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Förord 

Detta dokument är ett komplement till det nationella vårdprogrammet i äggstockscancer 

http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Aggstockscancer/. Dokumentet har 

framarbetats av regionens cancervårdsansvariga gynekologer och gynonkologer och är en 

lokal tillämpning av det nationella vårdprogrammet med riktlinjer för diagnostik, terapi och 

uppföljning. Dokumentet är utformat för att lätt kunna användas i klinisk praxis som PM på 

t.ex. en gynekologisk mottagning. För djupare diskussioner och litteraturreferenser hänvisas 

till det nationella vårdprogrammet. 

I arbetsgruppen har ingått: 

Kristina Aglund, ordförande, gynonkolog, Umeå. 

Ulrika Ottander, sekreterare, tumörkirurg, Umeå. 

Beatrice Lindell, gynekolog, Sunderbyn. 

Maria Palmquist, gynekolog, Sunderbyn. 

Maria Löfgren, gynekolog, Skellefteå. 

Åsa Heldestad, gynekolog, Örnsköldsvik. 

Eva-Karin Sjömäling, gynekolog, Sollefteå. 

AnnaKarin Johansson, gynekolog, Östersund. 

Anna de Flon, gynekolog, Östersund. 

Anna Palm, gynekolog, Sundsvall. 

Lotta Andrén, gynekolog, Sundsvall. 

Sara Strandberg, radiolog, Umeå. 

http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Aggstockscancer/
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1. Utredning av ovarialresistenser/cystor 

Premenopausala kvinnor 

1. En enkelrummig, ekofri och slätväggig cysta med max diameter 50 mm: Inga kontroller 

eller vid tveksamhet kontroll efter 4 månader. Om cystan vid 4-månaderskontrollen är 

oförändrad och symtomfri; ingen åtgärd. Kontroller avslutas. 

2. En enkelrummig, ekofri och slätväggig cysta på 50-70 mm: Kontroll om 3 mån. Om 

persisterande och/eller symptomgivande, operation, i första hand laparoskopiskt. Om 

cystan minskat <50 mm och är symptomfri avlutas kontroller. 

3. En enkelrummig, ekofri och slätväggig cysta >70 mm; operation. Preop CA125. Om 

RMI >200 utför CT thorax/buk. 

Flerrummiga cystor utan andra malignitetskriterier, dvs. tunnväggiga, följ riktlinjer 1-

3, baserat på totalstorlek. 

4. Endometriom; överväg operation vid symtom eller >50mm. Övriga följes med 

individanpassade kontrollintervall med hänsyn taget till endometriosen (cystan i sig 

behöver inte följas). Det är viktigt att endometriospatiener har en patientansvarig läkare. 

5. Andra cystor och solida tumörer, bilaterala cystor eller cysta med ascites bör opereras. 

CT thorax/buk och CA125 preoperativt. Beräkna RMI Hydrosalpinx och peritoneala 

cystor: Vid säker diagnos expektera. Inga kontroller. Vid osäker diagnos laparoskopi. 

Postmenopausala kvinnor 

1. En enkelrummig, ekofri och slätväggig cysta med största diameter <30 mm: Ingen åtgärd, 

inga nya kontroller. 

2. En enkelrummig, ekofri och slätväggig cysta 30 - 50 mm: Kontroll efter 4 och 12 månader 

varefter kontrollerna avslutas om cystan är mindre eller är oförändrad. CA125 vid 0 och 4 

månader. Om cystan ökar i storlek rekommenderas operation. 

3. En enkelrummig cysta >50 mm: Second opinion ultraljud och operation. CA125 

preoperativt.och beräkning av RMI. CT thorax/buk. Övervväg endometriebiopsi 

om uterus ska lämnas kvar. 

4. Alla andra cystor och tumörer, bilaterala cystor eller cysta med ascites: Operation. 

endometriebiopsi, CT thorax/buk och CA125 preoperativt. Beräkna RMI 

5. Hydrosalpinx och peritoneala cystor: Vid säker diagnos expektera och avsluta kontroller, 

vid osäker diagnos följ riktlinjer ovan. 

Gravida kvinnor 

1. 50-80 mm i max diameter: Expektera och kontrollera. 

2. Suspekta tumörer: Operation i andra trimestern. Tag Ca 125. Beräkna RMI. 

3. Cystor >80 mm: Ev. operation i andra trimestern. Tag Ca 125. Beräkna RMI. 

Risk of Malignancy Index (RMI) 

Om RMI översitger 200 skall operationen utföras av gynekologisk 

tumörkirurg. RMI= M x U x CA-125 



4 

Menopausstatus M=1 om premenopausal eller <50 år vid tidigare hysterectomi, 

M=3 om postmenopausal eller >50 år vid tidigare hysterectomi; 

Ultraljudsfynd U=1 om 0-1 poäng 

U=3 om 2-5 poäng enligt 

nedan, en poäng för vardera 

1. multicystisk, 

2. solida områden, 

3. ascites, 

4. bilaterala tumörer, 

5. intraabdominella metastaser. 

RMI kan användas för att med större säkerhet fastställa om en cysta är benign eller malign. 

RMI kan inte utesluta cancer men bör användas generellt vid preoperativ bedömning av 

kvinnor med oklar bäckenresistens/misstänkt ovarialcancer. RMI med brytpunkt på 200 kan 

med en sensitivitet på 71-89% och en specificitet på 92 % skilja mellan maligna och benigna 

bäckenresistenser. För avancerad ovarialcancer stadium II-IV är sensitiviteten högre, >96%. 

RMI-beräkningen är enkel att utföra och kräver endast gynekologisk standardutrustning. 
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2. Primärutredning 

Rekommendationer på utredning vid symtom som ger misstanke om ovarialcancer 

och/eller malignitetsmisstänkt adnex expansivitet. 

 Anamnes. 
 Klinisk status (lymfkörtlar, hjärta, lungor, buk, bröst, blodtryck) och 
gynekologisk undersökning inklusive per rectum palpation. 

 Ultraljud (vaginalt och eventuellt abdominellt). 

