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1. INLEDNING
1.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Detta nationella vårdprogram inkluderar alla som fått cancerbehandling under
barndomen och fram till 18 års ålder. Det gäller uppföljning efter barncancerbehandling både för de som nu är barn och ungdomar och för de som nu är
vuxna. Det är det första nationella vårdprogram som beskriver långtidsuppföljning
för denna grupp, och det bygger på de tidigare uppföljningsrekommendationer
som utarbetats av Svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer
(SALUB). Uppföljningsrekommendationerna publicerades på BLF:s hemsida för
första gången 2007 och har därefter delvis reviderats 2010. SALUB är en
arbetsgrupp inom sektionen för hematologi och onkologi (PHO) inom
Barnläkarföreningen (BLF). (http://www.blf.net/onko/index.html).
Detta nationella vårdprogram utgör en basnivå för uppföljningen, d.v.s. det finns
inget hinder för ytterligare insatser. Om patienten ingår i en vetenskaplig studie
bör studiens rekommendationer följas.

1.2

Vårdprogrammets målgrupper

Uppföljning enligt vårdprogrammet kommer att involvera flera yrkesgrupper och
specialiteter inom barn- och vuxensjukvård. Samarbete mellan dessa är en
förutsättning för att patienterna ska få tillgång till adekvat uppföljning och optimal
vård.
Vårdprogrammet riktar sig därför till alla vårdgivare som kommer i kontakt med
patienter som behandlats för barn- och ungdomscancer. Vårdprogrammet
kommer att vara till grundläggande nytta för medicinskt ansvariga inom barn- och
vuxenonkologiska specialiteter som oftast planerar och till en början ansvarar för
uppföljning efter behandling. Det kommer att vara av stort värde även för flera
yrkesgrupper inom andra medicinska specialiteter med ansvar för kontroll och
behandling av sena biverkningar efter cancerbehandling, t.ex. läkare inom de flesta
vuxenmedicinska specialiteter inklusive primärvård samt sjuksköterskor och andra
yrkesgrupper såsom psykologer, fysioterapeuter, dietister, logopeder, kuratorer
och tandläkare.

1.3

Vårdprogrammets förankring

Den nationella vårdprogramgruppen har tillkommit i samarbete mellan samtliga
sex regionala cancercentrum genom representation från både barn- och
vuxencancervård. Barncancerrepresentanterna är medlemmar i SALUB, och
representerar även samtliga sex barnonkologiska kliniker i Sverige. Ett stort antal
adjungerade författare från olika medicinska specialiteter har också deltagit i
vårdprogramarbetet.
I en första remissrunda inbjöds nedanstående organisationer att lämna synpunkter
på en preliminär version av vårdprogrammet. Flera av synpunkterna resulterade i
förändringar i texten.
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Remissinstanser:
 Svensk sjuksköterskeförening
 Astma, allergi och KOL specialistsjuksköterskeförening
 Distriktssköterskeföreningen
 Föreningen för hematologisjuksköterskor
 Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi
 Nationell föreningen för specialistsjuksköterskor kirurgisk vård
 Nutritionsnätet för sjuksköterskor
 Ortopedisjuksköterskor i Sverige
 Psykiatrisk riksförening för sjuksköterskor
 Riksföreningen för barnsjuksköterskor
 Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal vård
 Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 Sjuksköterskor i cancervård
 Specialistföreningen för ÖNH sjuksköterskor
 Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård
 Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad
 Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening
 Svensk immunbristsjuksköterskors intresseförening
 Sveriges Lungsjuksköterskors intresseförening
 Sveriges sjuksköterskor inom smärta



Svenska läkarsällskapet med sektioner och föreningar
Svenska barnläkarföreningen med sektioner, föreningar och arbetsgrupper











Tandläkarförbundet
Tandhygienistföreningen
Svenska logopedförbundet
Svenska kuratorsföreningen
Svensk förening för sexologi
Psykologförbundet
Förbundet Sveriges arbetsterapeuter
Dietisternas riksförbund
Fysioterapeuterna













Barncancerfonden
Blodcancerförbundet
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
CARPA
Gynsam
ILCO Lungcancerföreningen Stödet
Mag- och tarmförbundet
Melanomföreningen
Mun- och halscancerförbundet
Njurcancerföreningen
Nätverket mot cancer
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Nätverket mot gynekologisk cancer
Palema
Prostatacancerförbundet
Sarkom
Svenska hjärntumörföreningen
Svenska ödemförbundet
Ung cancer







Regionalt cancercentrum nationell arbetsgrupp cancerrehabilitering
Regionalt cancercentrum nationell arbetsgrupp prevention
Regionalt cancercentrum nationell arbetsgrupp kontaktsjuksköterskor
Regionalt cancercentrum nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel
Regionala kontaktpersoner på respektive RCC



Ordförande nationellt vårdprogram för bröstcancer Jonas Bergh

Efter den första remissrundan sammanställdes de inkomna synpunkterna och
programmet reviderades. Därefter skickades vårdprogrammet på ytterligare en
remissrunda, till landstingens linjeorganisationer, för kommentarer framför allt
angående organisatoriska och ekonomiska konsekvenser.

1.4

Evidensgradering

Nationella vårdprogram bör i möjligaste mån evidensgraderas. Vi har valt att
använda oss av evidensgradering av befintliga studier där så varit möjligt. Antalet
studier som bidrar med stark evidens för en viss uppföljning eller intervention är
dock mycket begränsat. Faktaunderlaget består därför av bästa tillgängliga evidens
i kombination med den expertkonsensus som finns genom den erfarenhet som
den multiprofessionella och multidisciplinära vårdprogramgruppen har.
I dag används ett flertal system för evidensgradering i vården. I detta dokument
används den modifierade version av GRADE-systemet som utvecklats av Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Läs mer om systemet här:
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok_Kapitel10.pdf
Detta innebär att styrkan i behandlingsrekommendationerna graderas enligt
följande:
 Starkt vetenskapligt underlag (++++) Rekommendationen bygger på
studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en
samlad bedömning.
 Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) Rekommendationen bygger
på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka
försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 Begränsat vetenskapligt underlag (++) Rekommendationen bygger på
studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en
samlad bedömning.
 Otillräckligt vetenskapligt underlag (+) När vetenskapligt underlag saknas,
tillgängliga studier har låg kvalitet eller studier av likartad kvalitet är
motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.
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2. MÅL MED VÅRDPROGRAMMET
Rekommendationer för långtidsuppföljning efter barncancer har funnits sedan
2007, men kunskapen om dem har varit begränsad utanför den del av vården som
behandlar barncancer. Syftet med detta vårdprogram är att få en nationell samsyn
inom alla delar av vården och en regional samverkan för långtidsuppföljning efter
barncancer. Målet är att alla individer som har behandlats för cancer under barnoch ungdomsår i hela Sverige ska erbjudas adekvat uppföljning och sjukvård av
högsta internationella klass. I den mån biverkningar upptäcks ska de följas upp
och behandlas enligt de rekommendationer som finns inom respektive specialitet.
Detta vårdprogram innehåller alltså inte rekommendationer för hur
biverkningarna ska behandlas utan enbart för hur de ska upptäckas.
Målet är också att vårdprogrammet ska öka kompetensen samt medvetenheten
om denna patientgrupp. En s.k. ”sammanfattning av cancerbehandling” (se bilaga
2) med uppgifter om sjukdomshistoria, behandling och uppföljningsrekommendationer kommer att vara mycket värdefull för patienter och föräldrar
efter avslutad cancerbehandling. Målet är att man som överlevare efter barncancer
ska vara välinformerad och delaktig i sin uppföljning.
I den nationella cancerstrategin som formulerades 2009 var ett av de fem
huvudmålen ”att förlänga överlevnadstiden efter en cancerdiagnos och förbättra
livskvaliteten efter en cancerdiagnos” (1). Gruppen av överlevare efter barncancer
är en viktig grupp i detta hänseende med tanke på det långa liv de har framför sig
när barncancerbehandlingen är avslutad.
Parallellt med vårdprogramsarbetet pågår ett arbete i det nationella
kvalitetsregistret, med syfte att få en fullständig registrering av de sena
biverkningar som denna grupp av patienter har. Detta för att kunna göra
nationella sammanställningar, planera uppföljning samt använda data vid arbete
med nya behandlingsprotokoll för barncancer. Patienter och vårdgivare kan redan
i dag få en sammanfattning av cancerbehandling ur registret, med information om
vilken behandling som givits, vilka risker som finns och vad som behöver följas
upp.
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3. BAKGRUND OCH ORSAKER
Varje år insjuknar i Sverige ca 350 barn och ungdomar upp till 18 år i cancer,
vilket motsvarar knappt 17 fall per 100 000 barn och unga årligen. Cancer hos
barn är relativt jämnt fördelad mellan könen, men är något vanligare bland pojkar
än bland flickor.
Omkring 35 procent utgörs av leukemi och lymfom, omkring 25 procent är
hjärntumörer och resterande 40 procent utgörs av ett stort antal andra
tumörformer. Förekomsten av olika tumörgrupper varierar mellan åldersgrupper,
bland annat är leukemi vanligare i lägre åldrar och skelettumörer vanligare under
tonåren.
Överlevnaden ökade kraftigt under framför allt 1970- och 1980-talet, men har
under de senaste decennierna planat ut för de flesta diagnoserna (2). Den relativa
femårsöverlevnaden för pojkar respektive flickor är 82 och 84 procent. I takt med
att överlevnaden har ökat har antalet individer i samhället som behandlats för
barncancer ökat.

Överlevnad beroende av diagnos och tid för insjuknande. Bild från Barncancerregistret.

Det finns sex barnonkologiska centrum i Sverige, vilka organiserar cancervården
av barn och ungdomar upp till 18 år. Dessa finns i Göteborg, Linköping, Lund,
Stockholm, Umeå och Uppsala. Så länge barnet är under 18 år omfattas hen av
den barnonkologiska sjukvården. Efter cancerbehandlingen följs barnet upp
avseende tumörsjukdomen under ett antal år. Dessutom följer barnsjukvården
upp möjliga, ibland sent uppträdande, komplikationer såsom försämrad tillväxt,
försenad pubertet, organkomplikationer med mera. I Sverige finns det i dag mer
än 3 000 barn och ungdomar i skolåldern (0–19 år) som har eller har haft någon
typ av cancer, varav cirka 650 med en tumör i hjärna eller övriga centrala
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nervsystemet, en grupp med ökad risk för kognitiva och neuropsykologiska
resttillstånd. Dessa barn och ungdomar behöver adekvat rehabilitering samt
individanpassad skolgång och åtgärdsprogram för att barnet ska kunna få en
fullgod utbildning. Rehabilitering för barn och även unga vuxna finns i mycket
begränsad omfattning i dag, och skolinspektionen har även påvisat att många
skolor inte lever upp till kraven (3, 4).
Sjukvårdens organisation sätter en tydlig gräns när barnet fyller 18 år. I dag lever
cirka 11 000 personer i Sverige som har eller har haft cancer under barn- och
ungdomsåren. I den siffran inkluderas både personer som nu är vuxna och utan
behandling och barn som är relativt nydiagnostiserade och är under pågående
behandling (3). Sena komplikationer, som drabbar 60–80 procent av
barncanceröverlevarna, visar sig ofta inte förrän långt senare (5-7). Detta ställer
krav på kunskap och organisation kring denna grupp av individer inom sjukvården
(8). Förutom inom sjukvården finns också ett ökat behov av kunskap om denna
växande grupp inom andra delar av samhället, till exempel Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, universitet och högskolor.
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4. INTERNATIONELLA
UPPFÖLJNINGSREKOMMENDATIONER
Internationellt har frågan om långtidsuppföljning uppmärksammats under många
år, och man har på flera ställen i världen nått längre när det gäller
uppföljningsrekommendationer och organisation kring denna patientgrupp.
I England finns sedan mitten 1990-talet uppföljningsrekommendationer för
gruppen som behandlats för barncancer.
http://www.cclg.org.uk/write/MediaUploads/Member%20area/Treatment%20g
uidelines/LTFU-full.pdf. Man har inom NHS upparbetat ett organisatoriskt
system för omhändertagande av långtidsuppföljning både inom barn- och
vuxensjukvård. I Skottland har ett omfattande arbete utförts med att skapa
evidensbaserade uppföljningsrekommendationer
(http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/132/index.html) vilka publicerades
2013. I Nordamerika publicerades de första uppföljningsrekommendationerna i
början av 2000-talet, och har sedan kontinuerligt uppdaterats av Childrens
Oncology Group (COG) (http://www.survivorshipguidelines.org/).
Uppföljningsrekommendationer finns även i Nederländerna.
I Europa har ENCCA (European Network for Cancer Research in Children and
Adolescents) och SIOPE (European Society for Paediatric Oncology) utarbetat en
europeisk cancerplan, i vilken ett av målen är att öka forskningen kring sena
biverkningar och livskvalitet efter behandling av cancer under barndom och
uppväxt (http://www.siope.eu/SIOPE_StrategicPlan2015/). Dessutom arbetar
PanCare, ett multidisciplinärt nätverk av medicinsk personal, överlevare och
anhöriga från hela Europa, för optimal uppföljning efter cancer hos barn och
ungdomar. År 2010 bildades The International Late Effects Of Childhood Cancer
Guideline Harmonization Group, som består av representanter från de europeiska
och nordamerikanska grupperna och arbetar för en harmonisering av
uppföljningsrekommendationer (9). Hittills har harmoniserade rekommendationer
utgivits vad gäller hjärtbiverkningar och sekundär bröstcancer (10, 11).
I december 2015 publicerades Psychosocial Standards of Care in Pediatric
Oncology, där behovet av psykosocialt omhändertagande av patient och
närstående, under sjukdomstid och uppföljning beskrivs och poängteras.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.v62.S5/issuetoc
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5. ORGANISATION
Barnonkologin har ansvaret för planering av uppföljning under barn- och
ungdomsåren, och uppföljningen kan ske i samråd med andra specialiteter inom
barnmedicin och -kirurgi. Det ska inom barnonkologin finnas en organisation för
detta. Det är grundläggande att alla individer som har haft cancer som barn får
kunskap om den sjukdom de haft, den behandling de har gått igenom samt
eventuella risker för sena biverkningar. Upprepad information ges under
uppväxten. I samband med aktiv överlämning vid 18 år ålder ges åter grundlig
muntlig information med chans att ställa frågor samt en skriftlig sammanfattning
av behandling och rekommendationer för uppföljning, en ”Sammanfattning av
cancerbehandling” (bilaga 2).
Överföringen från barn- till vuxenvård är ett mycket viktigt tillfälle för att stärka
unga människor att själva ta ansvar för sin hälsa. Erfarenhet har visat att de flesta
unga personer även behöver ett nytt besök vid ca 24–25 års ålder. Man har då
kommit in i ett nytt skede av livet och har nya frågor. Inom National Health
Service (NHS) i Storbritannien har man indelat patienterna i tre olika riskgrupper
baserat på behandling, kön, ålder och psykosociala behov. En stor grupp kan i
stort sett klara sig själva genom att de får kunskap om de risker som finns och
informeras om vart de ska vända sig vid problem. En mellangrupp behöver glesa
besök på en specialistmottagning kombinerat med besök inom andra delar av
sjukvården, företrädesvis inom primärvård. En mindre grupp är i stort behov av
sjukvård och behöver tillgång till multidisciplinärt team för att få adekvat vård.
NHS-utredningen är evidensbaserad och har även beaktat hälsoekonomiska
aspekter (www.improvement.nhs.uk/cancer).
Kunskapscentrum/mottagningar inom vuxenvården med tillgång till
multidisciplinära team är en förutsättning för att denna patientgrupp ska få den
uppföljning och vård de behöver. Det är lämpligt med ett kunskapscentrum/
mottagning vid varje sjukhus där barnonkologi finns representerad. Vid dessa
centrum ska det vara lätt för patienterna att få kontakt, ställa frågor samt få
återbesök eller råd om vart de kan vända sig. Det är viktigt att denna patientgrupp
tas på allvar när de söker för olika symtom. Dessutom ska professionen kunna få
utbildning samt råd och hjälp när de träffar patienter med barnonkologisk
bakgrund. Förutsättningarna ser olika ut i Sverige beroende av geografi,
befolkningsmängd etc. Organisationen i olika delar av landet kan därför komma
att se olika ut.
De grundläggande punkter som bör tillgodoses för alla överlevare efter
barncancer är dock:
 Fungerande överföring från barn- till vuxenvård, s.k. aktiv överlämning.
 Välinformerad patient som får en ”Sammanfattning av cancerbehandling”.
 En organiserad mottagning eller kunskapscentrum, till vilken patienter och
personal från olika delar av vården kan vända sig för expertråd.
 Möjlighet till psykosocialt stöd.
 Multidisciplinär mottagning för patienter med multipla och komplexa
biverkningar.
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6. ATT LEVA EFTER AVSLUTAD BEHANDLING –
UPPFÖLJNING, PLANERING OCH
CANCERREHABILITERING
För att personer som behandlats för cancer i barndomen ska kunna ta ansvar för
och påverka sin hälsa är det är viktigt att de informeras om skydds- och
riskfaktorer återkommande som ett komplement till eventuell medicinsk
övervakning. Det gör den enskilde delaktig och ger ökade förutsättningar att leva
ett så autonomt liv som möjligt.

