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Inledning 

 Gynekologisk cancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor i 
världen.  

 

  I Sverige diagnosticeras ca 2800 patienter varje år.  

 

 De flesta gynekologiska cancrar är associerade till en relativt hög 5-års 
överlevnad. Ca 75% för livmoderhalscancer och 83% för 
livmoderkroppscancer. 

 

 Med hög antal som insjuknar och med fler långtidsöverlevande finns 
ett växande behov att förebygga och förbättra livskvaliteten för dessa 
patienter. 
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Biverkningsmottagningen ”Humlan” 
 

 Startade hösten 2013. 

 

 Erbjuder hjälp till patienter som fått biverkningar efter genomgången 
strålbehandling mot bäckenet.  

 

 Mottagningen vänder sig främst till patienter med gynekologisk cancer  
men även till kvinnliga anal och ändtarmscancerpatienter. 

 

 Fokus är att hjälpa patienter som fått biverkningar av given behandling 
i form av lymfödem, avföringsproblem, problem att kissa, och sexuella 
problem.  
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Exempel på biverkningsmottagningspatient 

 71 årig kvinna 

 Op 2009 livmoderkroppscancer, lymfkörtlar i bäcken och buk togs bort 

 Strålbehandling 

 2009 djup depression 

 Under strålbehandlingen kramper i buken o diarré 

 kvarstående inkontinens efter tidigare framfalls operation 

 2010 op pga tarmvred, vid op sågs strålpåverkad tarm, får påse på 
magen (stomi) 
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Exempel på biverkningsmottagningspatient 

 2013 oktober biverkningsmottagningen 

 diarréer, täta urinträngningar o buksmärtor 

 Trötthet, nedstämdhet 

 Försämring av urininkontinens med ständigt läckage och täta 
urinträngningar  

 Insättning av dospulver Questran mot magbesvären  

 Vaginalt östrogen mot sköra slemhinnor 

 Provtagning för D vitamin och kalk, låga nivåer, insätts på behandling 
med D-vitamin/kalk 

 Diskussion  på multidisciplinär rond (Forum Pelvicum Special).  
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Exempel på biverkningsmottagningspatient 

 Erbjuds injektioner  (peri-urethrala) via kvinnokliniken 

  Remiss till Bäckenfunktionsenheten 

 2015 tarmundersökning inför besök bäckenfunktionsenheten, ofarlig 
tumör hittas 

 Tillägg med tarmreglerande medel via Bäckenfunktionsenheten, bättre 
effekt 

 Sjukgymnast BFE, träna på att hitta ändtarmsmuskulaturen 

 Erbjuds dietistkontakt men avböjer 

 

 Komplex symptombild 

 Ta ett symptom i taget 

 Biverkningsmottagningen fungerar som spindeln i nätet 
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Biverkningsmottagningen 

”Humlan” 

Urininkontinens 
Kvinnokliniken US 

Eva Uustal  
 

 

 

Viktproblem 
Dietist Onkologen US 

Erika Karlsson 
Vikthållning vid 

lymfödem 
Hjälp med mathållning 

vid tarmproblem 

Lymfödem 
Sjukgymnast 

Onkologen US 
Eva Ahlner 

 
 

Infektionskliniken US 
Åse Östholm 

Erysipelas 
 

 

Smärta 
Smärtenheten US 

Jan Lindqvist 

 

Avföringsbesvär 
Bäckenfunktionsenheten 

                  Susanna Walter 

Sexualfrågor 
Kurator Onkologen US 

Karin Engblom 
 

Sexologmottagning 
Vulvamottagningen 

 
Fertilitet 

Reproduktionsmedicinskt centrum 
(RMC) 

 

Forum pelvicum special (FPS) 
Urologer 

Uroterapeuter 
Gynekologer 

Gynonkologer 
Från Bäckenfunktionsenheten 

(Medicinska gastroenterologer + 
Sjukgymnaster) 

 Läkare smärtenheten 



 Vi har bildat en grupp på onkologen som jobbar aktivt för att utveckla 
verksamheten. 

