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1. INLEDNING 

 
Fokusområden inom Stockholm-Gotlandregionen 
för Nationella Vårdprogrammet i Prostatacancer 
 
Inom styrgruppen för prostatacancerprocessen i Stockholm-Gotland finner vi 
inte någon anledning till regional anpassning av Nationella Vårdprogrammet 
för Prostatacancer (http://www.cancercentrum.se/stockholm-
gotland/cancerdiagnoser/prostata/vardprogram/). Vi anser att det i stort sett 
kan implementeras utan vidare. Efter en genomgång av dess innehåll har vi 
dock identifierat ett antal områden (fokusområden) i vårdprogrammet som vi 
vill lyfta fram därför det antingen innebär en förändring jämfört med tidigare, 
eller att vi bedömer att följsamheten kan förbättras. (Denna regionala 
kortversion kan således inte på något sätt ersätta det Nationella 
Vårdprogrammet). 

Arbetsgrupp 

Stefan Carlsson Processledare, urolog, Karolinska 

Universitetsjukhuset, Solna 

 

Marie Hjelm Eriksson Processledare, onkolog, 

Karolinska Universitetsjukhuset, 

Solna 

 

Linda Waage Urolog, Danderyds sjukhus  

Thomas Hopfgarten Urolog, Södersjukhuset  

Anette Andersson Kontaktsjuksköterska, urologen, 

Södersjukhuset 

 

Sven Gustafsson Klinisk kemi, Karolinska 

Universitetsjukhuset 

 

Anders Hallin Urolog, Aleris Täby  

Anna Hägglund Kontaktsjuksköterska, 

Karolinska Universitetsjukhuset, 

Solna 

 

Katinka Sandberg Onkolog, Karolinska 

Universitetsjukhuset, 

Södersjukhuset 

 

Anders Kjellman Urolog, Karolinska 

Universitetsjukhuset, Huddinge 
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Magnus Törnblom Urolog, Liljeholm  

Lars Häggarth Urolog, St Göran AB  

Anders Ullén Onkolog, Karolinska 

Universitetsjukhuset, 

representant KI 

 

Rikard Ideström Urolog Norrtälje sjukhus  

Lennart Blomqvist Radiolog Karolinska 

Universitetsjukhuset 

 

Fredrik Jäderling Radiolog Karolinska 

Universitetsjukhuset 

 

Olof Akre Urolog, Karolinska 

Universitetsjukhuset, 

representant KI 

 

Gustav Rehn Urolog, Visby lasarett  

Gabriella Thoren Berglund Registeradministratör, RCC  

Bodil Westman Diagnoskoordinator, RCC  
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4. PRIMÄR PREVENTION OCH TIDIG 

DIAGNOSTIK 

4.1 Män som önskar en prostatakontroll ska 

erbjudas skriftlig information om möjliga för- och 

nackdelar med PSA-testning (SoS NR 2014: 

Prio 4). 

 
4.1.1 Symptomfria män >50 år (med >10 års förväntad livslängd) som 
själva efterfrågar prostatakontroll eller PSA-testning skall få 
Socialstyrelsens broschyr och efter att mannen har tagit del av denna 
har han rätt att få ta sitt PSA. 
Därefter bör handläggas enligt nedan: 

 PSA < 1 µg/l hos män under 60 år: vart sjätte år. 

 PSA < 1 µg/l hos män över 60 år: avråd från ytterligare PSA-
testning. 

 PSA 1–3 µg/l: vartannat år. Vid snabbt ökande PSA bör nytt prov 
tas efter 1 år. 

 

4.1.2 Uppföljning av ärftlig riskgrupp  
(män med två eller fler fall av prostatacancer i den nära släkten) 

Första kontrollen bör omfatta såväl PSA som palpation. Därefter: 

 PSA < 1 µg/l: PSA vartannat år i primärvård 

 PSA 1–1,9 µg/l: PSA årligen i primärvård 

 PSA ≥ 2 µg/l: PSA och palpation vid urologmottagning varje år 

 PSA 2–3 µg/l: biopsi för män under 50 år samt vid PSA-
dubbleringstid < 2 år 

 PSA ≥ 3 µg/l: biopsier.  