6.1

Risk-/skyddsfaktorer för framtida hälsa

6.1.1

Psykisk/mental hälsa

Inom barnsjukvården ska bearbetning erbjudas kontinuerligt, även efter avslutad
behandling. Insatserna ska vara åldersanpassade och även innefatta närstående
(++++)(12).
För många är det tillräckligt att vid återbesök och uppföljande besök få möjlighet
att ställa frågor och få förklarat för sig vad tidigare cancersjukdom och behandling
innebär för framtiden. För några finns behov av mer ingående bearbetning. För
unga/unga vuxna rekommenderas i första hand samtalskontakt inom
barnsjukvård eller på primärvårdsnivå. Vid psykiska tillstånd som inte kan
hanteras där fordras remiss till specialist inom psykiatri (13).
Eftersom den psykiska hälsan ofta påverkar många andra områden är det viktigt
att arbeta förebyggande med detta område (++++) (13, 14).
Vad gäller mental trötthet, hjärntrötthet och ökad känslighet för uttröttbarhet, se
vidare kapitel 7 Neurologiska och neurokognitiva biverkningar – Perifera
nervsystemet och kapitel 8 Neurologiska och neurokognitiva biverkningar –
centrala nervsystemet (CNS).
6.1.2

Fysisk aktivitet

Att vara fysiskt aktiv har stor positiv påverkan på den egna hälsan. Detta gäller för
befolkningen i allmänhet och för canceröverlevare i synnerhet.
Det är viktigt att komma igång med fysisk aktivet så tidigt som möjligt i anslutning
till behandling och sedan fortsätta att vara aktiv. Alla ska uppmuntras att vara
aktiva på en normalnivå (15-17). Kontakt med fysioterapeut bör erbjudas vid
behov.
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Det finns flera anledningar till att uppmuntra fysisk aktivitet för denna grupp:
 Lustfylld fysisk aktivitet stimulerar troligen hippocampus att producera
nya stamceller d.v.s. koncentrations- och inlärningsförmågan ökar (18).
 För de grupper som på grund av sin behandling har en ökad risk för
osteoporos är fysisk aktivitet extra viktigt (19, 20).
 Fysisk aktivitet påverkar det endokrina systemet samt endorfiner i
kroppen, vilket i sin tur har en positiv effekt på den psykiska hälsan (21).
 För denna grupp finns en viss en ökad risk för att utveckla diabetes och
hjärt-/kärlsjukdomar p.g.a. cancerbehandlingen varför fysisk aktivitet är
viktigt även ur denna synpunkt (22).
6.1.3

Kost/vikt

Sund kost, fysisk aktivitet och vikt hänger nära samman. Det är väl känt att fetma
ökar risken för att utveckla diabetes och hjärt-/kärlsjukdom, se även ”Fysisk
aktivitet” (23). Det finns inga vetenskapliga belägg för att rekommendera annan
kost för denna grupp än för normalbefolkningen (24-26).
6.1.4

Solvanor

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i befolkningen och under senare år
särskilt bland unga vuxna (27). Canceröverlevare ska informeras om riskerna med
att bränna sig och vikten av att skydda sig mot solen (28). Detta gäller speciellt för
personer som fått strålbehandling. Sol i strålområdet ökar risken för sekundära
tumörer (29). Se kapitel 26 Hud.
6.1.5

Rökning/tobak

Rökning är den enskilt största orsaken till cancer och innebär även en ökad risk
för flera andra sjukdomar (++++) (30-32). Beroende på cancerbehandling så kan
det finnas en ytterligare ökad risk jämfört med normalbefolkningen (33). Det är
alltid viktigt att förhindra rökstart och erbjuda hjälp att sluta röka.
Evidensen för sambandet mellan snus och cancer är relativt svag, däremot finns
indikationer på att snusning ökar risken för vissa andra sjukdomar (32).
6.1.6

Alkohol

Det finns ett samband mellan alkoholförtäring och risk att utveckla cancer, oftast
korrelerat med mängden som konsumeras (31, 34).
6.1.7

Övriga droger

Användande av droger innebär en allvarlig hälsorisk för alla. Frågan om
droganvändande ska alltid ställas då det dessutom kan vara ett symtom på psykisk
ohälsa (35-38).
6.1.8

Sexualitet

Patienterna ska under tonårstiden erbjudas minst ett enskilt samtal om sin
framtida fertilitet, sexualitet samt lämpliga former av antikonception. Detta bör
upprepas i vuxen ålder.
Det är inte tillräckligt undersökt i hur stor utsträckning barncancerbehandling
innebär komplikationer (fysiska och psykiska) som försvårar möjligheten till ett
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bra samliv och sexuell hälsa, men flera behandlingar innebär risk för detta.
Remittera vid behov vidare till specialist. Infektioner i könsorgan medför en ökad
risk för infertilitet (39). Informera om och rekommendera HPV-vaccinering (40).
Se vidare bilaga 1 Bemötande och psykosocialt omhändertagande av tonåringar
och unga vuxna, M Grufman samt kapitel 22 Könsorgan och sexuell funktion.

6.2

Målsättning

Målet är optimal hälsa och tillgång till vård och stöd utifrån individuella behov.
Personer som har behandlats för barncancer ska vara välinformerade för att
kunna ta ansvar för sin hälsa och därigenom få så hög livskvalitet som möjligt.
Detta förutsätter kunskap om aktuella risk- och skyddsfaktorer samt vilka
livsstilsfaktorer som de själva kan påverka.

6.3

Uppföljning

Behandlingssammanfattning och ovanstående information om skydds- och
riskfaktorer bör ges återkommande och minst vid följande tre tillfällen: i början av
tonåren, vid avslut från barnklinik samt i ung vuxen ålder. Det bör därefter finnas
någon form av koordinerande verksamhet för dessa personer att vända sig till för
stöd och eventuella frågor. Detta enligt en evidensbaserad brittisk modell (41, 42).
Behandlingssammanfattningen hämtas från kvalitetsregistret (se kapitel 28
Nationellt kvalitetsregister samt bilaga 2).
Behandlingssammanfattningen är ett viktigt verktyg för den enskilde för att bättre
kunna ta ansvar för sin egen hälsa. Den fungerar också som underlag i framtida
kontakter med vården (43). Behandlingssammanfattningen kan i samförstånd med
den enskilde distribueras till andra aktuella vårdkontakter som t.ex.
primärvårdsenhet, detta i syfte att förbättra omhändertagandet.
Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika
vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående
ska alla överlämningar vara ”aktiva”. Aktiv överlämning är även aktuell vid
överflyttning till vuxenklinik samt vid uppföljning.
Aktiv överlämning innebär att den som har ansvaret för patienten tar kontakt,
muntligt och skriftligt, med nästa instans. Den som aktivt överlämnat har fortsatt
ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten.
Uppstartade åtgärder och insatser inom omvårdnad, palliation och
cancerrehabilitering ska följas upp, utvärderas och dokumenteras av ansvarig
personalkategori. Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt framgå i journalen och i
patientens Min vårdplan eller behandlingssammanfattning.

6.4

Kunskapsunderlag

6.4.1

Levnadsvanor allmänt

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) kan sunda levnadsvanor förebygga upp
till 30 procent av all cancer i vuxen ålder (44). Rökning är den enskilt största
orsaken till cancer. När en patient har insjuknat i cancer kan levnadsvanorna
påverka hur framgångsrik behandlingen blir.
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Det är mycket viktigt att alla verksamheter inom hälso- och sjukvården kan
hantera frågor som gäller levnadsvanor. Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för levnadsvanor (32).
Riktlinjerna inkluderar såväl hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande som
riskreducerande åtgärder och bygger på rådgivande samtal i tre nivåer
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativvard/rehabilitering/.
6.4.2

Livet efter barncancer

Att som barn drabbas av cancer innebär en erfarenhet som andra jämnåriga inte
har. För att citera en ung vuxen som behandlats för barncancer ”Jag har en annan
insida”. Erfarenhet av sjukdom och behandling kan ge både direkta och indirekta
effekter fysiskt, psykiskt, interpersonellt och socialt, och kan inte minst påverka
relationer, studier, framtida familjebildning och yrkesliv (45).
För att kunna ta ansvar för och göra välgrundade val för sin hälsa och framtid i
övrigt krävs att hälso- och sjukvården ger adekvat information. Informationen ska
vara anpassad till personens ålder och anpassad till tidigare sjukdom och
behandling. Informationen bör omfatta, förutom ovan nämnda områden,
information om förmågor, eventuella begränsningar, förväntade sena biverkningar
och framför allt vad man kan göra själv. Detta kan innebära erbjudande om hjälp
och stöttning till en hälsosam livsstil, information om vikten av att ta del av
regelbundna undersökningar/kontroller, möjligheten till neuropsykologisk
utredning, tillfällen att bearbeta tidigare erfarenheter samt stöd att hitta strategier
att hantera livet som det gestaltat sig, både vad gäller synliga och osynliga
erfarenheter (5, 45-47).
I samband med avslut från barnklinik är det lämpligt att upplysa om möjligheten
att förlänga en eventuell barnförsäkring till vuxenförsäkring, då det oftast är
möjligt utan någon förnyad hälsodeklaration.
Socialförsäkringsfrågor och ekonomi tas inte upp specifikt i detta vårdprogram
utan hänvisas till aktuella myndigheters hemsidor samt det nationella
vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Ett flertal olika ersättningar kan vara
aktuella utifrån individuella omständigheter. I vårdprogrammet för
cancerrehabilitering finns även möjlighet till fördjupning inom några av
ovanstående områden (48).
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7. NEUROLOGISKA OCH NEUROKOGNITIVA
BIVERKNINGAR – PERIFERA
NERVSYSTEMET
Bestående perifera bortfallssymtom är ovanliga efter barncancerbehandling.

7.1





7.2

Riskfaktorer
Kirurgi som orsakat perifer nervskada.
Cytostatikabehandling: Vincaalkaloider medför ofta akut neuropati, som i
sällsynta fall kan bli bestående (49). Annan neurologisk sjukdom kan öka
risken för bestående cytostatikaorsakad perifer neuropati även vid lägre
doser (50, 51). Behandling med cisplatin kan hos barn i sällsynta fall ge en
kronisk sensorisk neuropati (52).
Strålbehandling: permanenta nervskador uppträder sällan vid doser
<55 Gy (53, 54).

Målsättning

Att hitta de individer som får bestående symtomgivande perifer nervskada och ge
adekvat behandling och uppföljning.

7.3

Uppföljning

Alla patienter som fått vincaalkaloider bör kontrolleras med senreflexer och
motorik i samband med att behandlingen avslutas, och fortsatt under uppväxten.
Hos vissa patienter kvarstår reflexbortfall, vilket ofta inte ger framtida besvär. Vid
symtom (ex tendens till pes cavus alt. droppfot) bör neurofysiologisk utredning
och bedömning av fysioterapeut/arbetsterapeut utföras. Kvarstående
kranialnervspåverkan t.ex. facialispares, bör bedömas av plastikkirurg.

7.4

Kunskapsunderlag

Vid en perifer neuropati är det mest påtagliga motoriska inslaget en försvagning
eller bortfall av perifera reflexer i benen vilket medför en klumpig gång.
Kranialnervspåverkan, där ptos och facialispares är det vanligaste symtomet,
förekommer också liksom sensorisk påverkan, i form av smärta och/eller
parestesier. Neuropati orsakad av cytostatika är oftast inte bestående.
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8. NEUROLOGISKA OCH NEUROKOGNITIVA
BIVERKNINGAR – CENTRALA
NERVSYSTEMET (CNS)
Neurologiska och neurokognitiva biverkningar är vanligast efter kirurgi och
strålbehandling av hjärnan. Neurokognitiva biverkningar kan få mycket stor
betydelse för framtida liv och livskvalitet.

8.1









8.2

Riskfaktorer
Tumör/kirurgi i CNS. Tumörens lokalisation och kirurgi påverkar typ av
motorisk skada. Kirurgi i storhjärnan ger risk för epilepsi (55). Kirurgi i
hypofys/hypotalamusområdet medför risk för störningar av aptit och
törst, neuropsykologiska och endokrina biverkningar (56).
Postoperativa komplikationer, CNS-infektioner liksom långvarigt förhöjt
intrakraniellt tryck före eller efter diagnos av tumören ökar risken för
bestående neurologiska och neuropsykologiska problem.
Strålbehandling av CNS ger risk för neuropsykologiska biverkningar. Låg
ålder och hög stråldos ger ökad risk för neurokognitiva och neurologiska
biverkningar. Tumörens lokalisation och strålfältets omfattning påverkar
risken för bestående skada (57-59). Även låga stråldoser vid leukemi och
stamcellstransplantation (helkroppsbestrålning) kan ge bestående kognitiv
påverkan (60).
Cytostatikabehandling kan påverka risken för utveckling av
neuropsykologiska biverkningar. Typ av läkemedel och administrationssätt
(framför allt intratekal behandling), kön, och ålder spelar roll. Ökad risk
har beskrivits framför allt vid methotrexatebehandling både systemisk och
intratekal (61, 62). Ifosfamid kan ge akut neurotoxicitet och i vissa fall
kvarstående symtom.
Steroidbehandling, där indikationer finns att dexametason kan medföra
ökad risk för neurokognitiva biverkningar jämfört med prednisolon (63).

Andra faktorer med betydelse för neurokognitiv
funktion

Sensorineural hörselpåverkan kan försämras med tiden och påverka möjligheterna
till inlärning.
Synpåverkan såsom nedsatt synskärpa, skelning, inskränkt synfält och
syntolkningssvårigheter kan påverka möjligheterna till inlärning.
Psykiatriska problem såsom beteendestörning, oro, ångest och depression kan
uppkomma som en direkt följd av den organiska skadan eller vara en reaktion på
en förändrad livssituation.
Smärttillstånd är vanliga hos denna patientgrupp och kan ytterligare påverka den
kognitiva förmågan genom sekundär trötthet och nedsatt koncentrationsförmåga
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(ref http://snpf.barnlakarforeningen.se/wpcontent/uploads/sites/4/2014/10/femtonhjarnskada.pdf ).
Endokrina biverkningar drabbande tillväxt och pubertetsutveckling (se kapitel 19
Endokrinologi – Hypotalamus/hypofys och tyreoidea, 20 Gonadfunktion och
fertilitet – flickor och 21 Gonadfunktion och fertilitet – pojkar)

8.3







8.4

Målsättning
Att tidigt identifiera patienter med manifesta besvär eller risk för
neurologiska och neuropsykologiska skador. Detta i syfte att förklara
symtom och tidigt sätta in behandling och lämpliga stödåtgärder.
Att tillse att adekvat utredning avseende neurokognitiva biverkningar
utförs och att utredningen upprepas vid lämpliga tidpunkter, som t.ex.
stadiebyte.
Att åtgärder sätts in i skolan för att stödja individens möjlighet till optimal
neurokognitiv utveckling.
Att patienten bereds tillgång till kontinuerlig vårdkontakt i syfte att
anpassa stöd och behandling alltefter förändrade behov.
Att vid komplex symtombild hjälpa patienten till lämpligt multidisciplinärt
rehabiliteringsteam.
Att möjlighet ges till uppföljning/ny utredning i vuxen ålder, för
bedömning av arbetsförmåga och behov av eventuella insatser.

Uppföljning före 18 års ålder

Det finns ett behov av specialiserade centrum för utredning och rehabilitering av
förvärvad hjärnskada, både för barn och vuxna.
8.4.1

Neurologi

Kvarstående motoriska symtom ska följas upp av multiprofessionellt team inom
barnrehabilitering. Kvarstående kranialnervspåverkan t.ex. facialispares, bör
bedömas av plastikkirurg.
8.4.2

Epilepsi

Patienter som insjuknar med epilepsi ska följas upp av barnneurolog.
8.4.3

Neurokognitiva biverkningar

Alla barn som behandlats för hjärntumör, särskilt de som fått strålbehandling mot
hjärnan, samt barn med annan cancersjukdom som fått strålbehandling mot
hjärnan ska genomgå en neuropsykologisk utredning inom 1–2 år efter diagnos.
Utredningen ska ligga till grund för det pedagogiska stöd och den
studievägledning som barnet kan behöva i skolan. Beroende på resultatet
upprepas utredningen med några års intervall t.ex. vid stadiebyte.
De neuropsykologiska skadorna blir oftast tydliga ett par år efter behandlingen
och kan förvärras allt eftersom kraven på barnets prestationer ökar med åldern.
Utredning bör ske i team där följande kompetenser bör ingå: neurolog,
fysioterapeut, neuropsykolog, arbetsterapeut, kurator, logoped samt specialpedagog. Teamets uppgift är bedöma svårighetsgraden av patientens problem,
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behov av särskild skolform, risk för utveckling av utmattningssyndrom samt ta
ställning till farmakologisk behandling i utvalda fall. Aktiv överrapportering till
skola. Vid behov samarbete med SPSM (Specialpedagogiska myndigheten).
I samband med gymnasieval bör ny utredning ligga till grund för studievägledning
och även yrkesvägledning.
Inför körkortstillstånd kan speciell utredning behövas samt bedömning från ex
ögonklinik inhämtas.
Förutom pedagogiskt stöd och studievägledning behöver patienten/familjen,
åtminstone under en tid, oftast någon form av psykologiskt stöd.
Smärttillstånd och psykiatriska tillstånd såsom beteendestörningar, impulsivitet
och depression bör utredas och behandlas av specialist.
8.4.4

Övrigt

Funktionsbortfall avseende syn och hörsel bör följas inom respektive specialitet.
Se kapitel 11 Hörsel och balansrespektive 15 Ögon. Observera att patienten på
grund av neuropsykologisk påverkan inte alltid själv påtalar symtom.
Dessa patienter har även ofta risk för endokrin problematik vilket ska följas upp
hos barnendokrinolog.