 

 Gruppen träffas 2ggr/termin  

 

 Annica Holmqvist läkare 

 Eva Ahlner sjukgymnast  

 Karin Engblom kurator 

 Kristina Redelius sjuksköterska strålbehandlingen 

 Ulrika Odelram Wiréen sjuksköterska allmänna mottagningen 

 Lotta Eriksson sjuksköterska allmänna mottagningen 

 Erika Karlsson dietist 

 

Arbetsgrupp… 



 Kartläggning av patienternas symptom med hjälp av frågeformulär 
 

  EORTC QLQ-C30 för samtliga diagnoser 
  EORTC QLQ-EN 24 vid livmoderkroppscancer 
  EORTC QLQ-CX 24 vid livmoderhals och vulvacancer 

 
 Sjuksköterska Kristina Redelius, strålbehandlingen 
 Sjuksköterska Ulrika Odelram Wireén, mottagningen 
 
  Vid strålstart 
 3 mån efter strålbehandling 
 1 år efter strålbehandling 
 3 år efter strålbehandling… 
 
 Nu delat ut ca 120 st formulär, vi planerar att dela ut 150-200st  
 Sedan utföra en statistisk analys i samarbete med statistiker på RCC sydöst  
 Joanna Östling Palme ST läkare på Onkologen ska göra sitt forskningsprojekt 

på materialet 
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Forskning.….. 



Biverkningsmottagningen ”Humlan” 
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* 20-30% har 2 eller fler biverkningar samtidigt 



Lymfödem 

 Lymfödem uppkommer när lymfkärlen skadas som vid cancerkirurgi 
och/eller strålbehandling 

 

 Svullnad i låren och/eller i underlivet, svullnad i fötter eller underben 
eller bara i det ena benet 

  

 5-25% drabbas 

 

 Livmoderkroppscancer, lymfkörtelutrymda, mer än 30% risk 

 

 OBS! Viktigt med information och prevention, kontakt med 
sjukgymnast vid minsta tecken till svullnad för hjälp med kompression 
för att förhindra försämring 
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Lymfödem  
Tips på egenvård och Behandling 
 
 Kompression, strumpa/byxa (lymfpulsator som komplement) 
 
 Hudvård, håll huden hel, ren och smidig. Smörj med mjukgörande salva (Eucerin 

hudsalva, Eucerin oljebaserad tvätt) 
 
  Fotvård 
 
 Fysisk aktivitet, lymfsystemet är beroende av muskelpumpens aktivitet, därför är 

det viktigt att röra på sig. All form av motion är bra! 
 
 Övervikt (försämrar lymfödemen) 
 
 Dietistkontakt för hjälp med mathållning (fettfri kost) och viktnedgång 
 
 Var vaksamma på små sår och blåsor i huden, ökad risk för infektioner som kan vara 

bakteriella eller virala 
 
 Vanligast med rosfeber. Hudbakterier. 
 
 Alla patienter som haft någon rosfeberepisod (orsakad av lymfödem) bör ha recept 

på antibiotika (Kåvepenin) hemma att ta direkt vid symptom  
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Lymfödem  
Vulvaödem 

 Vulvaödem kan ge upphov till lymfvårtor så kallade angiom 

 

 Svullnaden trycker ut vätska och bildar små förhornade blåsor, kan 
läcka vätska 

 

 Kirurgiskt kan bränna 

 

 Lymfagiektasier är en vidgning av lymfkärlen som blir vida och 
slingriga, kan läcka vätska 

 

 Vid lymfagiektasier och stora vulvaödem kan man i vissa fall kirurgiskt 
”dra ihop huden” i vulva så att vätska hålls tillbaka, form av 
plastikoperation 
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Lymfödem 
Fettsugning: 

 Aktuellt hos ett fåtal patienter som använt kompression flitigt med 
uttalade besvär där ödemet omvandlats till fett.  

 Viktigt med info till patienten om kompressionsbehandling dygnet 
runt efter operation för att uppnå fullgod effekt!!  

 

Supramikrokirurgi: 

 

  Är mikrokirurgiska kopplingar mellan lymfkärl och små vener 

 Få fall har studerats och idag finns inga hållpunkter på att denna 
behandling har effekt  
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Magtarmbesvär 

 80% av patienterna som behandlats med strålbehandling mot bäckenet 
får kroniska förändringar i magtarmkanalen 

 
  Ca 50% uppger att besvären påverkar deras dagliga aktivitet och 

livskvalitet 
  
 Den strålade tarmen liknar ett sår som inte läker…. 
 
