minska muntorrheten (6). 

 Använd mjukgörande salva eller läppbalsam kontinuerligt (2).                                                                                       

 Tänderna borstas med mjuk tandborste, som byts ofta. När patienten är 

lättblödande borstas endast tuggytorna och vid svår smärta kan enbart 

munsköljning bli aktuellt. Tandtråd eller tandsticka bör inte användas 

p.g.a. blödnings- eller infektionsrisk (3).  

http://www.vardhandboken.se/Dokument/Munbedomningsinstrument2012.pdf
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 Tandprotes används helst endast i samband med måltid och maten bör 

anpassas i konsistens, smak och temperatur (4). 

 Piercing bör tas bort då det utgör en stor infektionsrisk (3). 

 Ställ in munvårdsbricka. Informera patienten och anhöriga om hur viktigt 

det är med en god munhygien. Visa patienten vad han/hon själv kan göra. 

Om patienten inte själv kan klara sin munvård är det viktigt att de får hjälp 

(5). 

 

Referenslista   

 
1. Vårdprogram. Munvård. Medicinska aspekter, omvårdnad och rehabilitering 

Vårdprogram Stockholm-Gotlandsregionen. Onkologiskt centrum Stockholm 

Gotland; 2007 

2. Vårdprogram. Omvårdnad vid hematologiska maligniteter Vuxna patienter. 

Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen; 2007 

3. Öhrn, K., Andersson, P. Munvård inom vård och omsorg. Lund: 

Studentlitteratur; 2006. 

4. Birgergård, G., Glimelius, B. Vård av cancersjuka (2:a upplagan). Lund: 

Studentlitteratur; 1991 

5. Kaasa, S. Palliativ behandling och vård. Lund: Studentlitteratur; 2001. 

6. Reitan, A M. Schölberg, T.. Onkologisk omvårdnad. Patient – problem – 

åtgärd. Stockholm: Liber; 2003 

7. Vårdhandboken. Munhälsa. www.vardhandboken.se. 2012. 

6.3 Rekommenderade länkar 

http://www.vardhandboken.se/Dokument/Munbedomningsinstrument2012.pdf 

 

 

 

http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/Dokument/Munbedomningsinstrument2012.pdf
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7. AKTIVITET 

Förmågan att vara rörlig och självständig är viktig för de flesta människor även för 

dem som har en svår eller obotlig sjukdom. Hos dessa patienter kan de vanligaste 

orsakerna till nedsatt fysisk aktivitet vara smärta, andnöd, orkeslöshet/trötthet, 

muskelsvaghet, central eller perifer nervskada med neurologiskt bortfall, fraktur 

eller frakturrisk, illamående, ödem och förstoppning (1). 
 

En patient med hematologisk sjukdom vårdas ofta länge på sjukhus och tidvis 

skyddsisolerad. Detta ger begränsningar i hur patienten kan röra sig, vilket i sin tur 

kan leda till förlust av muskelmassa, försämrad cirkulation, sänkt kondition, 

ledstelhet men även psykisk påverkan och depression. Det är viktigt att 

vårdpersonal och anhöriga stöttar patienten och har realistiska mål för att få 

patienten att fungera fysiskt, psykiskt och socialt. Tänk på att det är patientens 

allmäntillstånd och blodvärden som styr aktiviteten (2). 
 

Positiva effekter 

Regelbunden fysisk aktivitet är bra för kroppen på många sätt. När vi rör på oss 

och hjärtat får jobba påverkar det oss ända ner på cellnivå. Genomblödningen och 

syresättningen ökar i blodkärlen, muskelfibrer bryts ner och byggs upp starkare än 

tidigare samt att immunförsvaret byggs upp och blir bättre på att bekämpa 

infektioner.  
 

Vad händer vid sjukdom? 

Vid blodsjukdomar såsom lymfom, myelom och leukemi finns en större risk att 

drabbas av infektioner samt uppleva en ökad trötthet, något som inte går att sova 

bort. Hos myelompatienter kan ytterligare problem med skelettet i form av 

försämrad hållning och ryggsmärtor kännas jobbigt.  

 

Sjukdom och behandling gör det svårare att bygga muskler och ökar risken för 

försämrad ledkänsla vilket i sin tur påverkar balansen. Även om man inte kan råda 

över vilka biverkningar man drabbas av, är det viktigt att minska dessa besvär 

genom att framför allt integrera ett träningstänk i vardagen. Att gå i trappor, ta 

små promenader eller cykla gör mer nytta än man tror. Sjukgymnastisk behandling 

kan ges av många olika skäl. Det kan handla om att träna upp styrka och rörlighet, 

att få hjälp med svullnader i armar eller ben, att få tillbaka funktioner som 

påverkats av behandlingen eller att få träna konditionen (3). Att den fysiska 

aktiviteten minskar när man är under behandling är inte ovanligt eller något som 

går att förhindra. Det som är viktigt är att komma igång med träningen igen efter 

avslutad behandling. 
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7.1 Att tänka på vid fysisk träning 

Patientens allmäntillstånd, läkemedel, feber samt blodstatus ska alltid beaktas!  

 

Feber  

Feber p.g.a. infektion – ej träna. Malignitetsfeber/behandlingsfeber – samråd med 

läkare. 

  

Trombocyter, TPK  

Rekommendationen av nedre gränsen för träning varierar mellan 10 och 20 x 

109/L.  

Viktigt att beakta kliniska tecken, så som blödningar och petekier.  

 

Kortison  

Observandum vid höga kortisondoser p.g.a. ökad katabolism. Höga kortisondoser 

kan även dölja en infektion. 

  

Hemoglobin, Hb  

Observandum vid anemi, framförallt vid samtidig hjärtsjukdom. 

  

Neutrofila granulocyter  

Infektionskänslighet råder vid uppmätta värden <0.5 i granulocyter. Rutiner för 

isolering av patienter på grund av infektionskänslighet varierar över landet. 

Värden under 0,1 x 109/L – stor risk att patienten blir septisk.  

 

Hjärttoxiska cytostatika  

Uppmärksamma behandling/tidigare behandling med hjärttoxiska cytostatika 

preparat innan träningsstart. 

7.2 Att tänka på vid sjukgymnastiska 

behandlingar 

Massage  

Kontraindicerat vid låga trombocyter. Endast taktil massage/stimulering vid TPK 

lägre än 10 x 109/L. Viktigt att beakta kliniska tecken, så som blödningar och 

petekier. Kan vara kontraindicerat vid malign sjukdom – samråd med läkare.   

 

TENS (Transcutan elektrisk nervstimulering) Observandum: borttagning av 

självhäftande elektroder kan ge blåmärken vid låga trombocyter.  

 

Akupunktur  

Låga neutrofila granulocyter, låga trombocyter – samråd med läkare.  
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Värme  

Låga trombocyter – samråd med läkare.  

 

Bassängträning  

Ingen bassängträning under de tre första dagarna efter genomgången 

cytostatikabehandling. Undvik bassängträning vid låga neutrofila granulocyter på 

grund av infektionsrisk. Bassängträning är kontraindicerat hos patienter som har 

central infart (4). 

7.3 Omvårdnadsåtgärder 

 Informera och motivera patienten och anhöriga att vara delaktiga och ta 

eget ansvar för de dagliga aktiviteterna. Detta kan vara att sköta sin egen 

hygien, bädda sängen, plocka i ordning på rummet eller hämta matbrickan. 

 Uppmuntra promenader i korridoren (om patienten får vistas där) eller 

utomhus. 

 Uppmuntra till att syssla med eget intresse som kan vara att läsa böcker, 

lösa korsord, olika typer av spel, lyssna på musik eller se på film, eller att 

ha sin dator på rummet. 

 Sjukgymnastik och träningsprogram anpassade individuellt och utprovning 

av ev. hjälpmedel patienten kan vara i behov av. 

 Motivera till egen aktivitet såsom djupandning, tåhävning och benrörelser 

för att stärka muskelpumpen. 

 Se till att patienten sover bra för att orka med träning och aktivitet. 

 Koppla även av med massage och vilostunder under dagen. 

 God smärtlindring (2). 

 

Referenslista 

1. Kaasa, S. Palliativ behandling och vård. Lund: Studentlitteratur; 2001 

2. Vårdprogram. Omvårdnad vid hematologiska maligniteter -vuxna patienter.  

Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen; 2007 

3. Birgergård, G, Glimelius, B. Vård av cancersjuka (2:a upplagan). Lund: 

Studentlitteratur; 1991 

4. Vårdprogram. Sjukgymnastiskt vårdprogram för patienter med multipelt  

myelom; 2002. Rev.2011 

7.4 Rekommenderade länkar 

http://www.cancercentrum.se/Global/OCVast/cancersjukdomar/leukemi/vard

program_blodcancer_2007.pdf 

http://www.cancercentrum.se/Global/OCVast/cancersjukdomar/leukemi/vardprogram_blodcancer_2007.pdf
http://www.cancercentrum.se/Global/OCVast/cancersjukdomar/leukemi/vardprogram_blodcancer_2007.pdf
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http://www.sjukgymnastforbundet.se/sektioner/onkologi/Documents/Nationell

t%20vårdprogram%20myelom_2011.pdf  

 

http://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Ma-bra/Motion-och-

sjukgymnastik-vid-cancer/ 

  

http://www.sjukgymnastforbundet.se/sektioner/onkologi/Documents/Nationellt%20vårdprogram%20myelom_2011.pdf
http://www.sjukgymnastforbundet.se/sektioner/onkologi/Documents/Nationellt%20vårdprogram%20myelom_2011.pdf
http://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Ma-bra/Motion-och-sjukgymnastik-vid-cancer/
http://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Ma-bra/Motion-och-sjukgymnastik-vid-cancer/
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8. SMÄRTA 

Hematologiska patienter drabbas också av smärta av olika ursprung. Förutom att 

smärta orsakar stort fysiskt lidande, kan den även ha psykiska, sociala och 

existentiella konsekvenser. Emotionella komponenter såsom oro, ångest och 

depression förstärker smärtupplevelsen och sänker smärttröskeln.(1)  

Cancerrelaterad smärta är ofta långvarig, det vill säga pågår längre tid än ett par 

veckor, och är dessutom en påminnelse om sjukdomen, och innebär för de flesta 

en psykisk belastning Hur en cancersjuk har ont beror på var sjukdomen sitter och 

vilka vävnader som är skadade av sjukdomen eller dess behandling.(2) 

8.1 Smärta vid olika hematologiska diagnoser 

Lymfom 

Smärta vid lymfom beror ofta på stor tumörmassa i buken, skelettengagemang 

eller påverkan på 

nervbanor. Flödet från t.ex. gallvägar, urinvägar och tarm kan hindras av 

tumörväxt. 

Lymfom kan förorsaka både nociceptiv och neurogen smärta. 

 

 Behandling 

 Den nociceptiva smärtan svarar bra på en kombination av perifert och 

centralt verkande analgetika. 

 Vid neurogen smärta ses ofta en god effekt av tilläggsbehandling med 

antidepressiva eller antiepileptiska preparat.  