 Beräkna RMI (risk of malignancy index) och vid RMI > 200 och/eller 

malignitetsmisstänkt ultraljudsbild, oavsett RMI , bör adnexresistensen betraktas som en 

starkt misstänkt ovarial cancer. 
 Vid misstänkt avancerad ovarialcancer skickas omgående remiss till 
gynonkologiskt centrum för bedömning på MDK och ställningstagande till behandling. 

 Tumörmarkörer CA 125, CEA, och ev. CA 19-9 ev CA15-3. 

För premenopausala kvinnor < 40 år komplettera med provtagning för alfafetoprotein 

(AFP) och beta human chorionic gonadotrophin (beta-hCG). Spara ett fryst blodprov för 

eventuell kompletterande serum tumörmarkörer (se avsnitt tumörmarkörer). 

 Vid markörprofil CA 125/CEA kvot < 25 och/eller tarmsymtom eller om 
biopsi visat oklar histologi rekommenderas gastrointestinal utredning. 

 DT thorax-buk. 

 Pleurocentes och laparocentes med cytologi vid pleuravätska respektive ascites. 
 MRT kan vara ett alternativ om kontraindikation för kontrastförstärkt CT 
föreligger och utgöra ett komplement inför avancerad bäckenkirurgi. 

 Positronemissionstomografi (PET)-CT kan vara ett alternativ om 

kontraindikation för kontrastförstärkt DT föreligger, eller ett komplement om oklara 

fynd föreligger vid preoperativ DT. 

 För kvinnor med misstänkt avancerad ovarialcancer och som kommer att 

erbjudas primär kemoterapibehandling skall diagnosen ställas histologiskt. Om histologisk 

provtagning inte går att utföra bör malignitet bekräftas cytologiskt. 

 Om kemoterapi planeras starta utan histologisk diagnos bör kvinnan informeras 

om tänkbara vinster och risker med att starta kemoterapi. 

 Samtliga fall med misstänkt avancerad ovarialcancer bör diskuteras på 

multidisciplinär konferens. 

 Preoperativ utredning syftar till att kartlägga tumörutbredning, bedöma 

operabilitet och behov av samoperation med annan tumörkirurgisk kompetens (till 

exempel urolog, kirurg) samt att utesluta differential diagnoser. 
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3. MDK för patienter med gynekologisk cancer 

Förutsättningar: 

1. En fast tid varje vecka, fredagar kl. 11.00 i rondrum 2. 

2. Ronden är en beslutsrond. 

3. Vid ronden diskuteras alla patientfall med gynekologisk cancer där man misstänker att 

ytterligare en eller flera specialistkategorier, utöver gynekologiskt subspecialiserad 

kirurg, kommer att vara inblandad vid ett förestående kirurgiskt ingrepp (t ex 

kolonkirurg, urolog, kärlkirurg, plastikkirurg). Dessa fall kommer att tas upp först på 

ronden så att de inbjudna specialisterna därefter kan lämna ronden. 

4. Vid ronden diskuteras alla fall av avancerad gyn cancer där beslut ska tas huruvida det 

ska bli primärkirurgi eller primär cytostatikaterapi. Mycket viktigt med specificerad 

frågeställning. 

5. Skylta de fall där man inför kirurgi har tveksamheter om vad som beskrivs 

i röntgensvaret. 

6. Skylta de fall där man inför gynonkologisk terapi har behov av att en radiolog visar 

och går igenom bilderna 

7. Eftergranska men ej skylta de fall där information saknas i primärutlåtandet (dvs. 

dessa fall behöver inte tas upp på konferens eller visas på rond). I dessa fall skickas en 

eftergranskningsremiss där man också anger ” behöver ej skyltas på rond” under 

rubrik frågeställning. 

Deltagare: 

1. Radiolog 

2. Gynonkolog 

3. Gynekologisk subspecialist i tumörkirurgi 

4. Patolog 

5. Operationsplanerare 

6. Kontaktsjuksköterska 

7. Kolorektalkirurg vb 

8. Urolog vb 

9. ÖGI-kirurg vb 

10. Kärlkirurg vb 

11. Plastikkirurg vb 

12. Stomiterapeut vb 

13. Inremitterande läkare från annat sjukhus i regionen. 
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Genomförande: 

1. Patientfallet anmäls av gynekolog på NUS eller av gynonkolog senast kl. 11.00 

onsdag samma vecka med en skyltningsremiss till röntgen och en remiss till den i 

förekommande fall klinik därifrån expert behöver medverka (exv. kirurgkliniken). 

Obs! Viktigt ange datum för ronden på samtliga remisser! Fallet sättes upp på en lista 

av gynonkologens sekreterare. 

2. Anmälande läkare drar en kort anamnes på ronden och avslutar med vilken 

frågeställning som ronden har att besluta om. 

3. Anmälande läkare ansvarar för att rondens beslut journalförs. 

4. Kontaktsjuksköterska meddelar patienten rondbeslut och vidare planering. 

5. Radiolog ansvarar för att journalföra ev avvikelser från ursprungssvaret. 

6. Regionens doktorer inbjuds närvara via videolänk. 

7. Målet är att regionens läkare ska kunna deltaga aktivt i MDK. 

Kirurgiska frågeställningar vid MDK 

1. Överväxt på andra organ? (tarm, blåsa, kärl, uretärer). Här tar man ställning till 

vilka specialister som ska engageras i operationen och om det är tekniskt möjligt. 

2. Uretärens förlopp i förhållande till tumören? Här tar man ställning till huruvida 

uretärkateteruppläggning behövs. (Tar ca 1 timme extra på operation) 

3. Spridning till mjälte? Om mjälten behöver extirperas så ska pat vaccineras mot 

pneumococcer o haemifilus influense. 

4. Tumörutbredning vid kirurgiskt svåråtkomliga områden; runt arteria mesenterica 

superior, porta hepatis, infiltrativ tumörväxt i tunntarmsmesenteriet, inväxt i bukvägg 

5. Tumörväxt som kräver ventrikel/duodenumresektion/omfattande 

tunntarmstarmresektioner 

6. Massiv carcinosspridning på tunntarmsvägg och/eller omfattande pleurametastasering 

7. Extraabdominella metastaser (undantaget resektabla inguinala eller supraclavikulära 

lymfkörtlar) 

8. Massiv lymfogen spridning (lymfkörtelmetastaser ovanför diafragma, ovanför vena 

renalis nivå) 

9. Hematogen spridning (multipla/inoperabla metastaser i leverparenkym och/eller 

lungparenkym) 

Onkologiska frågeställningar vid MDK 

1. Patologiskt förstorade lymfkörtlar? Var? (så att de kan inkluderas i strålfält) 

relateras till kotkroppsnivå (övre och nedre gräns) vid paraaortala lymfkörtlar 

2. Avflödeshinder? Vidgade uretärer? Hydronefros? (behövs för stadieindelningen på 

cervixcancer) Tumörutbredningen? Finns växt i urinblåsan? Rectum? Parametrier? 

