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KAPITEL 1 

Inledning 

SKL fick 2016 medel för att förbättra omhändertagandet av biverkningar av 
bäckencancerbehandling. En nationell arbetsgrupp bestående av regionala projektledare har 
tillsatts. Regionala projektledare har i uppdrag att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och 
omhändertagande av besvär i lilla bäckenet som följd av cancersjukdom och behandling samt 
insatser för behandling, omvårdnad och rehabilitering. Som ett resultat av projektet byggs nu 
strukturer för omhändertagande i regionerna. För information om hur man kommer i kontakt 
med dessa, se respektive Regionalt cancercentrums webbsida. 

1.1 Vilka problem vill vi adressera? 

Funktionella besvär efter cancer i bäckenet är vanligt till följd av behandling för vissa 
cancerdiagnoser: tarmcancer, urinblåsecancer, gynekologisk cancer samt cancer i manliga 
könsorgan. Funktionella besvär kan uppstå även vid och efter sarkom i bäckenregionen och efter 
viss typ av behandling för blodcancersjukdomar. Biverkningar av operation, cytostatika eller 
strålbehandling kan ge besvär från bland annat tarm och urogenitala organ.  

1.2 Vad är detta dokument till för? 

Den här vägledningen riktar sig till vårdpersonal som möter patienter som behandlats för någon 
av ovanstående diagnoser. Den syftar till att konkret ge stöd för handläggning av symtom och 
besvär som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet.  

De symtom som beskrivs är olika vanliga beroende på den aktuella diagnosen och vilken 
behandling patienten fått. Vägledningen är avsedd att kunna användas oavsett detta. Det 
förutsätter att man har eller samarbetar med någon profession som har en grundkunskap om 
patientens specifika diagnos och behandling. Var och en måste utgå från sin egen kliniska 
erfarenhet och kunskap. Notera också att det också kan finnas regionala eller lokala riktlinjer att 
förhålla sig till. Vägledningen är inte avsedd att ersätta dessa. 

Komplikationer kan uppstå under eller i anslutning till cancerbehandling, vara kvarstående men 
efter behandling, men även uppstå, kvarstå och accentueras en lång tid efter avslutad behandling. 
Patienter kan söka för besvär i cancervården men också i primärvård. 

Då patienter som har någon av ovanstående cancersjukdomar i anamnesen söker vård för mag-
tarmbesvär, sexuella problem, svullnad eller smärta bör man efter att först ha uteslutit återfall i 
cancersjukdomen alltid överväga om det kan röra sig om följdsjukdomar efter genomgången 
behandling.  
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Funktionella besvär efter cancer i lilla bäckenet ska inte negligeras. Det finns goda möjligheter att 
erbjuda patienter behandling och hjälp. Problemen är inte sällan handikappande, påverkar 
livskvalitet i stor utsträckning och kan ge exempelvis minskad eller helt förlorad arbetsförmåga, 
avsevärt störd sömn och psykiska problem. Därför är det mycket angeläget att patienter får 
adekvat hjälp. Om besvären inte kan behandlas helt kan de oftast lindras och patienten kan alltid 
erbjudas hjälp att hantera dem. 

1.3 Så läser du vägledningen 

Vägledningen är uppdelad i olika problemområden. Respektive område eller avsnitt inleds med 
en kort orienterande sammanfattning, ”viktigt att veta”.  

Därefter följer flödesscheman över diagnostik och behandling, följt av textavsnitt kring 
diagnostik och behandling.  

Sist finns bakgrund och orsaker för den som vill fördjupa sig i detta. 

1.4 Nationell arbetsgrupp 

Maria Hellbom har varit ordförande och nationell projektledare. 
Anette Lundqvist, Regionalt cancercentrum Norr  
Jessica Nordlander, Erika Sohtell och Louise Bohr Mordhorst, Regionalt cancercentrum Uppsala 
Örebro  
Annika Sjövall, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland 
Ulrika Odelram-Wiréen, Regionalt cancercentrum Sydöst 
Karin Bergmark, Regionalt cancercentrum Väst 
Björn Ohlsson, Regionalt cancercentrum Syd 
 

Till arbetsgruppen har adjungerats specialister och experter inom de olika områden som berörs. 
Annica Holmqvist, överläkare i onkologi och gynekologisk onkolog, Universitetssjukhuset i 
Linköping har bidragit i flera olika avsnitt. 

Grundtexten till kapitlet om lymfödem är skrivet av Annica Holmqvist, överläkare Onkologiska 
kliniken Linköping. Kapitlet om lymfödem har omarbetats av Heléne Öberg, leg fysioterapeut 
och lymfterapeut, regional patientprocessledare för cancerrehabilitering, RCC Syd och Åsa 
Sandström, leg fysioterapeut och lymfterapeut, rehabiliteringskoordinator, Cancercentrum, 
Norrlands Universitetssjukhus. 

Karin Johansson, leg fysioterapeut, MSc, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet 
har bidragit med synpunkter på avsnittet om lymfödem. Avsnitten om hudinfektioner och 
fettsugning vid lymfödem har granskats och kompletterats av Håkan Brorsson, överläkare och 
docent, Lymfödemcentrum, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet. Lotta 
Renström Koskela, överläkare urologi, Karolinska universitetssjukhuset, har bidragit till kapitlet 
om urologiska besvär. 
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Avsnitt om sexuell hälsa har kompletterats och omarbetats av Else-Marie Rasmusson, 
rehabiliteringskoordinator RCC Syd, leg sjuksköterska och med lic, Karin Eriksson, Centrum för 
cancerrehabilitering, Stockholm, leg sjuksköterska, och Jessica Wihl, överläkare i onkologi, 
medicinsk rådgivare, RCC Syd. Till det och till avsnitt om genital påverkan vid graft versus host 
disease har Eva Smith Knutsson överläkare, klinisk sexolog, Norra Älvsborgs Länssjukhus, 
Trollhättan, doktorand vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, bidragit. Därutöver 
även Eva Mossberg, Rehabiliteringskoordinator, regionalt cancercentrum syd. Leg barnmorska. 

Dagmar Westerling, överläkare vid Smärtcentrum, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i 
Kristianstad och Gunnar Eckerdal överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, har 
bidragit med synpunkter på avsnitt om smärta. 
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KAPITEL 2 

Populärvetenskaplig 
sammanfattning 

Behandling för cancer kan ge upphov till kroppsliga problem under själva behandlingen. 
Problemen kan finnas kvar när behandlingen är klar. Ibland blir problemen bättre och ibland 
sämre ju längre tid som går efter behandlingen. Problemen kan också uppstå en tid efter att 
behandlingen är avslutad, ibland flera år senare. 

Orsaken är oftast den behandling man har fått – operation, strålning eller cellgifter – och inte 
själva cancersjukdomen.  

Den här vägledningen handlar om hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska problem 
som patienter kan få efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen. 
Problemen kan också komma efter stamcellstransplantation, en behandling av blodcancer.  

Problemen kan se olika ut och vara olika svåra:  

 Man kan läcka urin eller avföring, ha problem med diarré, förstoppning, gaser eller smärtor 
och värk i magen.  

 Man kan få svullnader, så kallat lymfödem, i någon kroppsdel nära där man har blivit 
opererad eller strålad.  

 Man kan få värk och smärta, stickningar, sveda eller känslig hud som svider och spricker.  

 Sexlivet kan påverkas. Det handlar både om lust och förmåga, och kan drabba både 
kvinnor och män. 

 

De här problemen går ofta att behandla. Om de inte försvinner helt kan man oftast lindra dem 
och få hjälp till ett bra vardagsliv.  

Om man får problem är det viktigt att ta upp dem med sin läkare, och talar om att man har 
behandlats för cancer. 
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KAPITEL 3 

Mag-tarmbesvär 

3.1 Viktigt att veta 

 Cancerbehandling påverkar ofta mag-tarmfunktionen. Orsakerna kan interagera och skapa 
en komplex situation. Många patienter har därför flera besvär samtidigt.  

 Upp till 80 % av de som strålbehandlats mot bäckenet får kroniska förändringar i mag-
tarmkanalen. Många upplever att besvären försämrar deras livskvalitet. 

 Kirurgi mot bäckenorgan kan ge ändrad tarmfunktion, framför allt efter resektion av 
rektum. 

 Cytostatika skadar cellerna i mag-tarmkanalen, vilket kan leda till bl.a. inflammation, diarré 
och ödem. 

 Kostvanor och psykologiska faktorer som oro och stress kan också påverka mag-
tarmfunktionen. 

 Patienten måste vid behov få tillgång till inkontinensskydd och man bör vara generös med 
förskrivning av sådana. 

3.2 Generell bakgrund och orsaker  

Studier har visat att upp till 80 % av patienterna som behandlats med strålbehandling mot 
bäckenet får kroniska förändringar i mag-tarmkanalen och ca 50 % uppger att besvären påverkar 
deras dagliga aktivitet och livskvalitet [1]. Kroniska förändringar i tarmfunktionen orsakas av en 
inflammatorisk process men också av fibros och atrofi av tarmslemhinnan som kan förvärras 
över tid. Detta kan leda till en minskad elasticitet och försämrad funktion av tarmen [2]. 

De vanligaste orsakerna till mag-tarmbesvär hos patienter som fått strålbehandling mot bäckenet 
är bakteriell överväxt på tarmen (38 %) gallsaltsmalabsorption (21 %), sekundär laktosintolerans 
(50 % övergående, 5 % bestående) och pankreasinsufficiens 5 % [1, 3]. 

Sammantaget finns många behandlingsrelaterade orsaker och mekanismer bakom mag-
tarmbesvär, och dessa kan interagera och skapa en komplex situation. Flera av besvären kan alltså 
förekomma samtidigt. 

Enbart kirurgi mot bäckenorgan kan resultera i ändrad tarmfunktion, framför allt när man utfört 
resektion av rektum.  

Cytostatika påverkar inte bara cancerceller utan även normala celler i kroppen. De celler i 
kroppen som tar mest skada är celler som delar sig snabbt, t.ex. de celler som finns i mag-
tarmkanalen. Skadorna ger upphov till inflammation, ödem, ulceration och atrofi [4].  

Cytostatikarelaterade akuta biverkningar från mag-tarmkanalen är vanliga och ger symtom som 
blåsor i munnen, inflammerat tandkött, illamående, kräkningar och diarréer. Vid behandling med 
5-FU och irinotekan drabbas ca 50–80 % av akuta diarréer och vid högdosbehandling med 
cytostatika i samband med benmärgstransplantation får i stort sett alla patienter mag-
tarmbiverkningar [3, 5].  
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Studier på långtidseffekter på tarmfunktion efter cytostatikabehandling saknas och mekanismerna 
bakom kvarstående problem är inte fullt ut kända. Tänkbara skador på tarmen efter 
cytostatikabehandling kan vara en obalans i tarmens mikroflora, bristtillstånd p.g.a. skador i 
tarmslemhinnan, påverkan på tarmens rörlighet som troligen orsakas av skador på det enteriska 
nervsystemet eller GI hormonsekretionen [3]. 

Adderar man kirurgi till strålbehandling mot lilla bäckenet uppstår fler skador som kan ge en 
ändrad tarmfunktion. 

Förutom behandlingsrelaterade faktorer finns andra faktorer som orsakar mag-tarmbesvär och 
som inte är kopplade till cancersjukdomen och strålbehandling: inflammatorisk tarmsjukdom, 
laktosintolerans, biverkningar av mediciner och hypertyreos. Kostvanor generellt samt 
psykologiska faktorer som oro och stress kan också inverka på mag-tarmfunktionen. 
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3.3 Översikt 

Utredning vid mag-tarmbesvär 
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3.4 Generell utredning  

Tänk hela mag-tarmkanalen vid bedömning. Även övre delarna av tarmen, galla, pankreas och 
magsäck kan påverkas. 

En skadad tunntarm kan ge upphov till en rad olika bristtillstånd. Vid stora eller långvariga mag-
tarmbesvär bör därför följande utredas: 

 blodstatus 

 järnstatus 

 B12 

 folsyra 

 TSH 

 T4 

 D-vitamin  

 ca-jonaktivitet. 

3.5 Generell behandling 

Vid ordinationer är det alltid viktigt med tydlig muntlig och skriftlig information om hur 
patienten ska använda exempelvis mediciner. Säkerställ alltid att patienten har förstått 
informationen och följ alltid upp hur det har fungerat. Tänk på att flera kompetenser i det 
multidisciplinära teamet såsom uro-/tarmterapeut, dietist, fysioterapeut, med flera involveras 
tillsammans med behandlande läkare. 

3.5.1 Inkontinensskydd 

Patienten måste vid behov få tillgång till inkontinensskydd och man bör vara generös med 
förskrivning av sådana. Det finns flera sorter varav några luktreducerande. Erbjud gärna 
patienten att prova olika varianter. Distriktssköterska eller sjuksköterska med speciell licens kan 
förskriva sådana. Man bör på varje mottagning som handlägger patienter med bäckencancer se till 
att det finns sjuksköterska som får förskriva inkontinensskydd. 

3.5.1.1 Analplugg 

Analplugg kan hjälpa vissa patienter med avföringsinkontinens. Den förs in som ett stolpiller och 
kan användas i upp till 12 timmar för att förhindra okontrollerat läckage av avföring. Analplugg 
hjälper främst mot små passiva läckage och en del patienter upplever visst obehag av pluggen så 
den tolereras inte av alla. Inom flera landsting får analplugg endast förskrivas av uroterapeuter. 

3.5.2 Hudskydd 

För patienter med fekal inkontinens är det viktigt att skydda den perianala huden. Tvättning bör 
ske med mild tvål med pH 5,5 eftersom vanlig tvål med högre pH lättare kan skada huden. 
Huden skyddas sedan med hudskyddsfilm eller barriärkräm. Under kortare perioder kan kräm 
med antimykotiskt medel i kombination med mild kortikosteroid behövas. Vid svårbehandlade 
besvär bör patienten remitteras till dermatolog. 



 REGIONALA CANCERCENTRUM  
 

13 

3.5.3 Symtomlindrande medicinering 

Mot lös avföring, läckage och trängningar kan antidiarroikum provas: Loperamid 2 mg vb, max 
8 st/dygn. Börja med 1–2 tabletter 30 minuter före måltid. Om nattliga trängningar 2 tabletter 
före sänggåendet. Var observant på förstoppning, sänk då dosen. Tablett Dimor® kan delas, om 
en hel tablett ger förstoppning. Loperamid också användas profylaktiskt för att hålla tarmen lugn 
inför t.ex. biobesök, middagar eller promenader. I enstaka svåra fall kan man överväga att höja 
dosen något ytterligare. 

Bulkmedel såsom Inolaxol®, Vi-Siblin® eller Lunelax®: Starta med 1–2 doser per dag, kan ökas 
till 3 doser per dag vid behov. Bulkmedel ger avföringen en bra konsistens som är lätt att tömma. 
Informera patienten om att hur medlet ska tas och att använda det under en längre period 
(4-6 veckor). Undvik osmotiska preparat såsom laktulos och makrogol, då det ofta försämrar 
diarréerna istället för att binda ihop avföringen vilket är den önskade effekten. 

Vid ofullständig eller fragmenterad avföring trots ovanstående medicinering, ordinera 
minilavemang, t.ex. Resulax®, för effektivare tarmtömning. 