 Inflammation som sedan ger ”ärr” i tarmslemhinnan. Kan förvärras 

över tid  
 
 Minskad elasticitet och försämrad funktion av tarmen 
 
 Ca 10-20% av patienterna som fått strålbehandling mot bäckenet får 

bestående magtarmbesvär 
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Andreyev HNJ. Gastrointestinal symptoms after pelvic radiotherapy.  
A new understanding to improve management of symptomatic patient. Lancet Oncol 2007.  
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Magtarmbesvär 
 
  
 Laktosintolerans 50% 
 Bakteriell överväxt på tarmen 27-45%  
 Gallsaltsmalabsorbtion  50-83%  
 Pankreasinsufficiens 5% 
 Andra orsaker: Oro, stress, inflammatorisk tarmsjukdom, rubbningar i 

sköldkörtelhormoner 
 
 
 T Omeprazol (receptfritt) 
 T Imodium (recetfritt) mot diarré  
 Bulkmedel (Inolaxol, Vi-siblin) (recept) 
 Prova att utesluta laktos i kosten under 2-3v 
 Försämras av viss mat tex fet mat, rökt kött, baljväxter  
 Rena produkter  socker, undvika för mycket fibrer och att tugga tuggummi, ät 

vitt bröd 
 Dietistkontakt? 
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Tips på egenvård och behandling 

HJN Andreyev. Gastrointestinal Problems after Pelvic 
Radiotherapy: the Past, the Present and the Future, Clinical Oncology 2007 

Orsaker 



Magtarmbesvär 
Bakteriell överväxt på tunntarmen  

 Förekommer hos ca upp till 45% av de som fått strålbehandling mot bäckenet och 
hos ca 25% av patienterna under den akuta fasen av strålbehandling 

 Förekomst av bakterier i tunntarmen som ger en inflammation i tarmen 
 Gaser, känsla av uppblåsthet, smärta och diarré  
 Diagnos: Ett utandningstest, mycket svårtolkat 
 Antibiotika behandling under en kort period 
 
Gallsaltsmalabsorbtion: 
 
 Gallsalter som vanligen binder fett tas inte upp i tunntarmen, åker ner i tjocktarmen 

och ”retar” tarmen. 
 Vattniga diarréer , svårt att hålla avföringen. 
 Kan ge brist på D-vitamin 
 Vid låga värden rekommenderas D-vitamintillskott som finns på apoteket 
 Gallsaltsbindare, Dospulver Qestran eller Kapsel Lestid  
 Dietist, reducera fettintag 
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Magtarmbesvär 
Pankreasinsufficiens 
  
 Kan uppkomma vid strålbehandling mot övre delen av buken  

 Minskad förmåga att bilda enzymer (som bryter ner maten) från 
bukspottskörlen 

 Uppkommer när 10% av bukspottskörtelns funktion kvarstår 

 Diarré 

Utredning: 

 Prov för faeces elastas, enkelt prov 

Behandling:  

 T Pankreon  
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Sexuella besvär 
 Sexualiteten är ett komplext samspel mellan fysiologiska, psykosociala och 

kulturella faktorer 
 
 Samband mellan sexuell dysfunktion och nedsatt livskvalitet 
 
 Vid operation och eller strålbehandling kan nerverna som styr blodflödet till 

slemhinnan i slidan skadas. Detta påverkar slidans förmåga att fuktas 
 
 Strålbehandlingen kan ge upphov till bildning av ärrvävnad och 

sammanväxningar i slidan 
 
 Minskar också slidans känslighet för kvinnligt könshormon (östrogen) 
 
 Ger upphov till sköra, lättblödande slemhinnor och smärta vid samlag  
 
 En högre dos östrogen lokalt för att få tillfredställande funktion 
 
 De flesta av våra patienter erbjuds lokala östrogener (Vagifem, Ovesterin) 

(recept) 
 
 Försiktighet med lokala östrogener om man tidigare har haft bröstcancer 



Sexuella besvär 
Tips på egenvård och behandling 

 

 Torra, sköra slemhinnor i underlivet, behandling med lokala östrogener (Vagifem, 
Ovesterin) 

 

 Silikonbaserat glidmedel (Quick silk glide), vattenbaserade glidmedel torkar ut 
slemhinnorna!  

 

 Vaginaldilatator 

 

 Mjukgörande salva (ACO intimserie), kokosfett alt vitt vaselin 

 

 Oljebaserad tvätt (ACO intimserie), undvik att tvätta underlivet med tvål och vatten 

 

 Xylocaingel (recept) vid slidmynningen ca 1 timme innan samlag, vid smärta i 
slidmynningen 

 

 Samtalsterapi med kurator 
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Kvinna född -72 

 Livmoderhalscancer 2005, fick kombinerad strålbehandling och 
cytostatikabehandling. 