 Kortison är ett behandlingsalternativ genom att det har en 

inflammationsdämpande effekt och dessutom verkar tumörhämmande. 

 Cytostatika i palliativt syfte har en smärtlindrande effekt genom 

volymminskning av tumören och antiinflammatorisk påverkan. 

 Strålbehandling kan användas vid lokal tumörväxt med smärtsymtom. 

Syftet med strålningen är då att minska tumörmassan och därmed minska 

trycket på omgivande vävnad.(1) 

 

Leukemi 

Det finns många källor till smärta vid akuta leukemier: 

Skelettsmärta p.g.a. infiltration. 

- Ledsmärta delvis beroende på uratutfällning. 

- Buksmärtor. 

- Behandlingsrelaterade smärtor från leder, muskler och slemhinnor. 

- Infektionsrelaterade smärtor. 

- I sällsynta fall även meningeala smärtor om hjärnhinnorna infiltreras av 

leukemin. 
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- Både vid kronisk lymfatisk leukemi och vid kronisk myeloisk leukemi kan 

förstorad mjälte ge upphov till smärta. 

 

Behandling 

 Cytostatika har ofta god symtomlindrande effekt även i ett palliativt skede.  

 Om patienten har buksmärtor, tänk på att tarmparalys kan vara orsaken. 

Undvik i dessa fall morfinpreparat, som kan förvärra paralysen.(1) 

 

Myelom 

Ett vanligt symtom vid myelom är skelettsmärtor. Ungefär hälften av patienterna 

har skelettförändringar, osteolytiska destruktioner, redan vid diagnosen. 

Smärtorna kan komma smygande, men kan också komma hastigt med svåra 

smärtor från ryggrad, extremiteter och revben. Akut påkommen smärta kan vara 

tecken på patologiska frakturer. Ländryggssmärtor i kombination med nedsatt 

muskelkraft och/eller känselrubbningar i benen samt svårigheter att kasta vatten, 

är symtom på en allvarlig komplikation, kompression av medulla spinalis. Detta 

måste åtgärdas snabbt för att inte ge bestående men. 

 

Behandling 

 Trankutan (Matrifen plåster) smärtlindring är förstahands behandling med 

tillägg av morfin per oralt. (3) 

 Vid smärtande skelettdestruktioner har cytostatikabehandling och/eller 

lokal strålbehandling ofta god effekt. 

 Bisfosfonatbehandling (Pamidronat) kan också bidra till att minska 

skelettsmärtor. 

 

Herpes Zoster 

Herpes Zoster är en reaktivering av ett latent varicella zostervirus från en tidigare 

primärinfektion av vattenkoppor. Viruset ligger vilande i en dorsal nervrot eller en 

nerv och reaktiveras då och då. Om immunförsvaret av någon anledning blir 

försvagat kan viruset börja föröka sig och orsaka bältros. Bältros kan orsaka 

vattenkoppor hos personer som kommer i direktkontakt med 

herpesblåsor, och som inte tidigare har haft vattenkoppor. Bältros ger svåra 

smärtor i den drabbade nervens utbredningsområde och det bildas en mängd små 

blåsor i huden. Ofta börjar smärtan 2 - 4 dagar innan blåsorna bildas då huden 

reagerar med smärta på minsta beröring. För att minska risken för postherpetisk 

neuralgi (brännande, molande smärta med inslag av huggsmärta) bör den akuta 

smärtan behandlas omedelbart. Smärtan kan vara från månader till år efter det 

akuta stadiet och kan variera från mild till mycket svår.(1) 

 

Behandling 

 Antiviral behandling lindrar den akuta beröringssmärtan och bör sättas in 

inom 72 timmar. 
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 Läkemedel som kan bli aktuella i den akuta fasen är i första hand 

paracetamol eventuellt kombinerat med kodein. Vid svårare smärta kan 

opoider som tilläggsterapi övervägas. 

 Vid postherpetisk neuralgi har konventionella analgetika vanligen ingen 

effekt. Ibland används dock amitriptylin, ett antidepressivt preparat som 

har visat sig ha god effekt på neurogena smärtor.(1) 

 

Mucosit 

Se kapitel 6 Munvård. 

 

Palliativ smärta vid livets slutskede 

Se kapitel 12 Palliativ vård.  

8.2 Alternativa behandlingsmetoder 

Alla smärttillstånd hos cancerpatienter beror inte på cancern i sig utan utgörs av 

sekundära muskulära smärtor. Dessa smärtor kan bli mycket besvärande och är 

svårbehandlade. Det finns alternativa metoder för att komplettera den vanliga 

smärtlindringen.  

 

Tänk på patientens trombocytvärden innan massage eller akupunktur prövas.(1)  

 

 Massage/Taktil stimulering. Massage har en avslappnande effekt och 

upplevs ofta som välgörande av patienten. Smärtlindringen har förklarats 

med att den intensiva upplevelsen av beröring konkurrerar med 

smärtupplevelsen och kan eventuellt också ge upphov till 

endorfinproduktion.(1) 

 

 Transkutan nervstimulering (TNS) har effekt vid vissa smärttillstånd 

framför allt vid neurogena, utstrålande smärtor, som ofta är 

svårbehandlade. Även molande nociceptiva smärtor kan svara på TNS. 

Den är kontraindicerad hos patienter med pacemaker och bör undvikas 

nära CVK och på halsen p.g.a. arytmirisk.(1) 

 

 Akupunktur har en vetenskapligt bevisad effekt på smärta och får 

användas inom sjukvården. Många sjukgymnaster har numera utbildning 

inom akupunktur.(1) 

 

 Värme eller kyla har effekt på muskel- och ledsmärtor. Ytlig värme kan 

åstadkommas med värmedyna. Avslappning, musikterapi och visualisering 

kan också prövas, för att avleda smärtan, och som hjälp för patienten att 

skaffa sig kontroll över smärtan.(1) 
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8.3 Omvårdnadsåtgärder 

 Tidig och regelbunden smärtskattning  

 Kontinuerlig utvärdering 

 Dokumentation 

 Information till patienten om fysisk aktivitet  

 Information om laxantians betydelse vid opioidbehandling 

 

Referenser: 

 

1. Regionala vårdprogram/riktlinjer; Omvårdnad vid hematologiska maligniteter, 

2007 Västra sjukvårdsregionen. 

2. Cancerfonden, smärtbehandling vid cancer 

3. PM om smärthantering på hematologiska kliniken US Linköping, M Steij, M 

Cizimic 2011  

  



 

48 

 

9. TRANSFUSION  

Produktbeskrivning 

 
Erytrocytkoncentrat 

Består av röda blodkroppar som slammats upp i särskild näringslösning så kallad 

SAGM.  

Transfusion av en enhet förväntas höja Hb-värdet ca 10g/l. Ges med särskilt 

transfusionsaggregat. 

 

Trombocytkoncentrat  

Består av trombocyter som slammats upp i plasma eller särskild näringslösning. 

Består av trombocyter oftast från fyra givare. Transfusionen av en enhet förväntas 

höja TPK-värdet med ca 20-40 x 10g/L. Ges med särskilt transfusionsaggregat. 

 

Färskfrusen plasma  

Innehåller alla koagulationsfaktorer men inga leukocyter. Man behöver inte ta 

hänsyn till givarens Rh-status. Ges med särskilt transfusionsaggregat.  

 

Bestrålade blodprodukter 

Används till transplanterade och andra immunosupprimerade patienter enligt 

ordination av läkare. Avsikten är att undvika överföring av leukocyter som kan ge 

upphov till GVH-sjukdom. 

9.1 Omvårdnadsåtgärder med fokus på 

transfusion 

 Transfusion ordineras av läkare. Indikationen är individuell. Det är 

patienten som behandlas, inte själva blodvärdet.  

 Kontrollera att giltig blodgruppering finns tillgänglig. 

 Blodprov, så kallad förenlighetsprövning, tas inför transfusion av 

erytrocytkoncentrat.  

 Vid BAS-test görs endast blodgruppskontroll och antikroppsscreening av 

mottagaren.  

 MG-test (mottagare - givare) är en förenlighetsprövning som krävs om 

blodmottagaren har irreguljära erytrocytantikroppar.  

 Provtagning för blodgruppsbestämning och förenlighetsprövning inför 

blodkomponentbeställning ska göras vid två separata tillfällen. I akuta fall 

får de tas vid samma tillfälle.  

 Vid beställning av plasma och trombocyter ska patienten vara 

blodgrupperad.  
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 Vid transport av blodkomponenter från blodcentralen skall rätt 

förvaringstemperatur upprätthållas.  

 Trombocytkoncentrat ska ha kontinuerlig vaggning. Om trombocytpåsen 

har legat stilla bör den vändas några gånger innan den kopplas till 

patienten.  

 Transfusionstiden ordineras av ansvarig läkare. Erytrocytkoncentrat och 

plasma ska ha transfunderats inom 4 timmar från det att det tagits ur 

kylförvaring. 

 Transfusionstid för trombocyter är vanligen 20 - 30 minuter.  

9.2 Kontrollåtgärder vid transfusion 

Ansvaret för identitetskontroll av patienten och övriga kontrollåtgärder så att 

blodet är förenligt med patientens blodgrupp skall utföras av läkare eller 

sjuksköterska som ger blodtransfusionen (”sätter blodet”). 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-29/ 

 

Kontrollera om patienten ska ha bestrålade blodprodukter, premedicinering eller 

blodvärmare vid massiva transfusioner eller när patienten har starka 

köldantikroppar. 

9.3 Övervakning av transfusion 

Kontrollera transfusionshastigheten. Övervaka patienten med tanke på 

övervätskning eller transfusionsreaktioner som frossa, klåda, urtikaria, 

ansiktsrodnad, feber, oro, ångest, bröstsmärta, ryggsmärta, takykardi, 

blodtrycksfall, röd urin m.m. 

9.4 Åtgärder vid akuta transfusionsreaktioner 

Följ enhetens lokala anvisningar.  

Om det inte finns några lokala anvisningar kan följande basrutiner följas. 

 Avbryt transfusionen 

 Behåll fri venväg med natriumklorid  

 Meddela ansvarig läkare. Dokumentera patientens reaktioner och vidtagna åtgärder. 

 Kontrollera identiteten på patienten samt patientens blodgrupperingssvar och 

följesedel.  

 Föreligger blodgruppsförenlighet? 

 Fortsatta åtgärder enligt läkarordination.  

 Fyll i transfusionsreaktionsrapport 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-29/
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9.5 Efter avslutad transfusion 

Koppla bort transfusionsaggregatet. Spara blodpåse och aggregat i minst  

2 timmar. (Lokala föreskrifter kan finnas).  

Transfusionsdokument där i ISBT-etikett från given blodkomponent klistrats fast 

kan sparas i patientens pappersjournal eller inskannas. 

ISBT-etiketten innehåller tappningsnummer och via den kan återspårning till 

givaren göras.  