 Uppföljningen avslutas när kurativt syftande behandling för 

prostatacancer inte längre skulle bli aktuell. 
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5. SYMTOM, KLINISKA FYND, DIAGNOSTIK  

5.1 Diagnostik 

5.1.1 Åtgärdsgränser för PSA 

Åldersspecifika gränser ökar PSA-testets specificitet hos äldre män och 
sensitiviteten hos yngre män (1–4). Syftet med åldersspecifika gränser är att 
begränsa överdiagnos-tiken av kliniskt betydelselös prostatacancer.  

 Män < 50 år: PSA 2-2,9 µg/l är en stark riskfaktor för senare 
allvarlig prostatacancer (1). Prostatapalpation bör utföras. Om 
palpationsfyndet är benignt bör de rekommenderas uppföljning 
med PSA vartannat år. 

 Män < 70 år:  PSA ≥ 3 µg/l  

 Män 70–80 år: PSA ≥ 5 µg/l 

 Män > 80 år:  PSA ≥ 7 µg/l 
 

5.1.2.Patienten som står på behandling med 5-alfareduktashämmare:  

Om PSA-värdet inte halveras inom ett år  
Om PSA-värdet stiger mer än 0,5 µg/l över det lägsta värdet under pågående 
behandling är risken stor för samtidig prostatacancer!! 
 
Eftersom det finns ett antal felkällor för PSA-värden ska alltid två prov 
värderas före biopsi och innan behandling påbörjas. 
 

5.1.3 Stigande PSA efter två benigna biopsiomgångar:   

Denna patientgrupp bör handläggas av urologer med särskild inriktning mot 
prostatacancer. 
 
Kliniska symtom och undersökningsfynd som skulle kunna bero på 
prostatacancer ska föranleda palpation av prostatakörteln och analys av PSA - 
detta gäller också hematospermi hos män över 40 år. 
 
Kvoten f/tPSA bör tillsammans med bland annat PSA-densitet och PSA-
utvecklig över tid, värderas av en urolog vid ställningstagande till biopsi hos 
män med PSA-värden över åtgärdsgränsen och benignt palpationsfynd. 
Nedanstående gränser för urologbedömning gäller enbart vid benignt 
palpationsfynd. Malignitetsmisstänkt palpationsfynd ska alltid bedömas av 
urolog. 
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5.2 Transrektala prostatabiopsier 

Före biopsi ska urinprov för nitrit/Leuko test tas på alla patienter.  
Vid negativ Nitrit/Leuko ges Ciprofloxacin 750 mg som engångsdos  
1-2 timmar före eller i anslutning till biopseringen. 

Vid riskfaktorer för infektiösa komplikationer är nedan kontraindikation för 
engångs dos profylax med Ciprofloxasin 750 mg  

o Urinsticka med U-Leuko ≥ 2 eller Positivt nitrit-test 
eller urinodling 

o Tidigare febril infektion efter prostatabiopsi 
o Tidigare urinvägsinfektioner eller bakteriell prostatit 
o Diabetes 
o Immunsuppression 
o KAD, RIK  

Vid riskfaktorer bör svar på urinodling föreligga före biopsin, så att 
antibiotika kan ges 5-10 dagar enligt resistensmönster med start någon dag 
före biopsin. Annars ciprofloxacin 750 mg som engångsdos 1-2 timmar före 
eller i anslutning till biopseringen. 

 

 

 

 

 

5.3 Organisatoriska tillämpningar  

5.3.1 Väntetider 

Patienten ska få tid hos urolog-specialist inom 2 veckor vid stark misstanke 
om prostatacancer.  
 

  

Första biopsiomgången: 10–12 biopsier 
omfattande de laterala delarna av den 
perifera zonen från apex till basen. 
(se sid 33 i NVP) 

Andra biopsiomgången: minst 10 nya 
biopsier tas som omfattar även den 
anteriora delen av körteln. 
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7. MULTIDISCIPLINÄR KONFERENS 

 
En multidisciplinär konferens (MDK) ska/bör genomföras före 
behandlingsbeslut för patienter:  
 

 med högrisk prostatacancer utan känd fjärrmetastasering och 
förväntad kvarvarande livstid över 5 år utan cancern (SoS NR 2014: 
Prio 3)  

 efter radikal prostatektomi för att ta ställning till adjuvant behandling  

 vid Gleasonsumma 8–10, utbredd cancer extraprostatiskt och/eller i 

resektionsytor, lymfkörtelmetastaser eller PSA nadir ≥ 0,1 μg/l.  