8.5

Uppföljning från 18 års ålder

Det är av största vikt att en aktiv överrapportering sker från barn till vuxenvård.
Det finns ett behov av specialiserade centrum för utredning och rehabilitering av
förvärvad hjärnskada, både för barn och vuxna.
8.5.1

Motorik och epilepsi

Vid kvarstående motoriska symtom bör patienten följas upp via vuxenhabilitering
eller motsvarande.
Patienter med epilepsi bör fortsätta följas av neurolog.
Vid nytillkomna motoriska symtom eller epilepsi ska recidiv alt sekundär cancer
uteslutas (se kapitel 27 Efterföljande cancer).
8.5.2

Neurokognitiva biverkningar

De nya krav som patienten ställs inför i ung vuxen ålder inom arbetsliv och
studier innebär att ny neuropsykologisk utredning ofta är nödvändig. Denna ska
ligga till grund för studievägledning och yrkesvägledning, samt eventuellt
bedömning av arbetsförmåga. Ställningstagande till farmakologisk behandling i
utvalda fall. Rådgivning angående risk för utveckling av utmattningssyndrom.
Patienten bör ha en fast läkarkontakt. Dessutom behövs tillgång till
neuropsykologisk kompetens, rehabiliteringsmedicin och psykosocialt stöd för
samtal och kontakter med arbetsförmedling och försäkringskassa.
Smärttillstånd och psykiatriska tillstånd beteendestörningar, impulsivitet och
depression bör utredas och behandlas av specialist.
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8.5.3

Övrigt

Funktionsbortfall avseende syn och hörsel bör följas inom respektive specialitet.
Se kapitel 11 Hörsel och balans respektive15 Ögon. Observera att patienten på
grund av neuropsykologisk påverkan inte alltid själv påtalar symtom.
Patienter med endokrina problem eller med risk för sådana ska följas upp hos
endokrinolog (se kapitel 19 Endokrinologi – Hypotalamus/hypofys och
tyreoidea).

8.6

Kunskapsunderlag

Den största riskgruppen för neurologiska och neuropsykologiska
långtidsbiverkningar utgörs av barn med hjärntumörer (64). Generellt har
förekomsten av neurologiska och neurokognitiva, biverkningar medfört att denna
grupp i studier har uppvisat sämre livskvalitet än andra individer som haft cancer
som barn (14, 65, 66). Strålbehandling mot hjärnan ges framför allt vid maligna
hjärntumörer, men ibland även vid leukemibehandling och som en del i
helkroppsbestrålning inför med stamcellstransplantation.
Central neurologisk skada kan ge bestående motoriska symtom såsom hemiplegi,
ataxi och kranialnervsskada. Epilepsi har rapporterats hos upp till 25 % av de
individer som behandlats för hjärntumör under barndomen. Det kan uppstå
många år efter avslutad behandling och risken är oberoende av tumörtyp. Kirurgi
och strålbehandling, framför allt i doser över 30 Gy har visats dubblera risken för
epilepsi hos de individer som behandlats för hjärntumör under barndomen(55).
Neurokognitiva biverkningar förekommer i hög omfattning efter strålbehandling
mot hjärnan under barndomen, men också sekundärt till kirurgi i hjärnan och till
cytostatikabehandling (57-59, 62).
Neurokognitiva biverkningar ingår i begreppet förvärvad hjärnskada och
definieras av försämring avseende koncentration, uthållighet, minne, tempo,
uppmärksamhet, flexibilitet. Ibland ses också ändringar av stämningsläge och
beteende. Sekundärt till skada i dessa funktioner uppkommer lätt sociala problem
i form av utanförskap och isolering (67, 68). Graden av nedsatt funktion beror på
vilken del av hjärnan som är skadad samt omfattningen av skadan, barnets ålder
och utvecklingsnivå vid insjuknandet, med ökad risk för generell nedsatt funktion
på sikt om skadan inträffar i tidig ålder jämfört med skada hos äldre
barn/tonåringar (57-59, 69). Ökad uttröttbarhet d.v.s. hjärntrötthet eller mental
trötthet är vanligt både i samband med tumörbehandlingen, men även långt senare
(70). Ökande krav med ålder t.ex. med studier och i arbetsliv kan utlösa problem i
senare skede. Hjärntrötthet har effekt även på t.ex. koncentrationsförmåga,
inlärning och humör. Risk finns även för bakomliggande depression.
Oro/ångest/depression kan leda till social isolering och medföra brist på social
träning. Detta kan sekundärt leda till problem med det sociala samspelet (71).
Utan en speciell målinriktad insats på detta område är det en stor risk för att den
sociala isoleringen tilltar med tiden (72).
Sömnsvårigheter är vanligt efter förvärvad hjärnskada med en påverkan av
sömn/vakenhetsreglering. Detta kan gälla insomning såväl som uppvaknande
under natten. Depression kan orsaka sömnstörning och vice versa. Psykiatriska
symtom såsom depression, ångest, beteendestörningar och psykoser har visats
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vara vanligare hos individer som behandlats för hjärntumörer än övriga
befolkningen (73).
Smärta vid olika typer av förvärvad hjärnskada är vanligt förekommande (65).
Smärtan kan vara ett akut symtom men kan också uppkomma senare i förloppet
och kan i vissa fall utvecklas till ett kroniskt smärttillstånd. Smärta rapporteras
oftast från huvudet (huvudvärk) men även från rygg och extremiteter.
Påverkan på synen med dubbelseende, syntolkningssvårigheter och
synfältsdefekter är mycket vanliga efter kirurgi o/el strålbehandling mot hjärnan
(64). Detta har konsekvenser för läsning och inlärning samt hur man klarar sig ute
i samhället t.ex. i trafiken vid gång, cykling och/eller bilkörning.
För mer utförlig beskrivning av symtom, utredning och behandling av förvärvad
hjärnskada var god se Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med
förvärvad hjärnskada (http://snpf.barnlakarforeningen.se/wpcontent/uploads/sites/4/2014/10/femtonhjarnskada.pdf).
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9. HJÄRTA/KARDIOTOXICITET
Behandling med högre doser antracykliner i barndomen ger risk för nedsatt
hjärtmuskelfunktion och strålbehandling som omfattar hjärtat under barndomen
ger ökad risk för koronarkärlssjukdom och myokardfibros i vuxen ålder.
Regelbundna kontroller beroende på dos är därför indicerade.

9.1

Riskfaktorer

1) Cytostatikabehandling med antracykliner
a) Dos/doseringstillfälle eller veckodos (> 45 mg/m2)
b) Ackumulerad dos > 250 mg/m2 (++++).
Däremot förefaller inte infusionstiden spela samma roll hos barn som hos vuxna.
Doxorubicinekvivalenta doser (enligt COG) (se kapitel 4 Internationella
uppföljningsrekommendationer):
Doxorubicin (1) – Daunorubicin (0,833) – Epirubicin (0,67) – Idarubicin (5) –
Mitoxantron (4)
2) Strålbehandling mot hjärtat ger risk för myokardfibros och
koronarkärlsförändringar (+++).
3) Övrigt:
a) Samtidig behandling med Ifosfamid > 10 g/m2, Amsakrin,
tyrosinkinashämmare, stamcells-transplantation med helkroppsbestrålning (TBI)
(+++).
b) Individberoende faktorer (++)
c) Låg ålder vid behandling (+).
d) Etnicitet (+)
e) Hereditet för hjärtsjukdom (++)

9.2

Målsättning

Att i tid hitta de individer som efter genomgången behandling med potentiellt
kardiotoxiska läkemedel och/eller strålbehandling mot hjärtat som kräver
regelbunden uppföljning hos hjärtspecialist/annan specialist. Framför allt att tidigt
fånga in de med hjärtinfarktrisk (grupp 3 och 4).

9.3

Uppföljning

Rekommenderade uppföljningar bör kunna ske via barnläkare före 18 års ålder.
Under vuxenlivet fortsätter uppföljningen hos kardiolog eller inom primärvård.
De patienter som utvecklar kliniska symtom på hjärtsvikt/angina pectoris bör
utredas, behandlas och följas hos kardiolog. Alla patienter bör få rådgivning
angående generella risk- och skyddsfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (se kapitel Att
leva efter avslutad behandling – uppföljning, planering och cancerrehabilitering,
kapitel 10 Kärl och kapitel 23 Metabola syndromet).
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9.3.1

Grupp 1: Antracyklinbehandling ≤ 250 mg/m2, ingen
strålbehandling mot hjärtat

1) Ekokardiografi inom 6 månader efter avslutad Antracyklinbehandling.
2) Ekokardiografi i tidig pubertet (kan sammanfalla med undersökning ovan) samt
vid 18 års ålder (före överföring till vuxen-klinik/seneffektmottagning). Två
ekokardiografier bör ha gjorts inom en 10-årsperiod
3) Ekokardiografi under vuxenlivet rekommenderas ej rutinmässigt.
4) För flickor bör hjärtbedömning göras under graviditet (+).
5) För bägge könen bör individuell hjärtbedömning göras vid tävlingsidrott på
elitnivå (+).
9.3.2

Grupp 2: Antracyklinbehandling > 250 mg/m2, ingen
strålbehandling mot hjärtat

1) Ekokardiografi inom 6 månader efter avslutad Antracyklinbehandling.
2) Ekokardiografi efter 5 år, i tidig pubertet (kan sammanfalla med tidigare
undersökning) samt vid 18 års ålder(före överföring till vuxenklinik/seneffektmottagning).
3) Ekokardiografi bör genomföras vart 5:e år under vuxenlivet (++++).
4) För kvinnor bör hjärtbedömning göras under graviditet (++).
5) För båda könen bör individuell hjärtbedömning göras vid tävlingsidrott på
elitnivå (++).
9.3.3

Grupp 3: Antracyklinbehandling och strålbehandling med del av
hjärtat i strålfältet till > 20 Gy eller vid helkroppsbestrålning
oavsett dos:

1) Ekokardiografi inom 6 månader efter avslutad Antracyklinbehandling.
2) Ekokardiografi efter 5 år, i tidig pubertet (kan sammanfalla med tidigare
undersökning) samt vid 18 års ålder (före överföring till vuxenklinik/uppföljning
mottagning).
3) Ekokardiografi och arbetsprov bör genomföras vart 5:e år under vuxenlivet
(++++).
4) För kvinnor bör hjärtbedömning göras under graviditet (++).
5) För båda könen bör individuell hjärtbedömning göras vid tävlingsidrott på
elitnivå (++).
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9.3.4

Grupp 4: Strålbehandling med del av hjärtat i strålfältet

1) Om stråldos >20 Gy eller vid helkroppsbestrålning oavsett dos bör en
uppföljning med ekokardiografi och arbetsprov genomföras vart 5:e år (+++).
Om strålbehandlingen givits tidigt i livet bör kontroll första kontroll utföras innan
18 års ålder.
2) För kvinnor bör hjärtbedömning göras under graviditet (++).
3) För båda könen bör individuell hjärtbedömning göras vid tävlingsidrott på
elitnivå (++).

9.4

Handläggning av patienter med avvikande fynd

Patienter med avvikande fynd innan 18 års ålder bör erbjudas fortlöpande kontroll
hos hjärtspecialist/annan specialist med kunskap om hjärtsvikt med tanke på
risken för progressiv symtomutveckling över tid och eventuellt behov av
behandling (++++). Denna uppföljningsstrategi planeras av specialisten
(Regionala skillnader kan förekomma).
Övriga bör erbjudas regelbunden kontroll med eller utan ekokardiografi beroende
grupptillhörighet enligt ovan. Detta bör organiseras utifrån patientens önskemål
och övriga behov.

9.5

Generella restriktioner

Om ekokardiografi är normal finns ingen anledning till restriktioner avseende
dykcertifikat.

9.6

Kunskapsunderlag

Antracykliner har använts inom barncancervården det senaste halvseklet och ca 60
% av alla barncancerfall får antracykliner som del i sin behandling. Bakgrunden till
mekanismen till kardiotoxiciteten är dock oklar och sannolikt multifaktoriell
liksom att det kan föreligga individfaktorer (74). Med kumulativa doser > 300
mg/m2 är risken för att efter 20 år utveckla antracyklininducerad hjärtsvikt nästan
10 % (75).
En närmast 8-faldig ökning i hjärt-kärlkomplikationer jämfört med friska
kontroller har kunnat visas i den retrospektiva CCSS-studien i USA (76).
Fem % av alla hjärttransplantationer på grund av kardiomyopati hos barn i
Storbritannien var antracyklinutlösta (77).
Ett stort antal publikationer gällande antracykliner ± radioterapi och
kardiotoxicitet finns och har validerats (10, 78-87) som underlag för
uppföljningsrekommendationer.
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10. KÄRL
Strålbehandling som omfattar stora blodkärl kan ge livshotande sena biverkningar
i form av stenoser, aneurysm och vaskulära malformationer.

10.1 Riskfaktorer
Strålbehandling > 40 Gy mot en artär, t.ex. a. carotis eller a. subclavia (88-92) verkar
utgöra en 2-6 gånger ökad risk för symtomgivande kärlförändringar, med en absolut
risk sannolikt under 10 %. Risken är dosberoende. Ingen av de studier som visat detta
har utförts på enbart patienter som behandlats som barn.

10.2 Målsättning
Att hitta patienter med kärlförändringar för att förbygga stroke.

10.3 Uppföljning
Det finns inga klara internationella rekommendationer för vilka patienter som ska
screenas, och inte heller hur detta bör göras. I COG guidelines 2013 finns
följande förslag: Patienter som fått > 40 Gy mot halsen kan undersökas med
doppler 10 år efter strålbehandlingen och därefter vid symtom. Dessa individer
bör därför följas kliniskt med palpation av pulsar, auskultation av carotis, mätning
av blodtryck i båda armarna, neurologstatus samt klinisk undersökning av armarna
avseende dålig färg/kyla.
Patienter med patologiska fynd bör remitteras till kärlkirurg eller annan lämplig
specialist.

10.4 Handläggning av patienter med kärlstenoser
Om det är möjligt bör dessa patienter bli föremål för en förebyggande operation.
Man bör också undersöka om patienten har andra kända riskfaktorer för
kärlsjukdom (övervikt, höga blodfettnivåer, hypertoni, diabetes, ärftlighet m.m.)
och i så fall vidta åtgärder och i förkommande fall remittera patienten till lämplig
specialist.

10.5 Kunskapsunderlag
Strålbehandling med stora kärl i strålfältet kan ge livshotande sena biverkningar i
form av stenoser, aneurysm och vaskulära malformationer vilket i sin tur kan
orsaka stroke (93). Detta beror på att stråldoser över en viss nivå kan orsaka olika
typer av förändringar i kärlväggarna, vilket kan ge upphov till tromber (94). Det
finns i litteraturen inga data avseende incidensen av kärlförändringar hos dessa
patienter.
När man ska överväga screening av dessa patienter är det viktigt att hålla i minnet
att det kan vara tekniskt svårt att göra endarterektomi inom strålbehandlat område
(95), vilket betyder att en emboli hos dessa personer är extra svår att behandla.
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11. HÖRSEL OCH BALANS
Behandling med vissa läkemedel och/eller strålbehandling mot örat/huvudet kan
ge hörsel- och balanspåverkan.
Hörselnedsättningen drabbar oftast diskantområdet.
Låg ålder (< 5 år) vid behandling innebär en ökad risk.

11.1 Riskfaktorer






Ålder under 5 år vid behandling.
Behandling med cisplatin eller karboplatin. Ökande risk med ökande
kumulativ dos (96).
Kombination av cisplatin/karboplatin och strålbehandling.
Radioterapi med fält som inkluderar örat och hjärnan, inklusive
helkroppsbestrålning, med särskild observans vid stråldoser >35 Gy till
innerörat (97-99).
Behandling med andra ototoxiska läkemedel framför allt aminoglykosider
och i synnerhet i kombination med någon av ovanstående faktorer.