 

Referenser 

1. Regionalt vårdprogram omvårdnad vid hematologiska maligniteter Västra 

sjukvårdsregionen 

2. Vårdhandboken http://www.vardhandboken.se/Texter/Transfusion-av-   

blodkomponenter/Transfusion-och-kontroller/ 

9.6 Rekommenderade länkar  

Transfusionsbilaga:  

http://vardgivarwebb.lio.se/pages/107101/Instruktion%20Transfusion%20Link

%c3%b6ping.pdf 

Transfusionsmedicinska anvisningar:  

http://vardgivarwebb.lio.se/PM-medicinska-o-vardadm/PM-

dokument/Klinisk_immunologi_och_transfusionsmedicin/Tranfusionsmedicins

ka-anvisningar/ 

 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Transfusion-av-%20%20%20blodkomponenter/Transfusion-och-kontroller/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Transfusion-av-%20%20%20blodkomponenter/Transfusion-och-kontroller/
http://vardgivarwebb.lio.se/pages/107101/Instruktion%20Transfusion%20Link%c3%b6ping.pdf
http://vardgivarwebb.lio.se/pages/107101/Instruktion%20Transfusion%20Link%c3%b6ping.pdf
http://vardgivarwebb.lio.se/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Klinisk_immunologi_och_transfusionsmedicin/Tranfusionsmedicinska-anvisningar/
http://vardgivarwebb.lio.se/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Klinisk_immunologi_och_transfusionsmedicin/Tranfusionsmedicinska-anvisningar/
http://vardgivarwebb.lio.se/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Klinisk_immunologi_och_transfusionsmedicin/Tranfusionsmedicinska-anvisningar/
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10. CYTOSTATIKA 

Cytostatikabehandling kan ingå som en del av behandling av hematologiska 

sjukdomar. Stor del av patientens cytostatikabehandling kan ges polikliniskt. 

Sjuksköterskans ansvar är att informera patienten om behandlingen och dess 

biverkningar samt administrera behandling.(1) 

 

Cytostatika ingår i en grupp av läkemedel som dödar eller hindrar celler att dela 

sig. De flesta cytostatika verkar på snabbt fördelande celler, detta påverkar även de 

normala cellerna men dessa celler har nästan alltid en förmåga att återhämta sig.  

 

Cytostatikabehandling kan bestå av ett eller flera preparat, målsättningen med 

kombinationsbehandling är att uppnå en effektiv behandling utan att det ger för 

svåra biverkningar(2).  

 

Kurativ behandling med syfte att bota patienten delas in i två delar: 

  

 Induktionsbehandling som syftar till komplett remission 

 Konsolideringsbehandling som syftar till ökad botfrekvens eller förlängd 

remission.  

 

Symtomlindrande behandling ges vid kroniska ej botbara hematologiska 

sjukdomar. För att lindra symtom kan man ge en palliativ behandling vid ett sent 

skede av sjukdomen.  

 

Administreringssätt: 

 Per oralt  

 Injektion; subkutan, intramuskulärt, intravenöst och intratrekalt   

 Infusion(3) 

 

Hanteringen av cytostatika skall ske enligt arbetsmiljöverkets 

författningssamlingar (4). 

10.1 Omvårdnadsåtgärder 

Information till patienten: 

 Hur behandlingen ges 

 Hur många behandlingar är planerade 

 Behandlingsintervall 

 Biverkningar 

 Kontroll och provtagning mellan behandlingar 

 Hur patienten skall komma i kontakt med vårdgivaren kvällar och helger 
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 Hur patienten skall komma i kontakt med resurspersoner så som kurator, 

dietist och präst 

 Broschyr om läkemedel och sjukdomen 

 

Forskning har visat skriftlig information om kliniken, praktiska rutiner och 

tillgänglighet upplevs som informativ och nyttig av patienter och anhöriga(6 ). 

10.2 Administrering av läkemedel/cytostatika 

Beställning av cytostatika: 

Enligt lokala föreskrifter 

 

Dokumentation: 

Enligt lokala föreskrifter 

 

Val av infart: 

 Använd helst en central infart då fördelarna med dessa är många, bl. a att 

blodflödet kring dessa är större och det är mindre risk för lägesändring än 

vid perifer infart.  

 Vid PVK, välj i första hand stora vener i underarmen. Undvik vener nära 

senor och leder, vener på hand- och fotryggen samt vener i strålbehandlat 

område eftersom skador på grund av extravasal tillförsel blir mer 

svårbemästrade där. 

 Vid PVK, använd helst blå med storlek 0.9 x 25 mm för att bibehålla ett 

bra flöde kring kanylen. 

 Vid osäkerhet om cytostatikainfusionen kan ges perifert, hör med ansvarig 

läkare. (3) 

 

Skyddsåtgärder vid administrering 

 Handskar avsedda för cytostatikahantering. 

 Skyddsrock med mudd som är patientbunden och används enbart för 

cytostatikaadministrering. Dessa ska bytas varje dag i samband med första 

cytostatikaadministreringen. 

 Ögonskölj ska finnas lättillgänglig. 

 För transport av färdigberedda cytostatika ska korgar med handtag 

användas. Korgarna ska desinfekteras mellan varje behandling.(3) 

 

Intravenös administrering: 

 Koppla på trevägskran till patientens venösa infart. Även 

injektionsmembran till central infart. 

 Spoldropp med backventil ska användas vid injektion. 
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 Kontrollera att fri passage föreligger genom kontroll av backflöde. Om 

backflöde saknas i central infart ska läkare alltid kontaktas för vidare 

åtgärder. Vid avsaknad av backflöde i PVK byt insticksställe till ovanför 

det gamla eller till andra armen. 

 Ge läkemedel mot illamående enligt ordination. 

 Koppla infusionssetet till trevägskranen, skruva fast ordentligt och 

kontrollera att det är tätt. 

 Kontrollera att infusionen inte stannar under tiden cytostatika ges, använd 

helst infusionspump. Om infusionen går perifert var extra uppmärksam 

för extravasering. 

 Efterspola infart med natriumklorid (eller först Glukos 5 % vid ex 

Amekrin). 

 Kassera allt som är cytostatikaavfall direkt i påsen i korgen vid 

administreringsplatsen utan att ta isär något. Knyt ihop påsen och släng i 

riskavfallsförseglare. (3) 

 

Peroral administrering: 

 Använd i första hand endossystem.  

 Tabletter och kapslar ska sväljas med riklig mängd vätska.  

 Kontrollera om läkemedlet ska tas fastande eller om det finns någon 

annan restriktion. 

 Förpackningar med cytostatika får inte förvaras i läkemedelsvagn utan ska 

förvaras i läkemedelsrum.(3) 

10.3 Extravasering 

De flesta cytostatika är kärlretande och kan ge vävnadsskador ibland med svåra 

nekroser. Det är av stor vikt att sjuksköterskor som administrerar cytostatika 

känner till de olika preparatens egenskaper och vilka åtgärder som ska vidtas om 

extravasering inträffar. Se bilaga nr 1. 

 

Symtom vid extravasering: 

 Sveda och smärta vid injektionsstället, det viktigaste och tidigaste 

symtomet. 

 Lokal svullnad kan noteras beroende på mängden extravaserad vätska. 

 Inflammationssymtom som rodnad, svullnad och ömhet kan uppträda 

efter ett tag. 

 Missfärgning kan förekomma om färgat preparat givits.  

 Om inga åtgärder vidtas kan det under 1-14 dagar utvecklas blåsbildningar 

med efterföljande sår med tecken på nekrotisering av såväl hud som 

underliggande vävnader.(5) 

 



 

54 

 

 

 

Åtgärd vid extravasering: 

 För flertalet cytostatika gäller kylning av injektionsplatsen.  

Kyl injektionsplatsen t.ex. med plastpåse med is.  

Speciella kylblock ska finnas. Skydda huden mot frostskador genom att ha 

en handduk mellan huden och isen. 

 För de preparat som man ska behandla med värme, lägg en varm vetepåse 

på injektionsplatsen. 

 För mer information se bilaga nr 2. 

 

Spill på ytor: 

 Utspilld lösning torkas genast upp med absorberande torkduk. 

 Undvik svepande rörelser. 

 Torka rikligt med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. 

Allt kontaminerat material skall förslutas i att plastpåse och läggas i kartong för 

cytostatikaavfall. Märk kartongen med etikett ” Riskavfall Cytostatika”.(5) 

 

Spill på textilier: 

Textilier som kontaminerats bytes omedelbart och hanteras som cytostatikatvätt, 

d v s tvätten läggs i vattenlöslig säck med rosa band och försluts väl. Denna säck 

läggs sedan i vanlig tvättsäck med det rosa bandet hängandes utanför tvättsäcken 

för att visa att det är ”risktvätt”.(5) 

 

Spill på oskyddad hud: 

 Skölj rikligt med vatten minst 5 minuter. Därefter tvåltvätt. 

 Dokumentera tillbud.(5) 

 

Stänk i ögonen: 

 Skölj genast i riklig mängd med ögondusch i minst 15 minuter. 

 Om irritation kvarstår kontakta ögonläkare. 

 Dokumentera tillbud.(5) 
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10.4 Tabell över olika cystostatikas 

vävnadstoxicitet vid extravasering 

 

Risk för 

vävnadsnekros 

Sällan allvarlig skada Ej vävnadsretande 

Daktinomycin Cabazitaxel Bleomycin 

Daunorubicin Cisplatin Cyklofosfamid 

Doxorubicin Darkabazin  

Epirubicin Docetaxel  

Idarubicin Doxorubicin(liposomalt)  

Mitomycin Etoposid  

Mitoxantron Irinotekan  

Mustin Karboplatin  

Vinblastin Melfalan  

Vindesin Oxaliplatin  

Vinflunin Paklitaxel  

Vinkristin Topotekan  

Vinorelbin   

   

 

10.4.1 Kylabehandling vid extravasering  

(i timmar på området) 

 

Cabazitaxel 6 h 

Cisplatin  12 h 

Dakarbacin 12 h 

Daktinomycin 12 h 

Daunorubicin  24 h 

Docetaxel 6 h 

Doxorubicin 24 h 

Doxorubicin (liposomalt)  24 h 

Epirubicin 24 h 

Etoposid 12 h 

Melfalan 6 h 

Idarubicin 24 h 
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Irinotekan 1 h 

Karboplatin 12 h 

Mitomycin 12 h 

Mitoxantron 24 h 

Mustin 12 h 

Oxaliplatin 12 h 

Paklitaxel 6 h 

Streptozocin 12 h 

Topotekan 1 h 

10.4.2 Värmebehandling vid extravasering 

 (i timmar på området) 

 

Vinblastin 6 h 

Vindesin 6 h 

Vinflunin 6 h 

Vinkristin 6 h 

Vinorelbin 6 h 

10.5 Avfallshantering 

Skyddskläder 

Skyddsrock läggs i cytostatikatvätt. Kontaminerade handskar och ärmskydd 

krängs ut och in och läggs i plastpåse. Därefter i kartong för cytostatikaavfall eller 

pacto-safe.(5) 

 

Kontaminerat material 

Engångsmaterial som används vid cytostatikahantering läggs i plastpåse, som 

försluts. Därefter läggs påsen i kartong för cytostatikaavfall som sedan hanteras 

enligt lokala rutiner.(5) 

 

Ej förbrukade läkemedel 

Cytotoxiska läkemedel och cytostatika klassas som farligt avfall och tas inte emot 

av apoteket. Ej förbrukade läkemedel läggs tillsammans med övrigt 

cytostatikaavfall.(5)  

 

Omhändertagande av utsöndringar 

Kräkning 

 Patient som behandlas med cytostatika parenteralt, hantera avfallet enligt 

vanliga rutiner. 
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 Patient som behandlas peroralt, använd skyddsrock och nitrilhandskar. 