Vid besvärande gasbildning: Dimetikon (Minifom®) 200 mg, 3–4 kapslar per dag, ingen övre 
dosgräns. 

Vid kolikartade buksmärtor kan spasmolytika prövas, i första hand i form av Papaverin®, 
2-3 tabletter tillfälligt. I andra hand ges Egazil® (0,2 mg, 2–3 tabletter per tillfälle). Vid kraftiga 
smärtor kan man ge Spasmofen® i form av ½–1 stolpiller. 

Komplement till ovanstående bör vara remiss till dietist för individuell bedömning och kostråd. 

3.6 Knipsmärtor i magen 

3.6.1 Bakgrund och orsaker 

Patienter som fått strålbehandling mot bäckenet (med eller utan cytostatika) kan få besvär med 
knipsmärtor i magen.  

Behandlingsråden är till viss del samma som man brukar använda vid irritable bowel syndrome (IBS). 

3.6.2 Symtom 

Knipsmärtor i magen, oftast vid matintag eller defekation.  

3.6.3 Utredning 

Uteslut i första hand annan orsak till buksmärtorna såsom recidiv eller mekaniskt tarmhinder. 

3.6.4 Symtomatisk behandling 

T Egazil® depot 0,2 mg 1–2 x 2. Detta är en medicin som man tidigare använde vid magsår som 

även har visat sig ha en smärtlindrande effekt hos patienter med knipsmärtor i magen.  
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Orala droppar Iberogast® (receptfritt) 20 droppar 3 ggr/dag. Används mest hos patienter med 
knipsmärtor och en tidigare historia av IBS-problematik. Iberogast® är ett växtbaserat läkemedel 
för lindring av symtom vid känslig mage och tarm (funktionell dyspepsi och IBS) såsom 
uppkördhet, magknip, smärta eller brännande känsla i övre delen av magen [6]. 

Kapslar probiotika (receptfritt). Detta är naturliga mjölksyrabakterier som avser att stabilisera 
bakteriefloran i tarmen. Finns receptfritt på apoteket. Vissa patienter upplever förbättring av 
detta och det kan tas oavsett övrig medicinering. 

T amitryptilin 10 mg x 1 till natten. Används vid lite mer uttalade besvär med knipsmärtor i 
magen. Ett observandum är att denna medicin kan ha en motilitetshämmande effekt på tarmen 
och försiktighet bör vidtas hos patienter med subileus/ileus-besvär. 

T Papaverin® 40 mg x 3. Används vid mer uttalade besvär med knipsmärtor i magen. Motverkar 
kramp i mag-tarmkanalen genom att direkt påverka muskelcellerna i den glatta muskulaturen så 
att de slappnar av. Bör användas med försiktighet vid subileus/ileus-besvär. 

3.7 Bakteriell överväxt på tunntarmen  

3.7.1 Bakgrund och orsaker 

Bakteriell överväxt på tunntarmen definieras som en stor mängd bakterier i tunntarmen [7]. 
Bakterierna orsakar en inflammatorisk reaktion i tunntarmen vilket ger symtom som gaser, känsla 
av uppblåsthet, smärta, steatorré, avföringsinkontinens och diarré. Det är vanligt med vitamin 
B12-brist, då bakterierna i tarmen konsumerar vitamin B12. Man ser oftast även en förhöjd halt 
av folat då bakterierna producerar folat som nedbrytningsprodukt i tarmen. Illaluktande gaser är 
ett vanligt symtom vid bakteriell överväxt på tunntarmen.  

Bakteriell överväxt på tunntarmen orsakar diarré hos 27–45 % av patienterna som får 
strålbehandling mot bäckenet, och ca 15 % har kvarstående besvär även efter avslutad behandling 
[1]. Också hos ca 50 % av patienterna som får cytostatika ses bakteriell överväxt [8]. Bukkirurgi 
samt behandling med protonpumpshämmare kan också leda till bakteriell överväxt [9, 10].  

3.7.2 Symtom 

 Gaser 

 Uppblåsthet 

 Smärta 

 Steatorré 

 Faecesinkontinens  

 Diarré  

3.7.3 Utredning 

Ett enkelt test för att ställa diagnosen är utandningstest för vätgas.  

Oftast behandlar man dessa patienter ”ex juvantibus” med antibiotika under en kort period  
[9, 11] och utvärderar sedan effekten.  

För en säker diagnos görs gastroskopi med odling på duodenalaspirat. 
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Teknik vid duodenalaspirat: 
1. Spola in 100 ml steril koksaltlösning i duodenum via gastroskopet följt av 20 ml luft för att 

tömma kanalen. 
2. Vänta 10–20 sekunder och aspirera därefter 20 ml vätska i steril spruta och skicka aspiratet 

till odling. 

3.7.4 Behandling 

Behandling med metronidazol eller ciprofloxacin har visat en god terapeutisk effekt varför dessa 
antibiotika är förstahandsval idag [11].  

 T metronidazol 500 mg x 3 i 10 dagar 

 T ciprofloxacin 500 mg x 2 i 10 dagar  

 Vid allergi: T doxycyklin 100 mg i 10 dagar 

3.8 Gallsaltsmalabsorption  

3.8.1 Bakgrund och orsaker 

Hos friska individer absorberas över 95 % av gallsalterna i terminal ileum (nedre delen av 
tunntarmen). Gallsaltsmalabsorption förekommer hos 50–83 % av de patienter som fått 
strålbehandling mot bäckenet [1].  

Gallsaltsmalabsorption definieras som en defekt i den entero-hepatiska cirkulationen vilket leder 
till en ökad mängd gallsyror i tjocktarmen [12]. Det finns olika orsaker till gallsaltsmalabsorption: 

 minskad förmåga att absorbera gallsalter 

 överproduktion av gallsalter vilket gör det svårt för terminal ileum att absorbera alla 
gallsalter 

 snabb passage i tarmen vilket försvårar upptaget av gallsalter i ileum.  
 

När gallsalterna hamnar i tjocktarmen ger det upphov till en inflammatorisk reaktion och vattniga 
diarréer. Patienter med mild gallsaltsmalabsorption får oftast lösare avföring och patienter som 
har svår gallsaltsmalabsorption har oftast steatorré.  

En oförmåga att ta upp gallsalter leder till försämrad förmåga att absorbera både fett och 
fettlösliga vitaminer, såsom vitamin A, D, E och K. Även magnesiumbrist är vanligt. Obehandlad 
gallsaltsmalabsorption kan leda till en ökad risk för gallsten och njursten liksom B12-brist. 

3.8.2 Symtom 

 Lös avföring vid mild gallsaltsmalabsorption.  

 Steatorré vid svår gallsaltsmalabsorption. 

3.8.3 Utredning 

Diagnos ställs oftast ”ex juvantibus” genom att prova att behandla med gallsaltsbindare. Ett 
diagnostiskt SeHCAT-test är sannolikt underanvänt. 



REGIONALA CANCERCENTRUM  
 

16 

3.8.3.1 SeHCAT-test 

75SeHCAT är en isotopmärkt syntetisk gallsyra som intas peroralt och basal isotopaktivitet mäts 
då med gammakamera. Efter en vecka görs en ny mätning och andelen kvarvarande isotop 
beräknas. En retention på < 10 % anses patologisk. Får ej utföras på gravida, vid leversvikt eller 
gallstas. 

3.8.4 Behandling 

Serumlipidsänkande läkemedel. Patienter som står på gallsyrabindande läkemedel under lång tid 
kan drabbas av brist på fettlösliga vitaminer, vilka därför ska kontrolleras vid mångårig 
behandling. 

Cholestagel® 625 mg. Startdos 3 tabletter två gånger dagligen i samband med måltid eller 6 
tabletter en gång per dag i samband med måltid. Maximal rekommenderad dos är 7 tabletter per 
dag. Somliga patienter upplever mindre biverkningar av Cholestagel® jämfört med Questran® 
och Lestid®. Cholestagel subventioneras dock endast vid familjär hyperkolesterolemi. 
Alternativt dospulver Questran® 4 mg ½–1 x 1 upp till 4 mg x 2. En del patienter får 
biverkningar i form av magknip, illamående och förstoppning varför det är lämpligt att trappa 
upp behandlingen med Questran®: först ½ påse i 1 v och sedan öka till 1 påse/dag. För att 
uppnå bättre effekt kan man prova att inta pulvret till natten. Tänk på att efterhöra samtidig 
behandling med warfarin, digoxin, Levaxin® eller metformin då behandling med Cholestagel® 
kan interagera och minska/öka effekten av dessa läkemedel. 

Alternativt Lestid® 1 g 3–4 kapslar vid större måltid, 2 kapslar vid mellanmål, eller dospåse 
Lestid® 5 g 1/2 påse per dag initialt som kan ökas upp till 30 g per dag. Dosen bör ökas gradvis 
för att minska risken för mag-tarmbiverkningar. Inga kända läkemedelsinteraktioner finns för 
detta preparat. 

Man kan även prova att kraftigt reducera fettintaget via kosten. Detta bör alltid ske i samråd med 
dietist. Intaget av fett bör då inte överstiga 60 g/dag. Vid svår gallsaltsmalabsorption kan det vara 
nödvändigt med både medicinering och fettreducerad kost. 

3.9 Exokrin pankreasinsufficiens 

3.9.1 Bakgrund och orsaker 

Exokrin pankreasinsufficiens uppkommer oftast när patienterna får strålbehandling paraaortalt 
(nära stora kroppspulsådern), och definieras som en minskad förmåga att producera 
pankreasenzymer [13].  

Symtom uppkommer när endast 10 % av pankreasfunktionen kvarstår och består vanligen av 
diarré eller steatorré (lös, oljig avföring).  

Det finns få studier som tittat på cytostatikarelaterad pankreasinsufficiens [14]. 

3.9.2 Symtom 

 Diarré 

 Steatorré 
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3.9.3 Utredning 

Diagnostiseras med prov för faeces-Elastas eller behandling ex juvantibus.  

3.9.4 Behandling 

Kapsel Creon® 25 000 E, startdos 2–3 kapslar vid måltid. Dosen kan titreras upp till 80 000 E 
per måltid. 

3.10 Laktosintolerans 

3.10.1 Bakgrund och orsaker  

I Sverige är ca 4–10 % av alla tonåringar och vuxna laktosintoleranta. Ärftlig laktasbrist kan 
påvisas med ett blodprov, DNA-laktostolerans. Vanliga symtom vid laktosintolerans är gaser i 
magen, magont och diarré. Anledningen till laktosintolerans är att man har en låg halt av enzymet 
laktas i tarmen. Laktas behövs för att bryta ner laktosen och därför klarar man bara mindre 
mängder laktos.  

Sekundär laktosintolerans är en oftast övergående form och innebär en tillfällig minskad förmåga 
att bryta ner laktos som kan uppkomma i samband med medicinering, tarminfektion eller 
tarmskada. Den sekundära laktosintoleransen uppkommer hos ca 50 % av patienterna som får 
strålbehandling mot bäckenet, och ca 5–7 % får bestående besvär med ökad känslighet mot 
laktos [1]. Cytostatikarelaterad laktosintolerans har setts hos ca 10 % av patienterna [15].  

3.10.2 Symtom 

 Gaser 

 Smärta  

 Diarré 

3.10.3 Utredning 

Laktosprovokation är en enkel diagnostisk åtgärd: Intag av 3 dl mjölk som utlöser buksymtomen 
inom 24 timmar talar för laktosintolerans särskilt om patienten själv noterat att laktosreduktion 
ger lindring. Uteblivna buksymtom efter 3 dl mjölk utesluter som regel laktosintolerans. 

3.10.4 Behandling 

Patienter som fått strålbehandling och cytostatikabehandling kan tillfälligt eller bestående bli 
laktosintoleranta, och rekommenderas då att minska intaget av livsmedelsprodukter som 
innehåller laktos. Laktasinnehållande preparat kan köpas och tas vid behov i samband med 
måltid. Vid laktosreducerad kost kan tillägg av kalcium och vitamin D behöva ges för att undvika 
osteopeni. 
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3.11 Glutenintolerans 

3.11.1 Bakgrund och orsaker 

Några säkerställda vetenskapliga data finns inte om samband mellan strålbehandling mot 
bäckenet och glutenintolerans. Under och efter en strålbehandling mot mag-tarmkanalen kan 
man dock tänka sig att tunntarmsslemhinnan skadas, vilket i teorin skulle kunna likna de skador 
man får på tunntarmen vid en faktisk glutenintolerans.  

3.11.2 Symtom 

De vanligaste besvären hos obehandlade vuxna är trötthet, dysfori och olika typer av mag-
tarmsymtom inklusive dyspepsi. 

3.11.3 Utredning 

Har man denna frågeställning ska man i första hand remittera patienten till en mag-
tarmmedicinsk specialist.  

För att ställa diagnosen glutenintolerans tas ett blodprov för transglutaminasantikroppar. Är 
provet positivt är sannolikheten stor att man har glutenintolerans. 

3.11.4 Behandling 

Vid konstaterad glutenintolerans remitteras patienten till dietist. 

3.12 Strålpåverkan i rektum med rektala blödningar 

3.12.1 Bakgrund och orsaker 

Komplikationer i rektum och urinblåsa efter strålbehandling mot bäckenet förekommer hos 5–
30 % av patienter med cancer i cervix, corpus, prostata och rektum [16].  

Strålningsinducerad proktit delas in i akut form som debuterar inom 3 månader efter 
behandlingsstart, och kronisk form som kan uppkomma utan att föregås av akut proktit och 
debutera upp till 30 år efter strålbehandlingen. 

Den akuta formen drabbar 50–100 % av patienter som fått strålbehandling mot bäckenet och 
karaktäriseras främst av diarré, trängningar och smärtor, medan blödningar är mindre vanligt.  

Kronisk strålproktit är mindre vanligt än akut, incidensen anges till 2–20 %, och karaktäriseras av 
en ökad kärlbildning i tarmen och fibros mer än inflammation [16, 17]. 

3.12.2 Symtom 

 Diarré, trängningar (tenesmer) och smärtor vid akut strålproktit.  

 Ökad kärlbildning i tarmen (telangiektasier) och fibros vid kronisk strålproktit. 

 Rektala blödningar. 
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3.12.3 Utredning 

Uteslut i första hand annan blödningskälla från mag-tarmkanalen genom mag-tarmutredning med 
undersökning av rektum, ev. koloskopi och ev. gastroskopi [16].  

3.12.4 Behandling 

Generellt gäller att det finns relativt få randomiserade studier på behandling av strålproktit och 
riktlinjerna skiljer sig mellan akut och kronisk form. 

3.12.4.1 Akut strålproktit 

Bäst stöd i litteraturen har rektal behandling med natriumbutyrat 100 mmol/l, 80 ml dagligen i 
3 veckor [16]. Natriumbutyrat kan förskrivas som färdig beredning.  

3.12.4.2 Kronisk strålpåverkan i rektum 

Hos majoriteten av patienter med kronisk strålpåverkan i rektum är blödningarna av lindrig 
karaktär och hos dessa rekommenderas expektans, men ca 6 % drabbas av besvärande blödningar 
som påverkar livskvaliteten [18] och som kräver behandling 

3.12.4.2.1 Medicinsk behandling 

Vid frekventa blödningar finns ett flertal medicinska behandlingar beskrivna i litteraturen. 
Sukralfatlavemang tycks vara mer effektivt och förenat med färre biverkningar än prednisolon 
och 5-ASA-preparat, rimligen eftersom den kroniska strålpåverkan är orsakad av en 
strålinducerad ischemi och inte av aktiv inflammation. Metronidazol peroralt har också visats ha 
effekt. 

