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Basic management of bowel problems

Eva Westling RN

Dipl. Uro & Bowel therapist  

Center of cancerrehabilitation

Hospital of Sabbatsberg Stockholm  

eva.westling@sll.se
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Following the guidelines

• Baseline medical history

• Ensure follow-up and exclusion of recisic

• PADS, Anal plug, skincare

• Symtom-relieving medication

• Bact. overgrowth on the small intestine

• Gallsaltsmalabsorbtion

• Exocrine pancreatic insufficiency

• Lactose intolerance

• Celiac

• Radiation

• LARS
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We give many advices ……….

• Strive for regular defecation……….

• Stress affects negatively and may  

increase the risk of leakage?

• Avoid constipation as it can increase  

gas formation and lead to  

leakage………….

• Nicotine can stimulate bowel motility  

and increase the risk of  

leakage…………..

• Regular meals, avoid gaseous food  

and carbonated drinks…….

• Empty the intestine as well as

possible…..

• PFMT

Drugs……

Main issue…

Concern of constipation or diarréa
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Mapping calls / Kartläggande samtal

Baseline; Health estimation, Health (RAND-36), Anxiety/Depression (HAD),  

LARS & St Marks score

Important questions to ask

• How does the bowel function affect your daily life?

• Bowel function before illness?

• What/how do you do to take care of your health? Lifestyle? Social suppport?

• Avoid questions that can be answered with yes or no

• Provide tools with clear instructions



Medication/ normalize the consistency

• Bulk agent with clear instructions !!! When, How and Why!
• The Effect of Psyllium HUSK on Intestinal Microbiota in Constipated Patients andHealthy  

Controls Int J Mol Sci 2019 Jan 20;20(2) Jalanka J et al

• Loperamid / avoid constipation !!! When, How and Why!

• Questran

• Flagyl

• Dimeticon

• Medicin on another indication? Ex Diabetes - Metformin

• Dietary, dietician Low fiber diet, reduce lactos and gluten

• Use a diary
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Preventative skin care

• Oil regime, no soap

• Small pads

• Mesoft compress

• Barrier cream

• Local estrogen for women

• Install hand shower

• Sensette

• Customize pads and clothing
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Hold back and  

squeeze exercises

Defecation and  

relaxation
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Transanal irrigation improves quality of life in patients with low  
anterior resection syndrom Rosen et al Colorectal Disease 2011, BJS 2019 Mar

14 patients (11 men) with high LARS-score in 19 month (9-48)

12 have had an ileostomi

Number of defecation 8 (4-12)/day and 3 (2-5)/night.  

Recommended water volume 900 (500-1500)ml

Last follow up 29 (15-46) month

Results 1(1-2)/day and 0 (0-0)/night

QoL Cleveland Incontinens score at start 17(15-20) after TAI 5 (4-9)

Role of transanal irrigation in the treatment of anterior resection syndrome, Springer LINK July 2018, volume 22 Issue 7, pp519-527

Development of decision guide for transanal irrigation in bowel disorders, Emmanuel A, Stackhouse K et al GastrointestinalNursing  
Sept 2019
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(P)TNS? (Percutan) Tibialis Nerve Stimulation

Treatment possibilities for low anterior resection syndrome: a review of the literature
International Journal of Colorectal Disease, March 2018, Volume 33, Issue 3, pp251-260
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Support of patients with diagnos anal cancer

Purpose of increasing knowledge

7 meetings, 2 x 50 min + paus 20 minutes

1 & 2 Balance in life after cancer

3. Diagnos and treatment

4. Anatomy and bowel function

5. Physical activity and training

6. Diet, neuropathy, fatigue

7.Sexuality and evaluation

psychologist  

oncologist and nurse

colorectal surgeon and nurse (uroth)  

physiotherapist

dietitian and occupational therapist

nurses and surgeon

Number of participants 9 persons age 48 – 78

years after treatment 2,5 – 20 years
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Evaluation

• They wanted moore information about cause, risk of relapse, treatment and 

time perspective on side effects

• Everyone described a sense of shame of the diagnos

• The intestinal function was a great concern and influence in daily life

• To be confirmed by others in the same situation provided support

• Accepting and managing ”my new normal” became easier to handle

• They had desired information, strategi and tools to handle side effects before they  
had them

• They wanted to support others during treatment
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Resection of rectum - anatomy is changed – affects intercourse

Bladder

Pubic bone

Uterus

Tailbone

Vagina
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To discuss and summarize

• Patient anxiety/concern is often worse than actual leakage….

• Faecal incontinence is highly taboo - it is our responsibility to ask about function

• It is important to support the patients to adjust and adapt to their ’new normal’

• Stool consistency and a regular and completed emptying reduce LARS-score

• To care is not always to cure but to confirm, handle tools and support selfcare is successful

• TAI and Tibialisstimulation can be succesfull but need more studies and education

• Biofeedback !? Ref prof Christine Norton St Marks Hosp. London * Applikations

• Multidisciplinary team is recommended

• Forming a patient support/information group has a great value

• POLARS score (PreOperative LARS score) Christensen P et al UK and Danish LARS Study Groups

KS 22 nov Eva Westling



Information on the web, applications
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Blåsdysfunktion

efter bäckencancerbehandling

Lotta Renström Koskela  

Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Ralph Peeker

Professor, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset



Hypoton blåsrubbning

Blåsdysfunktion 191121

Svårighet att tömma blåsan

• Ansamling av resurin

• Minskad funktionell kapacitet

Olika kateterlösningar

• Ren Intermittent Kateterisering (RIK)

• Suprapubisk kateter (SPK)

• Kateter per urethram (KAD)

Krystmiktion  

Double voiding



Miktionslista och resurin

Frekvens 14
Total volym 17 dl
Max volym 2 dl
Medel volym 1,25 dl
Nattliga miktioner 2
Nattlig volym 4,5 dl(26%)

Blåsdysfunktion 191121



Hypoton blåsrubbning

Blåsdysfunktion 191121

Skada på parasympatiska nerver som ger minskad sensorisk in-put och  

minskad kontraktionsförmåga.

Skada på sympatiska nerver med minskad förmåga till relaxation och minskad

compliance under lagringsfasen

Direkt skada på autonoma nerver eller skada på nervernas kärlförsörjning.  

30% efter rektalcancerkirurgi. Vanligt med förbättring inom 6 månader.

85% efter gynekologisk kirurgi, efter ett år har 15% kvarstående besvär.



Urinläckage efter prostatektomi / strålbehandling

Blåsdysfunktion 191121

11% har kvarstående besvärande urinläckage ett år efter operation.  

Vanligen ansträngningsinkontinens, dvs läckage vid ökat buktryck  

Urinläckage är dubbelt så vanligt efter operation jämfört med efter

strålbehandling och ännu vanligare hos patienter som både  

prostatektomerats och därefter strålbehandlats

Vanligare med trängningsinkontinens efter strålbehandling och

blandinkontinens hos patienter som bade opererats och strålbehandlats.

Utredning

• Miktionslistor, läckagemätning, frågeformulär

• Resurin

• Miktogram, urodynamisk funktionsundersökning

• Cystoskopi
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Urinläckage efter prostatektomi

Blåsdysfunktion 191121

Behandling

• Bäckenbottenträning

• Duloxetin

• Operation

• Slyngplastik (används ej efter strålning)

• Artificiell Urinrörssfinkter (AUS)



Urogenitala komplikationer till strålbehandling

Blåsdysfunktion 191121

Vilka då?

• Uretärstriktur/uretrastriktur (njursvikt!!!)

• Smärta/blåstenesmer/compliancereduktion (strålcystit)

• Blödningar – ibland mycket svår hematuri (ses hos 5-8%)

• Fistlar

• Akuta vs sena komplikationer

• Incidensen sena komplikationer 10-15% med tid till on-set ca 36 månader

Diagnostik

• Urinsticka/urinodling

• Lab: Hb, krea

• Endoskopi

• Röntgen

• Klinisk fysiologi



Strålcystit - Patofysiologi

Lotta Renström Koskela

Inflammatoriska reaktioner, skador på urotel, försämrat blodflöde med  

ischemi och fibros som följd.