 med återfall efter en kurativt syftande behandling, om handläggningen 
inte tidigare har diskuterats vid en MDK  

 med nyligen utvecklad kastrationsresistent prostatacancer  

 med progress under behandling för kastrationsresistent prostatacancer  

 med andra särskilt komplicerande sjukdomar eller tillstånd som kan 
påverka handläggningen av prostatacancern  

 som själva önskar att handläggningen diskuteras vid en MDK  
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9. PRIMÄR BEHANDLING 

9.1 Aktiv monitorering 

Patienter med prostatacancer med mycket låg risk och förväntad kvarvarande 
livstid mer än 10 år ska rekommenderas aktiv monitorering enligt 
nedanstående riktlinjer (SoS NR 2014: Prio 3).  

 Kurativt syftande behandling vid prostatacancer med mycket låg risk 
är enligt SoS NR 2014 ”icke-göra”, men kan vara aktuell vid tecken på 
samtidig mer allvarlig cancer.  

 De flesta patienter med övrig lågriskcancer och förväntad 
kvarvarande livstid mer än 10 år ska också rekommenderas aktiv 
monitorering enligt nedanstående riktlinjer (SoS NR 2014: Prio 4).  

 Vid förväntad livstid mindre än 10 år rekommenderas exspektans 
utan kurativ intention ( ).  

 

Kurativt syftande behandling vid prostatacancer med mycket låg risk är 
endast aktuell om andra faktorer (MRT, PSA densitet > 0,15  µg/l /cm3 eller 
ökning av PSA > 2 µg/l under senaste året altarnativt dubbleringstid kortare 
än 3 år) talar för allvarlig cancer  
(Kurativt syftande behandling i SoS NR 2014: icke göra).  

 

9.2 Lymfkörteloperation 

Utvidgad iliakal lymfkörtelutrymning kan utföras inom ramen för 
forskningsprojekt i samband med radikal prostatektomi vid högriskcancer 
och vid mellanriskcancer med mycket utbredd Gleasongrad 4 (Se 7.2.5) (SoS 
NR 2014: FoU).  
En icke utvidgad lymfkörteloperation (obturatoria) skall aldrig utföras (SoS 
NR 2014: icke göra).  

9.3 Adjuvant  strålbehandling 

Adjuvant strålbehandling 64-70 Gy / 32-35 fraktioner rekommenderas vid 
utbredd cancerväxt i resektionsränderna om PSA når < 0,5 µg/l hos patienter 
utan känd lymfkörtelmetastasering (SoS 2013: Prio 5). För övriga patienter 
rekommenderas postoperativ strålbehandling först vid stigande PSA (SoS 
2013: Prio 4). 

Vid hög risk för lokalt återfall (cancer i resektionsranden) bör strålbehandling 

initieras vid stigande PSA i intervallet  

Regional konsensus: 0.2 till 0.5, enligt nuvarande rutin, vid 0.2 ska 

patienten diskuteras vid MDT! 
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10 ÅTERFALL EFTER KURATIV BEHANDLING 

10.1 Vid stigande PSA efter radikal prostatektomi  

ska handläggningen diskuteras vid en multidisciplinär konferens (klinisk 
praxis).  

Vid rimlig chans för enbart lokalt återfall hos patienter med mer än  
5–10 års förväntad kvarvarande livstid, rekommenderas postoperativ 
strålbehandling (salvage radiotherapy) med kurativ intention snarast 
möjligt efter att man påvisat ett kemiskt återfall (SoS NR 2014: Prio 4).  

(Det som talar för enbart lokalt återfall är: Gleasonsumma ≤ 7, cancer i 
resektionsranden, frånvaro av cancer i sädesblåsor och lymfkörtlar, kemiskt 
återfall mer än 2 år efter operationen och dubbleringstid för PSA över  
6–12 månader.) 

Det finns inga resultat från randomiserade studier av postoperativ 
strålbehandling vid konstaterad lymfkörtelmetastasering. 
Observationsstudier talar för att patienter med 3-4 eller fler 
lymfkörtelmetastaser har generaliserad sjukdom (7, 8), som sannolikt inte kan 
påverkas av strålbehandling, medan strålbehandling i kombination med 

hormonell behandling kan vara av värde vid 1-2 metastaser (9-11) (). 