 
 I samband med behandlingen mycket diarréer som avtog efter 

behandlingsavslut. Därefter besvär som kom och gick som var hanterbara 
med bulkmedel och stoppande medel (Dimor och Inolaxol) 
 

 2013 försämring, häftiga trängningar, diarréer flera ggr/dag 
avföringsinkontinens 

 
 Även samtidig uppkomst av trängningsinkontinens, ständigt trosskydd 
 
  I samband med sex, avföringsläckage varför hon helt avstått från samliv, är 

rädd för att läcka både urin och avföring… Lever ensam och vågar inte 
träffa någon ny partner pga sina besvär… 
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Kvinna född -72 

 

 2015 till vår mottagning, 10 år efter sin sjukdom… 

 Skiktröntgen + tarmundersökning som visade ärrbildning i tarmarna 
orsakade av strålningen 

 Insätts på lokalt östrogen (Vagifem) 

 

 Insätts på gallsaltsbindare (Questran) 

 

 Insätts på Vesicare mot urininkontinens 

 

 Erbjuds samtalskontakt med kurator 

 

 Motiverande samtal kring sex vid varje läkarbesök 
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Kvinna född-72 

 Vid återbesök helt återställd i sin tarmfunktion med hjälp av 
gallsaltsbindare (Questran) och stoppande medel (Dimor) för magen 

 

 God effekt av medel mot urinträngningar (Vesicare) och lokalt 
östrogen (Vagifem) 

 

 Rek silikonbaserat glidmedel och att smörja i vulva och slidmynningen 
med mjukgörande salva (ACO:s intimserie) 

 

 Ca 1.5 år efter första besöket har nu patienten tagit upp sitt samliv igen 
och det fungerade bra!!  
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Urininkontinens 

 Gynekologiskt opererade o bäckenbestrålade patienter besväras ofta av 
urininkontinens 

 

 Anstängnings o- trängningsinkontinens 

 

 Anstängningsinkontinens, läckage i samband med tex hosta, skratt, 
gymnastik 

 

 Trängningsinkontinens, täta trängningar, svårighet att hinna till 
toaletten 
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Urininkontinens 
Egenvård och Behandling 

Ansträngningsinkontinens 

1) Bäckenbottenträning (bra info på 1177 hemsida) 

2) Vaginalt östrogen (Vagifem, Ovesterin) 

3) Slyngplastik via kvinnokliniken (TVT) 

 

Trängningsinkontinens 

1)Blås- och bäckenbottenträning 

2)Vaginalt östrogen 

3)Justering av vätskedrivande medicin 

4)Minskning av överdrivet vätskeintag (1-1.5l vätska/dag). 

5) Mediciner mot trängningar (Toviaz, Detrusitol, 
Vesicare)(recept) 
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Urininkontinens 
Behandling 

Stuprörsurethra: 

 Konstant flöde/läckage av urin pga uttalade strålskador med 
ärrbildning kring urinröret 

 Peri-urethrala injektioner 

 

Strålorsakad kraftig inflammation i urinblåsan:  

 Täta trängningar, smärta och blödningar från urinvägarana 

 Via urologen kan man spruta i ett ämne som lägger sig som ett 
skyddande lager på blåsslemhinnan och dämpar besvären (Uracyst, 
Hyacyst) 

 Tryckkammarbehandling 
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Smärta i bäckenet 

 Efter strålbehandling mot bäckenregionen får en del patienter smärtor 
från skelettet inom det strålbehandlade området 

  

 En bakomliggande orsak kan vara mikrofrakturer (små skelettskador) 

 

 Drabbar 10-20% 
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Ikushima et al. Gynecologic Oncology 2006. 
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Mikrofrakturer 



Mikrofrakturer 
 

 Riskfaktorer : Benskörhet, reumatiska sjukdomar, kortisonbehandling, 
rökning och låg kroppsvikt  
 

 Vid misstanke om mikrofrakturer och smärta, gynekologisk 
undersökning 

 
 Magnetkameraundersökning av bäckenet 
 
Egenvård och behandling 
 Vid tecken till mikrofrakturer på röntgen 
 Lugnande besked 
 Smärtlindring med Alvedon, Ipren, Voltaren  
 Sjukgymnastkontakt 

 
 I en studie på 557 patienter med gynekologisk cancer med 

mikrofrakturer var alla symtomfria efter 3 år med denna behandling 
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Tack för 
uppmärksamheten!  