Urotel:

• cellulärt ödem, oregelbundna cellkärnor, ökade cytoplasmakomponenter,  

skada på “tight junctions” och polysackaridlagret

Kärl:

• Ödem i endotelcellerna, perivaskulär fibros

Muskel:

• Ödem i glatta muskulaturen, ökat antal fibroblaster I förhållande till  

muskelceller, ökad mängd kollagen, ischemi I blåsmuskulaturen



Strålcystit - Epidemiologi

Lotta Renström Koskela

23-80% - dosberoende och metodberoende

Tid till sjukdom 31.8 månader i medeltal  

Allvarlig hematuri 5-8%



Strålcystit - Symptom och diagnostiska fynd

Lotta Renström Koskela

Trängningar  

Makroskopisk hematuri  

Minskad blåskapacitet  

Urotelial atrofi  

Telangiektasier  

Petekiala blödningar  

Ulcerationer

Nekros  

Skrumpblåsa



Strålcystit - Behandling

Lotta Renström Koskela

Peroral farmakologisk behandling

• Analgetika

• Blåsrelaxantia (antikolinergika, mirabegron)

Lokal farmakologisk behandling

• Instillation (hyaluronsyra, chondroitinsulfat, DMSO, alun, formalin)

• Injektion (botulinumtoxin)

Perkutan urinavledning

• Nefrostomi

Hyperbar oxygenbehandling

Embolisering  

Kirurgisk behandling

• Deviation, cystektomi, ligera uretärer



Vesikovaginala fistlar - symptom

Blåsdysfunktion 191121

Ständig och betydande urinavgång per vaginam (några  

dagar/veckor postop)

Prolongerad postop tarmparalys

Nydebuterad ”ansträngningsinkontinens” efter hysterektomi



Vesikovaginala fistlar - diagnostik

Blåsdysfunktion 191121

Palpation/Inspektion/Metylenblått  

Three swab test  

Uretrocystoskopi

MUCG

Urografi

Retrograd pyelouretärografi med Chevassueteknik  

Övertryckskolpografi



Vesikovaginala fistlar - behandling

Blåsdysfunktion 191121

Kirurgi – vaginal, abdominell, olika tekniker

• dåliga resultat om tidigare strålbehandlad

Perkutana urinavledning

• Nefrostomi

Urindeviationer

• Brickerdeviation

• Ligering av uretärer i kombination med nefrostomi



EFFECTIVENESS OF DIETARY INTERVENTIONS IN THE  
MANAGEMENT OF PELVIC RADIATION DISEASE

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

REBECCAAHLIN
DIETICIAN, PHD STUDENT



PELVIC RADIATION DISEASE

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Five syndromes:

• Urgency syndrome

• Leakage syndrome

• Excessive gas discharge

• Excessive mucus discharge

• Blood discharge

Steineck et al. PLoS One 2017



DIETARY INTERVENTIONS

Wedlake et al. Proc Nutr Soc 2018; Lawrie et al. Cochrane Database Syst Rev 2018; Bowen et al. Supportive Care Cancer 2019

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

• Elemental diet

• Dietary counseling

• Protein supplement

• Low-fat or modified-fat

• Lactose restriction

• High-fiber and low-fiber

• Probiotics, prebiotics and synbiotics



ELEMENTAL DIET

Wedlake et al. Proc Nutr Soc 2018; Lawrie et al. Cochrane Database Syst Rev 2018

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

• Macronutrients in readily digestible form

• Easily absorbed

• Reduce pancreatic and biliary secretions

• Bad toleration



DIETARY COUNSELING

Ravesco et al. Am J Clin Nutr 2012

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

• Increase nutritional intake

• Therapy-associated weight-loss, treatment interruptions

• Alter bowel functions



PROTEIN SUPPLEMENT

Ravesco et al. J Clin Oncol 2005; Stobäus et al. Nutr cancer 2015

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

• Important processes

• Can increase fat-free mass

• Physical functions, cancer-related fatigue, mortality



LOW-FAT OR MODIFIED-FAT

• Pancreatic and bile secretion

• Radiation-induced damage

• Important source of energy

Triglycerides

Small  

intestine

Long chain

fatty acids

Meduim  

chain fatty  

acids

LCFA L

I

V

E

R

Chylomicrons

Lipase

Adipose  

tissue

Wedlake et al. Proc Nutr Soc 2018; Bowen et al. Supportive Care Cancer 2019
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LACTOSE RESTRICTION

Lactose
Lactase

Wedlake et al. Proc Nutr Soc 2018; Bowen et al. Supportive Care Cancer 2019

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Glucose

Galactose

• Unabsorbed lactose → osmotic load → watery diarrhea

• Lactase deficiency



HIGH-FIBER AND LOW-FIBER

• Definition debated for years

• EFSA: non-digestible carbohydrates plus lignin

• Insoluble fiber

• Soluble fiber

• Butyrate

• Low-fiber diet

• Non-starch polysaccharides (NSP)
–cellulose, hemicelluloses, pectins,  
hydrocolloids (i.e., gums, mucilages, -
glucans)

• Resistant oligosaccharides
–fructo-oligosaccharides (FOS), galacto-
oligosaccharides (GOS), other resistant  
oligosaccharides

• Resistant starch
–consisting of physically enclosed starch,  
some types of raw starch granules,  
retrograded amylose, chemically and/or  
physically modified starches, and lignin  
associated with the dietary fibre  
polysaccharides.

Wedlake et al. Proc Nutr Soc 2018; EFSA Panel on Dietetic Products. EFSA J 2010; Hamer et al. Aliment Pharmacol Ther2008
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PROBIOTICS, PREBIOTICS, SYNBIOTICS

Beneficial microbiota population → production of short chain fatty acids

Probiotics PrebioticsSynbiotics

Wedlake et al. Proc Nutr Soc 2018; Bowen et al. Supportive Care Cancer 2019

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



CONCLUSIONS

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

• Insufficient high-grade evidence

• Low-certainty evidence:

➢ Protein supplements

➢ Probiotics

➢ Dietary counseling

➢ High-fiber diet

• Probiotics most promising

Wedlake et al. Proc Nutr Soc 2018; Lawrie et al. Cochrane Database Syst Rev 2018; Bowen et al. Supportive Care Cancer 2019



PROBIOTICS

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

• Several studies positive effects

• Different strains, doses

Wedlake et al. Proc Nutr Soc 2018; Lawrie et al. Cochrane Database Syst Rev 2018; Bowen et al. Supportive Care Cancer 2019



DIETARY FIBER

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

• Often fiber supplements – small studies

• Low-fiber interventions – no beneficial effect

• RCT study

Itoh et al. Evid-Based Complementary Altern Med 2015; Murphy et al. Can Oncol Nurs J 2000; McNair et al. Radiother Oncol 2011; Pettersson et al.  

Radiother Oncol 2012; Pettersson et al. Radiother Oncol 2014; Wedlake et al. Am J Clin Nutr 2017



High-fiber
(grams of NSP/day)

Target: ≥18  
Intake start: 17,1
Intake end: 15,7

Habitual-fiber/control  
(grams of NSP/day)  

Target: Continue  
Intake start: 13,6
Intake end: 12,2

NSP = Non-starch polysaccharides

25-35 grams/day

RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

Wedlake et al. Am J Clin Nutr 2017

Low-fiber
(grams of NSP/day)  

Target: ≤10
Intake start: 10,2
Intake end: 8,9

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



Ahlin et al. Lakartidningen 2018

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



DIETARY ADVICE - SUMMARY

• Mainly by nurses

• Prevention, treat symptoms

Preventive advice

• ”Mild diet”

• Avoid gas-forming foods

Ahlin et al. Lakartidningen 2018

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



DIETARY ADVICE - SUMMARY

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

• 15 clinics: dietary fiber

• 12 clinics: small regular meals

• 12 clinics: lactose and fat reduced diet

• 10 clinics: medicines - loperamide most common

• 6 clinics: extra energy, don’t limit food intake

• 6 clinics: probiotics

• 2 clinics: protein fortification

Ahlin et al. Lakartidningen 2018



DIETARY ADVICE - FIBER

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

• 6 clinics: preventive advice

Overall advice:

• Reducing high-fiber foods

• Adapt cooking, preparation

• 3 clinics: used fiber products/supplements

• 2 clinics: soluble rather than insoluble

Ahlin et al. Lakartidningen 2018



DIETARY FIBER DURING RADIOTHERAPY

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



OVERALLAIM

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Increase the evidence of the dietary advice  

concerning fiber to patients during pelvic radiotherapy



PARTICIPANTS

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Inclusion criterium

• Curative pelvic radiotherapy

Exclusion criteria

• Intestinal stoma/ intestinal reservoir

• Difficulties to read or understand Swedish



https://eftercancern.se/fidura/
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MOBILE APP

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



ARE DIETARY INTERVENTIONS EFFECTIVE IN THE  
MANAGEMENT OF PELVIC RADIATION DISEASE?

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



Thank you!

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

rebecca.ahlin@vgregion.se
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Bäckenbottenfunktion efter (radikal) hysterektomi  

Har det blivit bättre med minimal invasiv teknik?

Emelie Wallin 12/03/2020 1

Emelie Wallin, Doktorand

Institutionen för kvinnor och barns Hälsa  

Karolinska Institutet



▪ Enkel hysterektomi

 Endometriecancer

 Benign indikation

▪ Radikal hysterektomi

 cervixcancer

Emelie Wallin 12/03/2020 2



Endometriecancer

Emelie Wallin 12/03/2020 3

▪ Salehi 2018

 Randomiserad öppen/robotkirurgi: hysterektomi

 120 kvinnor

 Enkäter

 1års uppföljning

 Ingen skillnad i livskvalité

Övrigt: Kornblith 2009, Zullo 2004



Cervixcancer

Bakgrund

▪ Globalt 500.000 / år

▪ I Sverige 550 / år

▪ Medelålder 45-50år

▪ Skivepitelcancer (70%) and adenocarcinom (30%)

Emelie Wallin 12/03/2020 4



Bakgrund

Vad vet vi om öppen RH?