11.2 Målsättning
Målsättningen är att identifiera individer med behandlingsutlöst hörsel- och eller
balanspåverkan och ge dem adekvat uppföljning/behandling via hörselvården
och/eller audiologisk verksamhet.

11.3 Uppföljning
Tillgång till hörselmätning och om möjligt balanstest före behandlingsstart är
mycket värdefullt som underlag för senare uppföljning.
De patienter som fått behandling som ger risk för hörsel och balanspåverkan bör
undersökas direkt efter avslutad behandling samt 1, 3 och 5 år efter avslutad
behandling.
Alla barn som behandlats vid låg ålder och som endast har bedömts med
hjärnstams-audiometri eller OAE (otoakustiska emissioner) ska genomgå
audiometri när barnet kan medverka. Detta brukar vanligtvis vara vid 3-4 års
ålder.
Om hörsel och balans är normal vid ovanstående kontroller görs förnyad hörseloch balanstest endast vid klinisk misstanke om hörselnedsättning eller
balansstörning.
Vid avvikande hörsel eller balans görs förnyad hörsel- och balanstest enligt
ansvarig audiologs bedömning.
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11.4 Kunskapsunderlag
11.4.1

Hörsel

Vissa läkemedel som används vid behandling av cancer hos barn är kända för att
kunna ge skador på innerörat och därmed försämrad hörsel och balans.
Hörselnedsättning efter barncancerbehandling drabbar främst diskantområdet.
Hörselnedsättningen kan uppträda även efter små doser cytostatika, ibland veckor,
månader eller flera år efter behandlingen. En hörselnedsättning som debuterar i
samband med behandlingen fortsätter ofta att försämras under många år fram till
vuxenlivet (100). Barn med hörselnedsättning efter cytostatikabehandling kan ha
stora svårigheter med taluppfattningen, särskilt i krävande lyssningsmiljöer.
Effektiva hörapparater kan förbättra denna svårighet (101).
11.4.2

Balans

Postural kontroll, d.v.s. att stående hålla balansen och att reagera på yttre stimuli,
kräver en kontinuerlig bearbetning i hjärnan av information från de olika
sensoriska systemen i kroppen. Sensoriska receptorer finns i muskler, senor och
hud och ger information om kroppens position och rörelser. Denna sensoriska
information är tillsammans med ögonen och innerörats balansreceptorer viktig för
den posturala kontrollen. Den posturala kontrollen hos barn som behandlats för
cancer är ofta försämrad, särskilt när balansen provoceras. Ju yngre barnen är när
de behandlats med cytostatika, desto sämre är den posturala kontrollen och
anpassningen till balansstörningen. Ju längre tid som har gått sedan behandlingen
gavs desto fler symtom uppstår (102). Barn som fått cytostatika är mer beroende
av visuell information för balansen (103).
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12. LEVER OCH PANCREAS
Mycket lite är känt om sena leverkomplikationer efter cancerbehandling hos barn.
Strålbehandling, extensiv kirurgi, kronisk GvHD, hepatiter och vissa cytostatika
kan i vissa fall förstärka varandras leverskadliga effekt.

12.1 Riskfaktorer






Cytostatika – Actinomycin D och doxorubicin kan potentiera leverskada
om de ges samtidigt med strålbehandling. Antimetaboliter
(6-merkaptopurin, 6-tioguanin och methotrexat) kan ge akut
leverpåverkan (ex. veno-ocklusiv sjukdom) och vissa data pekar på att
även kroniska besvär kan förekomma(104). Asparginase kan orsaka akut
pankreatit och i enstaka fall kronisk pankreatit. Det kan även orsaka
pseudocystor i pancreas, som vanligen går i spontan regress. Vid kroniska
tillstånd finns risk för diabetes mellitus (105) (Se kapitel 23 Metabola
syndromet).
Strålbehandling – Doser > 20 Gy mot hela levern eller > 40 Gy mot halva
levern medför ökad risk för nedsatt funktion, med högre risk ju yngre
barnet är vid strålbehandlingen (106).
Kirurgi – Partiell hepatektomi kan medföra ökad risk för leverpåverkan
vid strålbehandling.
Övrigt – Framför allt kronisk GvHD samt virusinfektion med hepatit
efter transfusion ger ökad risk. Multipla transfusioner kan ge upphov till
järninlagring i bl.a. levern.

12.2 Målsättning
Målsättningen är att vid avslutningen av behandlingen identifiera de individer
som behöver specifik uppföljning. Allmän information om övervikt,
drogmissbruk och alkohol kan vara av värde.

12.3 Uppföljning
Direkt efter avslutad behandling tas prov på ASAT, ALAT, bilirubin, ALP samt
hepatitantikroppar. Ferritin kan övervägas vid multipla transfusioner.
12.3.1

Vid normala värden

Ny provtagning görs endast vid klinisk misstanke om leverpåverkan, t.ex.
hepatomegali, ikterus eller ascites.
12.3.2

Vid avvikelser

Förnyad provtagning görs 1-2 gånger per år beroende på avvikelse
12.3.3

Vid bestående avvikelse

Kontakt tas med hepatolog för ställningstagande till leverbiopsi.
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12.4 Kunskapsunderlag
Akut leverpåverkan är relativt vanligt förekommande vid barncancerbehandling,
men kronisk sådan ses mycket sällan. Det är viktigt att komma ihåg är att patienter
vars leverfunktion är påverkad av hepatit är extra känsliga för hepatotoxisk
behandling. Mycket lite är känt om sena leverkomplikationer (107-109).
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13. NJURAR/URINVÄGAR/URINBLÅSA
Kronisk påverkan på njurfunktion efter cancerbehandling hos barn är sällsynt och
ses i någon till några procent av gruppen. Dock kan viss behandling (ifosfamid,
cisplatin, strålbehandling och nefrektomi) vara förknippad med en ökad risk,
framför allt vid en pre-existerande njurskada eller behandling med andra
njurskadliga mediciner.

13.1 Riskfaktorer
13.1.1

Cytostatika

Risk för nedsatt njurfunktion:
1. Ifosfamidbehandling ger risk för nedsatt njurfunktion (kumulativ dos >60
g/m2 kroppsyta) (110).
2. Cisplatinbehandling (kumulativ riskdos ej känd) (111)
3. Kombination av ifosfamid och cisplatin: ytterligare ökad risk.
4. Yngre ålder (< 5 år har förts fram) vid behandling.
5. Methotrexat, nitrosurea, karboplatin samt melfalan kan ge njurpåverkan,
vilket på sikt kan komplicera annan nefrotoxisk behandling.
Ifosfamidbehandling kan orsaka proximal tubulär påverkan med ökad utsöndring
av glukos, elektrolyter, fosfat och lågmolekylära proteiner. Vidare kan acidos och
nedsatt koncentrationsförmåga med polyuri utvecklas. Dessa rubbningar kan
ibland kräva substitutionsbehandling. Behandling med cisplatin kan leda till renal
magnesiumförlust.
Behandling med cyklofosfamid eller ifosfamid kan orsaka hemorragisk cystit även
om detta ses sällan om adekvat profylax med mesna har givits. En hemorragisk
cystit kan i vissa fall leda till fibrosutveckling i blåsan med tillhörande problem. I
sällsynta fall kan en hemorragisk cystit leda till en sekundär cancer (112).
13.1.2

Strålbehandling

1. Ålder < 2 år vid behandling.
2. Behandling med nefrotoxiska läkemedel (före, under och efter)
strålbehandlingen.
3. Bilateral njurbestrålning >14 Gy.
4. Unilateral njurbestrålning >25 Gy: stor risk för att njurfunktionen på sikt
slås ut helt. För att kvarvarande njures funktion ska vara tillräcklig bör 2/3
av denna ha fått <10 Gy.
5. Strålbehandling mot en njure och ipsilaterala arteria renalis: kan ge stenos
av njurartären med hypertoni som följd, så kallad Goldblatt-effekt.
Latensperiod kan vara mer än 10 år.
Ovanstående innebär att risken för allvarlig sen biverkan är liten om båda njurarna
bestrålas med en dos <15 Gy given i 7-8 fraktioner, om inte behandling med
nefrotoxiska läkemedel har erhållits samtidigt.
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13.1.3

Annan potentiellt nefrotoxisk läkemedelsbehandling

Antibiotika (aminoglykosid, vancomycin, amfotericin m.fl.)
13.1.4

Kirurgi

Patienter med bara en kvarvarande njure löper ökad risk för kliniskt betydelsefull
njurskada vid exempelvis återkommande urinvägsinfektion eller behandling med
potentiellt nefrotoxiska läkemedel (gentamycin, NSAID mm). Detta måste särskilt
beaktas om den kvarvarande njuren har strålbehandlats.
Om cancern har suttit i blåsa/prostata kan detta i sig och tillsammans med kirurgi
leda till olika grader av påverkan, i värsta fall i form av att blåsan tagits bort med
nefrostomi som följd.

13.2 Målsättning
Målet med uppföljningen är att identifiera de som har en påverkad njurfunktion
som kräver uppföljning samt att bland dem som vid 18 års ålder har normal
njurfunktion identifiera dem som efter en lång latensperiod löper risk att utveckla
en njurfunktionsnedsättning.

13.3 Uppföljning
Undersökningarna testar såväl glomerulär som tubulär njurfunktion med metoder
som finns tillgängliga på alla kliniker, åtminstone på länssjukhusen.
13.3.1

Vid avslutande av nefrotoxisk behandling

Njurfunktion: S-kreatinin och/eller S-Cystatin-C inklusive uppskattad filtration,
regelrätt filtrationsmätning, S-elektrolytstatus (Ca, PO4, Na, K, Mg), S-syrabasstatus, u-alfa-1-mikroglobulin, urinsticka.
Övrigt: blodtryck, längd och vikt.
13.3.2

≤5 år efter avslutad behandling, årligen

Njurfunktion: S-kreatinin och/eller S-Cystatin-C inklusive uppskattad filtration,
urinsticka.
Övrigt: blodtryck, längd och vikt (tills färdigvuxen).
13.3.3

>5 år efter avslutad behandling, vid hög risk för renala
komplikationer

Vart 5:e år: S-kreatinin och/eller S-Cystatin-C inklusive uppskattad filtration,
urinsticka, blodtryck.
13.3.4

>5 år efter avslutad behandling, vid måttlig risk för renala
komplikationer

Patienten ska informeras om att vara observant på framtida symtom som kan vara
renalt betingade.
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13.4 Handläggning av patienter med avvikande fynd
Vid patologiskt fynd sker utvidgad provtagning. Patienten bör därefter erbjudas
fortlöpande kontroll hos nefrolog med tanke på risken för bestående skador och
progressiv sjukdomsutveckling samt eventuellt behov av behandling. Vidare
uppföljningsstrategi planeras av nefrologen.

13.5 Kunskapsunderlag
Den glomerulära filtrationen ökar kraftigt efter födseln, och når före två års ålder
en jämn nivå som kvarstår till vuxen ålder. För den tubulära funktionen gäller att
både reabsorption och sekretion, liksom koncentrationsförmågan, är låga vid
födseln och sedan ökar efter veckor till månader beroende på filtrerat ämne. Varje
njure innehåller ungefär en miljon nefron, vilket medför en stor reservkapacitet.
Kronisk njurpåverkan kan omfatta glomerulär och tubulär funktion, påverkan på
blodtrycket samt på renal endokrin kontroll. Behandling med ifosfamid, cisplatin,
strålbehandling och nefrektomi är de mest kända orsakerna till njurpåverkan (5,
110, 113).
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14. TÄNDER, MUNHÅLA OCH SPOTTKÖRTLAR
Munhålan påverkas av cytostatika och strålbehandling på flera sätt, inklusive
infektioner, störd tandutveckling, muntorrhet, karies, trismus och graft-versushost disease (GvHD). En del effekter är akuta och övergående medan andra är
långvariga, ibland livslånga. Effekterna är oftast inte livshotande men kan ha en
påtaglig inverkan på livskvaliteten.

14.1 Riskfaktorer
14.1.1

Cytostatika och strålbehandling

Cytostatika och strålbehandling medför skador på spottkörtlarna som resulterar i
minskad sekretion och förändrad sammansättning av saliven (114). Därtill får
saliven ett lägre pH-värde, vilket gynnar den kariogena mikrofloran.
Salivsekretionen är mest nedsatt de första månaderna efter
cytostatikabehandlingen. Därefter kan man förvänta sig en successiv
återhämtning, även om en del individer kan besväras av salivdysfunktion livet ut
(114).
Behandling med cytostatika kan påverka mineralisering, rotutveckling samt öka
risk för karies (115, 116).
Om cytostatika kombineras med strålbehandling blir salivdysfunktionen mer
påtaglig och risken för irreversibla skador ökar (117).
Fraktionerad helkroppsbestrålning medför en lägre risk för salivdysfunktion
jämfört med helkroppsbestrålning given som singeldos (118).
Tandskador blir mer uttalade hos yngre patienter och vid högre doser av både
cytostatika och strålbehandling. Helkroppsbestrålning verkar ha mer skadlig effekt
än cytostatika given ensamt (116).
 >4 Gy kan orsaka skador på tänderna.
 >10 Gy kan skada mogna ameloblaster.
 >30 Gy orsakar totalt upphävd tandutveckling.
 10-18 Gy i kombination med cytostatika kan troligen orsaka störningar i
rotutvecklingen (114).
14.1.2

Lokal strålbehandling

Lokal strålbehandling inkluderande spottkörtlarna kan leda till mer uttalad och
permanent salivdysfunktion (114). Det är dock ovanligt att samtliga spottkörtlar
inkluderas i strålfältet, vilket begränsar sena effekter.
Strålbehandling lokalt mot käkbenet medför en minskad kärlgenomblödning och
förlust av celler i det parodontala membranet, vilket ytterligare predisponerar för
parodontit (119).
Strålbehandling lokalt mot käkbenet medför även en nedsatt läkningsförmåga.
Detta kan leda till att benvävnaden dör (osteonekros), vilket ibland uppstår
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spontant i särskilt känsliga områden men vanligen till följd av att man drar ut
tänder eller utför andra operativa ingrepp i munnen (119). Den försämrade
läkningsförmågan tilltar med tiden och därför bör man utföra nödvändiga ingrepp
så snart som möjligt efter avslutad strålbehandling. Avlägsnande av tandställning
och sanering av munhålan bör alltid ske innan strålbehandling eller intensiv
cytostatikabehandling startas.
Lokal strålbehandling mot käkled och/eller tuggmuskulatur kan leda till
ärrbildning i och minskad genomblödning av vävnaderna. Detta orsakar i sin tur
trismus (begränsad förmåga att gapa) och i vissa fall temporomandibulär
dysfunktion (120). Graden av trismus beror av inkluderad volym och given
stråldos. Ju större volym/dos, desto större risk för trismus (121). Speciellt känslig
verkar mm. pterygoideus vara (120).
Lokal strålbehandling kan på sikt leda till ärrbildning i och minskad
genomblödning av mjukvävnaderna. Detta leder till stramhet och nedsatt
läkningsförmåga i de affekterade områdena (119).
14.1.3

Allogen stamcellstransplantation

Munhålan är näst efter huden den vanligaste lokalisationen för graft-versus-host
disease (GvHD), som kan uppstå efter allogen stamcellstransplantation. I
munslemhinnan uppstår en lichenoid vävnadsreaktion med allt från stramhet och
strävhet till rodnader och sår. Siccasyndromet är ej ovanligt (122, 123). Risken för
sekundär malignitet i munslemhinnan är stor och risken ökar med tid efter
transplantationen (124).

14.2 Målsättning





Att kontrollera munhygien, kostvanor, salivfunktion, karies, apikala
förändringar, gingivit, tandsten, frakturer och vassa kanter,
slemhinneförändringar (infektioner, atrofier och GvHD), käkledsbesvär,
bettutveckling samt följsamhet till förebyggande åtgärder.
Att tidigt diagnostisera tandutvecklingsstörningar.
Att sätta in förebyggande åtgärder.