Sukralfatlavemang. Tabl Andapsin® 2–3 x 1 g blandas i 4,5 ml vatten och sprutas in i rektum 
2 ggr/dag i 4 veckor [19]. 

Metronidazol 400–500 mg x 3 i 3–4 veckor. 

Lokalt kortison har använts, men dokumentation för denna behandling är svag. 

3.12.4.2.2 Endoskopisk behandling 

Endoskopisk behandling med diatermi, heater probe, laser och argonplasmakoagulation (APC) 
har visat effekt i flera studier, där APC är den bäst studerade och torde vara den metod som 
främst används i Sverige. Försiktighet tillråds dock hos patienter som genomgått brachyterapi 
[20] eller som står på behandling med NSAID [21] p.g.a. risk för svårläkta rektala sår. Av denna 
anledning bör man sätta ut NSAID i samband med APC-behandling och undvika att biopsera 
strålförändrade områden, framför allt i den främre rektalväggen. Man bör också på grund av 
risken för perforation och fistelbildning undvika eller iaktta mycket stor försiktighet med 
värmebehandling vid synlig ulceration i rektum och i dessa fall överväga andra 
behandlingsalternativ i första hand. Man bör även undvika att gummibandsligera hemorrojder i 
strålbehandlat område. 
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3.12.4.2.3 Formalinbehandling 

Behandling med instillation av 4 % formalin rektalt har visat sig effektivt i vissa studier, men 
medför risk för allvarliga biverkningar som nekros och fistelbildning. Ett alternativ till instillation 
är etsning med formalinindräkta tussar via analspekulum eller proktoskop i sedering på operation 
[22].  

3.12.4.2.4 Hyperbar oxygenbehandling 

Hyperbar oxygenbehandling (HBO) kan bli aktuellt i utvalda fall när inget av ovanstående hjälper. 
Patienten får 100 % oxygen i en tryckkammare i 1,5–2 timmar/dag mån–fre i 6–8 veckor. 
Behandlingen stimulerar kärlnybildningen och påskyndar sårläkningen i hypoxiska vävnader, t.ex. 
strålpåverkad vävnad. Komplikationer är ovanligt men kan förekomma i ca 15 % av fallen [23]. 
HBO ges i huvudsak till patienter med lokal eller generell hypoxi (svåra strålinducerade 
cystitbesvär eller proktit) och har visats ha signifikant effekt vid kronisk strålproktit i vissa studier 
men inte i andra [16]. 

I en studie från Göteborg på 39 patienter som fick HBO, förbättrades symtomen hos nästan 
90 % av patienterna med proktit [24]. Inga komplikationer till behandlingen sågs. I en 
australiensisk studie på 79 patienter sågs liknande resultat [25]. 

3.13 Low Anterior Resection Syndrome (LARS) 

3.13.1 Viktigt att veta 

 Efter kirurgisk behandling vid rektalcancer försämras ofta tarmfunktionen. Strålbehandling 
kan försämra funktionen ytterligare. 

 Vid återbesök ska patienter med problem identifieras och en utredning och eventuell 
behandling inledas. 

 Vid lös avföring, läckage och trängningar bör man alltid omedelbart säkerställa att 
patienten har fungerande inkontinensskydd och skydd mot hudirritation och hudskador.  

3.13.2 Bakgrund och orsaker 

Efter behandling av rektalcancer med resektion av rektum och rekonstruktion med anastomos 
försämras ofta tarmfunktionen. Strålbehandling kan ytterligare försämra funktionen.  

Symtom och behandling vid LARS liknar i hög grad de besvär med avföringen patienten kan få 
efter enbart strålbehandling.  

3.13.3 Symtom 

 Täta imperativa trängningar till avföring. 

 Fragmenterad avföring (flera avföringar under några timmar). 

 Läckage av gas eller avföring. 

 Känsla av ofullständig tarmtömning. 
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3.13.4 Riskfaktorer 

 Preoperativ strålbehandling och cytostatikabehandling. 

 Låg anastomos. 

 Rak anastomos ökar risken åtminstone första året. 

 Anastomosläckage. 

 Tidigare sfinkterskada eller anamnes på avföringsinkontinens. 

 Avlastande stomi kan eventuellt vara en riskfaktor, men detta är ej bevisat. 

3.13.5 Preoperativ bedömning 

Det är viktigt att preoperativt informera patienten om risken för LARS och bedöma risken för att 
patienten ska kunna delta i ställningstagande till vilken operation som ska väljas. För en patient 
där risken för LARS bedöms vara hög kan det vara aktuellt att välja en permanent stomi framför 
en anastomos.  

Bedöm risken för LARS utifrån: 

 Ålder 

 Kön 

 Tumörnivå 

 TME/PME 

 Preoperativ strålbehandling 

 Sfinkterfunktion 

 Palpation 

 Eventuellt skattningsinstrument för inkontinens, t.ex. St Marks eller Wexner score. 
 

En modell för beräkning av LARS-risken finns på http://www.pelicancancer.org/bowel-cancer-
research/polars. 

Målet är att informera om LARS före operation med resektion av rektum respektive före 
stominedläggning efter rektalcancerbehandling, samt att vid återbesök identifiera patienter med 
LARS.  

3.13.6 Utredning 

 Anamnes 

 Rektoskopi bör utföras vid initial bedömning för att utesluta stenos i anastomosen samt 
kontrollera om det finns inpressat gammalt tarminnehåll i blindslyngan. Blindslyngan bör i 
så fall sköljas ren eftersom sådant innehåll kan irritera slemhinnan. 

 Värdering av sfinkterfunktion 

 LARS-score; Ett validerat skattningsformulär för svårighetsgraden av LARS (LARS score) 
finns på svenska och rekommenderas för rutinmässigt bruk hos patienter som opererats 
med låg främre resektion [26].  

http://www.pelicancancer.org/bowel-cancer-research/polars
http://www.pelicancancer.org/bowel-cancer-research/polars
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3.13.7 Behandling  

Vid lös avföring, läckage och trängningar bör man alltid omedelbart säkerställa att patienten har 
fungerande inkontinensskydd och skydd mot hudirritation och hudskador i avvaktan på att andra 
åtgärder får effekt. 

Behandlingen syftar till att patienten ska få mer kontroll över sina tarmtömningar. Detta innebär 
att patienten kan behöva behandling för att underlätta tarmtömning och binda ihop avföringen 
som ofta är fragmenterad.  

För att optimera möjligheten till fullständig tömning av tarmen bör patienten ha fötterna på en 
fotpall vid toalettbesök, så att flexionen i höfterna överstiger 90 grader.  

Tömningssvårigheter och fragmenterad avföring behandlas med bulkmedel (Inolaxol®, Vi-
Siblin®, Lunelax®), som binder ihop avföringen så den blir mer sammanhängande, motverkar 
förstoppning och i viss mån diarré. För att avföringen inte ska bli för lös brukar patienten då 
också behöva ta stoppande läkemedel (loperamid) mot diarré och trängningar och därmed 
minska risken för läckage. 

Det finns viss evidens för att muskelstärkande träning (bäckenbottenträning) i kombination med 
justering av kosten och medicinering kan förbättra symtomen.  

Så kallad toalettgympa har god effekt hos många patienter. Det innebär framför allt att patienten 
ska träna på att stå emot trängningsreflexen så att hen inte ska uppleva det som så bråttom att 
komma till toaletten varje gång en trängningskänsla uppstår. Toalettgympan beskrivs översiktligt 
nedan.  

3.13.7.1 Kostråd 

Det finns begränsad evidens avseende diet, men vissa patienter beskriver ökade besvär av 
gasbildande föda som lök, vitlök, kål och andra svårsmälta grönsaker. Alltför fiberrikt bröd kan 
också vara svårsmält, medan vitt bröd hos en del patienter ger mindre besvär. Patienten bör tugga 
maten noga, och äta små måltider oftare. Somliga upplever förbättring av probiotika. 
Rekommendera dryck i slutet av en måltid eller mellan måltider, hellre i små klunkar än stora 
mängder på en gång. Koffein och alkohol förvärrar symtomen hos somliga, liksom laktos. 
Patienten får pröva sig fram. Patientinformation med mer detaljerade kostråd finns på 
eftercancern.se 

3.13.7.2 Medicinering 

Förutom vad som beskrivs under ”Generell behandling” i början av avsnittet ”Mag-tarmbesvär” 
kan man pröva serotoninantagonister som visats ha effekt hos patienter med diarré vid IBS. En 
studie finns på serotoninantagonisten ramosetron [27] som visade signifikant effekt på såväl 
inkontinensgrad som urgency och antalet tarmtömningar. Ramosetron finns inte registrerat i 
Sverige, men eftersom ondansetron i andra studier visat likvärdig effekt, kan ondansetron vara ett 
alternativ att prova vid svår diarré, inkontinens och LARS.  

3.13.7.3 Toalettgympa 

Oro för att få avföringsläckage kan innebära att minsta trängning leder till omedelbart 
toalettbesök. Detta kan i sin tur stimulera ännu tätare trängningar.  
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Patienten bör träna på att slappna av och hålla emot trängningsreflexen. Det är ok om det bara 
går några sekunder i början – det blir bättre med tiden. Instruera om att slappna av och andas 
lugnt och försöka hålla sig. Patienten kan göra detta inne på toaletten om det känns för osäkert 
annars. Om patienten kan hålla emot avföringen ett par minuter kommer trängningen att avta. 
Gradvis kommer patienten kunna öka tiden och avståndet till toaletten.  

Kombinera ovanstående toalettgympa med bäckenbottenträning. Detaljerad information finns i 
patientinformation om bäckenbottenträning. Kombinera även med att ha fötterna på en fotpall 
vid toalettbesök för bättre tarmtömning. 

Patienten kan också hänvisas till www.eftercancern.se för mer information. 

3.13.7.4 Bäckenbottenträning 

Bäckenbottenträning har i flera studier visats kunna minska besvären vid LARS, främst 
inkontinensproblem, men också tarmtömningsfrekvens [28]. 

3.13.7.5 Transanal irrigation (TAI) 

Att skölja ur tarmen med jämna mellanrum kan vara ett sätt att både minska trängningar och 
läckage. Det kan ibland räcka med att skölja rektum med en så kallad ballongspruta. Patienten 
kan få instruktion kring detta av en tarmterapeut. 
Regelbunden tarmtömning via transanal irrigation har i en prospektiv studie visats signifikant 
minska antalet tarmtömningar och öka livskvaliteten [29]. Flera olika system finns på marknaden 
och patienten bör få välja utifrån vad som finns upphandlat i respektive landsting. 

3.13.7.6 Perifer tibialisnervstimulering (PTNS) och sakralnervstimulering (SNS) 

Neuromodulering med PTNS och SNS är etablerade behandlingsmetoder vid fekal inkontinens 
(FI) och överaktiv blåsa. Effekten av SNS Och PTNS vid LARS har också undersökts i några 
studier och tycks vara god med signifikant effekt på såväl inkontinens som antal tarmtömningar 
och livskvalitet [30]. Många gånger kan det vara enklast att prova med PTNS som är en mindre 
invasiv metod, men för andra patienter kan det vara att föredra att pröva SNS direkt. SNS kan 
även vara värt att pröva om man inte haft effekt vid PTNS. 

3.13.7.7 Stomi 

För patienter som inte svarar på någon annan behandling återstår alternativet operation med 
permanent stomi. Man kan anlägga en ileostomi som en kirurgiskt enkel åtgärd, men kolostomi är 
funktionellt att föredra. Man bör dock ha i åtanke att borttagande av neorektum är en stor 
operation med hög komplikationsrisk och risk för ytterligare skador på innervationen i lilla 
bäckenet. Vid denna reoperation är det viktigt att inte lämna kvar någon del av neorektum som 
vid delning av kvarvarande mesokolon kommer att bli ischemisk. 

 

http://www.eftercancern.se/


REGIONALA CANCERCENTRUM  
 

24 

KAPITEL 4 

Sexuella besvär 

4.1 Generell information till patienter 

Samtliga patienter, även äldre och ensamstående, ska informeras om hur behandlingen kan 
förväntas påverka deras sexliv. Patienten och dennes eventuella partner ska erbjudas stödjande 
samtal om och behandling för behandlingsrelaterad sexuell dysfunktion. Även undervisning om 
den förändrade anatomin, gärna med hjälp av teckningar och råd kring alternativa 
samlagsställningar och alternativa vägar till sex kan behövas 

Det är angeläget att den sexuella rehabiliteringen påbörjas så snart som möjligt, både av 
psykosociala skäl och för att eventuellt kunna minska risken för irreversibla skador i genitalierna 
hos både män och kvinnor [31, 32].  

Den sexuella funktionen kan också påverkas av en förändrad självbild som t.ex. 
inkontinensproblem, stomi, oro, arbetslöshet och försämrad ekonomi. Om patienten upplever 
nedsatt sexuell förmåga som ett problem, ska hen få stödsamtal, information och råd om sexuell 
rehabilitering.  

Viktigt i detta sammanhang är att förvissa sig om att patienten upplever sexuell dysfunktion som 
ett problem och önskar behandlande rådgivning och åtgärder. Innebörden av sexualitet varierar 
från individ till individ. För många innebär sexualitet närhet, intimitet och sensualitet, fokus 
måste därför utvidgas och inte enbart innefatta penetration eller omslutande sex. Att inte vara 
sexuellt aktiv och inte heller ha önskemål om detta är viktigt att uppfatta som behandlare vid 
mötet med patienten. Då samtal kring sexualitet är något intimt och privat krävs förmåga att 
lyssna in patientens behov precis som vid all annan information. Patienten och hens partner kan 
behöva stödsamtal, information och råd om alternativa sätt att ha sex. 

Behandlingssamtal om sexuell hälsa bör alltid innefatta anamnes avseende fysiska, psykiska, 
existentiella, kulturella och sociala faktorer som kan påverka lust och förmåga. Enheter som 
behandlar patienter med bäckencancer bör antingen själva ha eller kunna hänvisa till vårdpersonal 
med sexologisk kompetens. Samverkan kan se olika ut beroende på lokala förhållanden och tillgång 
till profession med sexologisk kompetens.  

4.2 Sexuella besvär hos kvinnor 

4.2.1 Viktigt att veta 

 Både strålning mot bäckenet, cytostatikabehandling och kirurgi i lilla bäckenet kan påverka 
den sexuella funktionen. Bland annat påverkas blodflödet till vaginaslemhinnan, vilket kan 
ge torrhet och smärta.  

 Patienten bör informeras om eventuell förändrad anatomi efter kirurgi 

 Vulvo-vaginalsmärta kan vara ytlig eller djup.  

 Patienten rekommenderas oftast lokalt verkande östrogener, om hon tidigare haft 
bröstcancer bör det diskuteras med onkolog. 
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4.2.2 Översikt 

 

4.2.3 Generell bakgrund och orsaker 

Sexualiteten är ett komplext samspel mellan fysiologiska, psykosociala, existentiella, och kulturella 
faktorer. Studier har visat ett samband mellan nedsatt sexuell funktion och sänkt livskvalitet. 
Sexuell dysfunktion är vanligt efter behandling av cancer i lilla bäckenet, såväl efter 
strålbehandling som cytostatika och kirurgi. 