▪ Sexuell dysfunkion 33-55%

▪ Urinblåse dysfunktion 41-48%

▪ Tarm dysfunktion 7-23%

▪ Lymfatisk dysfunktion 18-41%

Pieterse 2006, Aerts 2014, Pieterse2013,

Froeding 2014, Gil-Ibanez B 2013
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Bakgrund

Sexuell funktion efter öppen RH

Emelie Wallin 12/03/2020 6

▪ Försämrad sexuell lust, upphetsning, tillfredställelse

Psykologiska faktorer, stress

S k a d a  vidkirurgi

▪ Små blodkärl och nerver blir skadade under op

▪ Minskar blodflöde och lubrification

▪ Minskar genital svullnad vid sexuell stimuli

Fibrosutveckling: mindre elastisk samt förkortad



Nerver i lilla bäckenet

▪ Inferiora n hypogastrikus

▪ Pelvic n splanchnicus

▪ Studier om nerv sparande  

teknik
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Bäckenbottenfunktion cervixcancer  

Öppen kirurgi

Emelie Wallin 12/03/2020 8



Bäckenbottenfunktion cervixcancer  

Öppen kirurgi

Emelie Wallin 12/03/2020 9

▪ Selcuk 2016

Retrospektiv, 142 kvinnor

Ö p p e n kirurgi

Jämförde

▪ radikal hyst (n=41)

▪ vanlig hyst (n=58)

▪ kontrollgrupp (n=43)

H u r lång uppföljningstid?

Frågeformulär (IlQ-7, UDI-6)
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Slutsats  (Selcuk2016)

▪ vanliga med urininkontinens samt sexuell  

dysfuntion

Emelie Wallin 12/03/2020 12



Bäckenbotten funktion cervixcancer  

Robot kirurgi

Emelie Wallin 12/03/2020 13

▪ Gil-Ibanez 2015:

Prospektiv

 14 patienter

Enkä te r

1 4 mån uppföljningstid

V i s s anorektal dysfunction

I n g e n med sexuell eller urinblåsebesvär



Sexuell funktion cervixcancer  

Robot kirurgi

Emelie Wallin 12/03/2020 14



Sexuell funktion cervixcancer  

Robot kirurgi

Emelie Wallin 12/03/2020 15

▪ Prospektiv

▪ Robot RH

▪ 2 årskohorter

▪ 26 patienter

▪ 12 mån uppföljningstid



 Bild på vår enkät
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Bäckenbotten funktion cervixcancer  

Robot kirurgi

Emelie Wallin 12/03/2020 18

▪ Slutsats bäckenbotten funktion (Wallin 2019)

I n g e n  försämring avseende lust, sexuellupphetsning,  

orgasmfunktion hittades

Nedsa t t  känsel vulva samt djupsamlagssmärta



Bäckenbotten funktion cervixcancer  

Robot kirurgi

Emelie Wallin 12/03/2020 19

▪ Slutsats bäckenbotten funktion (Wallin 2019)

S t o r a besvär med urinblåsan (tömningssvårigheter)

Lymfödem

I n g a tarmbesvär



Sexuell funktion cervixcancer  

Nervsparande

Emelie Wallin 12/03/2020 20

▪ Vad vet man om kirurgisk teknik?

Cochrane 2019

4 studier hittades (randomiserade)

▪ En inom robotkirurgi (Chen L 2014)

Ta l a r  för att nervsprande kirurgi äronkologiskt  

säker samt att urinblåsefunktionen bevaras bättre

(Cochrane 2019)



Sexuell funktion cervixcancer  

Nervsparande

Emelie Wallin 12/03/2020 21

▪ Liu 2018: Laparoskopisk RH

Retrospektiv

K i n a

2 9 8 kvinnor, varav 82 nervsparande

Mät te :  KAD tid, frågeformulär,urodynamik

K A D tid: 13 vs 18 dagar (p<0,01)

S ä k e r  samt att urinblåsefunktionen bevarasbättre



Pågående studier

Emelie Wallin 12/03/2020 22

▪ Karolinska

▪ Inkluderade Robot RH 2017-2019

▪ Prospektiv insamling

▪ Urodynamik, enkäter

▪ Vill även få svar på om det är nerver som kapas  

under operation

Och om man kan relatera antal nerver som förstörs till

kvinnans besvär



Är minimalinvasiv kirurgi bättre?

Emelie Wallin 12/03/2020 23

▪Vanlig hysterektomi: inget som talar får att minimalinvasiv teknik  

är bättre

▪ Radikal hysterektomi:

 Inga jämförande studier finns

 Troligen bättre resultat avseende ffa urinblåsan med nervsparande

kirurgi som bedöms vara lättare med robot teknik



Tack!

Emelie Wallin 12/03/2020 24



RP vs RALP
Stefan Carlsson  

Docent, Öl



Radical Prostatectomy-

Modern History
•1982 Patrick Walsh

Reduction of Morbidity through  

studies of periprostatic anatomy

Cure prostate cancer with  

fewer side effects!

“The Discovery of  the Cavernous Nerves and

Development of Nerve Sparing 

Radical Retropubic Prostatectomy”



Radical Prostatectomy-History

Introduction of laparoscopy  

(keyhole surgery) in urology

✓1992 Schuessler

The worlds first  

Laparoscopic Radical  

Prostatectomy

Technical difficulties led to  

prolonged operative time  

with increased morbidity



Radical Prostatectomy-History

•1999 Guillonneau,  

Vallancien and  

Abbou in 2000 
Developed the technique  

of  Laparoscopic Radical  

Prostatectomy

•2000 Binder
Performed the worlds first

Robot-assisted Laparoscopic Radical  

Prostatectomy



Preparation in the year 2001

A 2-day cadaveric robotic laparoscopic  

training course with da Vinci

A visit to Dr Binder in Frankfurt  

(actually after the first operation)

Team A;
The Console surgeron, Professor Wiklund

with experience from ORP.

Console surgeron and assisting surgeron

had limited laparoscopicexperience.



In January 2002, Peter Wiklund performed the first  
Robot-assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy  

in Scandinavia





1253 RALP485 RP

Urology. 2010 Aug;76(2):520.
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Radicality Function



Funktioner-Komplikationer

Urinary incontinence  

(urinary leakage)

Erectile dysfunction  

(impotence)



Prostatacancer- Radikalitet

Positiv  

RR

Negativ RR,

<0,1mm



Coloncancer-Radikalitet

RR

Marginal

1 cm



INTRA-

FASCIELL

INTER-

SEMI-





Definition

Erektil dysfunktion

”When you had erections with  

sexual stimulation, how often  

was your erection hard enough  

for penetration during the last  

3 months?’’

If < 50% = ED

Urin inkontinens

”Change of pad at  

least once per 24 h”



LAPPRO (N=2625)

Resultat 12 månader

Symptom Open radical  
prostatectomy  
(N=778)

RALP  

(N=1847)

Erectile dysfunction 74.7 % 70.4 % *

Urinary leakage 20 % 21 %

European Urology 2015 Haglind et al





LAPPRO (N=2625)

Resultat 24 månader

Symptom Open radical  
prostatectomy (RP)  
(N=778)

RALP

(N=1847)

Erectile dysfunction 74 % 68 % *

Urinary leakage 16 % 19 %

European Urology 2018 Nyberg et al
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ONKOLOGISKT RESULTAT

pT2 Positive surgical margin 208/1227 (17.0%) 55/538 (10.2%) 0.60 (0.46 to 0.80)

pT3 Positive surgical margin 168/505 (33.3%) 87/181 (48.1%) 1.44 (1.19 to 1.76)

RARP

All: Positive surgical margin 380/1742 (21.8%)

RRP

143/723 (19.8%)

RR (95% CI)

0.91 (0.76 to 1.08)



Lancet Oncol 2018; 19: 1051–60

RCT



RCT (N=308)

Resultat 24 månader

Lancet Oncology 2018 Coughlin et al

Symptom Open radical  
prostatectomy (RP)  
(N=151)

RALP

(N=157)

ED
EPIC sexual  
domain 0-100

45.70 46.90

Urinary leakage  
EPIC urinary  
domain 0-100

91.33 90.66

BCR 9% 3%



The study comprised 1,280 men who underwent open retropubic RP  

performed by one of nine surgeons at

an academic institution in Sweden between 2001 and 2008.



POTENS KONTINENS



BCR

5 years probability of freedom from BCR



RARP vs RP

RARP urolog X vs RP urolog Y

Professor  

Wiklund

Professor  

Hugosson



FÖRBÄTTRAR MINIMALINVASIVA  
METODER FUNKTIONEN? –

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

MINIMALINVASIV VS ÖPPEN  
REKTALCANCERKIRURGI

EVA ANGENETE PROFESSOR I KIRURGI



• Laparoskopi

– Konventionell laparoskopi

– Robotassisterad laparoskopi

– taTME – trans anal approach

• Lokal excision såsom

– TEM

– ESD

– EMR

• Ingen operation?