14.3 Uppföljning
Tandläkare/pedodontist bör kontrollera patienten 6 och 12 månader efter
avslutad behandling. Därefter på individuell indikation. Barn som genomgått
stamcellstransplantation bör kontrolleras 3, 6, 12 månader efter transplantationen
och därefter på individuell indikation.
Barn som genomgått cytostatika- eller strålbehandling före 12 års ålder bör
undersökas med panoramaröntgen för utredning av tandutveckling 3 år efter
avslutad behandling.
Tandställning kan återsättas efter 1-2 år. Detta uppehåll verkar inte påverka
slutresultatet av tandregleringen. Ny tandreglering ska påbörjas tidigast 2 år efter
avslutad behandling. Panoramaröntgen är indicerad innan tandreglering påbörjas.
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Förebyggande åtgärder:
 Som kariesförebyggande åtgärder bör extra fluor insättas (sköljning,
tabletter eller tuggummi) och lämplig kost och god munhygien
rekommenderas.
 Muntorrhet kan minskas genom salivstimulerande eller saliversättande
medel.
 Förebyggande åtgärder för att minska utvecklingen av trismus bör insättas
vid strålning mot spottkörtlar och tuggmuskulatur.
 Vid blodiga ingrepp i munhålan bör antibiotikaprofylax övervägas.
Speciellt viktigt är detta det närmaste året efter behandlingen på grund av
risk för ökad infektionskänslighet. Se STRAMAS riktlinjer för
antibiotikaprofylax i tandvården.
Vid symtom från munhålan (muntorrhet, sveda, sårigheter, svullnad eller
beläggningar på mun-slemhinnan) som upptäcks mellan kontrollerna bör
tandläkare/pedodontist snarast kontaktas för att insättande av adekvat terapi.
14.3.1

Ekonomisk ersättning för tandvård

Kostnadsfria kontroller och tandvård utförs av tandläkare/pedodontist upp till
19 års ålder, i vissa landsting högre upp i ålder. Organisationen för
vuxentandvården ser olika ut i de olika regionerna i landet, men alla större sjukhus
har en specialinriktad avdelning för medicinsk tandvård. Som vuxen betalar
patienten enbart sjukvårdstaxa för tandvård före och under cancerbehandling
(Led i sjukvårdsbehandling, LIS). För fortsatt rehabilitering, kontroller och
tandbehandling kan patienten söka ”Särskilt tandvårdsstöd” (STB) eller möjligen
”Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift för långvarig sjukdom.”(125).
Möjligheten till ersättning är i dag begränsade. Om tandvården ska ske inom
medicinsk tandvård eller allmäntandvården är beroende på patientens medicinska
status.

14.4 Kunskapsunderlag
De permanenta tändernas utveckling startar intrauterint och är fullt avslutad först
vid 18-25 års ålder. Vid födseln är alla tandanlag klara, utom för andra
(6 månaders ålder) och tredje molarerna (6 år). Kalcifieringen är avslutad vid 3 års
ålder, utom för visdomständerna (7-10 år). Mineraliseringen av kronorna startar
vid födseln och är i stort sett färdig vid ca 8 års ålder (visdomständerna 12-16 år).
Dentin pålagras emellertid in mot pulpan under ytterligare ett antal år.
Rotutvecklingen fortgår till omkring 16 års ålder (visdomständerna 18-25 år)
(126).
Skador innan tandanlagen är kompletta kan orsaka avsaknad av tänder (agenesi).
Skador under kalcifieringen åstadkommer små/missbildade tänder (mikrodonti).
Emaljskador kan antingen utgöras av ruggighet i emaljen, vilket gör att bakterier
lättare får fäste, eller av ett generellt tunnare emaljskikt, som gör tänderna mer
känsliga för bakterieplaque. (114, 127).
Såväl strål- som cytostatikabehandling kan orsaka störningar i den kraniofaciala
vertikala utvecklingen, vilket medför en lägre ansiktshöjd (127). Risken är större ju
yngre barnet är (127). Troligen är detta en effekt av en störd tandutveckling.
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Saliven har en skyddande effekt på tänderna och smörjer och skyddar
munslemhinnan. En skyddande hinna av proteiner bildas på tänderna, vilket bland
annat förhindrar tandsten. Saliven åstadkommer även remineralisationen av
tänderna och bidrar till att upprätthålla den ekologiska balansen i munhålan (128).
Slemhinneytan skyddas mot infektioner genom att saliven tillför
immunoglobuliner och icke-specifika antimikrobiella system. Den skyddas även
indirekt genom sväljning (129, 130).
En följd av salivdysfunktion är muntorrhet, som kan leda till svårigheter att äta,
svälja och prata, samt ökar risken för smakförändringar, trauma och sår i
munslemhinnan, sveda, bakteriella infektioner, svampinfektioner och
matsmältningsproblem (131).
Salivdysfunktion ökar också risken för karies (115, 132). Hos enbart
cytostatikabehandlade individer har studier visat att risken för karies minskar med
åren. Detta beror troligen på individualiserade profylaxprogram for patienterna
(133-135). Risken att drabbas av karies är störst under första året efter diagnos
och om barnet har eller har haft karies vid behandlingsstart.
En annan komplikation till salivdysfunktion är gingivit. Den ogynnsamma
mikrofloran som uppstår har länkats till parodontal sjukdom (114).
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15. ÖGON
Cytostatikabehandling har långsiktigt ingen direkt toxisk effekt på ögonen.
Strålterapi inklusive behandling med radioaktiva isotoper kan däremot ge syn- och
ögonproblem på flera sätt. Barn som har en familjehistoria med retinoblastom
samt alla med bilateral sjukdom har en klart förhöjd risk att utveckla
sekundärtumörer.

15.1 Riskfaktorer
Strålbehandling mot ögonregionen, helkroppsbestrålning och isotopbehandling.
En mycket ringa stråldos (1–2-10) Gy mot själva linsen är en riskfaktor för grå
starr (katarakt). Risken ökar med ökande stråldos. Medelhöga stråldoser (10–40
Gy) innebär risker för skador på ögonlocken, konjunktiva, kornea. Mycket höga
doser (> 50 Gy) kan ge skador på näthinnan och/eller synnerven (136, 137).
Barn med retinoblastom har förhöjd risk för andra tumörer, i första hand
osteosarkom, mjukdelssarkom och melanom senare i livet. En del av dessa är
relaterade till tidigare tumörterapi (138).

15.2 Målsättning



Att alla barn med retinoblastom följs enligt nuvarande vårdprogram av
den ögonklinik som primärt behandlat patienten, samt kontrolleras av
onkolog avseende sekundära tumörer.
Att identifiera de patienter som har eller riskerar att utveckla förändringar
som kräver kontroll och/eller behandling hos ögonläkare.

15.3 Uppföljning
Stråldos mot ögat ska dokumenteras i journal och en uppföljningsplan ska
upprättas av uppföljande läkare i samråd med ögonläkare.
De patienter som inte haft denna primära kontakt med en ögonläkare ska av den
läkare som ansvarat för den onkologiska behandlingen remitteras till ögonläkare
för kontroll.
Kontrollintervall 1 gång per 1–2 år upp till 8 års ålder p.g.a. risken för utveckling
av katarakt och strålningsretinopati.
Patienter med risk ska fortlöpande tillfrågas efter symtom på synnedsättning och
på torra och irriterade ögon, även i vuxen ålder.
Patienter med svår synskada bör få rehabilitering och hjälpmedel via syncentral.

15.4 Kunskapsunderlag
Cytostatikabehandling har långsiktigt ingen direkt toxisk effekt på ögonen.
Strålterapi inklusive behandling med radioaktiva isotoper kan däremot ge syn- och
ögonproblem på flera sätt. Linsen i ögat är strålkänslig. En mycket ringa stråldos
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på 1–2 Gy mot själva linsen kan påskynda utvecklingen av grå starr (katarakt),
vilket leder till praktiska problem redan i ungdomsåren. Risken ökar med ökande
stråldos. Mycket höga doser kan ge skador på näthinnan och/eller synnerven, men
detta är ovanligt och utgör ett litet praktiskt problem.
Medelhöga stråldoser mot ögonlocken kan påverka de Meibomska körtlarna i
ögonlocken. Dessa körtlar producerar ett sekret som tillsammans med tårvätskan
minskar friktionen i ögat, vilket ger symtom i form av torra ögon som lätt blir
irriterade. De som löper ökad risk i vuxen ålder är patienter som har
strålbehandlats mot skalle, ögon eller ögonlock, eller som fått
helkroppsbestrålning (TBI) som en del av en stamcellstransplantation.
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16. BLOD–BENMÄRG–IMMUNSYSTEM
Patienter som genomgått cytostatikabehandling i barndomen har ökad risk för
infektioner, samt i sig ovanliga diagnoser såsom myelodysplastiskt syndrom
(MDS) och akut myeloisk leukemi (AML). Risken ökar med intensiteten av
behandlingen och typ av ingående preparat.

16.1 Riskfaktorer
16.1.1






16.1.2



Infektioner och immundefekter
Risk i fallande ordning: Leukemier, lymfom (NHL och Hodgkin) > solida
tumörer > hjärntumörer (NB att de som fått intensiv kemoterapi och
steroidbehandling hamnar i samma riskgrupp som leukemierna).
Högdos kemoterapi/ Intensiv kemoterapi.
Strålbehandling, helkropp.
Ålder: Tonåringar kan ha sämre förmåga till immunrekonstitution. Små
barn kan sakna grundimmunitet.
Särskilda behandlingar (splenektomi/bestrålning mot mjälten,
lungbestrålning, immunologiska behandlingar såsom antikroppar mot Beller T-lymfocyter, ex rituximab, alemtuzumab).
Primära immundefekter före cancersjukdom (t.ex. Mb Down, Fanconi
anemi, Ataxia telangiectasia).
MDS och AML
Alkylerande cytostatika såsom cyklofosfamid, ifosfamid, mekloretamin,
melfalan, busulfan, nitrosurea, klorambucil och dakarbazin.1
Topoisomeras II-hämmande cytostatika såsom etoposid, teniposid och
antracykliner (139, 140).

16.2 Målsättning
Att identifiera individuella risker och vid behov vidta särskilda åtgärder (utredning,
vaccination) och skapa riktlinjer för särskild uppföljning.
Att säkerställa att individer som genomgått barncancerbehandling får adekvat
information angående risk för och symtom på infektioner och MDS/AML.

43

16.3 Uppföljning








Tidig revaccination (inom 24 månader efter avslutad behandling) görs
enligt nationellt PM
(http://www.blf.net/onko/page16/files/VaccinationsPM%2020140509.pdf ).
I samband med sedvanlig uppföljning tas en systematisk
infektionsanamnes och vaccinationsskydd efterfrågas. Information om de
förhöjda riskerna för infektion och MDS/AML lämnas till patienten och
närstående.
Individer med primära immundefekter ska skötas av särskilt intresserade
läkare.
Splenektomerade ska följas enligt speciella vårdriktlinjer (141).
Bukbestrålade patienter kan vara funktionellt aspleniska, och ska följas på
samma sätt.
Lungbestrålade patienter ska vaccineras mot pneumokocker och årligen
mot influensa.
Rökprevention är, utöver en viktig cancerförebyggande åtgärd, viktigt för
att minska infektionskänslighet.

16.4 Kunskapsunderlag
Ett väl fungerande immunsystem är livsviktigt och defekter ökar förekomsten av
sjukdomar såsom infektioner, cancer, autoimmuna och degenerativa sjukdomar
(metabola/vaskulära). Immunologisk påverkan är den enskilt viktigaste orsaken till
akut morbiditet och mortalitet bland barncancerpatienter (142, 143).
Immunförsvaret har stor förmåga att återhämta sig efter avslutad behandling
(immunrekonstitution):
 Fagocytantalet normaliseras inom den första månaden.
 B-lymfocyterna återhämtar sig inom 3-6 månader, men med avvikande
fördelning mellan naiva och minnesceller.
 Immunglobulinnivåerna är låga vid behandlingsslut, men stiger inom 3-6
mån.
 T-lymfocytantalet är normalt efter 6-12 mån. T-hjälparcellerna (CD4+)
återhämtar sig långsammare än de cytotoxiska T-cellerna (CD8+).
 Efter SCT är processen mer utdragen och ibland ofullständig.
Den allmänna uppfattningen att immunsystemet normaliseras utan seneffekter
efter barncancerbehandling utmanas av nya data: onormal fördelning av
B-lymfocyter, T-lymfocyter och låga antikroppsnivåer är beskrivet (144, 145). En
studie visade att allvarliga infektioner och infektionsrelaterade dödsfall är vanligare
bland individer som fått cancerbehandling som barn (146) Särskilt ökad var risken
för pneumoni, hepatit och sinuit. Det finns också enstaka rapporter om att
autoimmuna sjukdomar skulle vara vanligare efter barncancer (147).
För de flesta uppstår en försämring av vaccinationsskyddet. Låga nivåer av
antikroppar, i vissa fall total utsläckning av det immunologiska minnet, motiverar
extra vaccinationer efter behandlingen (148-150). HPV-vaccin är en
cancerpreventiv åtgärd som bör rekommenderas till alla kvinnliga överlevare.
Åtgärden motiveras även av att mer multivalenta vacciner är under introduktion.
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Därtill finns en ökad risk för HPV-relaterad cancer efter SCT, bäckenbestrålning,
Hodgkins lymfom och hos patienter med kvarstående immunsuppression (151).
Efter stamcellstransplantation (SCT) är infektioner en av de viktigaste
senkomplikationerna och dessa patienter följer särskilda riktlinjer för
infektionsövervakning och revaccinationer.
Sena skador på benmärgen hos individer som behandlats med vissa typer av
cytostatika (alkylerare och topoisomerashämmare), en måttlig till hög dos
helkroppsbestrålning och/eller transplantation av hematopoietiska celler kan leda
till hypoplastisk anemi, MDS och AML (139, 152-155). Latenstiden till
MDS/AML har rapporterats vara mellan 6 månader och 5 år (139, 140). Efter
femton år är risken fortsatt något förhöjd men på en mycket låg nivå (0,02 fall per
1000 person-år) (154).
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17. LUNGFUNKTION
Sena pulmonella komplikationer kännetecknas framförallt av restriktiv
lungfunktionsinskränkning. Symtom som kan utvecklas efter mycket lång latens
innefattar långdragen hosta, ansträngningsutlöst dyspné samt återkommande
luftvägsinfektioner. Riskfaktorer utgör framförallt strålbehandling mot thorax,
behandling med bleomycin, metastaskirurgi samt stamcellstransplantation. Den
viktigaste förebyggande åtgärden är att förhandla med patienten att aldrig börja
röka, alternativt rökstopp.

17.1 Riskfaktorer





Strålbehandling mot thorax, inklusive kraniospinal strålbehandling och
TBI
Lungtoxiska cytostatika (Bleomycin, Busulfan, BCNU ≥ 600 mg/m2,
CCNU)
Metastaskirurgi
Stamcellstransplantation (HSCT)

17.2 Målsättning




Att identifiera patienter med ökad risk för lungfunktionsnedsättning (se
riskfaktorer).
Att ge adekvata råd om rökning.
Att insätta adekvat behandling i de fall sådan är indicerad.

17.3 Uppföljning före 18 års ålder (hos barnonkolog)






De patienter som fått potentiellt lungskadlig behandling rekommenderas
kontroll med dynamisk och statisk spirometri och diffusionskapacitet (> 5
års ålder) samt PEF vid ett tillfälle minst två år efter avslutad behandling.
- För de individer som har utvecklat en lungfunktionsnedsättning
föreslås noggrannare uppföljning, men för övriga kan årlig PEFmätning och anamnes räcka som fortsatt screening.
- Symtom från andningsvägarna som bör föranleda vidare utredning är
långdragen (icke-produktiv) hosta, ansträngningsutlöst dyspné samt
återkommande luftvägsinfektioner.
- Vid misstanke om lungparenkymskada eller lungfibros krävs HR-CT.
- Observera att lungskadan kan debutera med lång fördröjning!
Vid symtomatisk lungfunktionsnedsättning ska lungspecialist konsulteras.
Efter bleomycinbehandling bör spirometri utföras inför narkos eftersom
bleomycin-orsakad lungfibros kan förvärras av syrgas (156). För dykning
med tuber krävs särskild läkarbedömning (157).
Influensavaccination bör erbjudas inför varje infektionssäsong och man
bör även ha fullgott vaccinationsskydd mot pneumokocker.
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17.3.1

Den absolut viktigaste förebyggande åtgärden är att de patienter som fått
strålbehandling aldrig röker (33).
Ungdomar med utvecklingsstörning eller annan neuropsykiatrisk diagnos
kan kräva extra uppmärksamhet eftersom dessa riskerar att inte notera
eventuella lungsymtom.
HSCT

Kontroll med dynamisk och statisk spirometri och diffusionskapacitet (> 5 års
ålder) rekommenderas 3, 6, 12, 24, 60 och 120 månader efter HSCT. Individuell
bedömning vid pulmonell GvHD.

17.4 Uppföljning från 18 års ålder
För de individer som har utvecklat en lungfunktionsnedsättning föreslås
uppföljning hos lungspecialist. Övriga rekommenderas årlig uppföljning i
primärvården enligt ovanstående riktlinjer.
17.4.1

HSCT

Patienten remitteras till transplantationscentrum vid 18 års ålder. Kontroll med
dynamisk och statisk spirometri och diffusionskapacitet rekommenderas 6, 12, 60
och 120 månader efter HSCT. Individuell bedömning vid pulmonell GvHD.
Årliga kontroller på transplantationscentrum till och med 10 år efter HSCT,
därefter vart 5:e år med mellanliggande årliga kontroller på hemortens
medicinklinik efter individuell bedömning.