Vagina? I corpus? 

3. Spridning till lungor, lever, lymfkörtlar, skelett eller annat parenkymatöst organ? 

(behövs för att veta om vilken tilläggsbehandling/behandling man ska föreslå 

patient med ex vis corpuscancer – strål-, cytostatikabehandling eller hormoner) 

4. Spridning till lungor (pleuravätska), lever, lymfkörtlar, skelett eller annat 

parenkymatöst organ? Regress? Progress? Stabil sjukdom? (för att se om 
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cytostatikabehandling/hormonbehandling på ex vis ovarialcancer ska starta, fortsätta 

eller bytas till annan behandling) 

Cheklista över färdigställd utredning inför MDK (enl nat VP OvCa) 

- Anamnes 

- Klinisk status och gynekologisk undersökning 

- Ultraljud (vaginalt och eventuellt abdominellt) 

- Tumörmarkörer se separat avsnitt 

- Risk of Malignancy Index 

1. DT thorax-buk med iv kontrast 

2. Om operationsfall: MR nedre buk/lilla bäckenet med iv kontrast 
3. Oklara fynd alternativt kontrast ej möjligt: PET/CT-FDG utan eller med iv kontrast 

4. PAD/cytologi (även från pleuravätska och ascites i förekommande fall) 
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4. Kirurgi 

Kirurgiska rekommendationer enl. nationella vårdprogrammet: 

1. Ingrepp för kirurgisk stadieindelning bör ske enligt FIGO och utföras av 

gynekologisk tumörkirurg om tecken på avancerad ovarialcancer föreligger. 

2. En komplett kirurgisk stadieprocedur inkluderande pelvin och paraaortal 

lymfkörtelutrymning bör utföras vid presumtivt stadium I. Detta kan ske som ett två-

stegsförfarande. Lymfkörtelutrymning kan undvaras vid presumtivt stadium IA eller IB med 

grad 1, samt vid mucinös ovarialcancer stadium I (stadium IA-IC). 

3. Fertilitetsbevarande kirurgi kan erbjudas i selekterade fall med ovarialcancer stadium 

IA (efter komplett stadieindelning) med histologisk grad 1 eller 2. 

4. Vid avancerad ovarialcancer är målsättningen att utföra tumörreduktion till 

makroskopisk tumörfrihet. 

5. Om det vid primär kirurgi inte uppnåtts makroskopisk tumörfrihet bör fallet diskuteras 

på MDK (multidiciplinär konferens) för ställningstagande till intervall kirurgi, efter 3 (2-4) 

cykler med kemoterapi. 

6. Neoadjuvant kemoterapi kan erbjudas till selekterade patienter med stadium IIIC-IV. 

Ställningstagande till fördröjd primäroperation bör ske vid MDK efter 3 (2-4) cykler med 

kemoterapi. 

Kirurgiska principer för stadieindelning: 

 Medellinjesnitt (eller paramediansnitt) för god tillgänglighet till bukhålan. 

 Ascites/ buksköljvätska för cytologi. 

 Noggrann inspektion och palpation av alla peritoneala ytor och organ i bukhålan samt 

alla lymfkörtelstationer (para-aortalt, v. cava inferior inklusive området mellan a. 

mesenterica inferior och v. renalis, aa. och vv. iliaca communis, externa, interna och 

obturatorius). 

 Inspektion eventuellt med laparoskopi via öppen buk och palpation för bedömning av 

diafragmavalven och leverytan. 

 Multipla systematiska biopsier för stadieindelning; från högra diafragmakupolen (kan 

ersättas med cytologprov taget med borste), paracoliska rännorna, bäckenväggarna, 

fossa ovarii, blåsperitoneum samt fossa Douglasi. 

 Biopsi eller resektion av alla adherenser till tumören. 

 Biopsi eller extirpation av alla metastassuspekta förändringar inklusive patologiska 

körtlar. 

 Bilateral salpingo-ooforektomi samt total hysterektomi. 

 Omentresektion, eventuellt med mobilisering av colonflexurerna. 

 Lymfkörtelutrymning paraaortalt och på bäckenväggarna (indikation se nedan). 

 Utrymning av stora körtelkonglomerat om man därmed kan uppnå makroskopisk 

radikalitet. 

 Tarmresektion om det leder till makroskopisk radikalitet eller optimal tumörreduktion. 
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 Splenektomi om det leder till makroskopisk radikalitet eller optimal tumörreduktion. 

 Peritoneal stripping vid makroskopisk tumör på diafragman om det leder till 

makroskopisk radikalitet. 

 Appendectomi. 

Bakgrund 

Primär behandling vid ovarialcancer är kirurgi. Makroskopisk radikalitet är den faktor som är 

starkast associerad till patientens överlevnad. Noggrann preoperativ utredning samt modern 

anestesiologisk och kirurgisk teknik har under de senaste decennierna minskat 

operationsmortaliteten. Då kirurgin och den postoperativa vården vid avancerad ovarialcancer 

blivit allt mer omfattande krävs ofta multidisciplinär planering och samarbete. Detta sker via 

remiss till NUS där patienten sätts upp på en regional MDK. Därefter beslutas var och när 

kirurgin ska ske. 
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5. Kemoterapi 

Adjuvant kemoterapi vid tidig epitelial ovarialcancer (Stadium I) 

Stadium IA eller IB med grad 1-tumörer behöver ej genomgå lymfkörtelutrymning 

men övriga kirurgiska ingrepp för stadieindelning rekommenderas. Postoperativ 

adjuvant kemoterapi är inte indicerat. 