Minimalinvasiv kirurgi för  
rektalcancer

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



Totalt 7 randomiserade studier

• CLASICC (n=382) – ingen skillnad 2 veckor  

och 3 månader postop

• COLOR II (n=385) – ingen skillnad 4 veckor  

och 6 och 12 månader postop

• COREAN (n=340) – ingen skillnad men bara  
mätt 12, 24 och 36 månader

• 2 andra studier – inte mätt

• 2 andra studier – inte rapporterat

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Quality of life - Laparoskopisk vs  
öppen teknik

Guillou 2005, Andersson 2013, Jeong 2014, Lujan 2009, Ng 2013, Fleshman 2015, Stevenson 2015



• Ingen skillnad mellan öppen och laparoskopisk  

Teknik i COLOR II, CLASICC eller COREAN.

• Tänk på att vi mäter de senaste 4 veckorna

• Begränsat antal frågor

Urogenital funktion

Guillou 2005, Andersson 2014, Jeong 2014

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



• COLOR II, COREAN och CLASSIC

• Ingen skillnad

Tarmfunktion

Guillou 2005, Andersson 2014, Jeong 2014

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



Två randomiserade studier

ROLARR (n=471) 30 dagar och 6 månader  

Kim (n=163) 3 veckor, 3 och 12 månader

– Ingen skillnad urinfunktion

– Ingen skillnad erektion eller kvinnlig sexuell funktion i  

ROLARR men något bättre i Kim

– Icke-randomiserade studier fördel robot manlig  

sexuell funktion

Jayne 2017, Broholm 2015, Kim 2018

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Robotassisterad teknik vs  
laparoskopisk teknik



Transanal TME

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

• Små serier

• Urogenital funktion likvärdig laparoskopi

• Något sämre tarmfunktion?

• Inga långtidsdata

Veltkamp Helbach 2019, Bjoern 2019, Koedam 2016



• Små serier

• 5x5 Gy med väntan

• 1,8 Gy x 25 + kemoterapi eller 5x5 Gy med  

väntan + systemisk kemoterapi (LARCTUS)

• Kanske något bättre tarmfunktion jmf kirurgi

• Inga långtidsdata på funktion

Ingen operation…- inom ramen för  
ett studieprotokoll WoW

Hupkens 2017, van der Sande 2019,

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET



Nej tyvärr, minimalinvasiva metoder

förbättrar inte säkert funktionen för

patienter opererade för rektalcancer

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Konklusion



Tack för uppmärksamheten!  
www.ssorg.net

GÖTEBORGS UNIVERSITET | SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

http://www.ssorg.net/


Leva efter bäckencancer….

2019-11-21 Christian Buchli

Strålbehandling  
och    

testosteron



Cancer inom 15cm från  

analöppningen

2019-11-21 Christian Buchli



80-talet

2019-11-21 Christian Buchli



Rektalcancer

2019-11-21 Christian Buchli



Strålbehandling

2019-11-21 Christian Buchli



Modern strålbehandling

W & W

2019-11-21 Christian Buchli



Review testicular function

2016-04-22 Christian Buchli

Mean cumulative testicular dose during long-course RT

• 1.24 to 8.4 Gy (3 to 17% of prescribed dose)

Risk for low serum testosterone (< 8 nmol/l)

absolute: 17 to 30% increase•

• relative: 2.7 (95% CI 1.6 to 4.7; p < 0.001)

No reports on semen analyses



Cohort study men

Baseline

after RT

1 year

2 years

Rectal cancer

n=105

Prostate cancer

n=63

RT

n=93
no RT

n=75

RT

n=79

no RT

n=12

RT

n=61

RT

n=52

no RT

n=51

no RT

n=43

2016-04-22 Christian Buchli



Cohort study women

Baseline

after RT

1 year

Rectal cancer

n=140

RT

n=110
no RT

n=30

RT

n=102

RT

n=90

no RT

n=25

2016-04-22 Christian Buchli



GTV

CTV

PTV
Distance testes-PTV

Testicular volume

2016-04-22 Christian Buchli



Testosteronnivå innan strålbehandling

2016-04-22 Christian Buchli

No preoperative RT

(unexposed group)

Preoperative RT

(exposed group)
p value t-test

Number of  

participants
75 93

Serum T (nmol/l) 11.9 ± 4.0 11.3 ± 3.4 0,26

Bioavailable T (nmol/l) 5.3 ± 1.5 5.0 ± 1.6 0,15

LH (IU/l) 4.1 ± 2.3 4.5 ± 2.2 0,38

LH-T ratio (IU/nmol) 0.38 ± 0.31 0.43 ± 0.28 0,25

Proportion of serum T

< 8 nmol/l
15,1 % 14,3 % 0.53*

* Fisher´s exact



Akut effekt av strålning på testosteronnivå  

hos män

2016-04-22 Christian Buchli

Andel män med låg testosteron

Baseline:  

after RT:

14.6% (n=164)

35.4% (n=79)

Risk

absolut:  

relativ:

20.8% (NNH = 4.8)

2.41 (95% CI 1.57 to 3.71, p<0.001)

No confounding or effect modulation of

Age, BMI, ASA, preoperative chemotherapy, elapsed time
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2016-04-22 Christian Buchli



Hypogonadism eller låg testosteronnivå  

hos män

Hypothalamus - hypofys - gonad axel

primär hypogonadism: T låg, LH upp  

sekundär hypogonadism: T låg, LH upp

2016-04-22 Christian Buchli



Testosteron är viktigaste androgen hos män

3-10mg produceras dagligen  

95% kommer från testiklarna

Normalnivå mellan 10-30 nmol/l (över 12 nmol/l)

Transport i blodet och receptor

2016-04-22 Christian Buchli



Sen effekt av strålning på testosteronnivå  

hos män

9
1
0

1
1

1
2

1
3

BaselinePreoperative 1yr 2yr

Testosterone (T), nmol/L

3
4

5
6

7

BaselinePreoperative 1yr 2yr

2016-04-22 Christian Buchli

Luteinizing Hormone (LH) IU/L



Preoperativ T sänkning och postoperativa  

komplikationer

2016-04-22 Christian Buchli

Clavien 0-2 Clavien 3+ p

Baseline hormones

Testoterone (nmol/L) 11 (4.2-22) 11.5 (4-17) 0.949†

Luteinizing Hormone (IU/L) 4 (1.6-13) 4.7 (2-16) 0.127†

LH/T-ratio 0.342 (0.11-2.097) 0.460 (0.182-2.5) 0.118†

Preoperative hormones

Testoterone (nmol/L) 9.6 (0.8-22) 8.7 (2.4 - 17) 0.286†

Luteinizing Hormone (IU/L) 4.6 (1.6-16) 5.3 (2.1-16) 0.107†

LH/T-ratio 0.452 (0.127-5.926) 0.603 (0.2-2.5) 0.035†
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2019-11-21 Christian Buchli



Psoas major

2019-11-21 Christian Buchli

Hela muskel yta



Longitudinal change per unit in image analysis

2019-11-21 Christian Buchli

Psoas major

Serum Testosterone P Free testosterone P Luteinizing Hormone P LH/T-ratio P

area 11.7 (-3.51 - 26.8) 0.132 0.70 (0.21 - 1.18) 0.005 -20.6 (-38.5 - -2.71) 0.024 -223 (-376 - -70.5) 0.004

attenuation 0.27 (-0.16 - 0.69) 0.218 0.02 (0.00 - 0.03) 0.011 -0.36 (-0.83 - 0.11) 0.137 -3.58 (-7.42 - 0.27) 0.068

Total muscle

area 0.79 (0.11 - 1.47) 0.022 0.04 (0.02 - 0.06) <0.001 -0.85 (-1.58 - -0.12) 0.022 -8.43 (-14.7 - -2.11) 0.009

attenuation 0.47 (0.00 - 0.94) 0.049 0.03 (0.01 - 0.04) 0.001 -0.32 (-0.85 - 0.21) 0.239 -3.33 (-7.77 - 1.12) 0.142

T och skelettmuskel



Spermier

2019-11-21 Christian Buchli



RT för rektalcancer kan påverka testiklarna

Mäta testosteron + LH
Fråga efter typiska besvär för hypogonadism  

Team: Onkologi/ Kirurgi/ Radiologi/ Rehabilitering  

Kopla in androlog/ endokrinolog

Tänk på det innan behandlingsstart

2016-04-22 Christian Buchli

Take home



Cohort study restricted to 109 women with both ovaries during study  

period (at risk)

exposed: 84 women with preoperative RT + surgery for rectal cancer  

unexposed: 25 women with surgery alone

Number of analysed blood samples:

2016-04-22 Christian Buchli

baseline:  

after RT:  

after 1 year:

n=107  

n=75  

n=94

Ovarian function after RT



109 kvinnor utan tidigare ovarektomi

2016-04-22 Christian Buchli

No preoperative RT

(unexposed group)

Preoperative RT

(exposed group)
p value ranksum

Number of  

participants
25 84

Age (years) 69.6 ± 10.0 60.5 ± 11.1 0,001

BMI (kg/m2) 25.5 ± 4.3 25.1 ± 4.6 0,62

ASA class 3 29 % 13 % 0.20*

LAR 83 % 54 % 0.02*

Postop chemo 24 % 29 % 0.80*

* Fisher´s exact
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Premenopausal