17.5 Kunskapsunderlag
Lungan utvecklas i två steg efter födseln. I den första fasen, som främst pågår upp
till två års ålder, fortsätter den nybildning av alveolerna som inletts i fosterstadiet.
I nästa steg sker en volymsökning av alveolerna samtidigt med att bröstkorgen
tillväxer. Hur lungfunktionen påverkas beror därför både på typen av skada och
på tidpunkten när skadan inträffar.
Både cytostatika och strålbehandling kan ge såväl akuta som sena
lungbiverkningar (158). Risken att dö i en lungkomplikation är förhöjd nio gånger
hos långtidsöverlevare jämfört med övriga befolkningen och är den vanligaste
icke-maligna dödsorsaken (159).
Sena pulmonella komplikationer kännetecknas framförallt av restriktiv
lungfunktionsinskränkning och mer sällan av obstruktiv
lungfunktionsinskränkning, förutom efter behandling med bleomycin och efter
genomgången hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) (160, 161).
Strålbehandling mot thorax medför, förutom risk för tillväxthämning av
bröstkorgen och kotpelaren, även risk för strålpneumonit. För all strålbehandling
gäller att risken för komplikationer beror på barnets ålder, bestrålad volym,
fraktionsstorlek och slutdos (162).
Det saknas data för exakt vilka dosnivåer som kräver särskild uppföljning. Om
medeldosen till lungorna överstiger 20 Gy, eller om ≥ 30 % av den totala
lungvolymen bestrålas med > 20 Gy (vid konventionell fraktionering med
2 Gy/dag) ökar risken för strålpneumonit betydligt. Genomgången
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strålpneumonit ökar sannolikt risken för senare lungfibros; ett kroniskt och
irreversibelt tillstånd som orsakar restriktiv lungfunktionsinskränkning och nedsatt
diffusionskapacitet. Stråldoser <15 Gy mot thorax innebär en låg risk för
utveckling av lungfibros. Utveckling av lungfibros kan komma med lång latens
och det har visats att incidensen av lungfibros, liksom långdragen (icke-produktiv)
hosta och ansträngningsutlöst dyspné, fortsätter att stiga > 25 år efter
strålbehandlingen (163).
Bland riskfaktorerna återfinns förutom strålbehandling dessutom ett antal
lungtoxiska cytostatika, företrädesvis bleomycin (160) och alkylerare som BCNU
(Karmustin) (164) och CCNU (Lomustin) samt busulfan och melfalan givet i
samband med HSCT (165).
Metastaskirurgi kan leda till minskade lungvolymer och nedsatt
diffusionskapacitet. Reduktion av lungvolym är relaterat till antalet thorakotomier
(166).
Det har påvisats en ökad incidens av pneumoni efter barncancerbehandling.
Framförallt gäller detta patienter som rökte eller tidigare rökt (146).
Efter HSCT tillkommer som lungtoxiska faktorer, förutom helkroppsstrålning
(TBI) och cytostatika (busulfan/melfalan), även GvHD samt lunginfektioner i
samband med starkt nedsatt immunförsvar. Efter HSCT kan patienter utveckla
både obstruktiv och restriktiv lungfunktionsnedsättning. Den vanligaste orsaken
till obstruktiv lungsjukdom hos dessa patienter är bronkiolitis obliterans (161).
Rökning är definitivt olämpligt för denna patientkategori och de bör informeras
noga om riskerna med rökning samt erbjudas rökavvänjning om de redan röker
(33, 167).
Bestrålning av lungorna innebär även en ökad risk för lungcancer. (168) Rökning
ökar denna risk betydligt.
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18. GASTROINTESTINALKANALEN
Långtidsbiverkningar från gastrointestinalkanalen förekommer framför allt efter
behandling med kombination av kirurgi och strålbehandling mot buken samt vid
Graft-versus-Host- reaktion efter stamcellstransplantation.

18.1 Riskfaktorer
Graft-versus-Host-reaktioner (GvHD) efter stamcellstransplantation (++++).
Omfattande/upprepade kirurgiska ingrepp (++++).
Komplikationsrisken efter strålbehandling är relaterad till hur stor tarmvolym som
bestrålats. Doser > 40 Gy mot >1/3 av tunntarmen innebär en riskökning för
sena komplikationer (+++).

18.2 Målsättning
Målsättningen är att i samråd med kirurg och radioterapeut identifiera individer
som riskerar sena komplikationer i gastrointestinalkanalen utifrån planerad
behandling.

18.3 Uppföljning
1. Vid besök ställs riktade frågor avseende tarmfunktion och kosthållning.
Barn < 18 år bör följas med längd- och viktkurvor årligen.
Pubertetsutvecklingen bör följas regelbundet.
2. Patienter som uppvisar symtom som talar för sena biverkningar bör
utredas i samråd med gastroenterolog/kirurg. Dietist kopplas in vid behov
3. Patienter med verifierade sena biverkningar bör följas upp utifrån
symtombild av lämplig specialist.

18.4 Kunskapsunderlag
Kombinationsbehandling med kemoterapi, kirurgi och strålbehandling ökar risken
för sena komplikationer, där kombinationen av de två senare är förenad med
störst risk. De flesta studier som finns publicerade baseras på vuxenstudier och
inte på barn och ungdomar (169). Populationen inom barnonkologin är liten och
bör kunna identifieras redan i samband med primär eller recidivbehandling.
Strålbehandling skadar tarmslemhinnan (mucosan), vilket kan leda till fibros och
sekundär strikturering, men påverkar också lymfflödet (sekundär lymfangiektasi
med ökat läckage in i tarmlumen). Detta förstärks av eventuellt föregången kirurgi
med sammanväxningar och minskad motilitet i mesenteriet. Symtomen kan
uppstå akut, men de kan även debutera flera år efter given terapi (170-172).
Noggrann planering av strålfält kan eventuellt begränsa långtidsbiverkningar (173,
174).
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19. ENDOKRINOLOGI –
HYPOTALAMUS/HYPOFYS OCH TYREOIDEA
Tyreoidea är ett mycket strålkänsligt organ, vilket gör att även en mycket låg
stråldos kan ge underfunktion. Kirurgi i och/eller strålbehandling mot hypofys/hypotalamusområdet ger hög risk för hypofyssvikt. Hög stråldos och ung ålder
vid strålbehandling ger ökad risk för hormonbortfall. Risken för hormonpåverkan
ökar med tiden och kan uppstå många år efter behandling. Behovet av
hormonsubstitution är livslångt.

19.1 Riskfaktorer
19.1.1

Tyreoidea

Barn som behandlats med strålbehandling mot huvud-halsområde, helkropp eller
spinalt eller med radioaktiv isotop (såsom MIBG) löper stor risk för att utveckla
underfunktion av tyreoidea. Denna kan uppstå många år efter strålbehandling.
(175, 176)
19.1.2

Hypofys–hypotalamus

Kirurgi
 Kirurgisk behandling för tumörer i hypofys-/hypotalamusområdet, t.ex.
kraniofaryngiom, ger hög risk för multipel hypofysär hormonsvikt
inkluderande diabetes insipidus samt hypotalamuspåverkan i form av
störningar av energibalans, aptitreglering, dygnsrytm m.m. I vissa fall kan
störningar i osmoreceptorfunktionen uppkomma, vilket kan orsaka adipsi
vilket gravt komplicerar samtidig diabetes insipidus (177, 178).
Strålbehandling (ref se tabell)
 Strålbehandling mot hypofys–hypotalamus-området, epifarynx eller
skallbasen medför risk för påverkan på hypotalamus–hypofys.
 Den totala dosen mot hypofys-/hypotalamusområdet är avgörande för
graden av hormonpåverkan. Vid hög totaldos är risken stor för snabb
utveckling av hypofyssvikt. Vid låga stråldoser finns risk för
hormonbortfall efter längre tid.
 Fraktionering av strålbehandling: högre stråldos per fraktion ger högre risk
för hormonell påverkan.
 Låg ålder vid strålbehandling ger också ökad risk för hormonbortfall.
 Hypofyssvikten är irreversibel.
 Enbart strålbehandling orsakar inte diabetes insipidus.
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19.2 Målsättning



Att tidigt identifiera barn och ungdomar som riskerar att få endokrina
hormonbortfall så att substitutionsbehandling kan startas i tid för att
normalisera tillväxt och pubertet.
Att fortsätta behandla manifesta hormonbrister samt adekvat monitorera
för hormonbrister i vuxen ålder.

19.3 Uppföljning före 18 års ålder
Alla barn och ungdomar som behandlats med strålbehandling mot CNS, inklusive
de som fått strålbehandling mot epifarynx, skallbas eller tyreoidea eller
helkroppsstrålbehandling (TBI), följs initialt hos barnonkolog eller barnneurolog.
Kontroll av tyreoideafunktion bör påbörjas senast 1 år efter avslutad behandling.
Efter 1–2 år (tidigare om puberteten startat) rekommenderas en bedömning hos
barnendokrinolog med planering av fortsatta kontroller. De barn som opererats
på grund av hypofysnära tumörer såsom kraniofaryngiom bör redan preoperativt
bedömas endokrinologiskt och postoperativt följas upp av barnendokrinolog
avseende hormonbristsymtom och hypotalamisk aptitstörningsreglering.
19.3.1

Kontroller

Längd och vikt bör registreras minst två gånger per år tills barnet betraktas som
färdigvuxet. Längdtillväxt måste alltid bedömas i förhållande till pubertetsstadium.
Under puberteten är en längdacceleration förväntad. Se kapitel 20 Gonadfunktion
och fertilitet – flickor och 21 Gonadfunktion och fertilitet – pojkar. Vid uttalad
svårighet att mäta längd kan armspannsmåttet, som väl speglar kroppslängden
användas.
Pubertetsbedömning enligt Tanner hos flickor bör göras med skattning av
bröstutveckling och pubesbehåring samt anamnestiska uppgifter om eventuell
menarche. Hos pojkar utförs mätning av testikelstorlek med orchidometer och
skattning sker av genitalstadium och pubesbehåring. Obs att testikelstorleken hos
pojkar kan vara liten p.g.a. cytostatikapåverkan, genitalutvecklingen måste
bedömas samtidigt. Se kapitel 20 Gonadfunktion och fertilitet – flickor och kapitel
21 Gonadfunktion och fertilitet – pojkar.
Blodprov kontrolleras vid misstänkt hormonbrist för serum IGF-1, FSH, LH,
östradiol/testosteron, fT4, TSH, SHBG samt prolaktin. Fråga särskilt efter
symtom på tillväxthormonbrist och hypogonadism. Kompletterande utredning
med olika belastningar kan behövas.
Efter hög stråldos >30 Gy mot huvud–halsområdet: Efter 5–10 år bör man
aktivt fråga efter symtom på kortisolbrist. Vid årlig provtagning med
morgonkortison (och helst även ACTH) kan en central ACTH-svikt som
utvecklas långsamt, diagnostiseras. Låga värden för DHEAS kan också vara ett
tecken på ACTH-svikt. Om stråldosen är given direkt mot hypofys kan brist
uppkomma tidigare, se tabell 1.
Efter kranio-spinal strålbehandling eller TBI: Sitthöjd mäts samtidigt som
längd för att följa tillväxten i ryggen och bedöma kroppsproportioner.
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Efter strålbehandling mot tyreoidea (mantel-, spinal- och
helkroppsstrålning): Undersökning med palpation av sköldkörteln på grund av
ökad tumörrisk (se kapitel 27 Efterföljande cancer) samt blodprov för TSH och
fT4 minst en gång årligen. Vid omkontroll av förhöjt TSH ta även TPO-ak.
I följande situationer bör barnet bedömas av barnendokrinolog:
 Barn och ungdomar som behandlats med helkroppsstrålning (TBI) eller
strålbehandling mot CNS: 1–2 år efter avslutad behandling, tidigare om
puberteten startat.
 Avplanande längdtillväxt, oavsett tid från behandling.
 För tidig pubertet: pubertetstecken före 8 års ålder hos flickor och före
9 års ålder hos pojkar.
 Försenad pubertet: för att i god tid kunna bedöma en sen pubertet
orsakad av hypofyssvikt - inga pubertetstecken vid 11–12 års ålder hos
flickor och vid 12–13 års ålder hos pojkar, eller vid avstannad
pubertetsutveckling (se även kap 20 och 21).
 Symtom på annan endokrin dysfunktion, t.ex. kortisolsvikt.
 Vid förhöjt TSH och eller lågt fT4.

19.4 Uppföljning från 18 års ålder
Vuxna som fått följande behandlingar i barndomen bör följas upp av
vuxenendokrinolog:
 Strålbehandling mot CNS och huvud-halsområde.
 Kirurgi i hypotalamus/hypofysområdet.
 All behandling mot hypofysnära tumörer.
 Barn som redan utvecklat endokrin dysfunktion
Vuxenendokrinolog bör bedöma dessa patienter men läkare på seneffekts/vuxenmottagning och den vårdcentral patienten hör till bör ha kännedom om
symtom och rekommenderad provtagning vid misstanke om hypofyssvikt.
19.4.1

Kontroller

Basala hormonprover som rekommenderas är: IGF-1, LH, FSH,
Testosteron/Östradiol, SHBG, TSH, fT4, ACTH och Kortisol.
Efter strålbehandling mot tyreoidea (mantel-, spinal- och
helkroppsstrålning): Tyreoidea bör kontrolleras regelbundet hos
endokrinologiskt intresserad internmedicinare eller vuxenendokrinolog med
palpation av tyreoidea och provtagning av TSH, fT4. Risken för primär
hypotyreos är ökad men också för benigna och maligna förändringar i tyreoidea
(se kapitel 27 Efterföljande cancer).

19.5 Kunskapsunderlag
Tumörsjukdom i barndomen kan medföra risk för endokrina komplikationer
redan i ung ålder men även senare i livet. Behovet av endokrinologisk uppföljning
är långvarigt och behöver fortsätta i vuxen ålder.
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Hos barn och ungdomar kan hormonbrister förekomma vid:
 Långsam längdtillväxt, bukfetma, trötthet, nedsatt ork i skolan. S-IGF-1
kan ligga inom nedre normalintervallet trots att en GH-brist föreligger.
Var särskilt uppmärksam på om barnet inte får den förväntade
tillväxtspurten under puberteten.
 Pubertetsstörning med för tidig eller försenad pubertet.
 Ökad trötthet och svårigheter att snabbt tillfriskna från infektioner kan
tyda på ACTH-kortisolsvikt.
 Hypotyreos kan medföra trötthet, frusenhet och även långsam
längdtillväxt.
I vuxen ålder bör symtom på hormonbrist särskilt uppmärksammas:
 Symtom på GH-brist: ofta subtila symtom så som trötthet, initiativlöshet,
nedstämdhet och bukfetma. Serum IGF-1 kan ligga inom normalområdet
trots GH-brist efter strålbehandling mot CNS.
 Symtom vid hypogonadism: nedsatt libido, reducerad skäggväxt,
oligo/amenorré och infertilitet.
 Symtom vid kortisolsvikt: trötthet, värk i kroppen och aptitlöshet.
 Symtom vid hypotyreos: trötthet, frusenhet och långsamhet.
Hypotyreosen kan vara primär(vanligt) eller sekundär (ovanligt) vid
strålbehandling mot CNS och primär vid TBI och spinal strålbehandling.
Hypofys- och hypothalamussvikt kan medföra en negativ inverkan på skelett,
aptitreglering, energibalans, metabol funktion, fertilitet, sexuell funktion och
livskvalitet. Regelbunden uppföljning och testning vid behov är viktigt för att i tid
upptäcka hormonsvikt och initiera substitutionsbehandling, så att dessa
komplikationer kan minimeras. Hormonbristen kan utvecklas under många år
efter avslutad behandling och uppföljning behövs livslångt.
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19.5.1

Översikt: Risk beroende av behandlingstyp

Tabell 1. Sannolikhet för hormonpåverkan efter kraniell strålbehandling hos barn
och ungdomar. Risken ökar över tiden.
Stråldos
konventionell,
fraktionerad

Exempel på
diagnoser

Sannolikhet för hormonpåverkan –
barndomen och vuxenlivet

TBI
10–12 Gy

Leukemi,
Lymfom

GH-brist, 30–35%, störst risk under pubertet
(högre risk om strålbehandling givits som
singeldos)(179, 180).