Övriga patienter rekommenderas antingen exspektans (vid långsamt 

stigande PSA-värden) eller behandling med bikalutamid (). 

 

10.2 Vid biokemiskt återfall efter strålbehandling  

bör handläggningen diskuteras vid en multidisciplinär konferens. Vid rimlig 
sannolikhet för isolerat lokalt återfall (frånvaro av Gleason 9-10, 
Dubbleringshastighet > 6 mån och PSA >10) hos patienter med mer än 5–10 
års förväntad kvarvarande livstid är det lämpligt att diskutera handläggningen 
med en enhet som har erfarenhet av kompletterande lokalbehandling med 
kryoterapi eller kirurgi (SoS NR 2014: FoU). 

 

  

file:///C:/Users/27st/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FO7N7QT8/Regional%20kortversion%20av%20Nationella%20Vårdprogrammet%20för%20prostatacancer.doc%23_ENREF_7
file:///C:/Users/27st/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FO7N7QT8/Regional%20kortversion%20av%20Nationella%20Vårdprogrammet%20för%20prostatacancer.doc%23_ENREF_8
file:///C:/Users/27st/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FO7N7QT8/Regional%20kortversion%20av%20Nationella%20Vårdprogrammet%20för%20prostatacancer.doc%23_ENREF_9
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11. HORMONER 

Flareprofylax med bikalutamid 150 mg x 1 ska ges under 4 veckor med start 

en vecka före första injektionen av GnRH-analog (). 

11.2 Osteoporosprofylax 

Vid insättande av kastrationsbehandling skall alla få råd ges om rökstopp och 
fysisk träning.  
 

11.2.1 Bentäthetsmätning  

rekommenderas efter ett års kastrationsbehandling (ej estradurin) för 

patienter med flera riskfaktorer, för övriga efter 3 år ().  
Ny mätning görs efter 2 år vid T-värde -1 till - 2,5 och efter 3 år vid  

T > -1 () 
 

11.2.2 Behandling 

Råd ges om rökstopp och fysisk träning. Män med bristande födointag bör få 

vitamin D och kalcium (). 
T.ex. Kalcipos-D forte ®  
(filmdragerad tablett eller tuggtablett med 500 mg kalcium och 800 IE 
kolekalciferol).  
Dosering: 1 tablett dagligen. 
 

Indikationer för specifik behandling är (): 

 Kortisonbehandling  

 Genomgången osteoporosfraktur 

 T < -2,5 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer förordar alendronat i tablettform 70 mg 

per vecka (SoS NR 2014: Prio 8), i andra hand denosumab subkutant var 6:e 

månad (SoS NR 2014: Prio 10) och i tredje hand zoledronsyra (Aclasta®) 

intravenöst var 12:e månad.  

Vitamin D och kalcium ska alltid ges ().  

Byte från GnRH-analog till Estradurin® eller bikalutamid ska övervägas. 
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12. UPPFÖLJNING 

12.1 Uppföljning av patienter med förhöjt PSA  

När en urolog har bedömt att risken för behandlingskrävande prostatacancer 

är liten, vanligen efter negativ biopsi och minst ett års observationstid kan 

patienten remitteras ut till primärvård och följas med årliga PSA under 3-5 år 

(klinisk praxis).  

När remitterar ut för uppföljning (primärvård) skall i remissen anges vid 

vilken PSA nivå eller PSA ökningstakt det är motiverat med ny 

urologbedömning.  

Patienter som behandlas med 5- alfareduktas hämmare skall remitteras till 

urolog om PSA ökar med > 0,5-1 under en 2 års period (minst 2st PSA). 

 

12.2 Uppföljning av patienter som fått kurativt 

syftandebehandling av prostatacancer  

LOKAL ANPASSNING 

PSA med 6 mån intervall under 2 år (vid högrisk i 3 år) därefter årligen till 

10 år.  

Om positiv resektionsrand kontrolleras som högrisk.  