(unexposed

Premenopausal

(exposed group)

p value

McNemar

Ovarian reserve

(exposed group)

Baseline (n) 2 12 3

after RT (n) 6 1,0 0

1 year (n) 2 2 0,002 0

2016-04-22 Christian Buchli

Menopause defined as FSH > 25 IU/l and no HRT  

Ovarian reserve defined as AMH > 1.0 ng/dl

Premature menopause and ovarian reserve after  

preoperative RT



Preoperative RT seems to be associated with:

Premature menopause  

Loss of ovarian reserve

Decrease in serum testosterone, but not with change in  

mainly adrenal androgens

Preliminary analysis show relation for sexual desire and  

testosterone level

2016-04-22 Christian Buchli

Ovarian function after RT



Syfte: Studera effekt av profylaktisk PDE5-hämmare på  

återhämtning av sexuell funktion efter behandling för  

rektalcancer

Hypotes: PDE5-hämmare minskar behandlingsrelaterad fibros

Utfall: Sexuell funktion (FSFI-6 och IIEF-5)

Intervention: 5mg Tadalafil från start till 6 mån postoperativt

Alla deltagare får rehabiliteringsprogrammet från BCRC  

Stockholm

2016-04-22 Christian Buchli

EROS trial



EROS

2019-11-21 Christian Buchli



EROS

80 women with rectal cancer

5mg tadalafil  

n=40

No tadalafil  

n=40

Baseline 6mt postop 24mt postop

± RCx and OP

Observational phase

Pelvic floor exercise, vaginal dilators and topical oestrogen for all female participants (rehab)

80 men with rectal cancer

5mg tadalafil  

n=40

No tadalafil  

n=40

Pelvic floor exercise and treatment of hypogonadism for all male participants (rehab)

Observational phase
PDE5-inhibitors on prescription and at own cost according to standard care in  

Sweden

2019-11-21 Christian Buchli

± RCx and OP

± RCx and OP

± RCx and OP





Angelique Flöter Rådestad

Universitetslektor, Docent

Inst Kvinnors och Barns Hälsa, KI
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PFC Ärftlig cancer,

Överläkare tema cancer,  

Subspecialist gynekologisk cancer  
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angelique.floter-radestad@sll.se

HRT till kvinnor efter bäckencancer

-Hälsokonsekvenser vid prematur menopaus

-Riktlinjer för HRT

-Praktiska råd

mailto:angelique.floter-radestad@ki.se
mailto:angelique.floter-radestad@sll.se


Cancerbehandling påverkar  

östrogenproduktionen i ovarier



▪ 30% vid cervixcancer

▪ 20% vid ovarialcancer

▪ 20% vid endometriecancer

▪ 10% vid rektal/analcancer

▪ Ovanligt <50 års ålder vid blås- och  

vulvacancer

Cancer siffror, Socialstyrelsen 2018

Hur många kvinnor är  

premenopausala vid cancerdiagnos?



▪ Klimakteriesymtom

värmevallningar, sömnproblem, humörsvängningar,  

irritabilitet, nedstämdhet, nedsatt sexlust

▪ Vaginal slemhinneatrofi

dyspareuni, sveda, klåda, torrhet

▪ Funktionella blåssymtom

trängningar, recidiverande UVI

▪ Minskar smärta i leder och skelett

HRT förbättrar livskvaliteten efter  

cancerbehandling



Tydliga hälsorisker vid tidig menopaus  

utan östrogenersättning

▪ Benskörhet (osteoporos)
Gallagher JC et al, Menopause 2007

Svejme O et al, BJOG 2012  

King et al, Eur J Cancer 2011

▪ Hjärt- och kärlsjukdom
Wellons M et al, Menopause 2012  

Ingelsson et al, Eur Heart J 2011

▪ Försämrad kognition
Rocca WA, Neurodegenerative Disease 2012

▪ Högre mortalitet
Swejme O et al BJOG 2012

▪ Högre risker efter cancerbehandling?



HRT vid tidig menopaus  

rekommendationer SFOG
(Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi)

- Vid tidig menopaus bör alla få östrogenersättning till naturlig  

menopausålder

- Ingen ökad bröstcancerrisk

- Vid tidig menopaus behöver östrogen oftast ges i högre dos än vid  

naturlig menopaus

- Ibland behövs tillägg av lokal östrogenbehandling utöver HRT vid  

vaginala symtom



Östrogenbehandling

- snabb effekt; symtom minskar med 90%

- plåster, salva, spray, tablett

- val av preparat styrs av patientens önskemål

- rekommendation; bioidentiskt transdermal behandling



Gestagener

- syntetiskt gulkroppshormon = gestagen (progesteron)

- östrogenbehandling skall alltid kombineras med gestagen till kvinnor  

som har livmodern kvar för att skydda mot endometriecancer

- orsakar en bortfallsblödning

- tablett (framkallar menstruationer)

- kombinerad tablett, plåster (blödningsfritt)

- gestagenspiral (blödningsfritt)



Lokal östrogenbehandling för  

urogenitala symtom



▪ Vagitorier eller vaginalkräm (Ovesterin®, Blissel®,  

Estrokad®), vaginalring (Oestring®) eller vaginaltabletter  

(Vagifem®).

▪ Få kvinnor kan använda vaginalring efter hysterektomi

eller strålbehandling.

▪ Vagifem® 10–25 mikrogram per applikationstillfälle, 2

gånger per vecka efter sedvanlig uppbyggnadsperiod

(dagligen i 2 veckor).

Vaginal östrogenbehandling



▪ HPV inducerad

▪ Ingen ökad risk för canceråterfall

▪ Nat VP rekommenderar östrogenersättning

fram till naturlig menopausålder

▪ Om uterus kvar (radiokemoterapi) ge  

gestagentillägg

(kombinerad östrogen/gestagen)

▪ Tillägg av lokal vaginal behandling

HRT efter cervixcancer



cancerregistret

cervix cancer 2005-2009  

n=867

patient registretläkemedels registret

exkluderade:

uppföljning < 18 månader n=29  

tidigare bröst cancer n=1

patienter i behov av HT

n=257

Hormone therapy after uterine cervical cancer  

treatment: a Swedish population-based study

Åsa Hallqvist Everhov et al. Menopause 2015 12



Receptuttag

Ca 50% med tidig menopaus efter behandling hämtade ut sitt recept på HRT  

0.5-1 år från diagnos.

användningen minskade över tid (21% vid 5 år)

lägre siffror än vid prematur menopaus av ej cancerrelaterad orsak  

(90-100% HRT efter 1 år, 85% efter 5 år)

Åsa Hallqvist Everhov et al. Menopause 2015



▪ Hormonberoende tumör

▪ Sannolikt ingen ökad risk för canceråterfall

i tidiga stadier, små studier
Barakat et al 2006,

Shim et al, metaanalys 2014

▪ Nat VP; östrogenersättning kan övervägas vid uttalade klimakteriella  

besvär i tidigt stadium. Individuell bedömning.

▪ Kombination av östrogen och gestagen eller enbart östrogen?

▪ IGCS rekommenderar östrogenersättning vid tidig menopaus

▪ Lokal vaginal behandling - individuellt ställningstagande.

HRT efter endometriecancer



HRT efter ovarialcancer

Rekommendationer Nationella VP

▪ Vid tidig menopaus kan östrogenersättning ges utan

ökad risk för återfall eller försämrad överlevnad

▪ Östrogenersättning bör erbjudas fram till naturlig menopaus ålder.

▪ En RCT 130 kvinnor, duration 48 månader. Ingen skillnad i överlevnad  

mellan grupperna (Guidozzi -99).

▪ Prospektiv kohortstudie 649 kvinnor med ovarialcancer, varav 150  

erhöll HRT efter avslutad primärbehandling. Signifikant ökad  

överlevnad upp till 5 år efter diagnos med HRT än utan (Mascarenas  

2006).



▪ Prematur menopaus av strålbehandlingen

▪ Sedvanliga klimakteriebesvär kan bli ytterst påtagliga.  

Östrogensubstitution bör övervägas.

▪ Vaginala besvär vanliga. Kombination av anatomiska  

förändringar och slemhinneproblem.

▪ Vaginal östrogenbehandling tillrådes  

livslångt efter strålbehandling

HRT efter anal/rektalcancer



▪ Oftast äldre kvinnor – HRT sällan aktuellt men kan erbjudas vb

▪ Viktigt med lokal östrogenbehandling både vaginalt och utvärtes

Vulvacancer och urinblåsecancer



Testosteroneffekter hos kvinnan



A-4  

DHEA  

DHEAS

T DHT

T

(0,5-1,5 nmol/l)

A-4

T
(0,5-1,0 nmol/l)

binjure ovarium

E2

målcell

östrogen-
receptor

androgen-
receptor

Androgenproduktion hos kvinnan



-

▪ Female Androgen Insufficiency (FAI)

- symtom

- adekvat HRT

- ingen definierad lägsta serumnivå för  

testosteron

▪ Symtom;

nedsatt välbefinnande, stämningsläge och/  

eller motivation

kronisk trötthet

nedsatt sexuell tillfredställelse

minskad benmassa/muskelstyrka

Testosteronbrist (FAI) hos kvinnor



▪ Ej generell ersättning utan styrs utifrån symtom

▪ Studier har visat positiva effekter på sexuell funktion

(lust/genital respons)

▪ Både pre- och postmenopausala kvinnor

▪ Få studier efter cancerdiagnos

▪ Störst effekt om testosteronbrist + sexuell dysfunktion

Testosteronersättning till kvinnor



▪ Behandling godkänd av läkemedelsverket vid tidig menopaus  

och bristsymtom.