Hos friska svenska kvinnor 18–74 år rapporterar 47 % någon form av sexuell störning. Av dessa 
upplever ca 50 % att det verkligen är ett problem. Bland kvinnor med sexuell dysfunktion är 
lustproblem vanligast och utgör ca 30–40 %, medan orgasmproblem och nedsatt gensvar står för 
cirka 25 % vardera.  

Hos kvinnor sker ungefär 50 % av hormonproduktionen i äggstockarna och 50 % i binjurarna. 
Flera studier har beskrivit en negativ effekt på sexlivet efter bilateral ooforektomi [31]. Man fann 
ingen påverkan på den sexuella funktionen om kvinnan fick östrogensubstitution [32].  

Det finns i dag få bra studier på smärta vid samlag men i en svensk studie med drygt 3 000 
kvinnor i åldrarna 20–60 år besvärades 9,3 % av smärta vid samlag. Slidkramp var vanligaste 
orsaken till samlagssmärtor i åldersgruppen 20–29 år, djupa samlagsmärtor vid 30–49 år och 
sköra slemhinnor i underlivet i åldrarna 50–60 år [33]. 

4.2.3.1 Besvär efter strålbehandling och/eller cytostatika 

Patienter som fått strålbehandling mot bäckenet (ges i många fall i kombination med cytostatika) 
eller genomgått en gynekologisk operation får en störning av mikrocirkulationen i vagina. Detta 
är en följd av att man vid operationen, cytostatikabehandlingen eller strålbehandlingen påverkar 
nerverna i lilla bäckenet (nervus hypogastricus och nervus splanchnicus) som reglerar blodflödet 
till vaginalslemhinnan [34]. En påverkan på dessa nervers funktion kan försämra förmågan till 
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erektion hos båda könen och förmågan till vaginal fuktighet hos kvinnan. Strålbehandlingen kan 
också minska mängden hormonreceptorer i vagina vilket kan ge upphov till sköra slemhinnor 
och smärta vid vaginal penetration/ omslutande sex. De flesta patienter som genomgått 
operation eller fått strålbehandling (med eller utan cytostatika) mot bäckenregionen 
rekommenderas därför lokalt verkande östrogener. Dock bör man vara försiktig med lokalt 
verkande östrogener till patienter med tidigare bröstcancer, i alla fall om patienten står på 
aromatashämmare.  

4.2.3.2 Anatomiska förändringar efter kirurgi 

Kirurgi i bäckenet kan orsaka förändringar av vaginas anatomi, vilket kan leda till smärta vid 
vaginal penetration/ omslutande sex. Vid rektumamputation kan vaginas vinkel ändras då 
avsaknad av rektum och dess omkringliggande stödjevävnad gör att vagina blir brant bakåtriktad 
vilket även kan försvåra en gynekologisk undersökning. När vagina tippat bakåt kan sekret och 
slem samlas i slidan och större mängder sekret kan rinna ut vid motion eller vid uppresning. En 
rektumamputation kan även ge upphov till ärrbildningar i vaginalväggen. Efter hysterektomi kan 
vagina förkortas vilket kan leda till en annan känsla vid t.ex samlag än före operationen och 
ibland kan detta även ge upphov till smärtor vid vaginal penetration/omslutande sex. Efter 
cystektomi kan avsaknaden av urinblåsa leda till ändrad vinkel av vagina och framfall (främre 
vaginalväggen eller cervix/uterus).  

4.2.4 Ytlig eller djup vulvo-vaginalsmärta 

4.2.4.1 Information till patienten 

Vulvo-vaginal smärta är behandlingsbart men kan ibland kräva både tid och professionellt 
sexologiskt stöd därför viktigt att förmedla hopp. Ge initialt råd om avhållsamhet av vaginal 
penetration/omslutande sex då annars smärtan kan leda till en förvärrad situation med ökad 
smärta och slidkramp som resultat. Detta råd ska alltid följas av en plan för uppföljning och 
fortsatta åtgärder av erfaren personal med sexologisk kompetens. 

4.2.4.2 Behandling 

4.2.4.2.1 Lokalt verkande östrogen 

Lokalt verkande östrogenbehandling i form av vagitorier eller vaginalkräm (Ovesterin®, Blissel®, 
Estrokad®), vaginalring (Oestring®) eller vaginaltabletter (Vagifem®) är behandlingsalternativ. 
Få kvinnor kan använda vaginalring efter hysterektomi eller strålbehandling. Om Vagifem® 
förskrivs behövs 10–25 mikrogram per applikationstillfälle, 2 gånger per vecka (efter 
strålbehandling ofta 3 gånger per vecka), efter sedvanlig uppbyggnadsperiod (dagligen i 2 veckor). 
Lokalt verkande östrogenbehandling rekommenderas livslångt. Vid tveksamhet på grund av till 
exempel tidigare hormonberoende bröstcancer eller endometriecancer, bör onkolog och eller 
gynekolog konsulteras. Om man vill undvika lokalt verkande östrogen kan Vaginalgelen 
Replens® eller Repadina® användas. 

Vid oklar genes till patientens besvär ska gynekologisk undersökning övervägas. 

Alla typer av progesteronbaserade preventivmedel kan hämma den lokala östrogena effekten i 
underlivet och ge upphov till sköra slemhinnor. Här kan man behöva sätta in lokalt verkande 
östrogen som tillägg. 
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4.2.4.2.2 Bäckenbottenträning 

För att kvinnan bättre ska lära sig att kontrollera sin bäckenbottenmuskulatur, kan hon använda 
sig av knip- och avslappningsövningar liksom att krysta, och även töja i slidmynningen 
en gång/dag. Detta görs i samråd med personal med kompetens i området. 

4.2.4.2.3 Hjälpmedel 

Det finns silikonbaserade, vattenbaserade och oljebaserade glidmedel. Kvinnan kan behöva prova 
olika glidmedel för att hitta det som fungerar bäst. Man kan även prova barnolja, och/eller 
intimolja som kan användas som mjukgörande i vulva och runt slidmynningen. 

Mjukgörande krämer som Locobase, Locobase Repair eller Essex, eller Warming critical care kan 
användas i vulva. 

4.2.4.2.4 Vaginalstav 

Vaginalstav ska erbjudas till alla kvinnor som får eller ska få strålbehandling mot bäckenet och 
även till vissa patienter som genomgått kirurgi. Det är en fördel om man kan prova vaginalstav 
redan före behandlingen för att patienten ska vänja sig vid tekniken. Man kan börja med eller 
återuppta vaginalstaven 2–4 veckor efter strålslut eller 6 veckor efter vaginalkirurgi. Hos patienter 
utan fibrosutveckling passar storleken 30 mm för >90 % av kvinnorna.  

Applicera glidmedel på vaginalstaven och för in staven långsamt. Om det känns obehagligt 
uppmanas kvinnan att stanna upp med staven och vänta ut eventuell muskelsammandragning i 
slidväggen, innan införandet fortsätter. Håll den inne med lätt till måttligt tryck i 5 min. Upprepa 
dagligen den första månaden/månaderna (rekommendationerna i olika delar av landet varierar 
mellan 1 och 6 månader), sedan 2–3 ggr/vecka i 2–3 år. Efter kirurgi utan strålbehandling kan 
man sluta ett par månader postoperativt om ingen striktur har uppkommit. Vid dilatation efter 
strålning kan det blöda lite och det är ofarligt.  

Om det inte går att få in vaginalstaven: pröva mindre storlek. Om mindre storlek inte fungerar 
remittera till gynekologisk undersökning. Viktigt att vända sig till gynekolog som förstår den 
givna cancerbehandlingen. 

Vid tecken till slidkramp, remittera till kunnig gynekolog alternativt fysioterapeut, barnmorska 
eller sexolog med kompetens inom området.  

Vid lokaliserad smärta i vagina (på en särskild punkt) kan man prova med smärtblockad med 
lokalbedövningsmedel. Dessa fall ska diskuteras med kunnig gynekolog inom området. 

4.2.4.2.5 Samtal 

Samtalsterapi är en viktig åtgärd för att förebygga sexuell dysfunktion med tidig information, 
inbjudan till samtal och stöd [35].  

4.2.4.3 Bakgrund och orsaker 

Ytlig smärta vid vaginal penetration/omslutande sex kan orsakas av stramhet, torrhet eller 
sammanväxningar i förgården eller slidan efter kirurgi och/eller strålbehandling. Det kan också 
orsakas av östrogenbrist, infektion (svamp) eller bakteriell vaginos.  
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På grund av smärta i slidmynningen (t.ex. p.g.a. upprepade smärtsamma samlag) k, betingas en 
försvarsreaktion i form av en reflektorisk sammandragning i muskulaturen runt den yttre delen av 
slidan. Man kan känna spända muskler i bäckenbotten bilateralt ett par cm innanför 
slidmynningen vid försök att föra in ett finger eller instrument. Detta kallas för slidkramp. 
Slidkramp är en reflektorisk sammandragning av bäckenbottenmuskulaturen som delvis eller helt 
stänger slidan vid försök till penetration. Denna reflex kan kvinnan inte själv ”slappna av”. Den 
måste avbetingas genom upprepade smärtfria upplevelser av att släppa in finger eller vaginalstav i 
ökande storlek. Förebyggande information och rådgivning är av yttersta vikt för att slidkramp 
inte ska utvecklas. Uppkomsten av slidkramp illustreras i figur 1. 

 
Figur 1. Smärtcirkeln 

Orsaker till djup vaginalsmärta kan vara sammanväxningar och andra resttillstånd efter kirurgi, 
strålning, cytostatika, endometrios, adenomyos, äggstockscystor, muskelknutor (myom), 
infektioner, tarmsjukdom (IBS), smärta i bäcken eller rygg, spänd bäckenbotten och spänd inre 
bäckenmuskulatur. 

4.2.5 Minskad sexuell lust 

4.2.5.1 Behandling 

Man bör beakta att sexuell lust är ett komplext samspel mellan olika faktorer varav hormonella 
faktorer är en. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till att man kan uppleva minskad 
sexuell lust efter cancerbehandling. Påverkan på nerver med nedsatt känsel, svårighet att få 
orgasm, obehag och smärta kan vara bidragande orsaker. Tidig och kontinuerlig information och 
inbjudan till samtal och stöd är viktigt som komplement till medicinska åtgärder. 

Vid minskad sexuell lust ska man kontrollera att patienten har en tillfredsställande generell 
hormonsubstitution. 
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4.2.5.1.1 Östrogensubstitution 

Till premenopausala kvinnor som genomgår strålbehandling mot lilla bäckenet eller bilateral 
ooforektomi bör man överväga generell substitutionsterapi (HRT) mot klimakteriella symtom 
och andra risker för seneffekter bl.a. i form av ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och osteoporos. 
Dock måste kontraindikationer uteslutas, såsom tidigare hormonberoende bröstcancer, 
endometriecancer, tromboembolisk sjukdom eller pågående leversjukdom. Ställningstagande till 
långtids-HRT avseende val av metod och preparat samt bedömning av indikation och 
riskfaktorer bör tas av gynekolog eller gynonkolog.  

Oestradiol 2 mg x 1 som standarddosering (t.ex. Femanest 1–2 mg x 1 alternativt Progynon 2 mg 
x 1). Alternativt östrogenplåster (t.ex. Estradot, Evorel) som byts 2 ggr per vecka. 50 mikrogram 
per 24 timmar är standarddos, kan höjas efter behov. 

Om patientens livmoder är kvar ska eventuell systemisk östrogenbehandling ges i kombination 
med gestagen. Vid kvarvarande livmoder hos premenopausala kvinnor och systemisk 
östrogenbehandling kan en blödning uppkomma, vilket oftast är orsakat av en tillväxt av 
livmoderslemhinnan. Vid höga doser strålbehandling mot bäckenet förstörs oftast 
hormonreceptorerna i livmoderslemhinnan (vilket gör att den inte kan växa till trots att man 
tillför systemiskt östrogen). Efter genomgången strålbehandling kan det hos en del patienter 
finnas en liten del aktiv livmoderslemhinna kvar som kan växa till av det östrogen som tillförs 
systemiskt. Detta kan ge upphov till hematometra eller blödning. Uteslut då i första hand recidiv 
eller annan gynekologisk orsak till besvären genom att skriva en remiss till erfaren gynekolog eller 
gynonkolog. När recidiv uteslutits kan kombinationspreparat med både östrogen och gestagen 
sättas in av gynekolog eller gynonkolog. 

HRT-behandlingen rekommenderas fortgå till förväntad menopaus, dvs. 51 år +/- 5 år. 

Det är viktigt med samtidig behandling med lokalt verkande östrogen om kvinnan genomgått 
strålbehandling mot slidan. 

4.2.5.1.2 Testosteronbehandling 

Testosteronbehandling till kvinnor ska ges av gynekolog med god erfarenhet inom detta område. 
En indikation för testosteronbehandling kan vara nedsatt sexuell lust eller välbefinnande. Om 
andra åtgärder inte räckt föreslås remiss till gynekolog med kunskap inom detta område. 

Testosteron kan öka muskelmassan utan att förändra patientens BMI. Biverkningar är akne, ökad 
kroppsbehåring, alopeci, klitorisförstoring och fördjupning av röstläget, men de är sällsynta om 
testosteronnivåerna hålls inom referensvärdet för kvinnor. Biverkningar försvinner, frånsett sänkt 
röstläge och klitorisförstoring då medicinen sätts ut.  

Testosteronbrist 

Testosterons serumnivåer ligger mellan 0,7 och 3 nmol/l. 20-åriga kvinnor har dubbelt så högt 
testosteronvärde i serum som 40-åriga kvinnor.  

Testosteronreceptorer finns i bröstvävnad, men dess fysiologiska roll i bröstet är inte klarlagd.  

Det finns androgenreceptorer i endometriet och en förhöjd androgenhalt kan öka risken för 
corpuscancer. Eftersom androgen kan omvandlas till östrogen är det oklart till vilket hormon 
detta samband relaterar till.  
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4.2.5.2 Bakgrund och orsaker 

Sambandet mellan testosteronnivåer och sexuell funktion har varit svårt att visa, eftersom 
sexualiteten är ett komplext samspel mellan psykologiska och biologiska faktorer. Kunskapsläget 
om testosterons betydelse för kvinnors sexualitet är begränsat, liksom kunskapen om vilken nivå 
som kan anses låg hos kvinnor. Testosteron reglerar den glatta muskulaturen och det lokala 
blodflödet i underlivet vid sexuell stimulus. Spontan lust, utan föregående stimulus, tror man är 
androgenberoende. I studier på kvinnor som genomgått hysterektomi och bilateral ooforektomi 
och behandlades med både östrogen och testosteron sågs ett ökat intresse för sex, en ökad 
tillfredsställelse av sexuell aktivitet och en ökad effekt på vitaliteten, energin och stämningsläget, 
jämfört med behandling med enbart östrogen [36, 37].  

I hjärnan hos både djur och människa finns testosteronreceptorer som styr sexuellt beteende. 
Detta är troligen bakgrunden till att olika SSRI-preparat kan ha negativa effekter på lust och 
förmågan till orgasm  

4.2.6 Fertilitet och cancer hos kvinnor 

Strålbehandling mot lilla bäckenet eller operation med bilateral ooforektomi slår ut fertiliteten. 
Om man träffar patienten före behandlingsstart bör fertilitetsbevarande åtgärder diskuteras med 
patienten. Kvinnor upp till runt 40 års ålder (olika landsting har olika åldersgränser) kan erbjudas 
fertilitetsbevarande åtgärder. De kan bestå i att kvinnan lämnar ägg för nedfrysning, antingen i 
form av embryo, ägg eller ovarialvävnad. Före strålbehandling kan man också överväga 
transposition av ovarium till ett område utanför strålfältet för att bibehålla hormonproduktion. 