Kraniell
18–24 Gy

Leukemi,
lymfom

GH-brist upp till 30 % hos barn, störst risk
under pubertet
För tidig pubertet hos flickor
GH-brist vuxen 30–50 %
Nedsatt prolaktin-insöndring

Kraniell
30–50 Gy

Hjärntumör,
ej hypofys

GH-brist (30–100 %)
För tidig pubertet kan ses
Gonadotropinbrist (>20 % långsiktigt)
TSH-brist (<10% långsiktigt)
ACTH-brist (<10 långsiktigt)
Prolaktin-stegring (5–20 %, oftast kvinnor)
Efter lång uppföljningstid hos vuxna nedsatt
prolaktin-insöndring

Kraniell
50–70 Gy

Nasofarynxtumör,
skallbastumör
Hjärntumör

GH-brist (nästan alla efter 5 år)
Gonadotropinbrist (20–50 % långsiktigt)
TSH-brist (upptill 60 % långsiktigt)
ACTH-brist (25 % långsiktigt)
Prolaktinstegring (20–50 %, oftast kvinnor)
Efter lång uppföljningstid hos vuxna nedsatt
prolaktin-insöndring

Kraniell
30–50 Gy

Hypofystumör

GH-brist (nästan alla efter 5 år)
Gonadotropin-brist (upptill 60 % efter 10 år)
TSH-brist (upp till 30 % efter 10 år)
ACTH-brist (upptill 60 % efter 10 år)
Prolaktinstegring (20–50 %, oftast kvinnor)
Efter lång uppföljningstid hos vuxna nedsatt
prolaktin-insöndring

TBI = total body irradiation
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19.5.2

Översikt: Typer av hormonbrist

Tabell 2: Konsekvens beroende av hormonbristtyp
Hormon

Konsekvens

Tillväxthormon
(GH)

De tillväxthormonproducerande cellerna i hypofysen är
känsligast, varför tillväxthormon (GH) är det första hormon
som påverkas efter strålbehandlingen. Hög stråldos ger uttalad
brist redan de närmaste åren efter strålbehandling medan lägre
stråldos kan ge GH-brist först i vuxen ålder (181, 182), (Tabell
1). Förutom dålig tillväxt under barndomen ger GH-brist även
metabola problem med ökat BMI och biokemiska förändringar
som vid metabola syndromet (183, 184). (se kapitel 23 Metabola
syndromet)

Gonadotropiner
(LH, FSH)

Gonadotropiner (LH, FSH) är mindre känsliga för
strålbehandling och effekten är dosberoende (185). Medelhöga
doser kan ibland orsaka för tidig pubertet som måste blockeras i
tid. Med tiden kan de ändå utveckla gonadotropinbrist som då
måste behandlas (Tabell 1). Doser >30 Gy ger ofta
gonadotropinpåverkan långsiktigt. Viktigt att känna till är att
cytostatikabehandling kan orsaka direkt gonadinsufficiens med
utebliven pubertet (se kapitel 20 Gonadfunktion och fertilitet –
flickor och 21 Gonadfunktion och fertilitet – pojkar).

Adrenokortikotropt
hormon
(ACTH)

Adrenokortikotropt hormon (ACTH) är relativt okänsligt för
strålbehandling men höga doser (Tabell 1) innebär betydande
risk för utveckling av ACTH-brist efter flera år (186).

Tyreoideastimulerande
hormon (TSH)

Tyreoideastimulerande hormon (TSH) är det hormon som är
minst känsligt för strålning (175, 187, 188), (Tabell 1). Däremot
är tyreoideakörteln mycket känslig för strålning (se ovan).

Prolaktin

Prolaktinsekretionen påverkas av strålbehandling, men den
kliniska betydelsen av detta är liten, förutom hos unga kvinnor
som önskar amma (189).

Antidiuretiskt
hormon

Brist efter kirurgi av hypofysnära tumörer. T.ex.
kraniofaryngiom och germinom samt Langerhans cellhistiocytos
kan ge ADH-brist. Påverkas inte av strålbehandling.
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20. GONADFUNKTION OCH FERTILITET –
FLICKOR
De flesta barncancerbehandlingar medför inte infertilitet
Risk kan finnas för tidig menopaus beroende av typ av cancerbehandling.
Sen pubertet: pubertetsstart > 13 års ålder
Pubertetsstart: bröstutveckling stadie 2

20.1 Riskfaktorer
Genetiskt betingad interindividuell variation avseende gonadernas känslighet för
toxiska agens förekommer. Vissa patienter kan därför få irreversibla skador även
efter mildare behandling än som anges nedan.
20.1.1

Strålbehandling

Ovariets germinalceller är strålkänsliga och kan skadas redan av de låga stråldoser
som ges vid spinal bestrålning och bestrålning mot buken. Det prepubertala
ovariet anses vara något mindre känsligt än det postpubertala, vilket antagligen
beror på att det innehåller betydligt fler primordialfolliklar, d.v.s. att
”ovariereserven” är större. Unga flickor har större ovariereserv vilket ger mindre
risk för direkt total utslagning av ovariefunktionen, risken är dock att tiden med
kvarstående funktion blir kort. LD50 för ovariet motsvarar ca 2 Gy. Vid en
signifikant germinalcellsskada föreligger hos pubertal individ alltid en klar ökning
av basalt FSH - ända upp till menopausala nivåer (190-192).




20.1.2


20.1.3

Buk- och bäckenbestrålning som inkluderar uterus ökar risken för
endometrie- och myometrieskador med konsekvenser för förmågan att
bära fram en normal graviditet (se kapitel 22 Könsorgan och sexuell
funktion).
Höga stråldoser mot hypotalamus-hypofysområdet kan medföra en
sekundär sänkning av LH och FSH med utveckling av central
hypogonadism i vuxen ålder. Lägre stråldoser kan orsaka en för tidig
pubertetsutveckling (se kapitel 19 Endokrinologi – Hypotalamus/hypofys
och tyreoidea).
Operation/lokalisation
Tumörer i hypofys/hypotalamusregionen kan orsaka både för tidig och
för sen pubertet.
Unilateral oophorektomi påverkar i sig inte längden av den fertila perioden
på ett signifikant sätt.
Cytostatika

Cytostatikabehandling kan reducera antalet primordialfolliklar. Alkylerande
cytostatika är i detta avseende de mest skadliga. Behandling med busulfan medför
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oftast och oavsett ålder en permanent ovarieskada. Andra alkylerare
(cyklofosfamid, ifosfamid) och prokarbazin är också klart gonadskadande, den
omedelbara effekten är beroende av behandlingsdos, ålder m.m. (190-193).




Även om man inte ser en tydlig påverkan på pubertetsutveckling, ägglossning
eller menstruationer får man räkna med att flickorna på grund av
behandlingen har ett reducerat antal primordialfolliklar, med risk för en
kortare fertil period, med tidigt uppträdande oligomenorré och tidig
menopaus. Om menstruationerna inte återkommer inom två år efter avslutad
behandling är risken stor att det föreligger en uttalad permanent ovarieskada.
Uterus tycks inte skadas av cytostatikabehandling.

Tabell över cancerbehandlande preparat samt tillhörande risk för gonadskada för
flickor finns på följande websida (bilaga 1 sid 24):
http://vavnad.se/files/live/sites/vavnadsradet/files/K%c3%b6nsceller/Assister
ad%20befruktning/Fr%c3%a4mjande_av_reproduktionsf%c3%b6rm%c3%a5ga_
unga_v1_00.pdf

20.2 Målsättning






Att upptäcka ovariesvikt som kräver hormonell substitution.
Att värdera ovariereserven avseende fertilitet och risk för prematur
menopaus.
Att planera uppföljning av patienter som återfått menstruationer efter
övergående ovariesvikt.
Att ge rekommendationer rörande fertilitet och graviditet.
Att ge patienter med risk för infertilitet eller tidig menopaus möjlighet till
fertilitetsbefrämjande åtgärder.

20.3 Uppföljning före 18 års ålder
Bedömning av gonadfunktion och risk för tidig menopaus är komplex och bör
därför utföras i samarbete mellan barnonkolog, barnendokrinolog och gynekolog.
20.3.1






Uppföljning hos barnonkolog
Värdera pubertetsutvecklingen med särskild uppmärksamhet på tecken till
östrogeneffekter, eftersom den är ett kvitto på ovarieaktivitet och
fungerande folliklar. Det är väsentligt att veta när bröstkörteltillväxten
startar och om det finns flytningar samt när menarche uppträder.
Värdera tillväxten genom att plotta in längdmätningar på tillväxtkurvan, var
6:e månad vid ålder för förväntad pubertet. När puberteten börjar, ökar
tillväxthastigheten – hos flickor från början av stadium B2. Vid samtidig
tillväxthormonbrist kan tillväxtspurten dock vara begränsad eller helt utebli.
Vid tidig eller sen pubertetsutveckling bör skelettåldersbestämning göras.
LH och FSH kan kontrolleras årligen under pubertetsutvecklingen, samt
vid 18 års ålder, om gonadotoxisk behandling är given eller status
indikerar hormonell påverkan. Anti-Mülleriskt Hormon (AMH) kan
användas för bedömning av ovariereserv i övre tonåren. Det finns dock
stor variation av normalvärden hos barn och under pubertet. Rutiner bör
utvecklas regionalt så att flickorna i övre tonåren kan bedömas av
specialistläkare inom reproduktion för information om åtgärder för
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20.3.2





bevarande av reproduktionsförmågan, såsom frysförvaring av oocyter
efter hormonstimulering. Tidpunkten för information och eventuell
frysning måste individualiseras baserat på gynekologens sammanlagda
bedömning av äggstocksreserven.
Barnonkolog bör ta upp fertilitetsfrågan redan vid start av behandling
samt upprepa, minst i samband med pubertet samt vid 18-års ålder eller i
samband med avslutande läkarbesök på barnonkologisk klinik.
Flickor som behandlats med alkylerande cytostatika bör vid överföring till
vuxenvården erbjudas remittering till reproduktionsmedicin för att kunna
monitoreras avseende för tidig menopaus, i syfte att i tid vidta
fertilitetsbefrämjande åtgärder.
Uppföljning hos barnendokrinolog
Flickor med för sen eller för tidig pubertet.
Flickor med manifest eller övergående ovariesvikt.
Flickor som genomgått stamcellstransplantation eller annan behandling
som ger hög eller mycket hög risk för ovariesvikt bör remitteras direkt
efter avslutad behandling.
Flickor med hypofyssvikt.

20.4 Uppföljning från 18 års ålder



20.4.1

20.4.2





Menstruationsblödningarnas duration och regelbundenhet registreras.
Oregelbundna och förkortade perioder kan vara tecken på annalkande
menopaus.
Även om ingen omedelbar ovarieskada kan ses, är det möjligt att flera
typer av cancerbehandling kan påverka äggstocksreserven. Flickor ska
därför upplysas om att inte i onödan skjuta upp en eventuell graviditet,
eftersom fertilitetschanserna kan minska redan tidigt under de
reproduktiva åren.
Uppföljning hos endokrinolog
Kvinnor med hypofyssvikt (se kapitel 19 Endokrinologi –
Hypotalamus/hypofys och tyreoidea).
Uppföljning hos gynekolog
Kvinnor med manifest ovariesvikt, för hormonsubstitution. Remiss till
reproduktionsmedicin för eventuell äggdonation vid graviditetsönskan.
Patienter med risk för tidig menopaus bör remitteras till
gynekolog/reproduktionsmedicin för monitorering med AMH samt
ultraljudsundersökning av ovarier för att bedöma ovariereserv och
eventuell fertilitetsbefrämjande åtgärd.
Flickor som i sin behandling fått s.k. alkylerande läkemedel har en ökad
risk för tidig menopaus. Rutiner bör utvecklas regionalt så att flickorna
kallas till gynekolog/ specialistläkare inom reproduktion för information
om åtgärder för bevarande av reproduktionsförmågan, såsom
frysförvaring av oocyter efter hormonstimulering. Tidpunkten för
information och eventuell frysning måste individualiseras baserat på
gynekologens sammanlagda bedömning av äggstocksreserven.
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20.5 Kunskapsunderlag
Hos flickor startar puberteten med bröstutveckling (Tanner B 2-5) och tillväxtspurt
vid ca 11 års ålder och följs av första mens, menarche, vid i genomsnitt 13 års ålder.
Östrogenproduktion, pubertetsutveckling och fertilitet är beroende av fungerande
folliklar.
Med för tidig pubertet avses utveckling före 8 års ålder och med sen pubertet
menas att pubertetstecken saknas vid 13 års ålder. Tidpunkten för puberteten är
hereditärt styrd, därför bör pubertetsutvecklingen bedömas i relation till den
övriga familjens pubertet. Hos en flicka utan gonadpubertet d.v.s. ingen
bröstutveckling, beror pubes- och axillär behåring på androgena hormoner från
binjurarna. Från puberteten bidrar även ovarierna till androgenproduktionen.
Vid en ökad fettinlagring i brösten, något som är vanligt hos överviktiga flickor
(och pojkar), kan det vara svårt att bedöma om det föreligger en verklig
bröstkörtelstimulation. Om det inte finns någon stimulerad körtelvävnad kan man
känna en grop i vävnaden under vårtgården (”donut sign”). Efter bestrålning av
thorax inkluderande bröstkörtelanlagen kan dessa skadas så att förmågan att svara
på östrogenstimulation minskar (se kapitel 24 Bröstkörtlar).
Regelbundna menstruationer talar för ägglossning och fertilitet. För friska
normala flickor kan det dröja flera år efter menarche innan ägglossning och
menstruationer blir regelbundna.
Majoriteten av de behandlingar som ges under barn- och ungdomstid till flickor
ger inte en omedelbar total ovariesvikt. De flesta får tillbaka
reproduktionsfunktionen eller, om de är prepubertala vid behandling, går i
pubertet på normalt sätt. Dock finns risk för en förkortad fertil period. Den fertila
perioden kan variera från en väldigt kort period, vilket innebär menopaus redan
under tonåren, till några års tidigare menopaus än normalt.
Normal pubertet och senare normala menstruationscykler och fertilitet styrs av
gonadotropiner från hypofysen och östrogenproduktion från ovariet. AntiMülleriskt Hormon (AMH), som utsöndras av granulosaceller från växande
folliklar bör användas för bedömning av ovariereserv, där risk finns för tidig
menopaus (194, 195). AMH påverkas inte nämnvärt av p-pilleranvändning eller av
hormonella förändringar under menstruationscykeln och därför kan blodprovet
tas när som helst i cykeln och även under p-pillerbehandling. I regel tyder ett högt
AMH på normal ovariereserv (196, 197). Interindividuella variationer av AMH
hos normala kvinnor är mycket stora, varför konsekutiva värden över tid kan
behövas (198, 199). Om gonadotropiner analyseras ska flickor/kvinnor som
behandlas med p-piller göra uppehåll under 1–2 månader före provtagningen.
Vid mycket hög risk för infertilitet kan i dag, i vissa fall inom ramen för forskning,
ovariebiopsi med kryopreservation innan start av cancerbehandling vara en
möjlighet till bevarande av fertilitet. Hormonstimulering med kryopreservation av
oocyter utgör en möjlighet till fertilitetsbefrämjande åtgärd efter avslutad
cancerbehandling hos unga kvinnor utan partner med hög risk för tidig menopaus
(194, 200, 201).
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Kvinnor som genomgått cancerbehandling under barndomen löper inte ökad risk
att få barn med missbildningar. En viss ökad risk för missbildningar finns
generellt efter in vitro fertilisering (202, 203). Endast individer som bär på en
genetiskt ärftlig cancer har en känd ökad risk för att få barn som utvecklar cancer
under barndomen.

60

21. GONADFUNKTION OCH FERTILITET –
POJKAR
De flesta barncancerbehandlingar medför inte infertilitet
Sen pubertet: pubertetsstart > 14 års ålder
Pubertetsstart: testikelvolym > 4ml och S-testosteron (morgonprov) > 1mmol/L
Vid germinalcellsskada kan inte testikelstorleken användas för pubertetsgradering

21.1 Riskfaktorer
Genetiskt betingad interindividuell variation avseende gonadernas känslighet för
toxiska agens förekommer. Vissa patienter kan därför få irreversibla skador även
efter mildare behandling än som anges nedan.
21.1.1

Strålbehandling

Direkt bestrålning av testiklarna leder med stor sannolikhet till permanent
infertilitet. Strålbehandling mot buk-, bäcken- eller ljumskregionen kan också
skada spermieproduktionen om inte testiklarna skyddats optimalt.
Stråldoser >12 Gy mot testiklarna eller TBI ger betydande risk för
testosteronsvikt (+).
Stråldoser > 30 Gy mot hypofys-hypotalamusområdet kan ge nedsatt FSH och
LH produktion (+) många år efter avslutad behandling.
21.1.2

Operation/lokalisation

Tumörer i hypofys-hypotalamusområdet kan orsaka både för tidig och för sen
pubertet. Unilateral orkidektomi efter spädbarnsåret minskar individens maximala
spermieproduktion, men behöver inte medföra onormalt låg (d.v.s. < 15 x
106/mL) spermiekoncentration.
21.1.3

Cytostatika

Alkylerande cytostatika (++) inklusive prokarbazin(++) och cisplatin (+) ger
dosberoende ökad risk för infertilitet. Ingen tröskeldos är fastställd, (204, 205).
Eventuell återhämtning av gonadskada sker ofta långsamt.
Det finns inga klara evidens för att cytostatikabehandling leder till nedsatt
testosteronproduktion (206).

21.2 Målsättning



Att i tid upptäcka testosteronsvikt och initiera hormonell
substitutionsbehandling.
Att ge en individanpassad reproduktionsmedicinsk rådgivning.
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21.3 Uppföljning före 18 års ålder
21.3.1

Uppföljning hos barnonkolog eller barnläkare

Alla pojkar som genomgått cancerbehandling:
 Årlig bedömning av pubertetsutveckling och längdtillväxt från 8-års ålder
tills puberteten är genomgången.
Pojkar som genomgått gonadotoxisk1 behandling:
 Årlig kontroll av LH, FSH, SHBG och S-testosteron i fastande
morgonprov (innan 10.00) under pubertetsutvecklingen samt vid 18 års
ålder. Testikelstorlek (bedömd med Praders orchidometer) bör
dokumenteras i journalen för införande i Svenska Barncancerregistret.
21.3.2





Uppföljning hos barnendokrinolog
Pojkar med för sen eller avstannad pubertetsutveckling.
Pojkar med förhöjda LH-nivåer.
Pojkar som genomgått stamcellstransplantation, remitteras direkt efter
avslutad behandling.
Pojkar som genomgått radioterapi mot hjärna eller skallbasområdet,
remitteras direkt efter avslutad behandling.