▪ testosteronplåster (Intrinsa 300 µg/dygn) godkänt inom EU för  

behandling av sexuell dysfunktion sedan 2006, indraget 2012

▪ I nuläge individuell dosering av salva/gel (Testogel 10 mg/ml,  

Tostrex 2%).

▪ I praktiken en dos = en pumpning Tostrex med 2-3 dagars  

mellanrum. Individuellt hudupptag. Dosutvärdering efter några  

veckor, effektkontroll efter 3 månader.

Testosteronpreparat till kvinnor



▪ Fler canceröverlevare

▪ Fokus på livskvalitet

▪ Hälsokonsekvenser utan  

östrogenersättning

▪ Underförskrivning

▪ Tidig utremittering till öppenvård

▪ TACK!

Sammanfattning



VAGINAL-
STAVEN

ÄR DEN VIKTIG


KOMMER DEN  
TILL    

ANVÄNDNING?

SAHLGRENSKA AKADEMIN LINDA ÅKEFLO, DOKTORAND, SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I ONKOLOGI, BÄCKENCANCERREHABILITERINGEN



• Om BäckencancerRehabiliteringen

• Vaginala förändringar

• Vaginalstav

• Utmaningar

• Studie

• Frågor?

Disposition



BäckencancerRehabiliteringen
•Gynonkolog Karin Bergmark,  

MedDr, projektledare, med. ansvarig

•Specialistsjuksköterska i onkologi  

Gail Dunberger, MedDr

Specialistsjuksköterskor i onkologi

Lisen Heden, Linda Åkeflo, Karin Gustafsson

• Administratör Elisabeth Bystedt



Tarm  

Urinvägar  

Sexuell hälsa  

Lymfödem

Seneffekter



Information? Råd?

• Profylax-mottagning

• Strålbehandlingsavdelningen  

6 v. efter

• Alla kvinnor

• Telefonuppföljning 2-3 mån



”Det känns… som att jag  

begår ett övergrepp på mig  

själv…!”

Camilla, 51 år





Vaginala förändringar

• Inflammatorisk process

• Irritation, blåsor, sår

• Lättblödande

• Slemhinnor läker mot  

varandra

• Vaginal fibros

• Vaginal stenos



Vaginal stenos

69%
Martins J., et

al 2017

20-80%



Vaginala förändringar – sexuell funktion

Cervixcancer Kontroller

• Nedsatt lubrikation 26% 11%

• Minskad vaginal längd 26% 3%

• Minskad vaginal elasticitet 23% 4%

• Oro
• Påverkar relationen

26% 8%



Vaginala förändringar – sexuell funktion

• 69% aldrig vaginala samlag

• Hälften inte tillräcklig  
lubrikation för vaginalt samlag

• 21% måttligt/mycket nöjda med  
sexliv

• 17% lokalt östrogen

Av dem som har samlag:

• 34 % mycket kort vagina

• 30 % mycket oelastisk vagina

• 42% besvär djup smärta vid  
samlag

500 individer, opublicerad data, 2018



Vaginala förändringar

Samlagssmärta dubbelt så vanligt  

vid nedsatt vaginal elasticitet

Ytlig smärta  

Djup smärta

Vaginal atrofi 91%

Teleangektesier 82%

Orgasmfunktion intakt

Stinesen Kollberg et al.,2014

Hofsjö et al.,2018



Elastinfibrer under  
basala membranet i  
vaginalväggen,
hos friska Hofsjö et al. 2017

Tjocka aggregerande  

elastinfibrer i oordning  

genom bindväv,

hos strålbehandlade



Normal anatomi Förändrad anatomi efter  
rektumamputation



Internationella guidelines:

https://owenmumford.com/us/wp-content/uploads/sites/3/2014/11/Dilator-
Best-Practice-Guidelines.pdf

Vaginalstavsanvändning - egenvård

• dagligen första månaden

• 2-3 ggr/vecka

• 5-10 min/gång

• 2-3 år

• Glidmedel/olja

Hur förebygger och behandlar vi vaginal  
sammanväxning?

https://owenmumford.com/us/wp-content/uploads/sites/3/2014/11/Dilator-Best-Practice-Guidelines.pdf


Vaginalstav

Solann Aleah care



Vaginalstavsanvändning



Utmaningar



Information

När? Hur? Av vem?  

Timing

Olika rutiner på olika centra

Det saknas konsensus (White and Faithfull, 2006)

Begränsad evidens, kontroversiell terapi (Miles and Jonhson, 2014)  

Fortsatt variation och barriärer gällande riktlinjer (Schofield, 2016)

Utmaningar



”Ta tag i det från början,  

för det är ingenting som  

man kan tänka bort eller  

som försvinner av sig  

själv, höj viktighetsgraden  

av det “

Kvinna 50 år, 2 år efter



Info

Grupp 2
Sen start

SB

Grupp 1

Tidig start

Dagligt formulär

Studie





T a c k !

linda.akeflo@vgregion.se

mailto:linda.akeflo@vgregion.se


Hur kan vi kvantitativt och  
kvalitativt studera kvinnlig  

sexuell funktion?
Marie-Louise Lydrup, Kolorektalkirurg och Docent, Kolorektalteamet, SUS,  

Malmö, marie-louise.lydrup@skane.se

Eva Elmerstig, Sexolog, Universitetslektor och Docent vid Centrum för Sexologi  
och Sexualitetsstudier, Malmö Universitet. eva.elmerstig@mau.se

mailto:marie-louise.lydrup@skane.se
mailto:eva.elmerstig@mau.se


Sexuell hälsa enligt WHO (2006)

“….a state of physical, emotional, mental and social well-being in  
relation to sexuality; it is not merely the absence of disease,  
dysfunction or infirmity.

Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality  
and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable  
and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and  
violence.

For sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all  
persons must be respected, protected and fulfilled”



Sexuell upplevelse

?

?
?

?

?

??

?

?

?

VILKA FAKTORER PÅVERKAR?

(Elmerstig Sexualitetsstudier 2012)



Sexuell upplevelse

Centrala
nervsystemet

Emotioner
Hormoner

Kulturella
föreställningar

Fysiologiska  
processer

Sociala  
sammanhang

Genusnormer

Relationer

Anatomiska  
strukturer

Kognitioner

(Elmerstig Sexualitetsstudier 2012)



BIO-PSYKO-SOCIAL MODELL

• Biologisk aspekt-hormoner,  
nervförsörjning, blodcirkulation

• Psykologisk aspekt-
bearbetning, tolkning av  
sexuella impulser och intryck.  
Tidigare upplevelser

• Social aspekt- mänskliga
relationer med normer,
föreställningar

PSYKOGENA  

FAKTORER

BIOLOGISKA

FAKTORER

SOCIALA

FAKTORER



Kvinnlig sexuell dysfunktion

• Nedsatt sexuell lust

• Nedsatt förmåga till sexuell upphetsning

• Minskad lubrikation

• Smärta vid sex (Dyspareuni)

• Orgasmstörning



Bakomliggande  
fysiologi/behandlingskonsekvenser

• Nerver
• Inferior hypogastric nerves

• Unilateral skada: minskad lubrikation
• Bilateral skada: orgasmdysfunktion, dyspareuni

• Anterior skada: minskad lubrikation, dyspareuni
• N pudendus: försämrad sensorik

• Kärl
• Ischemi
• Strålning

• Clitorisnära kirurgi

• Vävnadssubstans

• Hormoner

• Ändrad kroppsbild

• Bredare bild av sexualfunktion



Studera sexualfunktion - Olika syften

• Vetenskapligt
• Beskriva omfattningen av problemet
• Beskriva ev skillnader i biverkningsprofil mellan olika behandlingar
• Utvärdera behandling
• Innanmätning nödvändigt

• I rehabiliteringssyfte
• Screeningverktyg
• Effekt av intervention

• Mäta grad av dysfunktion vs dysfunktionens inverkan på global QoL

• Sexuell funktion/dysfunktion hos ”kirurgiskt”friska kvinnor vs kvinnor  
behandlade/opererade för bäckencancer



Olika typer av enkäter

• Screening – föreligger sexuella problem eller inte?
• Mer djupgående enkäter om den sexuella funktionen

• Reproducerbarhet
• Validitet

• Identifieras dysfunktion?
• Kan behandlingssvar mätas?