 

 
12.3 Uppföljning av patienter som är obehandlade 
eller hormonbehandlade patienter utan metastaser  

LOKAL ANPASSNING 

Skall kontrolleras med PSA var 6 månad 

Läkarbesök 6-12 mån alternativt kontroller på sjuksköterskedispensär (se PM) 

Urolog skall kontaktas om symptom eller PSA fördubbling <1 år eller  

PSA >30 

OBS! Hormonbehandlade glöm ej osteoporos utredning 
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12.4 Uppföljning av patienter som är 
hormonbehandlade med metastaser. 

LOKAL ANPASSNING (se PM) 

 

Skall kontrolleras med PSA, Hb, Krea, ALP var 3-6 månad. 

Läkarbesök 6-12 mån alternativt kontroller på sjuksköterskedispensär (se PM). 

Urolog skall kontaktas om symptom eller PSA fördubbling <1 år eller  

PSA >30 

OBS! Hormonbehandlade glöm ej osteoporos utredning 

 

12.5 Uppföljning av patienter med klinisk progress 
under hormonbehandling 

Skall kontrolleras minst var 3:e månad av urolog/onkolog 

 

  

http://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/prostatacancer/stockholm---gotland/pm-regionovergripande-hormonbehandlade_patienter_med_prostatacancer.pdf
http://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/prostatacancer/stockholm---gotland/pm-regionovergripande-hormonbehandlade_patienter_med_prostatacancer.pdf
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13. KASTRATIONSRESISTENT 

PROSTATACANCER 

Patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) bör om möjligt 
inkluderas i pågående kliniska prövningar. Registrering av behandlingar i 
INCA modulen är obligatoriskt.  

Remiss till onkolog vid kastrationsresistent prostatacancer skall innehålla 
följande information: Diagnosdatum, Gleason score, ev primärbehandling, 
datum för recidiv, datum start primär hormon, datum kastrationsresistent 
prostatacancer. Aktuella PSA. Uppgift om aktuella symtom, allmäntillstånd, 
komorbiditet. Patienten skall vara metastas utredd minst scint gärna ct 
thorax/buk.  

Utredning för neuroendokrin differentiering bör övervägas vid snabb 
progress med låga PSA-värden. 
 
Vid stigande PSA under kastrationsbehandling hos patienter utan symtom 
kan man pröva att lägga bikalutamid (SoS NR 2014: Prio 8) eller 

parenteralt östrogen(), men dessa behandlingsförsök bör inte fördröja 
mer effektiv behandling.  

Behandling med denosumab (SoS NR 2014: Prio 8) eller zoledronsyra (SoS 
NR 2014: Prio10) bör övervägas för patienter med kastrationsresistent, 
skelettmetastaserad prostatacancer med mer än ett halvårs förväntad 
överlevnad, i syfte att förebygga skelettrelaterade komplikationer.  

 

Rekommendationer av behandlingsstrategi för patienter med 
kastrationsresistent, metastaserad prostatacancer: (Rödmarkerat kommer 
att revideras av styrgruppen) 

 Patienter med CRPC bör erbjudas inklusion i pågående kliniska 
prövningar, oavsett behandlingslinje. 

 Patienter med snabb sjukdomsprogress eller svåra symtom under 
primär kastrationsbehandling, särskilt vid initial Gleasonsumma 8-10, 
bör om möjligt i påbörja cytostatikabehandling med docetaxel (SoS 
NR 2014: Prio 4).  

 För patienter med smärtor av skelettmetastaser och utan betydande 
mjukdelsmetastasering är radionuklidbehandling med radium-223 
en alternativ primärbehandling (SoS NR 2014: Prio 7). 

   Patienter med långsam progress och inga eller måttliga symtom, samt 
patienter med kontraindikation mot cytostatika eller radium-223, bör 
erbjudas hormonell behandling med abirateron (SoS NR 2014: 
Prio 7) eller enzalutamid (när detta preparat har fått godkänt denna 
indikation). Vid progress eller allvarliga biverkningar under 
behandling med docetaxel bör man erbjuda behandling med 
abirateron enzalutamid (SoS NR 2014: Prio 6) eller radium-223 
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(SoS NR 2014: Prio 7). Ett alternativ är ytterligare 
cytostatikabehandling med cabazitaxel  särskillt om patienten 
tidigare haft ett gott svar på cytostatikabehandling (SoS NR 2014: 
Prio 8).  