Avfallet hanteras som cytostatikaavfall.(5) 

 

Urin 

 Använd skyddsrock och nitrilhandskar. 

 Vid urinsamling använd behållare; urinflaska med lock alternativt bäcken 

med lock. 

 Spill torkas upp och torka därefter rikligt med ytdesinfektionsmedel ex 

Ytdesinfektion Plus.(5) 

 Avfallsmaterial hanteras som cytostatikaavfall. Patient med kateter, använd 

engångspåse, lägg urinpåsen, utan att tömma den, i plastpåse som 

försluts och denna läggs i kartong för cytostatikaavfall alternativt pacto-

safe. 

 Använder patienten blöjor ska de kontaminerade blöjorna läggas i 

plastpåse, som försluts och därefter i cytostatikaavfall. 

 Viktigt med överrapportering till annan omvårdnadspersonal t.ex. på 

särskilt boende eller hemtjänst.(5). 

10.6 Biverkningar 

- Fördröjd, uppstår efter 16-24 timmar 

- Betingad, utlöses om patienten har upplevt illamående vid tidigare 

behandlingar. 

Individuella riskfaktorer att ta hänsyn till vid val av antiemetika; 

- Kön (kvinnor drabbas oftare än män) 

- Ålder (yngre drabbas oftare) 

- Tidigare besvär av illamående vid graviditet, sjösjuka, ångest eller oro 

(9). 

 Information till patient med illamående och kräkning; 

- Kostråd, små och täta måltider 

- Uppmana patienten att tala om sitt illamående 

- Illamåendedagbok   

- Kostråd, se kapitel 5. Nutrition 

Åtgärd:  

- Antimetikabehandling enligt standardiserat schema   

- Dietistkontakt vid risk för viktnedgång  

 

Håravfall/Alopeci : 

Cellbildningen i hårsäckarna kan skadas vid cytostatikabehandling. Håret blir 

successivt tunnare och faller av i tussar vilket kan leda till att hårbotten blir öm. 

Även ögonbryn, ögonfransar och övrig kroppsbehåring kan falla av. Graden av 

håravfall är individuell och beroende på dos och cytostatikapreparat. Efter 
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avslutad behandling växer håret tillbaka men det kan då ha en förändrad färg och 

kvalitet. Viktigt att erbjuda kontakt med frisör angående peruk om patienten 

önskar. 

 Informera patienten om; 

- Peruk, viktigt att detta görs i tidigt skede 

- Ekonomiskt stöd 

- Kortklippt hår, för att förändringen inte skall bli så dramatisk 

- Skydda huvudet mot solljus och kyla 

 

Hud: 

Cytostatikabehandlade patienter kan få besvär med huden; 

- Flebit 

- Urtikaria 

- Smärta 

- Rodnad 

- Missfärgningar av vener, tänder och naglar 

- Torr hy 

Informera patienten om 

- Inspektera huden dagligen 

- Skydda mot sol 

- Regelbunden användning av mjukgörande salva 

 

Urinvägar: 

För att undvika njurskador i samband med cytostatikabehandling är det viktigt 

med adekvat vätskebehandling. Vissa läkemedel kan påverka urinens färg t.ex. 

Doxorubicin. För att förebygga hemorragisk cystit som kan uppstå vid 

behandlingar med cyklofosfamid eller ifosfamid är det viktigt att patienten även 

får Mesna (Uromitexan). 
 

Mag- och tarmkanalen: 

Cytostatika har en toxisk effekt på epitelcellerna i mag- och tarmkanalen och 

tarmperistaltiken som kan leda till diarré.   

 Information till patienten vid diarré; 

- Rikligt med vätskeintag, helst klara drycker 

- Skonkost 

- Uppmärksam på sår runt ändtarmen, risk för infektion.  

- Noggrann hygien 

 

Läkemedel mot illamående och smärta men även minskad aktivitet kan leda till 

förstoppning. 

 Information till patienten vid förstoppning; 

- Rikligt med vätskeintag 

- Regelbundna måltider 

- Regelbundna toalettvanor 
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- Fiberrik kost, ej vid morfinbehandling 

- Aktivitet 

- Laxering efter läkarordination 

 

Perifer neuropati: 

Perifer neuropati kan uppstå i samband med vissa cytostatikabehandlingar t.ex. 

Vincristin, symtomen kan vara;  

 Sensoriska;  

- Domningar 

- Stickningar 

- Nedsatt känsel 

 Motoriska; 

- Svaghet 

- Balansrubbningar 

- Nedsatt finmotorik 

 Autonoma; 

- Förstoppning 

- Urinretention 

Neurologiska biverkningar uppstår inom kort efter behandlingsstart och kan vara 

mycket besvärande för patienten i det dagliga livet. För att minska riskerna för 

kroniska besvär är det viktigt att patienten talar om det i tidigt skede för 

vårdgivaren och en dosreducering kan övervägas (8). 
 

Mucosit 

Se avsnitt munvård för mer info.   
 

Fatigue (Trötthet) 

Cytostatika påverkar hela kroppen och medför ofta en känsla av allmän psykisk 

och fysisk trötthet. Många som behandlas för cancer upplever energibrist och 

koncentrationssvårigheter som mycket besvärande. 
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11. HEMATOLOGISK 

STAMCELLSTRANSPLANTATION (HSCT) 

Olika sjukdomstillstånd kan orsaka att verksamheten i benmärgen bli störd och 

allvarligt skadat. Beroende på var skadorna finns i blodbildningen (hematopoesen) 

får sjukdomen olika utfall. Vid leukemier finns skadorna i de vita blodkropparna 

och orsakar ett överskott av sjuka omogna leukocyter. Myelom uppstår när en 

plasmacell börjar dela sig okontrollerat. Lymfom börjar med att lymfocyterna 

delar sig och växer okontrollerat, de ansamlas oftast i kärlsystemet i 

lymfkörtlarna[1]. 
 

Cytostatika är fortfarande grunden för behandling av hematologiska maligniteter, 

men kombinationer med nya riktade terapier såsom monoklonala antikroppar 

(rituximab) för B-cellslymfom, proteasomhämmare (bortezomib), och 

immunmodulerande läkemedel (lenalidomid) för patienter med multipelt myelom 

representerar en ny era i behandlingen av hematologiska maligniteter. Andra 

riktade monoterapier, såsom tyrosinkinashämmare för kronisk myeloisk leukemi 

har förbättrat behandlingssvaret. Trots framgångarna under de senaste 

decennierna i de olika behandlingsalternativ för hematologiska maligniteter som 

finns, behöver många patienter HSCT för att överleva. Används patientens egna 

stamceller kallas det autolog HSCT alt. högdosbehandling med 

stamcellsåtergivning. Är donatorn ett syskon eller en obesläktad givare kallas det 

allogen HSCT. Stamcellerna i benmärgen har repopulationsförmåga dvs. vid en 

transplantation återupprättar de en livsvarig normal blodbildning igen. Idag finns 

tre möjliga stamcellskällor: benmärg, perifera stamceller och stamceller från 

navelsträng. Valet av stamcellskälla varierar beroende av diagnos, donator och 

tillgänglighet. Generellt önskas i första hand till blodet mobiliserade för vuxna 

patienter. Navelsträngsblod används vid allogen HSCT endast om ingen matchad 

besläktad eller obesläktad givare hittas. Vid val av navelsträngsdonator är antalet 

kärnförande celler och i mindre utsträckning HLA-matchning avgörande (2).  
 

Den behandling som ges innan stamcellsåtergivning, s.k. konditionering syftar till 

att eliminera sjukdom, skapa utrymme för de transplanterade stamcellerna och för 

att dämpa immunförsvaret(3,4). Val av konditionering beror på sjukdom, 

riskfaktor (högrisk vs. mellanrisk) ålder och allmäntillstånd. Myeloablativ 

konditionering (MAC) kan ges med eller utan helkroppsbestrålning (TBI).  MAC 

är förknippad med hög toxicitet(5,6).  Reducerad konditionering (RIC) innebär att 

konditionering ges med reducerade doser. RIC används endast för patienter som 

genomgår allogen HSCT(7,8). Konditioneringen dämpar patientens immunförsvar 

kraftigt. Donatorns immunförsvar ska sedan oskadliggöra de kvarvarande 

tumörcellerna. RIC ger mindre biverkningar vilket innebär att äldre och personer 

med nedsatt allmäntillstånd kan genomgå allogen HSCT (9,10). 
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11.1 Stamcellen 

Den hematopoetiska stamcellen, ger upphov till alla förstadier av blodkroppar. 

Genom delning och utmognad bildas erytrocyter, leukocyter och trombocyter. 

Hematopoetiska stamceller finns i benmärgen och garanterar en kontinuerlig 

produktion av blodceller på en relativt konstant nivå under en individs livstid. 

Varje cell bär på sin yta olika antigen som specifika antikroppar kan binda till. 

Antigen klassificeras enligt ”cluster of differentiation” eller CD. Hematopoetisk 

stamcell har ett ytantigen som heter CD34 (1).  Innan skörd kontrolleras CD34-

antalet i blod. 

11.2 Inför HSCT 

När en patient blir aktuell för transplantation, skickas remiss från hemsjukhus. 

Remiss tas emot och patienten sätts upp på transplantationslista, om patienten 

bedöms klara av transplantation. Innan transplantation ska patient genomgå 

undersökning för att bedöma hjärt- och lungfunktion. Detta görs eftersom den 

behandling som ges innan HSCT kan medföra en ökad belastning på organen. 

Behandlingen medför även att patientens immunsystem påverkas med ökad 

infektionsrisk. Slemhinnan i munhålan kan skadas av behandling. Dålig tandstatus 

innebär ökad infektionsrisk, därför utförs tandläkarundersökning med 

panoramaröntgen av tänderna i god tid innan planerad transplantation. Ytterligare 

utredning kan vara befogat beroende på diagnos och transplantation, se PM ” 

Pretransplantationsanvisning regionen.  

11.3 Autolog HSCT 

Inför autolog HSCT, behöver patient genomgå mobilisering och skörd av 

stamceller med hjälp av aferesteknik, se figur 1(11).  