• Enkäter ersätter inte samtalet med patienten

• Första validerade enkäten kom 1979, Derogatis Sexual Functioning  
Inventory (DSFI)



Screening verktyg

• I samband med rehabilitering/uppföljning

• Distresstermometern

• Brief Sexual Symptom Checklist (man resp kvinna)
• 4 frågor, senaste 3 mån



Brief Sexual Symptom Checklist for Women (BSSC-W)

Overall, 3 months,  
6 months, last year

International Consultation on Sexual Medicine (ICSM)

Clitoris or vagina

+….



Exempel enkäter och evidensgrad
Dimitris Hatzichristou et al J Sex Med 2016;13;1166

• Female Sexual Function Index (FSFI)
• Sexual Function Questionnaire (SFQ)
• Female Sexual Distress Scale Revised (FSDS-R)
• Sexual Interest and Desire Inventory (SIDI)

A/1
B/3
A/1
B/2

• International Index of Erectile Function (IIEF)
• Male Sexual Health Questionnaire (MSHQ)
• Premature Ejaculation Profile (PEP)
• Index of Premature Ejaculation (IPE)

A/1
B/2
B/2
B/2



Enkäter för specifika icke-cancer diagnoser

• McFoy Female Sexuality Questionnaire (MFSQ) togs fram för att studera hormonella effekter på  
sexualitet kring menopaus

• Endometrios

• Multiple Sclerosis

• Pelvic Organ Prolapse Incontinence

• Spinal Cord Injury

• Sexual Function Questionnaire—Medical Impact Scale (SFQ-MIS) for assessing impact of  
childbirth

• Antipsychotics and Sexual Functioning Questionnaire

• ………



FSFI

• Vanligaste mätinstrumentet för kvinnlig sexuell funktion (inkl efter  
rektalcancerkirurgi)

• Evidensgrad A-1

• 19 frågor, senaste 4 v

• Kort form (6 frågor) finns

• Lust, upphetsning, lubrikation, orgasm, tillfredsställelse, smärta

• Hetero- och homosexuella kvinnor, pre- och postmenopausala

• Har också validerats för användning hos cancerdrabbade kvinnor

• Sexuell aktivitet värderas inte separat

• Inriktad på senaste 4 v, partnerspecifik, penetrerande sex



Female Sexual Distress Scale Revised (FSDS-R)
• Avser pre/postmenopausala kvinnor missnöjda med sin sexuella funktion

• Hur påverkar sexuell dysfunktion kvinnans mående?

• I vilken grad och hur ofta skapar olika symptom stress hos kvinnan?

• Vissa items från denna används i andra formulär

Sexual Interest and Desire Inventory (SIDI)
• Premenopausala kvinnor med bristande sexlust

• Missnöjda med sin sexuella funktion

• Vissa items från denna används i andra formulär



Enkäter för patienter med cancerdiagnos

• PROMIS Sexual Function and Satisfaction (PROMIS SexFS)
• 79 frågor, 11 domäner
• Evidensgrad A-1

• Sexual activity questionnaire (SAQ)
• Utvecklades i syfte att studera sexuell funktion hos kvinnor med hög risk för

bröstcancer behandlade med tamoxifen
• Tar även hänsyn till orsaker till sexuell inaktivitet
• Har använts för andra cancergrupper
• Evidensgrad C-2

• EORTC:s QLQ-C30 + diagnosspecifika moduler
• ”I vilken utsträckning har du varit intresserad av sex?”
• ”Kände du smärta eller obehag vid samlag?”
• Evidensgrad A-2



Sexual Function-Vaginal Changes  
Questionnaire (SVQ)

• Framtagen för en dansk gyncancerpopulation

• 17 frågor

• Värderar intresse för sex, upphetsning, orgasm, smärta

• Dessutom bredare frågor (intimitet, tillfredsställelse, partnerfrågor)

• Behandlingsspecifika frågor

• Validerad, evidensgrad B-3



SVQ

• Frågor om intimitet, intresse för sex, oro för den sexuella funktionen,  
partners funktion

• Frågor om slidan
• Lubrikation

• Dyspareuni

• Slidans storlek

• Bödning i samband med samlag

• Frågor om sexuell funktion (förmåga att genomföra samlag, uppnå  
orgasm och känna avslappning efteråt)

• Definierar inte sexuell aktivitet



Rectal Cancer Female Sexuality Score

• Specifikt framtagen i syfte att studera en rektalcancergrupp

• Baserad på SVQ
• 11 frågor reducerades till 7
• Svarens betydelse värderades utifrån effekten på QoL (jfr LARS score)

• Kvinnor op i Danmark 2001-2015
• 909 av 3309 patienter deltog

• 466 sex aktiva vid enkät, medelålder 57.5 år, 5.3 år postop

• Delades i 2 grupper, med resp utan effekt på QoL

• Enkäten validerades sedan i ena gruppen





Rectal Cancer Female Sexuality Score

• Definierar inte sexuell aktivitet

• Heteronormativ

• Fokuserar enbart på penetrerande sex

• Värderar inte orsaker till inaktivitet



Aspekter

Funktion/dysfunktion

Begreppet sexuell funktion behöver breddas

De flesta validerade instrumenten är vaginalt samlagsfokuserade.  

Heteronormativa med heterosexuell praktik.

Förlorar sex i bredare mening.



Aspekter

Aktivitet/inaktivitet

Frågar efter sexuell aktivitet, men definierar inte sexuell aktivitet

FSFI- sexuell aktivitet kan omfatta smekningar, onani, förspel eller vaginalt samlag

Ex. från studie kring sexualitet och hjärnskador. Här följer frågor om sex

(Här menar vi alla former av sex till exempel

onani, samlag, vaginalsex, analsex, oralsex, online-sex, vibrator)



Aspekter

• Tillfredsställelse

Tillfredställelse aspekten fångas inte upp.

Stor fokus på just vagina. Clitoris och labia är helt bortglömd.

• Risk att funktion som finns inte värderas

• Tidsaspekten

När är rätt tid?



Jackson et al Am J Obstet Gynecol 2019;221:519.e1-10.

Agarwal et al. Magn Reson Imaging Clin N Am 25 (2017) 435–455



Olika motiv eller 

anledningar till  

att ha sex

”Spontan” sexuell  

lust-upphetsning Sexuella

stimuli

Fysiologiska  

faktorer

Psykologiska  

faktorer

Sociokulturella

faktorer

Hur upplevs

sexuella stimuli?

Subjektiv  

upphetsning

Upphetsning  

triggar  

”respons” lust

Sexuell  

tillfredställelse  

orgasmer/ej orgasm

Emotionell närhet,  

intimitet,  

välbefinnande

Bassons responsmodell modifierad av Elmerstig (Sexualitetsstudier 2012)



Syftet är att med hjälp av  
kvalitativa intervjuer  
undersöka hur målgruppen  
upplever sexualitet och  
sexuella funktion

Kan du  

berätta..

.

Jo, när  

jag ….

En pågående kvalitativ intervjustudie i Skåne med kvinnor (44-75 år)  
med rektal- och analcancer som genomgått kirurgi

(Samarbete Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö och Centrum för Sexologi och
Sexualitetsstudier, Malmö Universitet)

Arnela Ibrakovic, kurator, sexolog  
vid kvinnokliniken Falu Lasarett  
och masterstudent i Sexologi,  
Malmö Universitet



Få motiv eller  

anledningar till  

att ha sex

Frånvaro av  

”spontan” sexuell  

lust-upphetsning
Få sexuella

stimuli

Fysiologiska  

faktorer

Psykologiska  

faktorer

Sociokulturella

faktorer

Hur upplevs

sexuella stimuli?

Ingen subjektiv  

upphetsning

Minimal  

upphetsning  

ingen  

”respons” lust

Ingen sexuell  

tillfredställelse

Emotionell distans,  

utanförskap, oro  

för bristande lust

Bassons responsmodell modifierad av Elmerstig (Sexualitetsstudier 2012)



Sammanfattning

• Mycket positivt att sexuell hälsa uppmärksammas i forskning och  
kliniskt arbete

• Instrument ska väljas utifrån syfte

• Enkät ersätter inte samtal

• Efter behandling av bäckencancer fås specifika sexuella problem-
kräver kanske specifika instrument?

• Många enkäter är partnerspecifika och fokuserade på penetrerande  
sex

• Sexuell funktion och sexuell aktivitet behöver breddas genom att inte  
bara fokusera på vagina och vaginal penetration



Tack



Långvarig  
bäckensmärta efter  

cancer
Anna Lindgren

Doktorand, Avd. Fysioterapi, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet/  

Leg. Fysioterapeut, Bäckensmärtsenheten, Universitetssjukhuset i Linköping



Från RCC:s vägledning  
för bäckenrehabilitering  
(Kapitel 6, avsnitt 6.1)

6.1 Viktigt att veta

• Strålning, kirurgi och cytostatikabehandling  
kan ge bäckensmärta.