Vid stadium IC eller stadium IA-B grad 2-3 skall lymfkörtelutrymning utföras. I de fall 

lymfkörtelutrymning är kontraindicerat föreslås adjuvant kemoterapi med paklitaxel 

och karboplatin, 4-6 kurer beroende på riskgrupp. 

Stadium IA eller IB, grad 2, som genomgått radikal kirurgi och komplett kirurgisk 

stadieindelning, inklusive lymfkörtelutrymning, föreslås ingen postoperativ 

adjuvant kemoterapi. 

Övriga stadium I (grad 3 eller stadium IC), som genomgått kirurgisk stadieindelning inklusive 

lymfkörtelutrymning, rekommenderas adjuvant kemoterapi med karboplatin singel, 6 cykler. 

Kemoterapi vid primär avancerad ovarialcancer (stadium II-IV) 

Förstahandsvalet är karboplatin(Paraplatin
R
) (AUC 5) och paklitaxel (Taxol

R
)(175 mg/m2) 

intravenöst var 3:e vecka i 6 cykler. 

Alternativa förstahandsbehandlingar: 

 Intravenös docetaxel (Taxotere
R
) i kombination med karboplatin är ett alternativ för 

patienter med hög risk för neuropati 

 Intravenös pegylerat liposomalt doxorubicin (Caelyx
R
) i kombination med karboplatin 

är ett alternativ för patienter som inte kan erhålla taxan. 

 Veckovis paklitaxel tillsammans med karboplatin givet var 3:e vecka för selekterade 
fall. 

 Intraperitoneal kemoterapi rekommenderas inte utanför kliniska studier. 

Målinriktade läkemedel 

Bevacizumab (Avastin
R
) (7,5 mg/kg) kan ges till patienter där man ej kunnat operera 

makroskopiskt radikalt tillsammans med paklitaxel och karboplatin. Avastinbehandlingen 

fortsätter var 3:e vecka ca ett år efter avslutad kemoterapi. 

Man kan ge det tillsammans med kemoterapi vid 2:a, 3:e linjens behandling, 

osv. Man kan också ge Avastin som singeldrog mot ascitesbildning. 

Dosförslag och antiemetika 

Paklitaxel 175 mg/m2 på 3 timmar och karboplatin AUC 5 [AUC (25+GFR)] ges på 1 timme, 

var 3:e vecka, 6(-8) kurer 
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Premedicinering: betametason 8 mg, klemastin 2 mg, ranitidin 50 mg och tropisetron 5 mg, 

samtliga iv. 

Caelyx 30 mg/m2 på 1,5 timmar (1 timme fr o m kur 2) och karboplatin AUC 5 på 1 

timme, var 4:e vecka, 6(-8 (9)) kurer. 

Premedicinering: betametason 8 mg, tropisetron 5 mg båda iv. 

Docetaxel 60-75 mg/m2 på 1 timme och karboplatin AUC 5 givet på 1 timme var 3:e 

vecka, 6(-8) kurer. 

Premdicinering: T betametason 16 st kvällen före, 16 st morgon och kväll samma dag och 

16 st morgon och kväll dagen efter behandling samt tropisetron 5 mg iv. 

Veckovis paklitaxel 80 mg/m2, på 1 timme, dag 1, 8 och 15 tillsammans med karboplatin 

AUC 5 dag 1 på 1 timme, i en 3-veckorscykel, 6 kurer. 

Premedicinering: Före paklitaxel: betametason 8 mg, klemastin 2 mg och ranitidin 50 

mg, samtliga iv och tropisetron 5 mg före karboplatin. 

Avastin (bevacizumab)7,5 mg/kg Ingen premedicinering före 

Avastin. Prediktiva In-vitro tester av kemoterapi 

Rekommendation: Användning av laboratorietest av cytostatikakänslighet eller resistens för 

selektion av kemoterapi rekommenderas inte utanför kliniska studier. Gynonkologer ska 

rekommendera kemoterapi på basen av publicerade resultat i kliniska studier, patientens 

hälsostatus och preferenser. 

Behandling av återfall 

Kemoterapi 

Platinumfritt intervall är vägledande för terapival och patienter med recidiv av ovarialcancer 

bör diskuteras på multidisciplinär konferens, och/eller onkologisk terapikonferens. 

Vid recidiv med platinumfritt intervall > 6 månader föreslås i första hand behandling med 

karboplatin i kombination med Caelyx, eller paklitaxel, docetaxel eller gemcitabin (Gemzar). 

Vid recidivfritt intervall < 6 månader bör monoterapi med icke-platinum preparat användas 

i första hand. Kliniska studier bör uppmuntras. 

Antitumoral behandling vid enbart biokemiskt recidiv (stigande CA-125 utan symptom) 

rekommenderas inte utanför kliniska studier. 

Biverkningar och livskvalitet bör noga vägas emot möjlighet till behandlingseffekt. 

Recidivfritt intervall < 6 månader 

Veckovis Paklitaxel (+/- Avastin) eller Docetaxel 

Caelyx (pegylerat liposomalt Doxorubicin=PLD) (+/-Avastin) 
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Topotecan (Hycamtin) (+/- Avastin) 

Gemcitabin (Gemzar) 

Vinorelbin 

Oral cyklofosfamid 

Oral etoposid 

Förslag: 

Veckovis paklitaxel: 60-80 mg/m2 

Starta med behandling varje vecka med uppehåll var 4:e vecka. Utvärdera efter 9 kurer. Om 

det går bra... fortsätt med ytterligare 9 kurer osv. Går det bra en längre tid kan man glesa ut 

behandlingarna till uppehåll var 3:e vecka för att såsmåningom ge behandling varannan 

vecka. 

Premedicinering: betametason 8 mg, klemastin 2 mg och ranitidin 50 mg, samtliga iv Tolkat 

EKG före! 

Man kan ge Avastin 7,5 mg/kg varannan vecka, om man så vill och det ej är kontraindicerat. 

Caelyx 40 mg/m2 var 4:e vecka. Ges på 1,5 timmar första gången. Går det bra kan hastigheten 

ökas till 1 timme. Utvärdera efter 3 givna kurer. Fortsätt med ytterligare 3 kurer om det går bra. 

Utvärdera igen och om fortsatt bra ge ytterligare 2-3 kurer eller avsluta efter 6 kurer. 

Premedicinering: betametason 8 mg och ev tropisetron 5 mg båda iv. 