 
Mobilisering 

Inför autolog HSCT ska patient genomgå mobiliseringsbehandling. Behandling 

syftar till att få ut en god nivå med stamceller till blodcirkulationen, för att sedan 

kunna skörda med hjälp av aferesteknik. Mobilisering består av cytostatika och 

stimulering med tillväxthormonet filgrastim. Filgrastim har samma egenskap som 

G-CSF – ett egenproducerat tillväxthormon. Stimulering resulterar i att 

benmärgsproduktionen av neutrofila granulocyter ökar, vilket också medför att 

stamceller ”tvingas” ut från benmärgen, till den perifera blodcirkulationen. 

Filgrastim administreras som subkutan injektion, vilket patienten i de flesta fall 

kan sköta själv. Vanliga biverkningar som kan förekomma i samband med 
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användning av filgrastim är värk i ländrygg och ben, feber och allmän 

sjukdomskänsla, se FASS.  

 

För mer information om förberedelser inför mobilisering och provtagning se SOP 
”Mobilisering inför autolog skörd”. 

 

Skörd 

Stamceller som används för transplantation kan insamlas direkt från benmärgen 

(benmärgsskörd), perifer stamcellsskörd med aferesteknik eller genom att 

navelsträngblod fryses i direkt anslutning till förlossning. Oftast önskas perifer 

stamcellsskörd aferesteknik. 
 

Perifer stamcellsskörd 

Perifer stamcellsskörd utförs på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, 

Aferesen, Linköping US. Stamcellsskörd sker polikliniskt om inte patientens 

allmäntillstånd är nedsatt. Patient från regionen bokas till Hotell Ekoxen för 

övernattning inför skörden, finns behov läggs patient in. Patient kallas till 

Hematologiska klinikens transplantationsmottagning klockan 07:30 på 

skördedagen. Vid ankomst sker provtagning av bland annat CD 34+- celler. Vid 

lågt CD34+ antal, sker fortsatt stimulering med filgrastim och nytt försök till 

skörd sker dagen därpå.  
 

När patient kommer ned till Aferesen sätts PVK i vardera arm. Från den ena 

armen tas blod ut till aferesmaskinen som innehåller en centrifug. I centrifugen 

sker en uppdelning av blodets beståndsdelar och från det lilla skikt som innehåller 

vita blodkroppar och stamceller tas cirka 1 ml/min ut till en uppsamlingspåse. 

Resten av blodet, det vill säga den allra största delen, går via den andra armen 

tillbaka in i kroppen. Blodflödet sker kontinuerligt. Under ”skördens” gång ligger 

hela tiden 2-3 dl blod ute i maskinen och sammanlagt passerar ca 12 l blod 

maskinen. Då en vuxen person har en blodvolym på 4-6 l blod innebär detta att 

samma blod passerar flera gånger under en ”skörd”. Hela tiden finns en 

sjuksköterska i närheten av patienten. Processen tar cirka 5 timmar och medför få 

biverkningar. 

 

Citrat är ett ämne som förhindrar att blodet koagulerar i aferesmaskinen. Citrat 

finns kvar i blodet när det åter kommer till kroppen och binder då upp en del av 

det kalcium som finns i blodet, det medför att hypocalcemi uppstår och yttrar sig i 

form av stickningar runt mun samt i händer och fötter. Kalcium tillförs därför 

under skördetillfället.  
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Efter skörden fryses stamcellerna ned tillsammans med ett konserveringsmedel 

(DMSO) som skyddar stamcellerna. Cellerna är frysta tills patienten är aktuell för 

återgivning, som i de flesta fall är ett par veckor, men cellerna kan vara frysta i 

flera år utan att förstöras.  
 

Vårdtid 

Vårdtiden vid autolog HSCT planeras till 3-4 veckor. Inläggning sker i de flesta 

fall dagen innan konditionering startar. Vid inläggning får patient en icke-

tunnelerad CVK om central infart saknas. 
 

Konditionering 

Patienter som genomgår autolog HSCT behandlas med MAC. Patient med 

myelom får högdosbehandling med Alkeran. Behandlingen tar 30 minuter. 

Återgivning sker minst 24 timmar efter konditioneringsbehandling. De flesta 

lymfompatienter får konditioneringsbehandling med BEAM (Becenun, Etoposid, 

Arabine, Melfalan), vilket är en 6-dagarsbehandling, därefter har de en vilodag 

innan återgivning sker.  
 

Återgivning 

Vid återgivning tinas patientens stamceller upp och injiceras via central infart. 

Återgivningen tar ca 30 – 60 minuter och sköts av en sjuksköterska. DMSO kan 

orsaka allergisk reaktion, därför premedicineras patient innan återgivning. 

Konserveringsmedlet orsakar också en speciell smak och doft. Smakförändringen 

kan upplevas obehaglig. Ett tips till patienten kan vara att inhandla några starka 

karameller för att dämpa smaken. Under hela återgivningen följs andnings- och 

cirkulations parametrar, se SOP ”Återgivning av frysta stamceller”.  

11.4 Allogen HSCT 

Är patient aktuell för allogen HSCT, behövs information om aktuella helsyskon. 

Namn, personnummer, adress och telefonnummer på de tilltänkta donatorerna 

skickas via e-post alt. telefon till SCT-teamet. Därefter skickar SCT-teamet brev 

till aktuella syskon för provtagning av HLA-typning. Proverna är venösa 

blodprover som tas på närmsta vårdcentral, se vävnadstypning av besläktad 

donator. Passar syskonet som donator fortsätter den medicinska utredningen via 

SCT-mottagning Hematologiska Kliniken Linköping US, se ”Allogen 

stamcellstransplantation med besläktad donator”.  
 

Saknas helsyskon med matchad HLA-typ, skickas sökning av obesläktad 

stamcellsdonator (URD) till Tobias Registret. I samband med sökning ska det 
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finnas CMV-status, blodgruppering och aktuell vikt på patienten. SCT-ansvarig 

sjuksköterska kontaktar aktuell mottagning för hjälp med provtagning av HLA-

typning, se ”prov för vävnadstypning”. Remiss faxas till aktuellt 

provtagningsställe. Sökning av URD tar cirka 4 veckor.  
 

När syskondonator eller URD är vald och tid för transplantation är bestämd kallas 

patient till SCT-mottagning för information om transplantation samt provtagning. 

Det rekommenderas att patient har närstående med sig vid informationssamtal, se 

SOP ”Allogen stamcellstransplantation med obesläktad donator”. 

11.4.1 Human leucocyt antigen (HLA) 

HLA (Human leukocyt antigen) finns i två grupper, klass I och klass II. HLA är 

ett protein som finns på cellytan, vars uppgift är att presentera olika antigen för 

omgivningen. Klass I, finns i tre undergrupper: A, B, C och uttrycks på alla 

kärnförande celler. Deras uppgift är att presentera det som finns inuti cellen t.ex. 

viruspartiklar. Klass II, finns i tre undergrupper: DR, DQ och DP och utrycks på 

antigenpresenterande celler (bl.a. dendritiska celler, B-lymfocyter och makrofager). 

Deras uppgift är att presentera det som finns utanför cellen t.ex. bakterier. HLA 

är unikt för varje person, man ärver generna från sina föräldrar. Vid allogen HSCT 

ska HLA-klasserna mellan patient och donator överensstämma i så stor 

utsträckning som det går, se SOP ”Vävnadstypning av besläktad donator”.  

11.4.2 Vårdtid 

Vårdtiden vid allogen HSCT är cirka 4-6 veckor. Inläggning sker i de flesta fall 

dagen innan start av konditionering. Vid inläggning tas prover och eventuell 

benmärgsundersökning utförs. Vid allogen HSCT ska det finnas två centrala 

infarter tillgängliga. Inför inläggning ska patient ha Porth-a-Cath (P.A.C) alt. 

tunnelerad CVK. I början av vårdtiden sätts en icke-tunnelerad CVK, som tas 

bort i samband med hemgång.  

11.4.3 Konditionering 

Konditioneringen består av ett flertal cytostatika specifika för diagnos och en 

antikropp vars syfte är att dämpa patientens immunförsvar. De antikroppar som 

används beroende på diagnos är, MabCampath som angriper B- och T-lymfocyter 

och ATG (antithymoglobulin) som angriper T-celler. Konditioneringen varar i de 

flesta fall i 5 dagar.  
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given back directly to the 

patient

5. The stem cells 

are then 

administered to 

the patient

11.4.4 Återgivning 

Återgivning av allogena stamceller ges i de flesta fall som färsk produkt, det vill 

säga att stamcellerna har inte varit frysta från skördetillfället till återgivning. Detta 

innebär att stamceller administreras som infusion under cirka 15-30 minuter. 

Tiden beror på mängd eller om reaktion uppstår under återgivning. Om patient 

får benmärg är volymen större jämfört med perifera stamceller och återgivning tar 

längre tid. Andning och cirkulation kontrolleras kontinuerligt under och efter 

infusion Patient får premedicinering endast om det föreligger 

blodgruppsinkompabilitet. Ges frysta allogena stamcellerna sker administration 

som vid autolog återgivning. För mer information se SOP: Återgivning av färska 

stamceller och Återgivning av frysta stamceller.  

 

Figur 1. Den autologa och allogena processen © Ulla Frödin 

11.5 Under transplantationstillfället  

Patient med myelom som genomgår autolog HSCT och primärt behandlats på 

Kalmar länssjukhus eftervårdas i Kalmar. Patient åker tillbaka till Kalmar dag efter 

stamcellsinfusion. Omvårdnadsrapportering ska ske dagen innan från 

Hematologiska klinikens vårdavdelning i Linköping till hemsjukhus. 

 



 

67 

 

Första dagarna eller kring första veckan mår de flesta patienter väl. Biverkningar 

brukar uppstå i samband med att blodvärden sjunker och isolering startar. Det är 

vanligt med biverkningar som påverkar patienterna i varierande grad. De 

vanligaste biverkningarna är illamående och kräkningar, aptitlöshet, muntorrhet, 

smakförändringar, mukosit, diarré, trötthet, håravfall, sömnstörningar(12-14), 

feber och infektioner(15,16).  Omvårdnaden vid transplantation syftar till att 

förhindra infektion, symtomlindra och öka välbefinnande för patienten utifrån 

omvårdnadsprocessen. 

11.5.1 Isolering 

Patienter som genomgår HSCT isoleras när LPK är < 1,0 och isoleringen hävs när 

LPK är > 1,0. Det är svårt att säga exakt när isoleringen inträffar. Tidpunkten 

beror på vilka värden patient har vid inläggning samt vilken konditionering som 

ges. Isolerings tiden varar ca 7-10 dagar vid autolog transplantation och 10-14 

dagar vid allogen. Detta varierar dock beroende på mängden stamceller som 

patienten fått. Isolering innebär att båda slussdörrarna in till patientsalen inte ska 

vara öppna samtidig. Patient har möjlighet att gå ut på kvällar och helger trots 

isoleringen. Detta sker i samråd med ansvarig sjuksköterska och läkare. 