Cytostatika kan påverka fertiliteten men behöver inte slå ut den; det är olika för olika cytostatika. 
Patienten kan remitteras till en fertilitetsenhet med expertis om detta område för diskussion.  

Trots detta bör man informera kvinnor som har kvar sin livmoder och äggstockar att skydda sig 
mot graviditet under cancerbehandling, eftersom det finns en teoretisk möjlighet att bli gravid 
trots utebliven menstruation.  

4.3 Sexuella besvär hos män 

4.3.1 Viktigt att veta 

 Efter operation och strålbehandling mot prostatacancer, blåscancer eller anal- och 
rektalcancer är det mycket vanligt med nedsatt erektionsförmåga, avsaknad av ejakulat och 
nedsatt sexuell lust. 

 Patienten bör informeras om eventuell förändrad anatomi efter kirurgi 

 Erektionsförmågan kan återhämta sig om de erektila nerverna finns kvar och förmågan 
tidigare var god.  
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4.3.2 Översikt 

 

4.3.3 Erektil dysfunktion  

4.3.3.1 Utredning 

Man kan använda enkäten IIEF -5 (International Index of Erectile Function) om man är osäker 
på om ED föreligger eller ej. 

4.3.3.2 Behandling 

 PDE5-hämmare (uteslut kontraindikationer; se ruta nedan).  

 Vacuumpump, penisring och pubisband 

 Om tabletter inte hjälper: remiss till specialistmottagning för instruktion av intracorporala 
injektioner (Caverject®, Invicorp®) eller uretralstift (Bondil®) och uretralkräm (Vitaros®). 

 Överväg hypogonadism (se avsnittet ”Testosteronbrist” nedan). 
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Patienter som upplever problem p.g.a. ED ska erbjudas behandling med PDE5-hämmare som 
första behandlingsalternativ. Det är viktigt att informera patienten om att det krävs sexuell 
stimulering och lust i samband med intag av PDE5-hämmare för att uppnå erektion. Läkemedlet 
behöver provas upprepade gånger innan effekten utvärderas. Effekt av PDE5-hämmare 
förutsätter att viss nervfunktion finns kvar och därmed krävs insikt om hur patienten är opererad 
för att bedöma möjligheten till effekt. 

Behandling med GnRH-analog ger en betydande nedsättning av den sexuella funktionen och 
försvårar den sexuella rehabiliteringen.  

Absolut kontraindikation för PDE5-hämmare: 

 Intag av nitrater eller kväveoxiddonatorer (se tabellen nedan). 

 Svår hjärtsjukdom. Patienten kan behöva genomgå arbetsprov/kardiologbedömning för 
individuell rådgivning. 

 Ögonsjukdom som ischemisk optikusneuropati eller retinitis pigmentosa. 

 

Läkemedel som innehåller organiska nitrater: 

Glyceryltrinitrat: Glycerylnitrat, Glytrin, Minitran, Nitroglycerin, Nitrolingual, 
Nitromex, Suscard, Transiderm-Nitro, Rectogesic 

Isosorbiddinitrat: Sorbangil 

Isosorbidmononitrat: Imdur, Ismo, Isodur, Isosorbidmononitrat, Monoket 

Kväveoxiddonatorer (”Poppers”): Amylnitrit, Butylnitrit, Isobutylnitrit 

 

Det finns 3 olika PDE5-hämmare med samma mekanism men olika halveringstider: 

 Sildenafil (t.ex. Viagra ® samt flera generika): effektiv upp till 4 timmar. 

 Tadalafil (Cialis ®): effektiv upp till 36 timmar. 

 Vardenafil (Levitra ®): effektiv upp till 5 timmar.  
 

Samtliga PDE5-hämmare ges vid behov förutom tadalafil 5 mg som kan ges som daglig 
medicinering, beroende på patientens önskemål. Preparaten har likvärdig effekt men individuella 
skillnader finns och därför föreslås att patienten får prova fler preparat. Observera att inget av 
läkemedlen ingår i högkostnadsskyddet. 

Starta med högsta dos och låt patienten titrera nedåt om möjligt. Vid biverkningar kan 
preparatbyte vara aktuellt. Biverkningar är ovanliga och ofta avklingande med tiden. De 
vanligaste biverkningarna är huvudvärk, ansiktsrodnad, reflux och för tadalafil muskelvärk.  

Högsta dos (reducerad vid svår njursvikt eller leversvikt): 

 Sildenafil: 100 mg 

 Tadalafil: 20 mg 

 Vardenafil: 20 mg 
 

Hypogonadism (testosteronbrist) kan påverka ED samt minska effekten av PDE5-hämmare och 
ska övervägas. Se avsnittet ”Testosteronbrist” nedan. 
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4.3.3.2.1 Behandling då tablettbehandling är otillräcklig 

Om tablettbehandling inte ger tillräcklig effekt kan injektion ges i svällkropparna alprostadil, 
(Caverject ®) eller aviptadil/fentolamin, (Invicorp ®) applikation i urinröret alprostadil, (Bondil 
®) eller kräm som droppas i urinrörsmynningen alprostadil, (Vitaros ®). Dessa preparat 
förutsätter inte att de erektila nerverna finns kvar. Dessa preparat ingår i läkemedelsförmånen.  

Det är viktigt att patienten undervisas om rätt injektionsteknik. Det kan underlätta om patienten 
får ge sig själv eller i en penisatrapp en första injektion med koksaltlösning alt. läkemedel på 
mottagningen, för att övervinna eventuellt motstånd mot att ge injektioner i penis. Patienten och 
hans eventuella partner bör se de första injektionerna som ett sätt att träna injektionstekniken och 
titrera dosen, och inte ha så stor förväntan på en tillfredsställande sexuell aktivitet.  

Instruktionsfilmer för patienten då det gäller alprostadil men också andra läkemedel finns på 
www.medicininstruktioner.se. 

4.3.3.2.2 Ickefarmakologisk behandling och hjälpmedel 

Förutom farmakologisk behandling finns vakuumpump, penisring och pubisband. Dessa kan 
användas var för sig eller som komplement till medicinsk behandling. Till män där erektionen ej 
är tillräcklig för penetration kan penisring eller pubisband användas för att förhindra att 
erektionen lägger sig för snabbt. Detta eller kondom kan också rekommenderas till män med 
urinläckage i samband med intimitet. 

I vissa fall fungerar ingen av de ovanstående behandlingarna. Om patienten är mycket angelägen 
om att återfå erektionsförmågan kan det i vissa fall vara aktuellt med erektionsprotes.  

När basal behandling med tabletter inte fungerar kan patienten remitteras till 
andrologmottagning, urologmottagning, sexologmottagning eller specialistmottagning för 
instruktion av intracorporala injektioner. 

4.3.3.3 Bakgrund och orsaker 

Efter operation eller strålbehandling mot prostatacancer, blåscancer, analcancer och rektalcancer 
är det mycket vanligt med erektil dysfunktion (ED), avsaknad av ejakulat, förändrad 
orgasmkänsla, nedsatt sexuell lust, infertilitet och annan påverkan av den sexuella funktionen [38, 
39]. Avsaknad av ejakulat kan bero på retrograd ejakulation som är vanligt efter bäckenkirurgi. 
Det beror på skador på nerver i lilla bäckenet eller en försvagning i muskulaturen i blåshalsen 
som då inte stänger vid ejakulation varvid ejakulatet hamnar i urinblåsan. Det kan också bero på 
att prostatan opererats bort eller bestrålats.  

Erektionsförmågan kan återhämta sig successivt under åtminstone 3 år efter operation. Chansen 
är god om de erektila nerverna har kunnat bevaras vid operationen (vilket beror på diagnosen, 
tumörens läge och storlek samt operatörens vana), och om patienten är relativt ung och hade god 
preoperativ erektionsförmåga. Chansen är dock obefintlig om bred resektion av båda 
nervbuntarna gjordes eller om patienten hade erektionssvikt redan preoperativt. 

Strålbehandlingen ger en successiv försämring av erektionsförmågan under flera år. Om 
strålbehandlingen kombineras med GnRH-analog (kastrationsbehandling) försvinner ofta 
sexlusten och erektionsförmågan under den tid som testosteronnivåerna är låga [40, 41] 

ED och asymtomatisk hjärt-kärlsjukdom sammanfaller ofta, och i åldersgruppen 66–74 år har 
omkring 25 % ED. Detta stärker vikten av att ta sexualanamnes före behandlingsstart, så vi vet 
vilken baseline-funktion patienten hade när vi eftersträvar återhämtning efter behandling. 

http://www.medicininstruktioner.se/
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Även samsjuklighet, t.ex. diabetes mellitus och neurologiska sjukdomar, påverkar den erektila 
funktionen negativt. Ett flertal mediciner bidrar också till erektil dysfunktion, exempelvis 
antidepressiv medicin (främst SSRI-preparat), betablockerare, diuretika, kolesterolsänkande 
mediciner, opioider och NSAID. Även rökning och övervikt ger försämrad erektion. 

4.3.4 Testosteronbrist  

4.3.4.1 Symtom 

Diagnosen testosteronbrist (hypogonadism) kan inte ställas enbart laborativt utan det måste 
finnas symtom som är förenliga med detta tillstånd:  

 minskad eller avsaknad av libido eller lust 

 minskad förekomst av spontana erektioner (t.ex. morgonerektioner) 

 erektil dysfunktion 

 minskad sekundärbehåring och behov av rakning 

 minskad muskelmassa och / muskelstyrka 

 ökad subkutant och intraabdominellt fett 

 osteopeni/ osteoporos 

 blodvallningar och svettningar 

 minskad energi och motivation (trötthet, orkeslöshet) 

 koncentrationssvårigheter 

 dystymi/ depression 

 ökad aggressivitet 

4.3.4.2 Utredning 

Om patienten upplever symptom är mätning av S-testosteron, S-LH och S-SHBG motiverat. 
Baserad på observationella studier rekomenderas att mäta androgenstatus hos män som får 
strålbehandling innan strålstart (utgångsvärde) och ett år efter kirurgi.  

Provet tas fastande mellan kl. 8–10:  

 S-testosteron 

 S-LH (Luteiniserande Hormon) 

 S-SHBG (Sexual Hormone Binding Globuline) 

Resultat: 

 S-testosteron > 12 nmol/l  sannolikt normalt 

 S-testosteron 8–12 nmol/l  gråzon 

 S-testosteron < 8 nmol/l  sannolikt brist 

 

Substitutionsbehandling är aktuellt i vissa fall men detta är diagnosberoende och ska enbart ges 
av specialist inom området. 

Vid S-testosteron < 12 nmol/l och symptom på testosteronbrist kan patienten remitteras till 
androlog/urolog.  
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4.3.4.3 Bakgrund och orsaker 

Brist på testosteron hos den vuxne mannen kan uppstå av olika orsaker: 

 hypofys- och testikelsjukdom 

 övervikt 

 kronisk sjukdom, läkemedelsbehandling t.ex. opiater och kortikosteroider, 
substansmissbruk 

 efter strålbehandling mot bäckenet. 

4.3.5 Fertilitet hos män 

Strålbehandling mot lilla bäckenet samt cytostatika kan påverka fertiliteten men behöver inte slå 
ut den. 

Män upp till 55-årsåldern (olika landsting har olika åldersgräns) kan erbjudas fertilitetsbevarande 
åtgärd i form av nedfrysning av sperma eller testikelvävnad.  

Om relevant, skicka remiss till reproduktionsmedicinsk enhet.  
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KAPITEL 5 

Biverkningar från urinvägarna 

5.1 Viktigt att veta 

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

 Urininkontinens delas grovt in i ansträngnings- och trängningsinkontinens. 

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

 Informera om inkontinensskydd och förskriv vid behov. 

 Bäckenkirurgi kan även leda till svårigheter att tömma urinblåsan. 

5.2 Bakgrund och orsaker 

Patienter som opererats och/eller strålbehandlats i lilla bäckenet kan ha besvär ifrån urinvägarna 
såsom täta trängningar, hög miktionsfrekvens, urinläckage, blåstömningssvårigheter, residualurin 
och sveda vid miktion. Hos kvinnor kan detta förstärkas av östrogenbristrelaterad atrofi.  

Neurologisk påverkan på urinblåsan efter bäckenkirurgi kan leda till svårigheter att känna 
blåsfyllnad och att tömma blåsan fullständigt.  

Strålbehandling mot lilla bäckenet kan leda till förändringar i nerver, atrofi och fibrotisering som 
påverkar urinblåsa och urinledare. Urinblåsan kan bli stel och oelastisk vilket leder till minskad 
blåskapacitet och sämre förmåga att lagra urin. Minskad blåskapacitet kan leda till frekventa 
toalettbesök och trängningar. Det är inte ovanligt att utveckla en överaktiv blåsa efter 
strålbehandling. Även försämrad sensorisk förmåga och oförmåga till fullständig blåstömning kan 
ge besvär i form av urinläckage.  
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5.3 Översikt 

 

5.4 Symtom 

 Urininkontinens 

 Trängningar 

 Sveda 

 Tömningssvårigheter 

5.5 Information till patienten  

Patienten bör tänka på att dricka lagom och minska på vätskeintaget på kvällen för att undvika 
trängningar och läckage som stör sömnen. Blåsträning bör rekommenderas. Patienten kan 
behöva tänja blåsan eller undertrycka miktionsimpulsen för att förhindra framtida minskad 
blåsvolym En miktionslista där patienten listar urinmängd, antal toalettbesök samt vätskeintag 
kan ha en pedagogisk effekt och ska alltid ingå i basutredning vid inkontinensbesvär. Se bilaga 1. 
Patienten bör även undvika att gå på toaletten ”för säkerhets skull”. Patienter med urinvägsbesvär 
efter behandling bör remitteras till uroterapeut. 
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Glöm inte att informera om och vid behov förskriva inkontinensskydd. Distriktssköterska eller 
sjuksköterska med speciell förskrivningsrätt kan förskriva sådana efter utprovning. 

Vad gäller tömningssvårigheter postoperativt brukar dessa gå över efter en tid med KAD, men i 
vissa fall kan långtidsbehandling med Ren Intermittent Kateterisering (RIK) bli aktuell. 
Uroterapeut/specialistsjuksköterska lär ut den tekniken efter läkarordination. 

5.6 Urininkontinens 

Grovt kan urininkontinens indelas i ansträngnings- och trängningsinkontinens: 

 Ansträngningsinkontinens innebär urinläckage vid ökat buktryck, t.ex. hosta, skratt och 
gymnastik. 

 Trängningsinkontinens innebär täta trängningar till miktion med svårigheter att hinna till 
toaletten. 

 

Det förekommer också blandade former med både ansträngnings- och trängningsinkontinens i 
kombination samt överfyllnadsinkontinens som beror på en oförmåga att tömma blåsan 
ordentligt och en kronisk ansamling av residualurin.  

5.6.1 Utredning 

Riktad anamnes 

 Fråga patienten: Läcker du när du hostar, nyser eller hoppar? Det är oftast 
ansträngningsinkontinens.  