Man kan ge Avastin 7,5 mg/kg varannan vecka, om man så vill och det ej är kontraindicerat. 

Topotekan 1,5 mg/m2, ges på 30 min, 5 dagar i följd, var 3:e vecka. Utvärdera efter 3 givna 

kurer, om det går bra, fortsätt med ytterligare 3 kurer. Högst 6-9 kurer. 

Premedicinering: Betametason 4 mg och Ondansetron 4 mg båda iv. 

Veckovis topotekan 4 mg/m2, ges på 30 min, varje vecka med uppehåll var fjärde vecka. Följ 

”veckovis paklitaxel”. 

Premedicinering: betametason 8 mg och tropisetron 5 mg iv. 

Man kan ge Avastin 7,5 mg/kg varannan vecka, om man så vill och det ej är kontraindicerat. 

Gemcitabin (Gemzar) 600 – 750 mg/m2, ges på 30 min och Cispltin (Platinol) 20-30 mg/m2, 

ges på 1 timme, givet dag 1 och dag 8 i en 3-veckorscykel. 

Utvärdera efter 3 kurer och efter 6 kurer. Högst 8-9 kurer. 

Premedicinering: Betametason 8 mg och tropisetron 5 mg båda 

iv. Pre- och posthydrering. 

ANC dag 1 >= 1, 5; TPK >= 100 
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ANC dag 8 >= 1,0; TPK >= 75 

Platinol kräver GFR > 60 ml/min. 

Gemcitabin 1000 mg/m2, ges på 30 min och Irinotekan 100 mg/m2, ges på 1,5 timmar, givet 

dag 1 och dag 8 i en 3-veckorscykel. Premedicinering: Betametason 8 mg och tropisetron 5 

mg, båda iv före gemcitabin. Atropinsulfat 0,25 mg sc före och atropinsulfat 0,25 mg efter 

irinotekan (Campto). 

Recidivfritt intervall > 6 månader 

Karboplatin kombinerat med Caelyx, paklitaxel, docetaxel eller gemcitabin +/- Bevacizumab 

(Avastin). 

Trabektedin och Caelyx. 

Förslag: 

Caelyx 30 mg/m2 på 1,5 timme första gången och 1 timme de senare kurerna om det har gått 

bra och karboplatin AUC 5 på 1 timme, var 3:e vecka, 6-8 (9) kurer. 

Premedicinering: betametason 8 mg, tropisetron 5 mg båda iv. 

Paklitaxel 175 mg/m2 på 3 timmar och karboplatin AUC 5 ges på 1 timme, var 3:e vecka, 

6(8) kurer. 

Premedicinering: betametason 8 mg, klemastin 2 mg, ranitin 50 mg och tropisetron 5 mg, 

samtliga iv. 

Docetaxel 60-75 mg/m2 på 1 timme och karboplatin AUC 5 givet på 1 timme var 3:e vecka, 

6-8 kurer. 

Premdicinering: T betametason 16 st kvällen före, 16 st morgon och kväll samma dag och 16 

st morgon och kväll dagen efter behandling samt tropisetron 5 mg iv. 

Gemcitabin 1000 mg/m2 dag 1 och dag 8, ges på 30 min, och karboplatin AUC 4 dag1 (ej dag 

8), ges på 1 timme, i en 3-veckorscykel. 6-8(9). 

Premedicinering: betametason 8 mg och tropisetron 5 mg, båda iv dag 1 och betametason 8 

mg och tropisetron 2,5 mg (alt ondansetron 4 mg), båda iv, dag 8. 

Caelyx 30 mg/m2, på 1,5 timme första gången och därefter 1 timme och Trabektidin 

(Yondelis) 1,1 mg/m2, på 3 timmar var 3:e vecka. 6-8 (9) kurer. 

Premedicinering: betametason 8 mg och palonosetron (Aloxi) 250 mikrogram, båda iv. 

Endokrin och radioterapi 

T Tamoxifen 20 mg x 2, kan användas när patienten inte längre svarar på kemoterapi. 

Utvärdera efter 3 månader. 
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Radioterapi kan vara aktuellt på symptomgivande lokalt recidiv. 

Rekommendationer 

Kvinnor med stigande CA 125, som inte erhållit kemoterapi tidigare, bör handläggas i 

enlighet med nyupptäckt ovarialcancer inkluderande bild- och funktionsmedicinska 

utredningar och explorativ kirurgi. (Stadium I, ej cytostatikabehandlad) 

Om möjligt bör ett första recidiv verifieras histologiskt för att utesluta annan 

primärtumör. Indikationen för detta stärks med längden på det recidivfria intervallet. 

Standardbehandling vid recidiv av ovarialcancer är inte väl definierad varför patienter med 

recidiv som uppkommit efter PFI > 6 månader bör diskuteras på multidisciplinär konferens. 

Patienter med recidiv som uppkommit under primärbehandling eller med PFI < 6 månader bör 

diskuteras på onkologisk terapikonferens. 

Vid recidiv med platinumfritt intervall > 6 månader finns starkast evidens för återbehandling 

med karboplatin i kombination med paklitaxel. Karboplatin i kombination med Caelyx 

förefaller ha likvärdig effekt men med annan biverkningsprofil. Val av behandling styrs bland 

annat av tidigare respons på primärbehandling, tidigare och eventuell kvarstående 

biverkningar och patientens allmäntillstånd. Kombinationsbehandling med karboplatin och 

gemcitabin kan vara ett acceptabelt behandlingsalternativ även om evidensen är måttlig. 

Behandlingsplan 

Beskriv behandlingsplanen. 

Ex tre kurer cytostatika, utvärdering (se nedan). Om det gått bra fortsätt med ytterligare 3 

kurer. Utvärdera... Man kan ge 8-9 kurer i undantagsfall vid recidiv, om patienten får 

ytterligare krympning av tumören. 

Vid veckovis behandling: tänk 3 kurer som en hel kur, dvs utvärdera efter 9 kurer osv. 

Tumörutvärdering 

Man kan använda DT thorax/buk, MR bäcken, CA 125, kliniken, gynundersökning vaket eller 

i narkos samt vaginalt och ev. abdominellt ultraljud. 