Närstående ska vara infektionsfria när de besöker patient. Antalet besökare ska 

inte överstiga mer än två per gång. Det finns även möjlighet för närstående att 

sova kvar på salen, men då ska de följa patientens restriktioner d v s duscha och 

byta kläder en gång per dag.  
 

Kontroller i form av kroppstemperatur, blodtryck och puls, tas minst två gånger 

dagligen och provtagning sker dagligen efter transplantation 

11.5.2 Infektion 

Infektion drabbar de flesta patienter som vårdas för HSCT och orsakas framför 

allt av bakterier från den egna patienten. Alla patienter får förebyggande 

behandling för olika ämnen som kan orsaka infektion (virus, svampinfektion och 

Pneumocystis jiroveci).   

11.5.3 Nutrition 

Transplantationskost beställs vid isolering. Maten är då väl tillagad och innehåller 

inte råa grönsaker, frukt med skal, äggula eller opastöriserade livsmedel. Patienten 

ska undvika att äta livsmedel som är vasst för munslemhinnan exempelvis 

cornflakes och knäckebröd. Detta för att undvika risk för blödning och infektion. 
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Illamående, kräkning och smakpåverkan är en vanlig biverkan, men det är viktigt 

att patient försöker försörja sig per os. Nutritionsstatus följs under hela vårdtiden. 

11.5.4 Munhåla 

Mucosit är vanlig biverkan av cytostatika och strålbehandling. Mucosit uppstår 

bland annat då slemhinneceller utsätts för cytotoxiskt effekt av behandling. Även 

salivkörtlarna skadas, vilket medför att salivproduktionen minskar. Mucosit kan 

uppstå i hela den gastrointestinala slemhinnan från munnen till ändtarmen. 

Upplevelse av mucosit kan vara kraftig smärta, ökad muntorrhet och en känsla av 

att skinnflåddhet i munnen. Oral mucosit kan medföra lokal och systemisk 

infektion samt blödning. Risk finns även för malnutrition, då kostintaget försvåras 

på grund av smärta och smakförändring(1,17). 
 

Patient får skötselråd av sjukhustandvården inför transplantation. Munhygien är 

viktigt då muntorrhet drabbar de flesta patienter. God munhygien underlättar 

kostintag och förebygger infektion. Mjuk tandborste används under hela 

vårdtiden.  

11.5.5 Elimination 

Diarré är ett vanligt symtom som dels kan bero på cytostatika, virus infektion eller 

graft versus host disease (GvHD). Cytostatika skadar epitelceller i GI-kanalen och 

kan också påverka tarmperistaltiken. Det är viktigt att god hygien kring ändtarmen 

upprätthålls, sår kan annars lätt uppstå och orsaka infektion. Urinmängd mäts för 

kontroller av vätskebalans (1).  

11.5.6 Hud 

Torr hud är något som orsakas av cytostatika och strålning. Detta ska förebyggas 

genom att oparfymerad hudlotion används av patient dagligen efter dusch för att 

undvika att sår uppstår. Patient ska undvika direkt solljus. 

11.5.7 Håravfall 

I samband med konditioneringsbehandling skadas hårfolliklarnas epitelceller, 

vilket resulterar i att hårväxten skadas. De flesta patienter som genom går HSCT 

tappar håret. Peruk ska erbjudas innan transplantation (1). 
För mer information se SOP: Restriktioner för patienter som genomgår HSCT 
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11.6 Uppföljning 

Vid utskrivning sker utskrivningssamtal tillsammans med ansvarig sjuksköterska 

på avdelning, utifrån ”checklista vid utskrivningssamtal”. Under samtalet 

diskuteras vanliga biverkningar och restriktioner som gäller i samband med 

hemgång. För patienter som genomgått autolog HSCT gäller kostrestriktioner i en 

månad efter transplantation. Resterande restriktioner gäller fram till och med tre 

månader efter transplantation. För allogen stamcellstransplanterad patient gäller 

kostrestriktioner i en månad efter SCT med vissa undantag. Övriga restriktioner 

gäller i minst 3 månader efter utsatt immunsupprimerande behandling eller 

överenskommelse med ansvarig läkare.  

 
Gällande kostrestriktioner kan patient använda sig av den s.k. gyllene regeln: 

Gyllene regel 

Ställ frågan:  Kan livsmedlet skalas eller upphettas? 

Om ja: Går bra att äta 

Om nej: Ät ej   

11.6.1 Infektionskänslighet 

Hos patienter som genomgått HSCT föreligger en ökad infektionsrisk. Det är 

därför viktigt att följa dessa rekommendationer: 

 

 De människor patienten är i kontakt med ska vara friska och inte utsatta 

för smitta. 

 Patienten ska undvika affärer, bussar och tåg, arbetsplatser med mycket 

människor, simhallar. 

 Om patient har barn ska dessa givetvis gå i skola och träffa vänner som 

inte har pågående infektion.  

 Krukväxter ska tas bort från de platser där patienten vistas mycket.  

 Patienten ska inte gräva i jord eller utföra trädgårdsarbete. 

 Byggarbetsplatser ska undvikas.  

 Ombyggnationer i hemmet ska inte utföras. 
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För mer information om restriktioner se SOP: Livsmedelshantering och 

restriktioner efter genomgången stamcellstransplantation (SCT). 

11.6.2 Uppföljning på patienter som genomgår autolog HSCT 

Efter autolog HSCT sker utvärdering av behandling tre månader efter 

transplantation på hemmahörande sjukhus. Om blodvärden sviktar och eventuellt 

transfusionsbehov finns kan det vara aktuellt för extra provtagning efter hemgång. 

Hemsjukhuset ansvarar för uppföljning efter HSCT, se 3-månaderskontroll efter 

autolog SCT, lymfom och 3-månaders kontroll efter autolog SCT, myelom 

11.6.3 Uppföljning på patienter som genomgått allogen HSCT  

Efter genomgången allogen HSCT kallas patient till SCT-mottagning, 

Hematologiska Kliniken Linköping minst en gång i veckan de första tre 

månaderna. Läkarbesök innefattar provtagning, läkemedelsgenomgång, 

viktkontroll, skötsel av central infart, behandling, transfusion och ev. 

benmärgsprov. De flesta patienter blir vanligtvis inlagda någon gång efter 

transplantation. Tre månader efter HSCT sker benmärgskontroll för utvärdering 

sjukdomsstatus.  

 
Om inga komplikationer föreligger brukar i regel uppföljningarna därefter glesas 

ut.  

11.6.4 Transfusioner 

Bestrålade blodprodukter ska ges i före och efter HSCT. Syftet är att undvika 

transfusionsassocierad Graft-versus-Host-disease (TA-GvHD).  
Bestrålat blod ska ordineras av patientansvarig läkare. 

Finns det blodgruppsinkompabilitet mellan patient och donator skall 

blodkomponenter vara förenliga med både donator och patientens blodgrupp tills 

dess att patient fått ny blodgrupp helt. Innan dess ges alltid 0-produkter till 

patienten. Fullständig blodgruppering måste då tas vid varje förenlighetsprövning.  

För mer information se SOP ”Transfusion av blodkomponeter”.  

11.6.5 Vaccination 

Patient som genomgått HSCT startar revaccinationer efter cirka 6 månader.  

Var god se bilaga; Vaccinationsöversikt, Vaccination efter SCT 
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11.7 Vanliga komplikationer efter HSCT 

Efter genomgången HSCT är det inte ovanligt att vissa biverkningar kan kvarstå. 

Patienter som genomgår allogen HSCT är mer infektionskänsliga än patienter som 

genomgår autolog HSCT, eftersom deras eget immunförsvar hämmats och det 

nya immunförsvaret inte är fullt utvecklat. Detta kan leda till allvarlig infektion 

med ökad morbiditet och mortalitet som följd. Efter allogen HSCT kan också 

Graft versus Host Disease (GvHD) orsaka komplikation, se 11.5. 4(16,18,19).  

11.7.1 Trötthet 

Att genomgå HSCT innebär en stor påverkan på den fysiska aktivitetsförmågan. 

Fatigue är ett vanligt förekommande problem. Det tar cirka tre månader att 

återhämta sig efter autolog SCT jämfört med cirka ett år vid allogen HSCT. Det är 

viktigt att patient hittar vardagliga rutiner och lämpliga aktiviteter för att återhämta 

sig, men även att främja vila när tröttheten kommer. Att ta små pauser vid 

aktivitet kan hjälpa. Egenvårdstips till patient är även att se till att få en 

sammanhängande nattsömn (1,14). 

11.7.2 Sexualitet 

Trötthet och depression är några av de faktorer som påverkar den sexuella lusten 

och kan göra det svårt att genomföra samlag, därför är närhet och ömhet viktigt. 

Det finns dock ingen medicinsk restriktion mot att ha samlag.  Slemhinnorna är 

vanligtvis torra efter transplantation och en glidsalva kan vara till hjälp. Män kan 

ha besvär med lusten upp till ett år efter transplantationen och för kvinnor kan det 

ta ytterligare längre tid innan de känner lust igen. Genital-GvHD kan också bidra 

till minskat sexuellt samliv.  
 

Vid HSCT får patient informationsbroschyr ”sex och samlevnad i samband med 

behandling av blodsjukdom”. För allogen stamcellstransplanterade patienter följs 

denna upp vid SCT-mottagningsbesök. 

11.7.3 Nutrition 

De första månaderna efter transplantation är det vanligt att patient upplever 

illamående, aptitlöshet och förändrad smak. Dessa symtom kan orsakas av 

cytostatika, immunsuppression och/eller GvHD. Malnutrition och viktnedgång 

tillstöter lätt efter allogen SCT. Om god nutrition upprätthålls kan patienten 

återhämta sig snabbare. Illamående kan medföra att det är svårt för patienten att 

få i sig tillräckligt med vätska (1,20).  
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Patient som genomgått allogen HSCT rekommenderas att få i sig cirka 2L 

vätska för att kunna eliminera de läkemedel som är njurtoxiska, t.ex. Ciklosporin. 

Vikt följs vid varje besök på SCT-mottagning. 
 

Egenvårdsinformation som ges till patient: 

 Ät små, täta måltider 

 Aktivitet hjälper till att stimulerar aptiten 

 Om behov finns ska kostregistrering utföras 

 Recept på näringsdryck kan utfärdas om näringsintaget sviktar 

 God munvård kan underlätta näringsintag 

 Ha en tillbringare med vätska i kylskåpet för att lättare uppskatta 

vätskevolymen 

 Drick små mängder och ofta 

 Undvik light-produkter och använd feta produkter i maten 

 Vid tarm-GvHD följs speciella restriktioner, för mer information se 

kostinformation vid GvHD 

 Eventuell dietistkonsult  

11.7.4 GvHD  

Patient som genomgått allogen HSCT kan drabbas av akut och kronisk GvHD.  

De stamceller som patienten får från donatorn ger patienten ett nytt 

immunsystem. T-lymfocyter från donator kan sedan angripa och oskadliggöra 

kvarvarande tumörceller i benmärgen. T-lymfocyter cirkulerar också runt i hela 

kroppen och där av kan samma reaktion ske i alla organ och kallas då GvHD. 