 Fråga patienten: Får du springa till toaletten ofta? Hur ofta? Hinner du inte fram till 
toaletten i tid? Det är oftast trängningsinkontinens. 

 Aktuell medicinering (antikolinergika/psykofarmaka, adrenergika, diuretika). 

 Eventuellt gynekologisk undersökning. 

 Urinsticka (blod, leukocyter, nitrit, glukos, protein), urinodling. 

 Residualurinmätning (kan bedömas med bladder scan eller i samband med vaginal 
ultraljudsundersökning; be patienten kissa innan undersökning och kolla så att blåsan i det 
närmaste är tömd). 

 Miktionslistan är ett mycket bra verktyg i utvärderingen av miktionsbesvär. 

 Läckagemätning kan vara av stort värde vid bedömning av urinläckage och patienten ska då 
väga sina skydd under ett dygn. 

 Remiss för urodynamisk funktionsundersökning i utvalda fall. 

5.6.2 Ansträngningsinkontinens 

5.6.2.1 Behandling 

 Bäckenbottenträning (skriftliga instruktioner, fysioterapeut eller uroterapeut). 

 Lokalt östrogen till kvinnor. 
 
Om ovanstående inte är tillräckligt, remittera till specialiserad bäckenbottenmottagning, 
gynekologmottagning eller urologmottagning. Där kan patienten erbjudas behandling med 
duloxetin (Yentreve®) eller operation för sitt ansträngningsläckage. 
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5.6.3 Inkontinens efter prostatektomi 

5.6.3.1 Behandling 

Direkt efter prostatektomi har de allra flesta patienter ansträngningsläckage, som hos de flesta 
upphör helt. Läckaget minskar gradvis under upp till ett år efter operationen. Funktionen tidigt 
postoperativt säger inget om hur det slutliga resultatet blir. Cirka 7 % av de patienter som 
genomgår radikal prostatektomi besväras av ett mycket stort urinläckage (nytillkommet efter 
prostatektomin) 1 år efter operationen. Om detta föreligger kan man överväga kirurgisk behandling 
av inkontinensen. I Sverige används för närvarande nästan uteslutande artificiell sfinkter (AMS 800) 
och slyngplastik (AdVance); båda har sina för- och nackdelar. Vid mycket stora läckage och efter 
postoperativ strålbehandling är det i första hand aktuellt med en artificiell sfinkter.  

Implantatkirurgi är endast aktuell efter en optimal uroterapi. De som efter 1 år fortfarande har ett 
läckage som minskar livskvaliteten påtagligt ska erbjudas kontakt med en urolog som utför 
implantatkirurgi. Kontakten bör dock initieras redan 6 månader efter operation om läckaget 
fortfarande är mycket stort och någon förbättring inte skett den senaste månaden. Inför 
kontakten bör man utreda patienten genom: 

 blöjvägningstest under minst två dygn med olika grader av fysisk aktivitet 

 miktionslistor under dessa dygn. 

 Mätning av residualurin. 
 

Målet med implantatkirurgi är inte komplett kontinens (även om sådan uppnås för en del 
patienter), utan en socialt acceptabel kontinens. Patienter med verifierat urinläckage under 20 ml 
per dygn är därför sällan aktuella för kirurgisk behandling. 

5.6.4 Trängningsinkontinens 

5.6.4.1 Behandling 

 Blås- och bäckenbottenträning (fysioterapeut eller uroterapeut). 

 Lokalt östrogen till kvinnor. 

 Justera ev. diuretika. 

 Minska överdrivet vätskeintag, framför allt kvällstid. 

 Behandla samtidig obstipation. 

 Antikolinergika: Mest använda: 
- fesoteridon (Toviaz) 4–8 mg x 1. 
- tolterodin (Detrusitol) 1–2 mg x 1–2. 
- tolterodin (Detrusitol SR) 2–4 mg x 1. 
- solifenacin (Vesicare) 5–10 mg x 1. 
- oxybutynin (Kentera plåster)  

 
Beta-3-adrenoreceptoragonist, Betmiga, innehåller den aktiva substansen mirabegron. Den har en 
muskelavslappnande effekt på urinblåsan. Detta kan vara andrahandspreparat där antikolinergika 
inte haft tillräckligt bra effekt eller när patienten drabbats av intolerabla biverkningar. Försiktighet 
vid grav njursjukdom. 

Om ovanstående inte hjälper remiss till urolog för ev botoxinjektioner i urinblåsan 
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5.6.4.1.1 Elektrisk stimulering  

Elektrisk stimulering är en gammal beprövad metod som främst används vid överaktiv blåsa, men i 
vissa fall också mot ansträngningsinkontinens. Elektroder som placeras i slidan eller ändtarmen 
stimulerar reflexmekanismerna och aktiverar bäckenbottenmuskulaturen. Behandlingen tar 20 
minuter, och oftast behövs 8–10 tillfällen för att uppnå effekt. Metoden ger förbättring i 40–60 % 
av fallen och används tillsammans med bäckenbottenträning. Ges av uroterapeut.  

5.6.4.1.2 Neuromodulering/stimulering 

Perkutan tibilais nervstimulering (PTNS) ges av uroterapeut. Sakral Neurostimulering (SNS) kan 
övervägas i utvalda fall och innebär att man opererar in elektroder till sakrala nerver vilka ansluts till 
en neurostimulator som kontinuerligt skickar signaler till blåsa, urinrörsslutarmuskeln och 
bäckenbotten. 

5.7 Blåstömningssvårigheter 

Kirurgi och strålbehandling för tumörer i lilla bäckenet kan leda till skador på de nerver som styr 
blåsan vilket i sin tur kan leda till en hypoton eller atonisk blåsa med oförmåga att tömma tomt. 

För de flesta av patienterna är besvären övergående men vid bestående problem måste man 
överväga en permanent kateterlösning. Bäst är om patienten kan lära sig självtappning, ren 
intermittent kateterisering (RIK). Även suprapubisk kateter (SPK) och kateter via urinröret 
(KAD) kan vara aktuellt. 

Vid kvarstående blåstömningsproblem efter kirurgi och strålbehandling bör dessa patienter 
remitteras till urolog alternativt uroterapeut med kunskap inom området. 

5.8 Inflammatorisk reaktion i urinblåsan – cystit 

5.8.1 Bakgrund och orsaker 

Som en biverkan av strålbehandling kan man drabbas av strålcystit. Cystit är en kronisk 
inflammation i urinblåsan som kan ge täta trängningar, sveda och hematuri. Allvarlig hematuri 
drabbar ungefär 5 % av de som får strålbehandling mot lilla bäckenet [42].  

Kemisk cystit orsakad av cytostatikabehandling är ovanligt men förekommer hos ca 15 % av dem 
som får cyklofosfamid. Det är också vanligare med cystitbesvär vid intravenös tillförsel än peroral 
[43-45].  

5.8.2 Symtom 

En kronisk inflammation i urinblåsan kan uppstå efter strålbehandling och även efter behandling 
med vissa cytostatika. Kronisk inflammation i urinblåsan kan ge besvär med  

 täta trängningar  

 sveda  

 hematuri 
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5.8.3 Behandling 

Prova i första hand någon antikolinergika (Toviaz®, Detrusitol® eller Vesicare®). Om inte detta 
hjälper kan man prova en beta-3-adrenoreceptoragonist (Betmiga®). 

Botox kan prövas men evidensen för behandlingen är begränsad. 

Instillationer av chondroitinsulfat (Uracyst® och Gepan®) stärker lagret av glykosaminoglykaner 
(GAG) i blåsan. GAG sitter på blåsepitelet och skyddar urinblåsan mot toxiska ämnen som kan 
skada epitelet. Man kan även ge Hyacyst som innehåller natriumhyaluronat som finns naturligt i 
blåsslemhinnan, vilket stärker epitelet och skyddar mot toxisk påverkan av blåsslemhinnan. Ges 
via urologen och uroterapeuter. Instilleras 1 gång/veckan i 6 veckor, glesas sedan ut till 
1 gång/månaden.  

Hyperbaroxygen behandling (HBO) kan övervägas vid uttalad strålcystit där inget av ovanstående 
hjälper. Begränsad evidens. 

Vid behandlingsresistens strålcystit bör man överväga remiss till urolog för diskussion kring 
anläggande av urostomi. 

5.9 Stuprörsuretra 

5.9.1 Bakgrund och orsaker 

Stuprörsuretra kan drabba kvinnor efter strålbehandling mot bäckenet, och ger konstant läckage 
av urin, även på natten. Behandling med periuretrala injektioner av t.ex. hyaluronsyra eller 
polyakrylamid via erfaren läkare på kvinnoklinik kan vara ett alternativ.  

Detta tillstånd är inte studerat inom forskningen och det finns inga vetenskapliga studier ännu 
inom området. Kunskapen bygger på kliniska erfarenheter. 

5.9.2 Symtom 

Konstant läckage av urin. 

5.9.3 Behandling 

Behandling med periuretrala injektioner av t.ex. hyaluronsyra eller polyakrylamid via erfaren 
läkare på kvinnoklinik kan vara ett alternativ. 
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KAPITEL 6 

Smärta  

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.  

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

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

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

   

6.3 Kronisk bäckensmärta 

6.3.1 Bakgrund och orsaker 

Ofullständigt behandlad eller långvarig smärta utgör en stor påfrestning, påverkar livskvaliteten 
negativt och kan leda till depression och ångesttillstånd. 

Smärta efter cancerbehandling kan upplevas som skrämmande av patienter som ofta tolkar den 
som tecken på recidiv. Upplevelsen av smärta blir ofta mindre skrämmande om man vet varför 
det gör ont och att det inte är tecken på återfall i cancersjukdomen utan en biverkan eller sen 
effekt av behandlingen.  
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Kronisk bäckensmärta definieras som en smärta som varat mer än 6 månader. Den kan ha sitt 
ursprung i alla bäckenets organ och uppkomma efter genomgången cancerbehandling med 
kirurgi, cytostatika eller strålning. Långvarig smärta kan via olika mekanismer i nervsystemet leda 
till förändrad funktion och olika symtom/obehag i hud, blåsa, muskler, tarm och gynekologiska 
organ [46].  

Upplevelsen av smärta från de olika bäckenorganen hänger samman i nervsystemet och hjärnan. 
Det är därför mycket vanligt att man har smärtor från flera organ. Lindras smärtan på ett område 
förbättras ofta de andra och tvärtom.  

Vid kronisk bäckensmärta kan man få besvär med: 

 Smärta i slidöppningen. Initialt orsakade av olika hudsjukdomar såsom recidiverande 
svampinfektioner. 

 Smärta i ändtarmsöppningen. Kan uppkomma p.g.a. sprickor, hemorrojder och 
tarmtömningsbesvär. 

 Smärta i muskulatur och leder.  

 Smärta från nerverna i bäckenet. Kan uppstå efter operationer, inflammation, trauma, 
förlossning eller sammanväxningar. 

 Smärta och trängningar vid besvär från urinröret och urinblåsan, kan uppkomma efter 
infektioner eller inflammationer (t.ex. cystit). 

 Smärta och trängningar från tarmarna. Orsakade av strål- och cytostatikarelaterad 
inflammation och fibrosutveckling. 

6.3.2 Symtom 

 Smärta i slidöppningen 

 Smärta i ändtarmsöppningen 

 Smärta i muskulatur och leder 

 Smärta orsakad av nervskador  

 Smärta och trängningar vid besvär från urinröret och urinblåsan 

 Smärta och trängningar från tarmarna  

6.3.3 Utredning 

Recidiv måste vara uteslutet. 

Följande undersökningar kan vara aktuella: 

 Gynekologisk undersökning av kvinnor  

 Gynekologiskt ultraljud för kvinnor  

 Tryckmätningar i blåsa eller tarm  

 Cystoskopi  

 Rektoskopi  

 Blodprovtagning  

 Frågeformulär (reliabilitetstestade och validerade). 

 Kontakt med fysioterapeut för bedömning av muskel- och ledfunktion. 

 Smärtrehabilitering. Evidensbaserade program för rehabilitering vid kronisk icke-malign 
smärta finns i de flesta landsting.  
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Patienter med långvariga smärtproblem behöver ett multiprofessionellt omhändertagande och 
bör diskuteras på multidisciplinär konferens. 

6.3.4 Generell behandling  

Behandlingen måste föregås av smärtanalys för att fastställa smärtans mekanism. Ofta är det flera 
olika mekanismer samtidigt. Analysen görs i nära samråd med patienten och följs av en 
behandlingsplan. Analgetika har ofta begränsad effekt, och framförallt opioider innebär risk för 
ökade tarmproblem. Morfinliknande preparat stör kroppens egna smärtlindrande förmågor och 
påverkar tarmarna negativt med förstoppning och tömningssvårigheter som på sikt kan ge ökad 
smärta. Det är vanligt att man försöker höja doserna för att få smärtlindring och man kan då 
hamna i läkemedelsberoende utan att man fått rätt hjälp mot smärtan. Använder man 
morfinliknande preparat behöver man hjälp med att sluta med dem innan man kan inleda annan 
behandling [46]. 

Lokalbedövning med lidokain och/eller morfin ska provas i förekommande fall medan 
opioidbehandling med tabletter eller plåster ofta visar sig ineffektivt. Kirurgiska ingrepp i det 
område som påverkats av strålbehandling ska så långt möjligt undvikas på grund av stor risk för 
infektion och nedsatt läkningsförmåga i vävnaden. Studier har visat att man löper stor risk att bli 
sämre i smärtan och risken för komplikationer är ofta större än hälsovinsten [47]. 

Smärtbehandlingen underlättas avsevärt av att patienten är välinformerad och fullt ut införstådd 
med hur den går till, vilket mål man har med behandlingen och vilket tidsperspektiv man har 
innan smärtlindring kan förväntas. Börja med att sätta upp realistiska mål för att kunna återfå den 
funktion som patienten strävar efter. Detta ska göras i samråd med patienten själv, behandlande 
läkare och övriga i teamet. Om patienten har närstående bör de om möjligt involveras. 

En första målsättning bör vara att smärtan ska lindras. Först på längre sikt kan smärtfrihet vara 
realistiskt mål, men för många kommer smärtproblem att finnas kvar. Då är målet att 
livskvaliteten ska bli så bra som möjligt trots en viss grad av smärta. 

Evidensbaserade program för smärtrehabilitering, som finns tillgänglig via remiss i de flesta 
landsting, fokuserar på att lära sig hantera och leva med smärta som ett kroniskt tillstånd. Dessa 
program kan vara till god hjälp för patienter som har kvarstående smärta som inte kan 
kontrolleras fullständigt med andra metoder. Förutsatt att recidiv har uteslutits finns inga hinder 
för patienter med smärta som kvarstående men eller sen effekt av cancerbehandling att delta i 
rehabiliteringsprogram. 

6.4 Strålningsrelaterad smärta 

6.4.1 Bakgrund och orsaker 

Efter strålning mot bäckenet får en del patienter smärtor från benstrukturerna inom det strålade 
området. En bakomliggande orsak kan vara mikrofrakturer eller osteonekros. Mikrofrakturer 
förekommer i upp till 20 % av fallen [48, 49].  

En studie av 557 patienter som strålats mot bäckenet visade att alla patienter med smärtor var 
symtomfria inom 32 månader efter konservativ behandling [49].  



REGIONALA CANCERCENTRUM  
 

46 

6.4.2 Symtom 

 Smärtor från benstrukturerna inom det strålbehandlade området. 