Vid recidivbehandling: bestäm före behandlingsstart hur man ska följa patienten. Ska man 

följa med DT thorax/buk eller bara CA 125 tillsammans med klinik, gynundersökning, 

ultraljud. 

Vad är målet med behandlingen? Kuration?eller Palliation? 

Performance status enl. ECOG/WHO/Zubrod. 

0 – Asymptomatisk (Fullt aktiv, kan utföra alla aktiviteter som innan sjukdomen debuterade, 

utan restriktioner). 

1 – Symptomatisk men fullt rörlig (Begränsningar i fysiskt krävande aktiviteter men rörlig 

och kan utföra lättare arbeten. Till exempel lättare hushållsarbete, kontorsarbete). 
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2 – Symptomatisk, tillbringar mindre än 50 % av tiden i sängen under dagtid (Rörlig och kan 

ta hand om sig själv men kan inte utföra något arbete. Är uppegående mer än 50 % under 

dagtid). 

3 – Symptomatisk, är inte sängbunden men tillbringar mer än 50 % av tiden till sängs 

(Kapabel till begränsad självskötsel, ligger till sängs eller sitter i stol 50 % eller mer 

under dagtid). 

4 – Sängbunden (Kan inte utföra någon självskötsel) 

5 – Avliden 
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6. Borderlinetumörer 

Behandling 

 Borderlinetumör hos postmenopausal kvinna behandlas kirurgiskt efter samma 

principer som vid invasiv epitelial ovarialcancer med undantag av 

lymfkörtelutrymning. 

 Borderlinetumör hos kvinna med fertilitetsönskan behandlas med fertilitetsbevarande 

kirurgi (unilateral SOE eller vid bilaterala tumörer cystenukleation/ovarialresektion) 

samt kirurgiskt ingrepp för stadieindelning inkluderande buksköljvätska, 

omentresektion, multipla systematiska biopsier och appendektomi. 

 Vid invasiva implantat rekommenderas radikal kirurgi med noggrann genomgång av 

bukhålan och exstirpation av all synlig tumör som vid ovarialcancer. 

 Det finns ingen evidens för att rekommendera adjuvant kemoterapi, ej heller 

vid avancerat stadium av borderlinetumörer eller vid invasiva implantat. 

 Recidiv behandlas kirurgiskt: 

Vid tidigare fertilitetsbevarande kirurgi och fortsatt fertilitetsönskan utförs 

ånyo konservativ kirurgi om möjligt. 

Vid tidigare fertilitetsbevarande kirurgi och fullbordat barnafödande utförs 

radikal kirurgi 

Vid tidigare radikal kirurgi utförs tumörreducerande kirurgi som vid 

invasiv ovarialcancer men utan lymfkörtelutrymning 

Riskfaktorer 

 Invasiva implantat (ca 40% recidivrisk för serös tumör). Om 

invasiva implantat påträffas vid mucinös tumör ska 

metastaserande primär GI-tumör uteslutas. 

 Stadium II och högre (ca 25% recidivrisk). 

 Icke invasiva implantat (ca 20% recidivrisk). 
 Konservativ kirurgi (recidivrisken är 0-20% vid ensidig SOE, 12-

58% vid cystenuklation/ovarialresektion, 2,5-5,7 % vid radikal kirurgi). 

 Mikroinvasiv växt i ovarialstromat (ca 20% recidivrisk, 

ca35% om den är av typen mikropapilär). 

 Cystruptur. 

 Den prognostiska betydelsen av DNA-ploiditet är oklar. 

Uppföljning 

 Alla patienter med diagnosen borderline ska remitteras till 

gyn onkologen för riskvärdering och PAD eftergranskning. 

 Kvinnor med radikalt opererad stadium I-tumörer utan några riskfaktorer behöver inte 

kontrolleras. 

 Hos kvinnor med riskfaktorer görs kontrollerna varje halvår de första 5 åren, därefter 
årligen upptill 10 år. (Av de som får recidiv, får cirka 40 % recidiv inom 2 år, drygt 30 % efter mer 

än 5 år och 10 % recidiverar efter 10 år. ) 
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Bakgrund 

Borderline tumörer utgör 15-20 % av primära epiteliala ovarial tumörer. Omkring 55 % är av 

den serösa och 40 % av den mucinösa celltypen. Den ålderstandardiserade incidensen har i 

Sverige ökat från 1.0 till 5.3 per 100 000 kvinnoår från perioden 1960-1964 till 2000-2005 

motsvarande cirka 150 nya fall per år. Medianålder vid diagnos är 55 år, det vill säga cirka 7 

år yngre än kvinnor diagnosticerade med ovarialcancer. Borderlinetumörer utgör drygt en 

tredjedel av alla primära ovarialtumörer hos kvinnor yngre än 40 år. 

Den största litteratur-översikt om borderlinetumörer som publicerats omfattar 200 

publikationer och 7 589 kvinnor. I den rapporteras att 78.9% av borderlinetumörer 

diagnosticeras i stadium I FIGO-stadium och förekomsten av invasiva implantat vid diagnos 

är de starkaste prognostiska faktorerna vid borderlinetumörer. Borderlinetumörer har 

synnerligen god prognos med 5- och 10-års överlevnad på närmare 100% i stadium I och 

mellan 86-92% i FIGO-stadium III-IV. 

Borderlinetumörer är tämligen ofta en överraskningsdiagnos. Reoperation rekommenderas om 

inte komplett kirurgisk stadieindelning utförts primärt. Vid reoperation bör buksköljvätska tas 

för cytologi och vidare utförs en omentresektion, multipla systematiska provexcisioner i 

bukhålan och varierande grad av radikal kirurgi av genitalia på grundval av ålder och 

fertilitetsönskan. Vid oklarheter peroperativt om benign eller malign tumör hos en yngre 

kvinna görs hellre en reoperation efter definitivt PAD än ett initialt steriliserande ingrepp. 

Det finns otillräcklig evidens för att generellt rekommendera kompletterande kirurgi efter 

fullbordat barnafödande hos recidivfri kvinna som genomgått konservativ kirurgi. Även om 

risken för recidiv är högre utan kompletterande kirurgi så är majoriteten av recidiv fortsatt av 

borderline-typ. Rekommendationen är därför att avvakta till ett eventuellt recidiv uppkommer 

då prognosen generellt är mycket god. En del kvinnor önskar dock radikal kirurgi efter 

fullbordat barnafödande eller i samband med menopausen på grund av oro för framtida 

ovarialförändringar. 