Detta inträffar när de nya stamcellerna har börjat utveckla nya blodceller. Akut 

GvHD inträffar i de flesta fall de 100 första dagarna efter HSCT. Vid 

hudmanifestation ses ett rödprickigt utslag eller rodnad i handflator och fotsulor. I 

svåra fall kan hela kroppen engageras. Patologiska levervärden visar att levern är 

påverkad. Symtom på tarmengagemang är diarré och buksmärta. Dieten måste då 

anpassas och ibland ges intravenös tillförsel av näring. Kronisk GvHD inträffar ca 

3 månader efter HSCT och kan drabba de flesta organ, exempelvis lungor, 

genitala, urinvägar, ögon. Vid kvinnlig genital GvHD uppvisas symtom som sköra 

och torra slemhinnor, sveda, brännande känsla, smärta relaterad till samlag och 

vaginala stenoser (sammanväxningar). För män kan det visa sig som nedsatt 

känsel, tunnare skinn, svårigheter att dra tillbaka förhuden och erektionsproblem. 
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GvHD i måttlig grad kan minska risken för återfall i grundsjukdomen genom att 

immunreaktionen även omfattar patientens sjuka celler (1).  

 

Vid misstanke om GvHD hos en patient skall kontakt tas med US Linköping för 

vidare behandling.  

 
För mer information se SOP ”Behandling akut GvHD”. 

11.7.5 Virusinfektion 

Immunförsvaret dämpas efter allogen HSCT. Därför är det vanligt, om patient 

eller donator har tidigare genomgången virusinfektion, att reaktivering sker. 

Vanliga virus som reaktiverar är Cytomegalvirus (CMV), Ebstein- barr virus 

(EBV) och BK-virus. Virusserologier tas inför transplantation på både patient och 

donator. Sedan sker kontinuerlig monitorering vid positiva serologier med hjälp av 

PCR från dag 28  

 CMV-reaktivering är den vanligaste förekommande reaktiveringen (1). 

Behandling sker i första hand med Valganciklovir (Valcyte®).  

  
Några symtom på CMV-infektion: 

 Neutropeni 

 Pneumoni 

 Gastroenterit 

 Hepatit 

11.8 SCT-TEAMET 

Stamcellstransplantationsverksamheten på Hematologiska Kliniken Linköping US 

består av ett team med läkare, sektionsledare, vårdadministratör och 

sjuksköterska. 
 

Vid frågor var god kontakta transplantationsansvarig sjuksköterska Hulda Rintamäki 

på telefonnummer 010-103 28 22 eller Ulla Frödin, sektionsledare 

stamcellstransplantation, på telefonnummer 010-103 87 69 eller mejla till: 

SCT@lio.se 

Aktuella SOP:ar, PM och riktlinjer finns på lio.se: 

http://vardgivarwebb.lio.se/Startsida/Verksamheter/CKOC/Hematologiska-

kliniken/PM-Riktlinjer-SOP/ 

http://vardgivarwebb.lio.se/Startsida/Verksamheter/CKOC/Hematologiska-kliniken/PM-Riktlinjer-SOP/
http://vardgivarwebb.lio.se/Startsida/Verksamheter/CKOC/Hematologiska-kliniken/PM-Riktlinjer-SOP/
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11.9 Rekommenderade länkar 

http://vardgivarwebb.lio.se/Startsida/Verksamheter/CKOC/Hematologiska-

kliniken/PM-Riktlinjer-SOP/ 

 

Här hittas bland annat: 

 Patientinformation inför autolog stamcellstransplantation 

 Patientinformation inför allogen stamcellstransplantation 

 Patient- och donatorinformation gällande perifer stamcellsskörd 

 Provtagningsanvisningar inför stamcellstransplantation 

 Olika kostinformationer i samband med stamcellstransplantation 

 Vaccinationsschema 

 3 månadkontroll efter autolg SCT-Lymfom 

 3 månadskontroll efter autolog SCT- Myelom 

 Indikation för bestrålade blodkomponenter 

 
  

  

http://vardgivarwebb.lio.se/Startsida/Verksamheter/CKOC/Hematologiska-kliniken/PM-Riktlinjer-SOP/
http://vardgivarwebb.lio.se/Startsida/Verksamheter/CKOC/Hematologiska-kliniken/PM-Riktlinjer-SOP/
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12. PALLIATIV VÅRD 

12.1  Inledning 

Den palliativa vården ser döendet som en normal process och syftar till att hjälpa 

patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet vid livets slut och varken påskynda 

eller uppskjuta döden. Den ska stödja människor att leva med värdighet och med 

största möjliga välbefinnande till livets slut. Det palliativa förhållningssättet kan 

också erbjudas i ett tidigare skede i sjukdomsprocessen och kan även kombineras 

med symtomlindrande behandling.(1) 

 

Palliativ vård är ett förhållningssätt och har inget med organisation att göra, därför 

kan denna typ av vård bedrivas överallt utifrån patientens egna önskemål och 

behov. 

Patienter med malign blodsjukdom vårdas ofta långa perioder på 

hematologavdelningen från diagnos till död. Genom ett väl fungerande samarbete 

mellan slutenvård och hemsjukvård (med kontaktsjuksköterskor, tydliga 

vårdplaner och snabba vårdplaneringar) kan vården bidra till en tryggare vistelse i 

det egna hemmet för de patienter som så önskar såväl tidigare i sjukdomsskedet 

som vid livets slutskede.  

 

En svårighet inom hematologin är att patienten ofta behandlas med cytostatika 

och transfusioner i symtomlindrande syfte under sent palliativt skede. Det är då 

inte ovanligt att den hematologiska patienten drabbas av cytostatikarelaterade 

biverkningar som kan leda till en snabb försämring som i sin tur kan leda till en 

snabb död. En sådan situation kräver hög kompetens av vårdpersonalen för att 

kunna var en bra vägledare. Patient och närstående har rätt till information om 

hälsoläget och den annalkande döden och bör få ta ställning till var vården ska 

bedrivas.  

 

Att se en patient utifrån den grundläggande värdegrund som finns framtagen i det 

Nationella vårdprogrammet med ledorden empati, symtomlindring, helhetssyn 

och närhet har stort värde även om patienten inte avlider. (4) 

12.2 Hur definieras palliativ vård?  

För att bedriva en god palliativ vård i livets slutskede har Socialstyrelsen definierat 

olika termer och begrepp. Se exempel nedan. (www.socialstyrelsen.se) 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Palliativ vård 

Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter 

med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till 

närstående.                           

 

Palliativ insats 

Insats med syftet att lindra och främja livskvalitet vid progressiv, obotlig sjukdom 

eller skada.  

   

Enligt WHO:s definition av palliativ vård kan palliativ insats erbjudas tidigare i ett 

sjukdomsförlopp. Ett annat ord för palliativa insatser kan vara cancerrehabilitering 

där ett nationellt vårdprogram snart är färdigt (våren 2014). Läs mer om 

cancerrehabilitering under avsedd rubrik. 

 

Specialiserad palliativ vård 

Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation 

medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med 

särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.        

                                                                                               

Patienten kan få specialiserad palliativ vård inom en specialiserad palliativ 

verksamhet (t.ex. LAH) eller inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ 

vård (t.ex. akutsjukhus - hematologisk klinik) med stöd från ett palliativt 

konsultteam.  

 

Palliativ vård i livets slutskede 

Palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att 

lindra lidande och främja livskvalitet.                                                                                         

 

Genom att mer och mer se etiska dilemman i sitt arbetssätt (en önskan om att inte 

skada patienten sätts före att göra gott) kan det vara en bra måttstock att vi är 

framme vid livets slutskede. Vid livets slut ändras det huvudsakliga målet med 

vården från att vara livsförlängande till att vara lindrande.  

 

Brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede 

Övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med 

vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande.  

  

Brytpunkten föregås av en helhetsbedömning som leder fram till ett 

ställningstagande om att ändra vårdens mål och innehåll. I samband med 

brytpunkten genomförs brytpunktssamtal med patienten och dennes närstående. 

Samtalet ska göras av en läkare. Det är optimalt att läkaren och personal i teamet 

har flera samtal i samband med övergång till palliativ vård i livets slutskede för att 
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förbereda patienten och närstående. Att överväga om det är dags att ändra vård 

och inriktning kräver också ett etiskt ställningstagande. Brytpunktssamtalet/-en 

ska dokumenteras. 

 

Ordet brytpunkt och brytpunktssamtal är ett administrativt uttryck som framför 

allt används inom och mellan professioner. 

12.3 Omvårdnad vid smärta och andra symtom i 

palliativ vård  

Med tanke på den palliativa vårdfilosofins helhetssyn på den svårt sjuka och 

döende människan kan bilden nedan symbolisera hela människan och det som kan 

uppkomma under hans/hennes sjukdomsprocess oavsett tidig eller sen fas av den 

palliativa vården. De fyra aspekterna på upplevelsen av smärta och andra symtom 

bör beaktas av sjuksköterskan.  För att uppnå bästa möjliga symtomlindring bör 

det multiprofessionella teamets resurser tas till hjälp. 

 

Figuren ska symbolisera en människors olika dimensioner i samband med malign blodsjukdom. 

 

 

  

Lidandets olika dimensioner
vid malign blodsjukdom

”Total smärta” -

”Det gör
ont i hela mig” 

Fysiska aspekter
• Nociceptiv eller neurogen smärta

• Blödning
• Symtom som tex illamående, 

munbesvär-svårt att äta, fatigue
• Biverkningar av behandlingar
• Fysisk aktivitet

Psykiska aspekter
• Oro över tex blödning, 

att inte få i sig näring mm
• Nedstämdhet-Depression
• Psykisk Stress 

Sociala aspekter
• Isolering pga infektions-

känslighet
• Blödning
• Oro för närstående/vice versa, 

ekonomi
• Cancerrehabilitering/

individuell vård

Existentiella aspekter
• Meningslöshet – varför jag?

• Övergivenhet - ensamhet
• Andliga behov
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12.4 Omvårdnadsåtgärder vid palliativ vård i 

livets slutskede  

Nedan följer exempel på omvårdnadsåtgärder som är sjuksköterskans ansvar vid 

brytpunkten och vården i livets slutskede: 

 Värdera fortlöpande patientens omvårdnadsbehov och avsluta de 

omvårdnadsåtgärder som i detta skede av livet inte gagnar patienten t.ex. 

kompressionslindning och dryckeslistor. 

 Informera övrig vårdpersonal om vårdens aktuella inriktning och mål.  

 Gör en riskbedömning avseende trycksårsutveckling och planera vården så 

att trycksårsutveckling (grad 2 - 4) förhindras. 

 Inspektera munhålan och initiera lokal rutin för munvård i livets slutskede 

(se kap munvård). 

 Överväg, i samråd med ansvarig läkare, KAD då detta ofta underlättar för 

patienter i livets slutskede. 