6.4.3 Riskfaktorer 

 Osteoporos.  

 Reumatoid artrit. 

 Långvarig medicinering med steroider. 

 Rökning.  

 Låg kroppsvikt [50]. 

6.4.4 Utredning 

Vid misstanke om mikrofrakturer eller recidiv utförs en klinisk undersökning av diagnosspecifik 
specialist och remiss för MRT bäcken skrivs. Det måste vara uteslutet att smärtproblemen beror 
på recidiv. En bentäthetsmätning bör genomföras.  

6.4.5 Behandling 

Om det finns tecken till mikrofrakturer, prova i första hand med konservativ behandling i form 
av paracetamol, NSAID-preparat, under förutsättning att kontraindikationer inte föreligger, och 
fysioterapi. Behandling med bifosfonater, kalcium och D-vitamin kan vara aktuellt. 

Vid svår smärta, uteslut recidiv, remittera därefter till smärtenhet. 

6.5 Cytostatikarelaterad smärta 

6.5.1 Bakgrund och orsaker 

Cytostatikarelaterad neuropati kan uppkomma vid behandling med neurotoxiska 
cytostatikabehandlingar såsom oxaliplatin, cisplatin, taxaner och vinkaalkaloider [51]. De stora 
sensoriska nervbanorna kan skadas och ge biverkningar som domningar, stickningar och värk. 
Biverkningarna kan uppkomma i direkt samband med behandlingen men även debutera efter 
flera veckor. Cytostatikarelaterad nervsmärta kan förvärras så långt som ca 6 månader efter 
behandling. Det vanligaste är att händer och fötter drabbas, men man kan även få s.k. perifer 
mononeuropati vilket är en skada på endast en nerv som kan ge nervsmärta och kraftnedsättning 
inom nervens utbredningsområde.  

Cirka 60 % av patienterna har fortfarande kvar neuropatier ca 8 månader efter avslutad 
behandling [51]. De patienter som får domningar och svår smärta får oftast svårigheter i sin 
vardag med smärtor vid gång, svårt att skriva, knäppa knappar, plocka upp saker etc. För de flesta 
patienter minskar besvären med tiden, vilket kan ta många år, för andra blir det bestående skador 
som kraftigt försämrar livskvaliteten [52]. 

6.5.2 Symtom 

 Domningar och stickningar och värk, oftast i händer och fötter men kan även förekomma i 
bäckenområdet. 
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6.5.3 Utredning 

Uteslut i första hand annan orsak till neuropatierna, som bristtillstånd eller rubbningar i 
hormonbalansen. Ev. blodprov för magnesium, kalk, folat, kobalamin, b-glukos och TSH, T4. 

Vid smärta och neuropati, uteslut recidiv med lämplig undersökning och ev. radiologisk 
utredning. 

Neurologkonsult och ev. neurofysiologisk utredning.  

Vid neuropati med smärta, remittera till smärtenhet för bedömning och utredning. 

I vissa fall kan stödjande och avlastande hjälpmedel (ortoser) provas och förskrivas. En 
arbetsterapeut kan göra bedömning och hjälpa till med utprovning.  

6.5.4 Behandling 

Fysisk aktivitet kan med stor sannolikhet minska symtom och påskynda läkning. Läkemedel har 
sällan effekt. Patienten måste informeras om detta. Först och främst att vanliga värktabletter 
såsom paracetamol, ibuprofen, morfin mm i vetenskapliga studier inte visat bättre effekt än 
placebo. Om patienten vill prova är venlafaxin och duloxetin preparat som visat effekt bättre än 
placebo. Dock är det ändå bara en minoritet av patienter som provar dessa läkemedel som får 
effekt. Ett behandlingsförsök på 2–4 veckor räcker för utvärdering. 

 Amitriptylin 10 mg tn. OBS! Arytmier är kontraindikation för amitriptylin.  

 Duloxetin 30–60 mg x 1. OBS! Njursvikt är kontraindikation för duloxetin. 
 

Baksträngsstimulering (Spinal cord stimulation, SCS) vid svår neuropati med smärtor och tecken 
till tunnfiberneuropati. SCS kan ge god smärtlindring och förbättrad livskvalitet för patienter med 
svår, behandlingsrefraktär neuropati. Cirka 60–70 % av patienter som bedöms vara goda 
kandidater och genomgår provstimulering kan ha god effekt av SCS under lång tid. Vid 
provstimulering placeras en elektrod i epiduralrummet genom en epiduralnål. Elektroden kopplas 
till en impulsgenerator, IPG, som under provstimuleringen är bärbar. IPG ger elektriska impulser 
till de ryggmärgssegment där elektroden är placerad. En permanent IPG, opereras in under 
huden om provstimuleringen ger god smärtlindring. IPG programmeras individuellt och 
patienten kan styra sin behandling själv med hjälp av en fjärrkontroll.  
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KAPITEL 7 

Lymfödem 

7.1 Viktigt att veta 

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

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

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

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

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

7.2 Bakgrund och orsaker 

Lymfödem är vanligen ett kroniskt tillstånd som orsakas av nedsatt transportkapacitet i 
lymfsystemet, vilket resulterar i en ökad ansamling av lymfa i vävnaden. Tillståndet kan bidra till 
en sämre livskvalitet, genom exempelvis nedsatt arbetsförmåga, problem i sociala aktiviteter samt 
psykiska påfrestningar.  

Behandling av cancer i bäckenområdet kan leda till lymfödem i ett eller båda benen, könsorganen, 
nedre delen av buken och skinkorna. Lymfödem uppstår vanligtvis under första året efter 
avslutad cancerbehandling men kan även uppstå flera år senare. 

Lymfödem kan delas in i olika stadier efter graden av vävnadsförändringar. Vid reversibelt ödem 
märks initialt ingen eller liten volymökning trots att lymfsystemet inte längre fungerar normalt. Så 
småningom uppträder ett ödem med samlad lymfa i vävnaden. Så länge ödemet bara består av 
lymfa kan svullnaden gå tillbaka med adekvat behandling. Utan behandling kan ödemet bli 
irreversibelt [53]. 

Förekomsten av lymfödem är ännu inte fullständigt kartlagt för alla diagnosgrupper. Incidens 
varierar mellan studier och visar att problemen kan förekomma hos upp till hälften av 
behandlade patienter i vissa grupper. Det är därför viktigt att generöst följa och utreda patienter 
med avseende på lymfödem efter behandling. 
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7.3 Översikt 

   

7.4 Symtom 

 Svullnad och ökad känsla av trötthet, tyngd eller spänning i benen, yttre genitalområdet, 
nedre delen av buken eller glutealområdet (skinkorna). 

7.5 Riskfaktorer  

 Lymfkörtelutrymning. 

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

 Övervikt. 

 Hudinfektion 

 Inaktivitet. 
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7.6 Information till patienten 

Samtliga patienter som opereras med lymfkörtelutrymning eller får strålbehandling mot 
lymfkörtelstationer bör före och efter behandlingen informeras om riskfaktorer för att utveckla 
lymfödem, tidiga symtom på lymfödem (tyngd- och spänningskänsla) och vart patienten ska 
vända sig vid behov [53].  

7.7 Vikten av tidig upptäckt 

Tidigt omhändertagande är av stor vikt för framgångsrik behandling. I samband med uppföljning 
hos läkare eller kontaktsjuksköterska bör därför tecken på lymfödem efterfrågas och 
uppmärksammas.  

Den kliniska erfarenheten bland praktiserande lymfterapeuter är att symtom på lymfödem 
relaterade till cancerbehandling i bäckenet ofta uppmärksammas sent, vilket gör att man kan 
misstänka att det finns ett mörkertal och en underdiagnostik.  

7.8 Utredning 

Vid tecken på lymfödem krävs läkarundersökning för diagnos innan behandling inleds. Det är 
viktigt att utesluta aktiv cancersjukdom, djup ventrombos och eventuella kontraindikationer för 
lymfödembehandling. Hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar och endokrina sjukdomar kan ge 
lymfödemliknande symtom och även om behandlingen av själva ödemet i huvudsak är 
densamma, är det viktigt att patienten får rätt diagnos och vid behov adekvat behandling av sin 
bakomliggande sjukdom [53]. 

Diagnosen lymfödem kan i regel ställas kliniskt på grundval av anamnes, inspektion och 
palpation. Tidiga tecken på lymfödem är tyngd- och spänningskänsla samt palpabel 
konsistensökning i den subkutana vävnaden. Nydebuterade små lymfödem uppvisar sällan 
pitting. Större svullnader kan ge molande värk som minskar eller försvinner helt med 
kompressionsbehandling. Annan smärta kan härröra från påverkan efter kirurgi, 
cytostatikabehandling eller strålbehandling varför korrekt diagnostik är viktig för adekvat 
smärtbehandling. 

Vid förekomst av pitting ses en fördjupning i vävnaden på grund av att vätska trycks ut i 
omgivningen. Pittingtest utförs genom att trycka tummen hårt mot vävnaden under 60 sekunder. 
Gropens djup kan skattas och anges i mm samt eventuellt fotodokumenteras. Svullnad som 
domineras av fettväv eller fibros uppvisar minimal eller ingen pitting. Bedömning av pitting 
används vid diagnostik men också för att värdera resultat av insatt behandling. Minskning av 
pitting talar för en effektiv behandling och målet är att pitting helt ska försvinna.  

Positivt s.k. Stemmers tecken, d.v.s. svårighet att lyfta upp ett hudveck mellan tummen och 
pekfingret vid tåbaserna, är utmärkande för ett kroniskt lymfödem [54]. 

Vid diagnostiserat lymfödem bör patienten omgående hänvisas till lymfterapeut, d.v.s. 
fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska med adekvat tilläggsutbildning för 
lymfödembehandling [53]. 

Förutom lymfterapeut, läkare och kontaktsjuksköterska kan ett flertal andra professioner som 
kurator, dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut behövas i teamet kring patienten. 
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7.9 Behandling 

7.9.1 Inledning 

En förutsättning för ett gott behandlingsresultat är att patienten får kunskap om egenvård, förstår 
och förmår att genomföra sin egenvård samt använder sina kompressionshjälpmedel på rätt sätt.  

Många patienter upplever en sorg över sin förändrade kropp och kan behöva psykosocialt stöd i 
processen att bearbeta sorgen, acceptera och lära sig leva med en förändrad kropp [53]. 

Målet är att reducera ödemet och minska känslan av tyngd, spänning och smärta i vävnaden och 
därmed förbättra livskvaliteten och behålla eller öka aktivitetsförmågan. Den fysikaliska 
behandlingen av lymfödem består av en kombination av behandlingsmetoder.  

Behandlingen är symtomlindrande, inte botande, även om vissa fall av tidigt upptäckta små 
lymfödem kan gå i regress [55]. 

Behandlingen anpassas individuellt med hänsyn till fler faktorer som bland annat ödemets 
utbredning, graden av vävnadsförändring, aktuell grundsjukdom och pågående behandlingar samt 
patientens livssituation. Vid aktiv cancersjukdom måste valet av behandlingsåtgärder övervägas 
extra noga. Detsamma gäller vid ödembehandling i ett palliativt skede då patientens behov kan 
vara mycket komplexa. 

7.9.2 Grundläggande behandling 

7.9.2.1 Patientundervisning  

Patientundervisning är en viktig del av behandlingen. Den beskriver lymfsystemets anatomi och 
fysiologi samt behandling och egenvård [53]. 

7.9.2.2 Kompressionsbehandling  

Kompressionsbehandling är den centrala delen vid behandlingen av lymfödem.  

Vid nydiagnostiserade, mindre ödem inleds kompressionsbehandling med utprovning av lämpligt 
kompressionsplagg. Vid större ödem kan intensivbehandling behövas och då används 
företrädesvis lindade bandage som läggs om dagligen för att anpassas till den minskande 
volymen.  

När optimal ödemreduktion uppnåtts provar man ut kompressionsplagg som ska stabilisera 
ödemvolymen. Fortsatt förändring av lymfödemet kräver kontinuerlig anpassning av 
kompressionsplaggen. Felaktiga kompressionsplagg kan förvärra lymfödemet, orsaka irritation 
och ge hudskador som ökar risken för infektioner. Det är också viktigt att kontrollera att 
patienten kan sköta kompressionsplaggen och klarar på- och avtagning, eventuellt med speciella 
hjälpmedel. Hur plaggen ska användas i den fortsatta behandlingen anpassas individuellt och kan 
variera från hela dygnet till endast vid påfrestande tillfällen. I de fall närstående eller 
omvårdnadspersonal hjälper patienten bör dessa personer utbildas av lymfterapeuten [53].  

För kontinuerlig kompressionsbehandling behöver patienten minst 2 likvärdiga 
kompressionsplagg att alternera mellan. Produkterna bör förnyas var 3:e–6:e månad. Det 
individuella behovet bör styra hur många kompressionsplagg patienten förses med. Exempelvis 
kan patienter med genitala ödem av hygienskäl behöva flera ombyten. Speciella 
kompressionsplagg avsedda för träning, yrkesliv respektive nattbruk kan också vara aktuellt.  
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Kompressionsplagg är ett medicinskt behandlingshjälpmedel som bör ordineras, utprovas och 
kontrolleras av kompetent personal med kunskap i måttagningsteknik och kännedom om aktuellt 
sortiment [55]. Uppföljning och utvärdering av kompressionsbehandling är av stor vikt och bör 
ske regelbundet och frekvent särskilt innan steady state uppnåtts [53].  

7.9.2.3 Fysisk aktivitet och träning  

Fysisk aktivitet och träning är en av de viktigaste interventionerna för att uppnå gott resultat av 
cancerrehabilitering och har också stor betydelse för livskvaliteten. Träningen bör starta på 
relativt låg nivå och långsamt öka under en längre tid samt individanpassas efter patientens 
intressen, möjligheter och tidigare träningserfarenheter [53]. Måttligt muskelarbete, den s.k. 
muskelpumpen, har en gynnsam effekt på blod- och lymfcirkulationen och en positiv inverkan på 
lymfödemet.  

Det finns få studier av träning vid benlymfödem och det finns därför inte vetenskaplig grund för 
en rekommendation. Att inte vara fysiskt aktiv har däremot visat sig vara en riskfaktor för 
utveckling av lymfödem [55, 56]. 

7.9.2.4 Viktreduktion  

Viktreduktion rekommenderas för patienter med övervikt [53]. Patienten bör vid behov 
remitteras till dietist.  

7.9.2.5 Hudvård  

Hudvård ingår som en del av behandlingen. Huden vid ödem tenderar att bli torr och oelastisk 
och behöver smörjas regelbundet; en hudlotion med lågt pH-värde rekommenderas. En oskadad, 
elastisk hud minskar risken för erysipelas som annars är relativt vanligt bland patienter med 
lymfödem. Patienten bör upplysas om att små skador, sår, insektsbett m.m. i områden med 
lymfödem lätt kan bli infekterade. Skärpt uppmärksamhet är påkallad, och vid rodnad, svullnad 
eller smärta bör sjukvården kontaktas [53]. Noteras bör att hudinfektioner kan uppkomma även 
utan förekomst av sår eller annan synlig hudskada. 

7.9.3 Tilläggsbehandling  

7.9.3.1 Lymfpulsatorbehandling  

Lymfpulsatorbehandling genomförs med tryckmanschetter utformade för olika kroppsdelar där 
lufttrycket regleras via en elektrisk pump. Behandlingen kan ske i hemmet med utlånad eller hyrd 
apparat [53].  