Laparoskopiskt ingrepp rekommenderas vid reoperation mot bakgrund av mindre risk för 

adherenser och snabbare postoperativ återhämtning under förutsättning att ingreppet utförs av 

erfaren laparoskopist. Ansträngningar ska utföras för att undvika cystruptur eller tumörspill 

peroperativt vid alla typer av ovarialförändringar då sådan kan negativt inverka på prognosen. 

Om recidiv uppkommer efter konservativ kirurgi kan en likartad bedömning utföras som vid 

primärbedömningen om fertilitetsönskan kvarstår. Konservativ kirurgi kan ånyo utföras med 

fortsatta postoperativa kontroller. Är barnafödandet fullbordat bör radikal kirurgi utföras vid 

recidiv. Vid tidigare radikal kirurgi och recidiv av borderlinetumörer är det av stor vikt att all 

tumör exstirperas såsom vid invasiv ovarialcancer. 



19 

7. Ärftlig ovarialcancer 

 Anamnes avseende cancerhereditet tas på alla patienter som insjuknat i ovarialcancer. 

 Vid misstanke om ärftlig ovarialcancer bör patienten erbjudas remiss till cancergenetisk 

mottagning för utredning. 

 Remiss för ställningstagande till ny hereditetsbedömning av patient som gått på kontroller 

och som ej varit på bedömning de senaste 5 åren. 

 P-piller kan erbjudas mutationsbärare. 

 Profylaktisk kirurgi bör föregås av cancergenetisk utredning. 

Mutationsbärare rekommenderas profylaktisk bilateral salpingooforektomi efter 

avslutat barnafödande eller vid 40 års ålder. 

 Vid profylaktisk salpingooforektomi bör detta anges på PAD-remissen. 

 Efter profylaktisk operation skall kontroller upphöra. 

 Utifrån den begränsade litteraturen rekommenderas viss försiktighet men det förefaller 

som att hormonell substitution kan ges under 5 år, därefter bör en individualisering ske. 

 Vid Lynch syndrom rekommenderas HRT efter profylaktisk SOEB och hysterektomi. 
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8. Ovarialcancer markörer 

Tumörmarkören CA 125 vid epitelial ovarialcancer 

Ca 125 påvisas i 80 % av alla fall med icke-mucinös ovarialcancer, men förekommer inte i 

lika hög grad vid de mucinösa formerna där endsast 30-40% har förhöjda värden av CA 125. 

För avancerad ovarialcancer stadium III-IV är sensitiviteten hög > 95 %, medan känsligheten 

för tidig, lokaliserad ovarialcancer är 50-70 %. Provet ska tas preoperativt. Operationstraumat 

kan ge falskt förhöjda värden. Det preoperativa värdet betyder sannolikt inte något för 

prognosen däremot finns det prognostisk information i värdet taget postoperativt inför 

cytostatikabehandling. Patienter med CA-125 ≥65 U/ml har visat sig ha betydligt sämre 

prognos. CA-125 kan ses som ett värdefullt komplement till att följa behandlingen, framför 

allt hos postmenopausala kvinnor. Hos premenopausala kvinnor är CA-125 mera ospecifikt, 

det kan vara förhöjt såväl vid endometrios som andra inflammatoriska tillstånd. Human 

epididymal secretory protein (HE4) är en lovande markör som i framtiden kan komma att 

användas framförallt i kombination med CA 125. HE4 stiger ej vid endometrios varför det 

ev. kan vara värdefullt vid differentialdiagnostik 

Tillstånd med förhöjda CA 125-nivåer redovisas i Bilaga 2 i det nationella vårdprogrammet 

för äggstockscancer. 

Tumörmarkörer som kan komplettera CA 125 i preoperativ differentialdiagnostik 

Vid oklar bukmalignitet kan kvoten CA 125/ CEA vara av värde. En kvot på 25 eller över 

talar i viss mån för möjlig primärtumör i inre genitalia eller peritoneum. Påtagligt förhöjd 

CEA-nivå med endast lätt eller måttlig CA 125-stegring talar däremot snarare för 

gastrointestinalt ursprung (kvoten Ca 125/ CEA <25). Tolkningen måste göras med 

försiktighet och kan inte användas som underlag för diagnos. 

Icke-epitelial ovarialcancer 

Icke-epitelial ovarialcancer behandlas i ett separat vårdprogram. Då det preoperativt kan vara 

svårigheter att differentiera mellan epitelial och icke-epitelial ovarialcancer sammanfattas 

även de vanligaste tumörmarkörerna vid icke-epitelial ovarialcancer i detta vårdprogram. Vid 

preoperativ misstanke tas prover för dessa tumörmarkörer och kan med fördel frysas för 

senare analys. 

1. Germinalcellstumörer 

AFP, hCG, LD 

2. Gonadala stromacellstumörer 

Granulosacellstumörer; Östradiol, Inhibin B, 

(Testosteron) Sertoli-Leydigcellstumör; Testosteron 
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9. Uppföljning 

 Patienter som genomgått primärbehandling för ovarialcancer och är i komplett 

remission bör kontrolleras regelbundet var tredje till var fjärde månad de första två 

åren och därefter var sjätte månad under sammanlagt fem år. 

 Vid kontrollen bör en klinisk undersökning av lymfkörtlar, bröst, buk och 

vid symptom hjärta och lunga utföras samt gynekologisk undersökning 

inklusive rektalpalpation utföras. Gynekologisk ultraljudsundersökning kan 

ge tilläggsinformation. 

 Värdet av att regelbundet kontrollera CA 125 är tveksamt och bör undvikas. 

 CA 125 tas vid behandlingsavslut och vid tecken till recidiv. 

 Kontroll med bild- och funktionsmedicinska undersökningar utförs vid tecken till 

sjukdomsrecidiv. 

 Patienter som genomgått fertilitetsbevarande kirurgi följs med tumörmarkör, klinisk 

och gynekologisk undersökning inklusive gynekologisk ultraljudsundersökning. 