 I samråd med paramedicinsk personal värdera patientens 

hjälpmedelsbehov och tillse att patienten får tillgång till de hjälpmedel som 

behövs.  

 Identifiera närståendes behov av t.ex. avlastning och samtalskontakt.  

 Identifiera personliga och kulturella behov hos familjen som kommer att 

påverka den fortsatta vården och omhändertagandet efter döden.  

 Efterhör var patienten vill vårdas i livets slutskede.  

 Värdera patientens medicinska behov och avsluta de medicinska åtgärder 

som i detta skede av livet inte gagnar patienten t.ex. provtagning och 

utredning. 

 Informera patient och närstående om för- respektive nackdelar med 

parenteral vätska i livets slutskede och värdera patientens/vårdtagarens 

aktuella behov.  

 Skatta symtom enligt lokal rutin med skattningsinstrument t.ex. VAS/NRS 

och tag ställning till åtgärder. I första hand skattar patienten själv, i andra 

hand vårdpersonal/närstående. En personalskattning är alltid bättre än 

ingen skattning alls.  

 Initiera utsättning av läkemedel som patienten inte längre har nytta av t.ex. 

blodtrycksmediciner, hjärtmediciner, lipidsänkare mm. Initiera även 

möjligheten att överföra läkemedel mot smärta, andnöd/rosslighet, ångest 

och illamående till subkutan administrering. (4, 5) 

 Informera om och eventuellt utfärda intyg närståendepenning. (6) 

 Konsultera annan utanför teamet om patientens behov överstiger det egna 

teamets möjligheter/kompetens.  (2)  
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12.5 Åtgärder efter dödsfallet  

 Dokumentera dödsfallet i enlighet med lokal rutin.  

 Erbjud efterlevande fortsatt stöd i enlighet med lokal rutin. 

 Registrera dödsfallet i Svenska Palliativregistret (nationell 

kvalitetsindikator). (3) 
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12.6 Rekommenderade länkar 

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

http://www.socialstyrelsen.se/palliativvard 

  

Nationellt vårdprogram Palliativ för vård 2012-2014 

http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Palliativ-vard/ 

 

Nationella rådet för palliativ vård 

http://www.nrpv.se/pages/1.asp 

 

Svenska Palliativregistret 

http://www.palliativ.se/ 

 

RCC Syd och arbetet med cancerrehabilitering, broschyr 

http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/RCC/%c3%85rsredovisning/Brosch

yr%20RCC%20Syd%20-%20Rehabilitering%20webb%20(3).pdf 
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http://vardgivarwebb.lio.se/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Palliativt-kompetenscentrum/Lakemedel-vid-palliativ-vard-i-livets-slutskede/
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BILAGA 1- RÅD FÖR PERSONAL 

Munvård under neutropen period 

OBS! 

Det är viktigt att sköta sin munvård så långt det är möjligt med normala rutiner. 

 

Grundregel: 

 Vid Neutropeni (granulocyter <0,5) och trombocytopeni (TPK <20) 

upprätthålls god oral hygien bäst med hjälp av mjukast möjliga tandborste 

eventuellt med mild tandkräm. 

 Patienten ska instrueras i skonsam gnuggteknik och borsta två gånger 

dagligen.  

 Med den mjuka tandborsten skall också beläggningar på tandkött, gom 

och tunga kunna avlägsnas utan att slemhinnorna skadas. 

 Tandborsten sköljs noga efter användning och skall sedan stå och 

lufttorka. 

 För att hålla munslemhinnorna fuktiga, skölj ofta med vatten. 

 Munnen skall sköljas med vatten efter varje måltid och om patienten mått 

illa och kräkts. 

 

Undantag: 

 Vid smärtsam mucosit och sår i munnen som omöjliggör borstning 

används istället isoton klorhexidinlösning, 0,1 % för munsköljning, 

morgon och kväll. 

 Beläggningar på tänder, tandkött, gom och tunga tvättas bort med 

fys.koksaltlösning. Använd tork och liten peang. Oral cleaner med 

Lidocain 0,5 % kan användas för muntorra patienter. Smörjer och lindrar 

sveda. 

 Lokal behandling mot svamp används endast efter särskild ordination.  

 

 

 

 

Sjukhustandläkare Margareta Berndtson, Universitetssjukhuset Linköping 
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BILAGA 2 - RÅD FÖR PATIENTEN 

Munvård under neutropen period 

För att få så lite besvär som möjligt i munnen under Din behandling är det viktigt 

att hålla rent i munnen på ett skonsamt sätt. 

 

 Du använder en extra mjuk tandborste och får instruktioner i rätt 

borstteknik av tandsköterska. 

 

 Den mjuka borsten skall användas på tandkött och i gommen för att inte 

beläggningar skall bildas. 

 

 Använd en mild tandkräm som inte svider. 

 

 Efter tandborstning skall borsten sköljas noga och sedan stå och lufttorka 

till nästa gång. 

 

 Borsta morgon och kväll. 

 

 Skölj gärna munnen med vatten flera gånger om dagen. 

 

 Skölj med vatten efter måltid och om du mått illa och kräkts. 

 

 Smörj läpparna med vaselin eller cerat, så att de inte torkar ut. 

 

 Säg till personalen om du får besvär av sår eller blåsor i munnen. 

 

 

 

 

 

Sjukhustandläkare Margareta Berndtson, Universitetssjukhuset Linköping  
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BILAGA 3 - LITEN ORDLISTA 

 

ALL – akut lymfatisk leukemi. 

 

Allogen SCT (StamCellsTransplantation) – transplantation med stamceller från 

givare. 

 

AML – akut myeloisk leukemi. 

 

Anemi – nedsatt antal röda blodkroppar, erytrocyter. 

 

Apoptos – ”programmerad” celldöd. 

 

Aspiration – utsugning (i detta fall utsugning av celler från benmärgen). 

 

Autolog SCT – transplantation där egna stamceller används. 

 

B-symtom – Feber, nattliga svettningar och viktminskning. 

 

Benmärg – vävnad som producerar blodceller, finns i de flesta av kroppens ben. 

 

Blaster – de mest omogna blodcellerna. 

 

Blodprodukter – erytrocytkoncentrat, trombocytkoncentrat och plasma.  

 

Crista-aspiration/biopsi – benmärgsprov som tas under lokalanestesi, vanligast 

från bakre bäckenbenet. Viktig del i diagnostiken och utvärderingen av de flesta 

hematologiska sjukdomstillstånd. 

 

CVK – Central Venkateter 

 

Cytostatika – cellhämmande/celldödande läkemedel. 

 

GVHD – graft-versus-host-disease, den nya märgens reaktion mot mottagaren. 

 

Hematologi – läran om blodet och blodets sjukdomar. 

 

Hematopoes – blodcellbildningen (erytrocyter, leukocyter och trombocyter). 

 

Hemolys – Ökad sönderfall av röda blodkroppar. 

 

Immunsuppression – nedtryckning av det egna immunförsvaret.  
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KLL – kronisk lymfatisk leukemi. 

 

KML – kronisk myeloisk leukemi. 

 

Leukemi – från grekiskan. Betyder ”vitt blod”. Blodet hos den sjuke innehåller 

onormalt många vita blodkroppar. Karaktäriseras av expansion av omogna 

elakartade hematopoetiska celler i benmärgen och ofta även i andra organ, 

framförallt i perifert blod. Expansionen av leukemiceller i de hematopoetiska 

organen leder till brist på normala blodkroppar, vilket i sin tur leder till anemi, 

infektionsbenägenhet och blödningar.  

 

Leukopeni – nedsatt antal vita blodkroppar, leukocyter. 

 

Maligna lymfom – cancersjukdom som utgår från vävnader och/eller organ som 

är involverade i kroppens immunförsvar. Vanligen berörs lymfkörtlar, mjälte och 

benmärg. Men även celler i lever, öron-näsa-halsområdet, mag-tarmkanalen och, 

mer sällan, andra organ kan beröras. 

Maligna lymfom delas upp i två huvudtyper: Hodgkins lymfom (HL) och non-

Hodgkins lymfom (NHL). NHL delas upp i två undergrupper, lågmalignt 

(indolent) och högmalignt (aggressivt).  

Liksom vid all cancersjukdom sker en okontrollerad tillväxt av celler, i det här 

fallet inom någon av de olika typer av vita blodkroppar som deltar i 

immunförsvaret. Lymfom utgår från olika celltyper med skiftande egenskaper och 

växtsätt och har därför ett mycket varierande kliniskt förlopp.  

Se Blodcancerförbundets broschyr om lymfom.  

 

MDS – myelodysplastiskt syndrom. Samlingsbegrepp för en grupp maligna 

blodsjukdomar som karaktäriseras av mognadshämning inom en eller flera poeser 

i benmärgen, progredierande pancytopeni samt ökad risk att utveckla AML.  

MDS indelas i primär form (utan känd utlösande orsak) och sekundär form (till 

följd av tidigare genomgången cytostatika-och/eller strålbehandling). 

Se ”Blodsjukdomar” av Gahrton m.fl. 

 

Monoklonala antikroppar – grupp av läkemedel som innefattar immunterapi 

mot  

cancersjukdomar. Det är en antikropp (Mab-

cellytestruktur, CD20, som finns på cellytan hos mer än 95 % av alla maligna non-

Hodgkin lymfom. 

 

Myelom – (=myelomatos, multipelt myelom) tumörsjukdom som uppstår i 

benmärgen. En slags vit blodkropp som produceras i benmärgen kallas för 
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plasmaceller. Dessa är en del av kroppens immunsystem och har som uppgift att 

producera antikroppar (immunglobuliner) för att skydda mot infektioner. 

Myelom uppstår när en plasmacell cancer omvandlas och därmed börjar dela sig 

okontrollerat. Myelomcellerna finns framförallt inne i benmärgen men ibland 

händer det att de bildar knutor eller tumörer utanför benmärgen. Sådana tumörer 

kallas för plasmocytom. 

Se Blodcancerförbundets broschyr om myelom. 

 

Petekier – små, små blödningar under huden i ”prickform” som uppstår vid 

trombocytopeni, oftast vid TPK<10. 

 

Recidiv – återfall av sjukdomen. 

 

Remission – tidpunkt efter behandling då sjukdomen ej är påvisbar längre. 

 

Trombocytopeni – nedsatt antal blodplättar, trombocyter. 

 

Sepsis – blodförgiftning. 

 

Subcutan venport – dosa placerad under huden, på bröstet, som kan penetreras 

med en speciell nål för att ta prover eller ge medikamentell behandling. 

 

Tunnelerad CVK – central venkateter som den första decimetern, innan ett kärl 

punkteras, ligger under huden.  

 

 

Blodcancerförbundet har en skrift som heter "Blodcancer  A-Ö" 

där mycket av ovan och ytterligare bra information går att finna:  

http://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/uploads/Blodcancer%20A-

%C3%96.pdf 

  
 

 

http://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/uploads/Blodcancer%20A-%C3%96.pdf
http://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/uploads/Blodcancer%20A-%C3%96.pdf
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