I nuläget saknas evidens för effekt av lymfpulsatorbehandling på kort sikt vid lymfödem i 
extremiteterna men senare studier har visat goda resultat vid långtidsbehandling i hemmet under 
3 år [55, 57].  

Lymfpulsatorbehandling av ben med benmanschett kan orsaka svullnad genitalt. I så fall ska 
behandlingen avbrytas och resultera i ny bedömning och förändring av behandlingsstrategi, t.ex. 
byte till byxmanschett [55]. 
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7.9.3.2 Manuellt lymfdränage 

Massagemetoden manuellt lymfdränage (MLD) kan utföras av en lymfterapeut eller av patienten 
själv, närstående eller omvårdnadspersonal efter undervisning i metodiken [53].  

Det saknas övertygande evidens för effekt av MLD vid behandling av extremitetslymfödem på 
både kort och lång sikt. Eftersom MLD är en både tids- och kostnadskrävande behandling bör 
den endast ges som tillägg då kompressionsbehandling inte är optimal. Behandling bör då 
utvärderas individuellt inom rimlig tid och med objektiva mätmetoder [55]. 

7.9.4 Läkemedelsbehandling 

Behandling med diuretika är inte effektiv och bör undvikas. Undantag är de fall där svullnad av 
annan genes föreligger samtidigt med lymfödem [53]. 

7.9.5 Behandling av hudinfektioner  

Vid erysipelas ska antibiotika snabbt sättas in, i första hand penicillin. Patienter med 
recidiverande erysipelas kan med fördel ha en förberedd ordination med recept på antibiotika för 
att snabbt kunna påbörja behandling vid tidiga symtom [53].  

Vid återkommande infektioner bör långtidsbehandling ges som profylax. Redan efter tre 
återkommande infektioner rekommenderas kontinuerlig behandling under ett år. Vid ytterligare 
recidiv kan ibland livslång behandling bli nödvändig [58]. 

Även andra typer av infektioner kan förekomma, som stafylokockinfektioner eller herpes. Dessa 
ska liksom svampinfektioner, eksem, sår eller allergiska reaktioner behandlas så fort som möjligt 
[53]. 

7.9.6 Kirurgisk behandling 

7.9.6.1 Fettsugning  

Då fysikalisk lymfödembehandling nått steady state och en besvärande volymskillnad med 
minimal pitting fortfarande kvarstår domineras denna volym av nybildad fettvävnad och påverkas 
inte av fortsatt konservativ behandling. Nybildningen av fettväv startar parallellt med 
lymfödemdebuten och orsakas sannolikt av kronisk inflammation och upprepade 
rosfeberattacker. Fettsugning av benlymfödem kan då övervägas för att återställa extremitetens 
normala volym. Efter operationen måste patienten, precis som vid konservativ behandling, 
fortsätta med kontinuerlig kompression resten av livet [53].  

Fettsugning minskar risken för erysipelas [59].  

Den kirurgiska behandlingen bör endast utföras på centrum med stor erfarenhet av 
lymfödemkirurgi [53]. Plastikkirurgen, SUS, Malmö är riksklinik för fettsugning av lymfödem. 
Remissinstruktion finns på klinikens webbsida.  

7.9.6.2 Kirurgi vid vulvaödem 

Vulvaödem kan ge upphov till lymfblåsor och hyperkeratos. Här kan behandling med diatermi 
övervägas.  
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Vid vulvaödem med läckage kan man i vissa fall kirurgiskt ”dra ihop” huden i vulva så att vätskan 
hålls tillbaka. För bedömning av möjlighet till denna typ av kirurgi rekommenderas remiss till 
kirurg med särskild kompetens inom lymfödem. 
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KAPITEL 8 

D-vitaminbrist  

8.1 Viktigt att veta 

 Strålning och vissa läkemedel kan orsaka D-vitaminbrist [60, 61]. 

 D-vitaminbrist kalkar ur skelettet och kan ge benskörhet. 

8.2 Bakgrund och orsaker 

D-vitamin spelar en väsentlig roll i kroppens kalcium- och fosforbalans, benmineralisering samt 
skelettillväxt. Uttalad D-vitaminbrist orsakar exempelvis urkalkning av skelettet, vilket leder till 
osteomalaci (benuppmjukning) hos vuxna och rakit hos barn. Vitamin D är en fettlöslig molekyl 
som förekommer i två former: D3 och D2. Vitamin D3 bildas i huden med hjälp av ultraviolett 
ljus samt tillförs i samband med kostintag och omvandlas sedan vidare i levern till kalcidiol 
(25OHD) som i sin tur omvandlas i njurarna till det metaboliskt aktiva vitamin D2. Vitamin D2 
aktiverar en specifik receptor i cellens kärna som påverkar bland annat celldelning och 
celldifferentiering. D-vitamin lagras i kroppen, främst i fettväven och har en halveringstid på 2 
månader [62]. 

Orsaker till D-vitaminbrist kan vara: 

 Fettmalabsorption orsakad av strålbehandling mot bäckenregionen, glutenintolerans eller 
Crohns sjukdom. 

 Minskad produktion i huden som vid solskyddsanvändning och stigande ålder. 

 Användning av läkemedel som minskar kolesteroltillgängligheten.  

 Inaktivering av aktivt D-vitamin av läkemedel såsom Epanutin, Tegretol och 
glukokortikoider. 

 Minskad bildning av kalcidiol (25OHD) såsom leverinsufficiens, kronisk njursvikt och 
hypertyreos. 
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8.3 Översikt 

 

8.4 Symtom  

 Koncentrationssvårigheter. 

 Nedstämdhet och irritabilitet. 

 Skelettvärk. 

 Muskelsvaghet. 

 Frakturer. 

 Parestesier (stickningar). 

 Muskelkramp. 

8.5 Utredning 

Man kan misstänka D-vitaminbrist eller kalciumbrist hos patienter som tidigare fått 
strålbehandling mot bäckenet och har kvarstående mag-tarmsymtom efter avslutad behandling 
[60, 61]. De laboratorieprover som rekommenderas är: 

 S-25OHD  

 Kalciumjonaktivitet (Ca-jonakt)  
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D-vitaminstatus bestäms efter mätning av kalcidiol (25OHD) i blodet. Värdet varierar med årstid 
och kostintag. Det finns ingen konsensus kring optimalt D-vitaminstatus. Brist definieras som 
kalcidiol (25OHD) koncentration < 25 nmol/l i serum. Koncentrationer i intervallet 25–50 
nmol/l räknas som otillräckliga. 

Riktlinjer för D-vitaminstatus 

< 25 nmol/l D-vitaminbrist 

25–50 nmol/l Otillräckliga nivåer 

> 50 nmol/l Tillräckliga nivåer 

75 nmol/l  Optimal nivå 

> 125 nmol/l Potentiellt farlig nivå 

> 250 nmol/l Potentiellt toxisk nivå 

Remiss till endokrinmedicinsk specialist för bedömning om 25OHD < 25 nmol/l är kvarstående 
lågt efter försök med vanlig D-vitaminsubstitution.  

8.6 Behandling 

Man substituerar en D-vitaminbrist med vitamin D3 som mäts i internationella enheter (IE), där 
1 µg motsvarar 40 IE [63, 64]. Rekommenderade dygnsdoser från Livsmedelsverket [65] är  

 10 µg (400 IU) för vuxna  

 20 µg (800 IU) för personer över 75 år. 
 
Kost som är rik på D-vitamin är fet fisk, mjölk, margarin, ägg och kött. En person som 
exponerar ansikte, armar och händer för solljus i 15 min under en dag syntetiserar ca 1 000 IE 
vitamin D3.  

Vid D-vitaminbrist rekommenderas kontinuerlig substitution. Dagligt intag bör inte överstiga 100 
µg (4 000 IU) för vuxna. 

Hos vuxna med lättare D-vitaminbrist (< 50 nmol/l): 

 D-vitamin Olja ACO 80 IE/droppe, 10 droppar/dag (receptfritt). 

 T Devitre 400 IE 1–2 tuggtabletter/dag (recept). 

 Nya prover efter ca 3–6 månader. 
 
Vid svårare D-vitamin- eller kalciumbrist (< 25 nmol/l): 

 D-vitamin Olja ACO, 80 IE/droppe, 0,6–1 ml/dag. 

 Nya prover efter ca 3–6 månader.  
 
Vid samtidig kalciumbrist: 

 Kalcipos-D eller Calcichew-D3 1–2 tabletter 2–4 ggr/dygn. 
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Alfakalcidol (Etalpha) kan ges för snabbare symtomlindring (är aktivt vitamin D2) och ska skötas 
av specialist inom området (endokrinmedicin, njurmedicin). Behandlingen bör monitoreras 
noggrant med bestämning av s-kalcium, s-kreatinin och s-fosfat 2 ggr/vecka under 
inställningsperioden, sedan minst varje månad. Vitamin D ska inte användas i kombination med 
kalcium till patienter med gravt nedsatt njurfunktion.  

8.6.1 Intoxikation 

Intoxikation med D-vitamin är mycket ovanligt. För höga D-vitamindoser kan leda till 
hyperkalcemi, kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Vid intoxikation med D-vitamin kan man 
få symtom som svaghet, illamående, aptitlöshet, huvudvärk, kramper och kräkningar. 
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KAPITEL 9 

Graft-versus-host-sjukdom 

9.1 Viktigt att veta 

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

 Genital GVH drabbar drygt 50 % av alla kvinnor efter transplantationen. Symtomen kan 
vara klåda, sveda, smärta, dyspareuni eller inga symtom alls i vulva och/eller vagina. Man 
ser en tunn slemhinna, med lichen planustecken, ökad fibrosutveckling och 
sammanväxningar i vulva och i slidan. 

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

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

9.2 Bakgrund och orsaker 

Graft-versus-host-sjukdom (GVH) kan endast uppstå efter en allogen benmärgstransplantation, 
alloHCT, d.v.s. stamceller från en annan människas benmärg eller perifera blod. AlloHCT är en 
botande behandling vid framför allt leukemier, men används även vid lymfom och myelom. Den 
botande effekten beror på en kombination av kraftig cytostatikabehandling, ibland även strålning 
med en immunologisk anti-tumor effekt utövad av givarens T-lymfocyter, kallad graft-versus-
leukemia effekten. Men dessa T-lymfocyter kan även angripa mottagarens friska vävnader, graft-
versus-host sjukdomen. Akut GVH karaktäriseras av tidig uppkomst, inom några veckor efter 
transplantationen, och symtom från hud, lever och mag-tarmsystem. Behandlingen är oftast 
kortison. 

Kronisk GVH kan uppkomma från ca 3 månader eller många år senare efter transplantationen 
och innebär en långvarig tilltagande inflammation och fibros i slemhinnorna i munnen, ögonen 
och könsorganen; men kan även drabba i stort sett alla organ. Uttalad svår fibros kan t.ex. leda till 
sklerodermi, bronkiolit och total vaginalstenos. Patienterna behandlas med kortison och ibland 
även med annan immunhämmande behandling [66].  

Genital GVH hos kvinnor drabbar drygt 50 % av alla som genomgår allogen 
stamcellstransplantation.  

Genital GVH hos män drabbar ca 13 % av alla som genomgår allogen stamcellstransplantation. 
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9.3 Översikt 

 

9.4 GVH hos kvinnor 

9.4.1 Symtom och fynd 

 Klåda, torrhet, sveda eller brännande smärta, dyspareuni, eller inga symtom särskilt om 
kvinnan inte har samlag. 

 Diagnostiska tecken på genital GvH är lichen planus och lichen sclerosus i slemhinnorna 
dvs retikulära vita linjer, vulva-erytem och teleangiectasier. Vid samtidig GvH i andra organ 
är även geitala erosioner, fissurer och sår tecken på genital GvH. Tunna torra slemhinnor 
kan ses hos alla allotransplanterade kvinnor och är inte diagnostiskt för GvH. 

 Andra diagnostiska tecken är ökad fibrosutveckling med synekier i vulva och vagina, labial 
sammansmältning i vulva, s.k. clitoral hood, ömma strängar i vaginalväggen, 
sammanväxningar i form av synekier mellan cervix och slidväggen så att fornices utplånas, 
utvecklande av ringformade partiella och slutligen totala stenoser i vagina.  

 Diagnostiken är klinisk. Histopatologisk diagnostik är osäker. 
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9.4.2 Behandling 

Remiss till erfaren gynekolog inom området för ställningstagande till behandling. Erfaren 
gynekolog bör vara vid regionklinik. Inom varje region i Sverige allogentransplanteras så få 
kvinnor per år att det blir för få kvinnor per kvinnoklinik för att få upp tillräcklig kompetens vad 
gäller diagnostik och behandling av genital kronisk GvH.  

Behandlingen är grannlaga. AlloHCT i sig ökar risken för epiteliala cancrar med 5 %. Behandling 
av genital kronisk GvH sker med lokal immunosuppression, som i sin tur ytterligare ökar risken 
för aktivering av HPV-virus och utvecklandet av slemhinneatypier och maligniteter genitalt. 

Lokalbehandling 

 Tag gärna kontakt med behandlande hematolog, i synnerhet vid progress av genital GvHD 
trots lokalbehandling. Systemisk behandling kan vara indicerad. 

 Östrogen både lokalt i vulva och vagina och generellt vid för tidig menopaus (HRT el p-
piller). Enbart HRT räcker inte för slemhinnorna genitalt. 

 Lokal immunosuppression med förslagsvis steroidsalva grad IV, klobetasol, och tacrolimus 
varannan dag initialt 2 ggr dagligen. Därefter successivt minskande dosering till 
underhållsbehandling med tex tacrolimus en gång per vecka. Colifoam (hydrokortison 
rektalskum) kan användas under nedtrappningen. Vid tilltagande stenosering trots 
lokalbehandling kan systembehandling med corticosteroider ordineras av hematologen. 

 Vaginaldilatator om kvinnan har vaginal cGvHD och ej har samlag. Viktigt med varsam 
hantering och undvikande av smärta för att ej riskera utvecklande av vaginism. 

 Glidslem vid samlag (silikonbaserat, alternativt intimolja. (Olja kan lösa upp kondomer.) 

 Xylocaingel, appliceras ca 1 timme före samlag.  

 Mjukgörande salva (ACO intimserie, barnolja). Undvik parfym. 

 Kirurgi vid hematokolpos eller hematometra, för att möjliggöra samlag, vid risk för 
cellatypier och svårighet ta cytologprover. 

 Sexualrådgivning om bl.a. vikten av förspel som gör kvinnans kropp beredd att omsluta vid 
samlag.  

9.5 GVH hos män 

9.5.1 Symtom och fynd 

 Brännande smärta, dyspareuni, smärtsam erektion, inga symtom 

 Icke infektiös inflammation av ollonet och förhuden (balanoposthit).  

 Lichen sclerosusliknande hudförändringar.  

 Förhudsförträngning (phimosis). 

9.5.2 Behandling 

Remiss till erfaren urolog inom området för ställningstagande till behandling med: 

 Behandling med lokala kortikosteroider klass III–IV. 

 Ställningstagande till hudbiopsi för att få histologisk diagnos och utesluta malignitet. 

 Kirurgi – omskärelse. 

 Sexualrådgivning.  
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KAPITEL 10 
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