 Om en tredje linjens behandling är aktuell kan man överväga att ge en 
behandling med annan principiell verkningsmekanism än vad 
patienten tidigare erhållit.  Att rutinmässigt använda de idag 
tillgängliga alternativen med hormonell verkningsmekanism 
(abirateron och enzalutamid) för samma patient förefaller inte 
rationellt utifrån dagens kunskap och kostnadsläge.  
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14 REHABILITERING 

Rehabiliteringsprogram för biverkningar efter kurativ behandling skall 

finnas! 

14.1 Sexuell dysfunktion, ED 

Patienten och eventuellt dennes partner skall erbjudas stödjande samtal om 

och behandling för ED 

Alla patienter skall inför kurativ behandling få bilaga 2 ”Tidig upptäckt 

prostatacancer – Patientinformation” som finns på RCC hemsida.  

Patienter kan söka individbaserad ersättning från försäkringskassan för 

sexuell rehabilitering om kostnaderna överstiger 0,285 basbelopp (12 654 kr 

2014) 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/handikap

persattning 

 

14.2 Testosteron efter behandling för 
prostatacancer  

Det är tänkbart att tiden till återfall blir kortare av behandling med 

testosteron. 

Om symptomgivande  hypogonadism (Plasma testosteron < 8-12 nmol/l) 

hos män i komplett remission efter kurativt syftande behandling och risken 

för återfall anses liten: Behandla med dermal testosteron i första hand 

 

14.3 Urininkontinens efter radikal prostataektomi  

 

Rehabiliteringsprogram för postoperativ urininkontinens skall finnas! 

 Bäckenbottenträning. 

 Patienter med trängningsinkontinens bör få antikolinergika 

 Patienter med ansträngningsläckage bör få prova Duloxetin  

(Yentreve ®) 

 Om efter 6-12 månader fortfarande mycket stort urinläckage skall 

patienten remitteras till urolog för implantatkirurgi (Karolinska Solna) 

 Utred med Blöjvägningstest under minst 2 dygn vid olika grader av 

fysisk aktivitet 

 Dryck och miktionslistor under dessa dygn 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/handikappersattning
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/handikappersattning
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14.4 Biverkningar från urinvägar och tarmar efter 

strålning  

Flera månader till år efter behandling kan strålning ge fibros, kronisk 

inflammation, (strålcystit, stråluretrit, strålproktit) och ischemi med utveckling 

av patologiskt ytliga kärl som kan ge blödningar från blåsa och tarm.  

Fibros gör blåsväggen och ändtarmsväggen mindre eftergivlig, vilket leder till 

minskad kapacitet och trängningar redan vid liten blås- och ändtarmsfyllnad. 

Även kronisk inflammation kan ge trängningar. 

14.4.1 Behandling av trängningar och trängningsinkontinens efter 
strålbehandling 

 Blåsträning 

 Antikolinergika 

 Urinavledning 

 HBO 

14.4.2 Behandling av blödningar fr urinvägarna efter strålbehandling 

 Koagulera med diatermi 

 Laser 

 HBO 

14.4.3 Behandling av lös avföring, gasbildning, trängningar och fekal 
inkontinens efter strålbehandling 

 Rehabprogram? 

 Inolaxol/Vi-Siblin 

 Loperamid 

 Minifom 

 

14.4.4 Behandling av strålproktit efter strålbehandling 

 Steroid klysma 

 HBO 

 

14.4.5 Behandling av blödning från tarmen efter strålbehandling 

 Rektoskopi bör utföras för att utesluta annan malignitet 

 Steroid klysma 

 Laserbehandling 

 Etsning med formalin 

 HBO 
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14.4 Strikturer i uretra, blåshals eller anastomos  

 Post Kirurgi: < 1 %, dilatera med hydrofila katetrar, alternativt  

TUI-P, bra resultat 

 Post Strålning: cirka 5 %, dilatera (cave incision nära sphincter då stor risk 

för inkontinens) 

 Ofta svåra att behandla och stor risk för recidiv 

 

14.5 Lymfödem och bensvullnad efter kirurgi eller 

strålning 

 Remittera till sjukgymnast, kompressionstrumpor, byxor 

 Om tilltagande manuellt lymfdränage/lymfpulsator/bandagering 

 

 