 För patienter som inte är i komplett remission vid avslutad primärbehandling blir 

uppföljningen med avseende på kontrollintervall och innehåll individualiserad. 
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10. Hormonsubstitution (HRT) efter avslutad primärbehandling 

 Patienter som efter genomgången primärbehandling hamnar i iatrogen prematur 

menopaus bör behandlas med hormonsubstitution. Detta medför ingen ökad risk för 

återfall eller försämrad överlevnad. Om patienten är hysterektomerad rekommenderas 

substitution med enbart östrogen. 

 På patienter med granulosacellstumörer (icke epitelial) där östrogen används som 

tumörmarkör kan det dock vara opraktiskt men ofarligt att ge HRT. 
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11. Utredning av återfall. 

 DT thorax och buk. 

 Inför recidivkirurgi rekommenderas PET-CT . 

 Vid klinisk misstanke om recidiv utan verifiering på DT kan PET-CT övervägas. 

 Verifikation av första recidiv histologiskt eller cytologiskt i möjligaste mån. 

 MRT för preoperativ kartläggning vid planering av avancerad bäckenkirurgi bör 

övervägas. 

 Patienter med ett första recidiv, i fall där förutsättning för kirurgi finns, bör diskuteras på 

multidisciplinär konferens. 

 Vid konstaterat recidiv tas kontakt med gyn onkolog och remiss skrivs vid behov. Längd, 

vikt och GFR ska finnas med på remissen. 

Sjukdomsrecidiv ska lokaliseras och verifieras kliniskt eller radiologiskt och 

histologiskt/cytologiskt innan terapi insätts. Enbart stigande markörvärden motiverar inte 

behandling, se avsnitt om behandling av återfall. Ambitionsnivån i recidivdiagnostiken avgörs 

av patientens förutsättningar i samråd med henne. 

Bild-och funktionsmedicinsk utredning vid recidiv 

ULTRALJUD 

Vid misstanke om recidiv kan ultraljud ge information framförallt om ascitesförekomst. För 

det mesta är andra metoder bättre för utvärdering av små och disseminerade metastaser. 

DATORTOMOGRAFI 

Vid klinisk misstanke på recidiv eller stigande CA 125-nivåer kan DT thorax-buk utföras, 

men om recidivkirurgi övervägs bör PET-CT utföras direkt. 

MAGNETRESONANSTOMOGRAFI 

MRT har ett begränsat värde för att påvisa recidiv, men kan komplettera DT eller PET-CT vid 

osäkerhet beträffande fynd eller om man närmare vill kartlägga recidivets förhållande till 

angränsande organ eller bäckenväggar om kirurgisk resektion övervägs. 

POSITRONEMISSIONSTOMOGRAFI, PET-CT 

PET-CT har stor potential att påvisa recidiv. Studier har visat att PET-CT har hög sensitivitet 

att påvisa recidiv vid stigande CA125. 

PET-CT är således användbart för patienter med symptom, stigande CA 125-värden och 

negativ DT- eller MRT-undersökning. Om man överväger recidivkirurgi, kan man direkt 

utföra PET-CT. Studier har visat att metoden kan modifiera val av behandling genom att 

demonstrera lokalisation och utbredning av recidivet. 

PET-CT kan också bli aktuellt vid ett sent recidiv utan tecken till spridning på DT, eftersom 

man då kan överväga kirurgi och inför sådan vill utesluta spridning. 
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12. Kirurgi vid recidiv 

Tumörreducerande kirurgi rekommenderas inte till patienter med recidiv inom 6 

månader efter avslutad primärbehandling. 

Patienter med recidiv som uppkommer mer än 6 månader efter avslutad primärbehandling bör 

diskuteras på multidisciplinär konferens. Selekterade fall kan erbjudas tumörreducerande 

recidivkirurgi om sannolikheten är stor för makroskopisk radikalitet. Dessa patienter bör dock 

i första hand erbjudas deltagande i en pågående klinisk studie. 
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13. Checklista för läkaren 

Checklista för läkarens roll i vården av svårt sjuka patienter 

. Alla svårt sjuka ska ha en specialistkompetent PAL. Om det är en icke-specialist som 
känner patienten bäst ska ansvaret delas med en specialistkompetent kollega. 

. Sammanställa all information och bedöma patientens tillstånd. 

. Vårdnivåbedömning (se nedan). 

. Informera patienten och anhöriga. 

. Dokumentera. Om patienten vårdas inneliggande ska daganteckningar föras med 
tydlig planering (särskilt viktigt inför helger). 

. Brytsamtal ska dokumenteras på särskild plats i journalen. 

. Feedback till personal. 

Vårdnivåbedömning 

1. Fulla insatser; innebär att alla sjukvårdsmässiga insatser ska sättas in. 

2. Fulla insatser på avdelningen; innebär att all behandling som kan ges på en 

vårdavdelning ska ges (exv. antibiotika, vätsketerapi, sondmatning) 

3. Palliativa insatser på vårdavdelningen (innebär att all livsuppehållande behandling 

sätts ut och vården inriktas på att enbart lindra patientens symtom) 

4. Punkt 1-3 bör kompletteras med punkt 5-8 för att det skal bli tydligt vilken vårdnivå 

som är adekvat. 

5. HLR eller ej HLR 

6. IVA-vård eller ej IVA-vård 

7. Respiratorbehandling eller ej respiratorbehandling 

8. MIG team eller ej MIG team (innebär att ett mobilt IVA-team kan kopplas in för att 

ge råd om tillfälliga intensivvårdsinsatser. Patienten behöver då inte nödvändigtvis 

flyttas till en intensivvårdsavdelning) 
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14. Checklista för praktiska övervägande 

 Smärta 

 Ångest 

 Depression 

 Illamående 

 Rosslighet 

 Andnöd 

 Elektrolytrubbning 

 Obstipation 

 Diarré 

 Svamp 

 Dyspepsi 

 KAD 

 Ascites 

 Pleuravätska 

 Ileus 

 Infart 

 Kurator 

 Brytsamtal 

 Onkologkontakt 

 Intyg (sjukintyg, närstående intyg) 

 Hemsjukvård 

 Hospis 

 Dödsbevis och dödsorsaksintyg 

 Palliativregistret 

Läs även nationella riktlinjer för palliativ vård: 

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

Lilla smärtis, Axelsson 

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