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

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

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

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

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

2



Från RCC:s vägledning  
för bäckenrehabilitering  
(Kapitel 6, avsnitt 6.2)

3



Definition av smärta

”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad  
med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av  
en sådan skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av  

vävnadsskada” (International Association for the Study of Pain, IASP – 97)



Nociceptiv smärta

Smärta som uppstår till följd av en faktisk eller hotande  
skada på annan vävnad än nervvävnad och som beror på  
aktivering av nociceptorer.

Smärtan leds via smärtreceptorer från skadad vävnad!

Exempel: inflammation, fraktur.



Neuropatisk smärta

Perifer neuropatisk smärta
Smärtan uppkommer pga skada i perifer nerv eller nervrot.  
Exempel: rizopati, herpes zoster.

Central neuropatisk smärta
Smärtan uppkommer genom skador i centrala nervsystemet.  
Exempel: stroke, MS.



AKUT SMÄRTA
• Ofta en följd av vävnadsskada eller en hotande sådan och smärtsystemet

fyller sin skyddande funktion.

• Sällan ett stort terapeutiskt problem och svarar i regel bra på analgetika
eller orsaksrelaterad behandling.

• Väsentligt för prognosen att så snabbt som möjligt kunna återgå i normala
aktiviteter.

7



LÅNGVARIG SMÄRTA
• Definieras vanligen som smärta mer än 3 månader men syftar snarare på smärta som varat  

längre än förväntad läkning.

• Funktionshindret är större än vad skadan eller sjukdomen förklarar

• Komplex i de bakomliggande mekanismerna och svårare att behandla än akuta smärtor.

• Vidmaktshålls ofta av andra mekanismer än de som utlöste den

• Ofta kombinerat med central störd smärtmodulering och ett ändrat beteende som följd av
smärtan

8



• Intakt nervsystem men en funktionsstörning i regleringen av smärtsignaler!

Ökad smärtkänslighet och förändrad  

reaktion på exempelvis fysisk aktivitet.

• Central sensitisering - responsen på nociceptiva stimuli har ökat och innehåller en
kombination av fysiologiska och psykologiska mekanismer.

Centralt störd smärtmodulering (dysfunktionell smärta)



• Smärtan står inte i proportion till skadan

• Oförutsägbart mönster, oproportionerlig förvärring/förbättring

• Diffus/ej anatomiskt korrelerad yta för smärta eller palpömhet

• Psykosociala faktorer som negativa känslor, låg självkänsla, katastroftänkande, maladaptiva tankar,
rädsla och undvikande beteende

Smith et al 2012

Central sensitisering



• Störning i perifiera smärttransmissionen

• Nedsatt nociceptiv excitationströskel och ökad magnitud på nervimpulser!!

Lokalt ökad smärtrespons (primär hyperalgesi) eller
att smärta uppstår vid retningar som normalt inte skulle
gett upphov till smärta (allodyni)

• Wind-up- ju mer det känns ju mer fyrar det av

• Latenta nociceptorer aktiveras

Perifer sensitisering



• Motverkar sensitisering

• Nervsignaler från periferin, som förmedlar beröring, kan via  
interneuron hämma signalöverföringen i bakhornets synapser  
(gate control)

• Nedåtgående smärthämmande system från hjärnstammen verkar
på synapserna i ryggmärgens bakhorn:

Innefattar både opioida (endorfiner) och icke-opioida (bl.a. serotonin och  
noradrenalin) system och står under inflytande från hjärnan.

Hämmande smärtmekanismer



• När smärtsignalerna når talamus kopplas de om, en del banor når  
den somatosensoriska hjärnbarken- ger upphov till den väl  
lokaliserade smärtan

• Signalerna når äv. subcortikala områden och hjärnbarken för  
emotionell bearbetning = den emotionella smärtkomponenten

• Vid bearbetning av sensoriska signalerna i hjärnan kan  
smärtupplevelsen både förstärkas och försvagas av kognitiva och  
emotionella faktorer.

Smärtmekanismer som kan verka både  

hämmande och förstärkande
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Strålning och
kirurgi

Katastroftankar  
(ex rädsla för  

recidiv)

Urin
trängningar

Intensiva  
knipövningar

Ökad  
anspänning av  
bäckenbotten  

muskulatur

Muskelsmärta



Höna/ägg

Om alla dessa varierande patologiska processer underbygger hur smärta börjar
och fortsätter… Är det inte så viktigt vad som startade smärtan utifrån hur den

yttrar sig när den väl har blivit kronisk….



Fysioterapi och bäckenbottensmärta, EAU guidelines 2014

• Fysioterapi ska vara i första linjen vid bäckensmärta

• Finns triggerpunkter ska pressur eller nålbehandling användas först

• Biofeedback förbättrar utfallet av träning/ avslappning



Fysioterapi, mål

• Minska smärta genom manuella tekniker, hållningkorrektion

• Kombinera behandling med lokalbehandling

• Identifiera behandlingrefraktära områden, blockad? Botox?

• Ingen träning förrän man är säker på att det går att slappna av

• Eventuellt ökad fysisk aktivitetsnivå

• Undervisa



Patientundervisning

• Vad är det som gör ont, visa musklerna

• Hur man står, går andas, sitter, tränar

• Hur man kissar och bajsar

• Vad man äter och dricker

• Hur man har sex, masserar, smörjer, onanerar, använder hjälpmedel

• Hur man tränar bäckenbotten OCH SLAPPNAR AV

• Hur man tänker/hanterar skov/ förebygger katastroftänkande

• Strävar mot självständighet



Manuell behandling
Vanligt förekommande exempelvis vid

myofasciellt smärtsyndrom:
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• Inslag av triggerpunkter, intensivt ömma punkter  
oftast belägna i muskulatur varifrån en intensiv  
utstrålande smärta kan framkallas vid palpation

• Smärtan är oftast regional, t ex bäcken–ben

• Vid diagnostisering ska patienten ska kunna  
identifiera och känna igen den smärta som  
framkallas vid palpation av triggerpunkterna

• Brukar även gå att palpera spända ömmande band i  
de angripna musklerna

• Förekommer i muskler som utsätts för statisk arbete

• Palperas som hårda, intensivt ömmande  
punkter/knutor, ofta i kombination med en intensiv  
utstrålande (refererad) smärta

• Lokal ökad spänning

• Utlöst av syrebrist i musklen

TRIGGERPUNKTER



Övrig medicinsk och icke fysioterapeutisk behandling

• Farmakologisk behandling
Ex. Saroten (antidepressiva) eller gabapentin (antiepileptika)

• Invasiva behandlingsmetoder
Ex. Injektioner av Botulinumtoxin, Nervblockader

• Neuromodulering
Ex. Sacral neuromodulering, Pudendal neuromodulering



”Strålning, kirurgi och cytostatikabehandling kan ge långvarig  
bäckensmärta.”

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

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

(Citat från RCC:s vägledning för bäckenrehabilitering, kap. 6, avsnitt 6.1)



Stort tack för er  
uppmärksamhet!

Anna Lindgren, anna.lindgren@liu.se

Doktorand, Avd. Fysioterapi, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet/  

Leg. Fysioterapeut, Bäckensmärtsenheten, Universitetssjukhuset i Linköping

mailto:anna.lindgren@liu.se


Patientens lärande
- hur vet vi vad patienten förstått?

Lena Engqvist Boman

Leg ssk, med dr, pedagogisk utvecklare  

Sekt för omvårdnad, Institutionen NVS  

Processledare lärande

RCC Stockholm Gotland

Anna Hägglund  

Leg ssk, fil mag

Samordnande kontaktsjuksköterska  

Processledare prostatacancer

RCC Stockholm Gotland
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Påverkar lärandet

2019 Lena Engqvist Boman & Anna Hägglund

• Förväntningar

• Intresse

• Motivation

• Frivilligt

• Förkunskaper

• Förförståelse

• Viktigt

• Tydlighet



Påverkar lärandet

2019 Lena Engqvist Boman & Anna Hägglund

• Förberedelser

• Relevant information

• Lagom kunskapsnivå

• Språk

• Dialog

• Förtroende

• Passande kunskapsöverföring

• Passande lärstil

• Miljö



Patienter översköljs av information

Avsiktlig

2019 Lena Engqvist Boman & Anna Hägglund

Oavsiktlig



Patienterna kämpar för att förstå och hantera  

sin nya livssituation

Personlig  
erfarenhet

Förmåga

2019 Lena Engqvist Boman & Anna Hägglund

Förförståelse

Begrundande &  
Dialog

Drivkrafter



Patienterna döljer eller uttrycker sin  

förståelse

Dold Uttryckt

2019 Lena Engqvist Boman & Anna Hägglund



Hur vet vi att patienten har förstått?

2019 Lena Engqvist Boman & Anna Hägglund

• Genom att

– fråga vad som är mest relevant att förstå  
just nu

– be patient upprepa

– lyssna aktivt och återkoppla

– inte ta för givet att patienten förstår och vara
uppmärksam på den egna förförståelsen

– Saknas någon information

– Erbjud andra informationssätt



Att få information ≠ att förstå information

Från informationsgivande…

2019 Lena Engqvist Boman & Anna Hägglund



…till lärande

Information x bearbetning förståelse

delaktighet

2019 Lena Engqvist Boman & Anna Hägglund
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