21.4 Uppföljning från 18 års ålder
Fertilitet:
 Barnonkolog bör ta upp fertilitetsfrågan senast vid 18-års ålder eller i
samband med avslutande läkarbesök på barnonkologisk klinik.
 Patienter som uttrycker önskemål om spermaanalys eller har fått
gonadotoxisk* behandling eller stråldoser > 30 Gy mot
hypofys/hypotalamus-området bör erbjudas remiss för spermaanalys (x2)
med efterföljande andrologisk rådgivning.
 Inför remittering bör patienten informeras om följande:
- Spermieproduktionen kan återhämta sig lång tid efter en
cytostatikaorsakad skada.
- Vid azoospermi (inga spermier i ejakulatet), kan det ändå finnas
spermier i testikeln vilka kan användas vid assisterad befruktning.
- Man bör alltid använda preventivmedel om man vill undvika oönskad
graviditet, oavsett resultatet av spermaanalysen.
- Normal spermiekvalitet är ingen garanti för fertilitet.
- Män som genomgått cancerbehandling under barndomen löper endast
en marginellt ökad risk för att få barn med medfödda missbildningar
(207).

Alkylerande cytostatika, cisplatin, strålbehandling i testikelnära område, konditionering inför
stamcellstransplantation.
1

*
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Testosteronbrist
 FSH, LH, Testosteron, SHBG i morgonprov kontrolleras inför avslutande
läkarbesök på barnonkologisk klinik.
 Män med lågt testosteronvärde och/eller förhöjt LH bör remitteras till
endokrinolog, eller androlog för ställningstagande till androgensubstitution
och fortsatt uppföljning.
 Män med normala hormonnivåer som genomgått behandling med
- strålbehandling > 30 Gy mot hypofys-hypotalamusområdet
- direkt strålbehandling mot testiklarna
ska informeras om risk att utveckla testosteronsvikt och uppmanas att
vid symtom (minskad libido, erektil dysfunktion, håglöshet,
humörsvängningar, minskad muskelmassa, viktuppgång). kontakta
sjukvården för eventuell hormonsubstitution.

21.5 Kunskapsunderlag
Testikeln hos en vuxen man producerar spermier och manligt könshormon. Båda
dessa funktioner regleras av hypotalamus och hypofys via gonadotropinerna LH
(luteiniserande hormon) och FSH (follikelstimulerande hormon). LH stimulerar
testikelns Leydigceller till testosteronproduktion och FSH reglerar
germinalepitelet. När en pojkes pubertet startar med hypofysens frisättning av
gonadotropiner stimuleras testosteronproduktionen så att spermieproduktionen
startar och ger testikeltillväxt. Patologiskt förhöjda LH- och FSH-nivåer signalerar
gonadskada genom utebliven feed-back från Leydigceller respektive
germinalepitel. Testosteron driver pubertetsutvecklingen och är av avgörande
betydelse för libido, sexuell funktion, muskeltillväxt, ämnesomsättning samt hjärnoch benmärgsfunktion.
Pubertetsbedömning inkluderar evaluering av genitalutveckling, pubesbehåring
samt testikelstorlek mätt med Praders orchidometer. Testikelstorlek > 4 ml och
S-testosteron > 1 mmol/L i morgonprov är de tidigaste tecknen på pubertetsstart,
vilket i genomsnitt infaller vid 11,5 års ålder. Testikelstorleken kan dock inte
användas som pubertetsgradering vid skadat germinalepitel.
Tidig pubertet definieras som start före 9 års ålder och sen pubertet som start
efter fyllda 14 år. Sen pubertet är relativt vanlig hos friska pojkar medan tidig
pubertet oftare signalerar patologi. Eftersom ålder för pubertetsstart är hereditärt
styrd bör pojkens pubertetsutveckling bedömas i relation till familjens
pubertetsåldrar.
Tidiga pubertetstecken är förutom ökande testikelstorlek även tillväxt av penis
och skrotum med förtunning av skrotalhuden. Isolerad axill- och/eller
genitalbehåring, utan samtidig tillväxt av penis och testiklar, beror nästan alltid på
en normal androgenproduktion från binjurarna och är inte ett tecken på central
pubertetsstart.
Senare i pubertetsutvecklingen, vid testikelstorlek kring 8–10 ml, infaller
tillväxtspurten som är beroende av både könshormon och tillväxthormon (GH).
Vid en testikelstorlek på 6–8 ml kan spermier återfinnas i ejakulat. Normal
testikelstorlek för en vuxen man är > 15 ml.
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Spermatogenesen är mer känslig för cancerbehandlingens negativa effekt än
Leydigcellsfunktionen. Även om testikelvolymen är normal kan det finnas risk för
påverkad spermiefunktion.
Män som har genomgått cancerbehandling under barndomen löper endast en
marginellt ökad risk (ca 3,2–4 procent) för att få barn med medfödda
missbildningar (207).
Pojkar som har uppnått tillräcklig kroppslig mognad före sin cancerbehandling
bör ha erbjudits frysbevaring av spermier före behandlingsstart.
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22. KÖNSORGAN OCH SEXUELL FUNKTION
Könsorgan och sexualitet kan påverkas direkt av cancerbehandling, men även
indirekt genom hormonella och psykosociala faktorer sekundära till behandling.
Sexuell dysfunktion kan ge försämrad livskvalitet, ångest och depression som
följd.

22.1 Riskfaktorer
Beträffande cancersjukdomens och behandlingens effekt på gonadfunktionen,
inklusive könshormonproduktion och fertilitet, som kan påverka
sexualfunktionen, se kapitel 20 Gonadfunktion och fertilitet – flickor och
21 Gonadfunktion och fertilitet – pojkar. Övriga riskfaktorer beskrivs nedan.
22.1.1

Kirurgi

Kirurgi i lilla bäckenet eller spinalt samt påverkan på det sympatiska och
parasympatiska nervsystemet kan påverka sexuell funktion för både män och
kvinnor. Hos kvinnor kan urogenital kirurgi såsom hysterektomi och vaginal
kirurgi påverka fertilitet och sexuell funktion(208-210).
Urogenital kirurgi kan påverka urogenitalia med exempelvis påverkad blåsfunktion
med trängnings- och tömningsproblem, inkontinens, ejakulationsstörningar hos
män (211) samt påverkad lubrikation hos kvinnor (208).
Utseendemässiga förändringar av kirurgi både i urogenitalområdet (t.ex.
borttagande av testikel) och på andra lokalisationer (t.ex. amputationer och ärr)
kan ge förändrad kroppsuppfattning med nedsatt självförtroende och
nedstämdhet som följd, vilket i sin tur kan påverka sexualiteten.
22.1.2

Strålbehandling mot lilla bäckenet

Strålbehandling mot lilla bäckenet kan påverka hormonproduktion och fertilitet
hos både kvinnor och män (se kapitel 20 Gonadfunktion och fertilitet – flickor
och 21 Gonadfunktion och fertilitet – pojkar).
Hos kvinnor: Risk för vaginala biverkningar såsom torra slemhinnor, dyspareuni,
postcoital blödning och vulvasmärta (208). Risk för vaginal stenos vid stråldos
> 35 Gy prepubertalt och > 50 Gy postpubertalt (212, 213).
Buk- och bäckenbestrålning som inkluderar uterus ökar risken för endometrieoch myometrieskador med konsekvenser för förmågan att härbärgera en normal
graviditet. Hög risk för nedsatt kärlförsörjning i uterus: > 30 Gy, men vid TBI
och/eller låg ålder vid strålbehandlingen kan uterus påverkas av stråldoser ned till
1 Gy (210, 214-217).
Strålbehandling mot det manliga könsorganet ger hormonell påverkan som i sin
tur kan ge erektil dysfunktion och nedsatt fertilitet (se kapitel 21 Gonadfunktion
och fertilitet – pojkar).
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22.1.3

Strålbehandling mot hjärnan

Strålbehandling mot hjärnan ger risk för hormonpåverkan (se kapitel 19
Endokrinologi – Hypotalamus/hypofys och tyreoidea) samt kognitiva problem
som kan påverka möjligheterna till sociala kontakter och att finna en partner (218,
219).
22.1.4

Hormonell påverkan

Östrogenbrist hos kvinnor kan ge symtom i form av torra slemhinnor och
dyspareuni (220). Hos män kan brist på testosteron (221) påverka det sexuella
intresset och ge erektil dysfunktion.
Infertilitet kan ge psykologisk påverkan på den sexuella funktionen.
22.1.5

Cytostatika

Alkylerande behandling kan påverka fertilitet samt påverka östrogenproduktion.
Det finns inga klara evidens för att cytostatikabehandling leder till nedsatt
testosteronproduktion (se kapitel 21 Gonadfunktion och fertilitet – pojkar).
Få studier är utförda vad gäller sexualitet efter cytostatikabehandling vid
barncancer. I studier av sexualitet har kvinnor som enbart fått cytostatikabehandling inte nämnvärt skiljt sig vad gäller sexuell funktion från jämförande
normalmaterial (46, 222). Hos män har rapporterats ökad frekvens av sexuell
dysfunktion jämfört med befolkning i övrigt (223). Fortsatt forskning är viktig.
22.1.6

Kongenitalt

Kvinnor som behandlats för Wilms tumör har ökad risk för kongenitala
uterusanomalier (224-226).
22.1.7

Graft-versus-Host reaktion (GvHD)

De studier som finns är framför allt utförda på kvinnor och män som är
stamcellstransplanterade i vuxen ålder och det är oklart i vilken utsträckning de
som behandlats under barndomen har problem.
Kvinnor: Hos vuxna kvinnor är GvHD relativt vanligt efter allogen
stamcellstransplantation och debuterar vanligen inom första året efter
transplantation, men har rapporterats debutera upp till 8 år efter
transplantationen. GvHD i vulva o vagina hos vuxna är vanligare än på andra
ställen i kroppen varför det är viktigt att undersökning utförs. GvHD medför
slemhinnepåverkan med smärta, sår och dyspareuni som följd. Risk för utveckling
av synechier och vaginal stenos (227, 228).
Män: GVHD kan yttra sig som icke-infektiös balanit, sår samt fimosis.
Erektionsproblematik rapporteras vara vanligare hos män med GvHD (229).
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22.2 Målsättning



Att identifiera individer med risk att utveckla sexuell dysfunktion.
Att erbjuda adekvat medicinsk och psykosocial hjälp till de som utvecklat
sexuell dysfunktion.

22.3 Uppföljning före 18 års ålder
Det är av stor vikt att uppföljning av barncancerpatienter under tonårstiden sker
på ett ungdomsvänligt sätt (Youth Friendly Health Service), vilket innefattar
sekretess, miljö, personalens kunskap, skicklighet och värderingar samt samarbete
med ungdomar.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67923/1/WHO_FCH_CAH_02.14.p
df (Se även bilaga 1).
Alla barncancerpatienter bör under tonårstiden aktivt bjudas in till samtal om sin
sexualitet och sexuell hälsa.
Om det finns eller finns risk för sexuella problem eller biverkan från könsorgan
bör hen informeras om detta och erbjudas bedömning hos gynekolog/urolog.
Flickor bör aktivt tillfrågas om besvär från underliv, och inspektion av vulva bör
utföras för flickor med risk för GvHD, gynekologisk undersökning bör utföras på
äldre flickor när det är tillämpligt. Pojkar bör aktivt tillfrågas om besvär från
könsorgan och genitalia bör rutinmässigt undersökas vid risk för GvHD, med
remiss till barnurolog eller hudläkare vid behov. Tecken till GvHD bör behandlas
adekvat.
Gonadfunktion bör följas upp som rekommenderat i kapitel 20 Gonadfunktion
och fertilitet – flickor och 21 Gonadfunktion och fertilitet – pojkar. I övrigt bör
tonåringar aktivt tillfrågas om sexualitet och sexuell funktion och de som har eller
löper risk att utveckla problem bör följas hos specialintresserad
barnendokrinolog/barnurolog. Samtliga bör erbjudas enskilt samtal (se kap 6.1.8).
De patienter som har biverkningar från könsorgan och med sexualiteten bör även
få möjlighet till kontakt med sexolog och/eller psykosocialt stöd.

22.4 Uppföljning från 18 års ålder
Patienter som fått strålbehandling mot bäckenet bör bedömmas och få
behandling, rådgivning och rehabilitering av gynekolog/urolog/androlog med
specialkunskap om biverkningar efter strålbehandling.
Kvinnor med GvHD eller risk för utveckling av GvHD-reaktion bör följas årligen
med undersökning och cytologi hos gynekolog med specialintresse. Tecken till
GvHD bör behandlas adekvat. Män med GvHD eller risk för utveckling av
GvHD bör följas årligen med undersökning och ev. biopsi av hudläkare/urolog
med specialintresse. Tecken till GvHD bör behandlas adekvat.
Kvinnor som tidigare fått strålbehandling mot bäckenet ska följas på
Specialistmödravård under graviditet.
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Alla patienter med biverkningar från könsorgan efter barncancerbehandling bör
bedömas av gynekolog eller urolog/androlog.
De patienter som har biverkningar från könsorgan och med sexualiteten bör få
möjlighet till kontakt med sexolog och/eller psykosocialt stöd.

22.5 Kunskapsunderlag
Cancerbehandling i barndomen kan påverka utvecklingen av könsorgan och
pubertetsutveckling. Den psykologiska utvecklingen och sexuella identiteten kan
påverkas sekundärt (230, 231). Forskning har visat att ca 30 % av vuxna som har
behandlats för barncancer har symtom på sexuell dysfunktion, och anger
försämrad livskvalitet, ångest och depression som följd (230, 232).
WHO definierar sexuell hälsa som fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt
välbefinnande, vilket inkluderar sexuellt intresse, lust, upphetsning,
prestationsförmåga och generell tillfredsställelse (233). Sexuell funktion är relaterat
till allmän hälsa och eftersom många av de individer som haft barncancer har
biverkningar efter behandling och sjukdom finns risk för påverkan på sexuell
funktion (220, 230).
Cancerdiagnos och behandling innan pubertet kan påverka tillväxt, sekundära
könskaraktäristika, fertilitet och psykosexuell utveckling. Cancerdiagnos under
tonårstiden kan också påverka fertilitet och psykosexuell utveckling (231, 234).
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23. METABOLA SYNDROMET
Individer som genomgått behandling för cancersjukdom i barndomen har en ökad
risk att utveckla insulinresistens, glukosintolerans,
fetma, hypertoni samt
1
dyslipidemi. Dessa faktorer ingår i det metabola syndromet som är förenat med en
ökad risk att utveckla kardiovaskulär sjukdom samt diabetes typ 2.

23.1 Riskfaktorer











Strålbehandling mot eller kirurgi i hypofys/hypotalamus (vilket kan ge
endokrina bristtillstånd såsom tillväxthormonbrist, hypogonadism och
hypotyreos är den främsta enskilda riskfaktorn(se kapitel 19
Endokrinologi – Hypotalamus/hypofys och tyreoidea).
Strålbehandling som innefattar pankreassvansen (där majoriteten av
betacellerna finns) ökar risken för diabetes (235).
Strålbehandling mot gonader kan ge brist på östrogen eller testosteron (se
kapitel 20 Gonadfunktion och fertilitet – flickor och 21 Gonadfunktion
och fertilitet-pojkar).
Livsstilsfaktorer innefattar fysisk inaktivitet och ohälsosamma kostvanor
(236, 237).
Genetisk predisposition kan spela roll men behandlingsrelaterade faktorer
förefaller överväga (238).
Cytostatika såsom vincaalkaloider, som kan ge neuropati och motorisk
dysfunktion, (se kapitel 7 Neurologiska och neurokognitiva biverkningar –
Perifera nervsystemet och 8 Neurologiska och neurokognitiva
biverkningar – centrala nervsystemet (CNS)), samt antracykliner, som kan
ge nedsatt hjärtmuskelfunktion (se kapitel 9 Hjärta/kardiotoxicitet) (239).
Alkylerande cytostatika kan ge östrogenbrist (se kapitel 20 Gonadfunktion
och fertilitet – flickor). Njurtoxiska cytostatika kan ge ökad risk för
hypertoni (se kapitel 13 Njurar).
Asparaginase kan orsaka akut pankreatit, vilket kan orsaka kronisk
pankreatit och pseudocystor vilket i sin tur kan få insulinberoende diabetes
mellitus som följd (105).

23.2 Målsättning




Att identifiera patienter med ökad risk för metabolt syndrom, och därmed
diabetes och kardiovaskulära sjukdomar
Att ge adekvata råd om kost, motion och rökning.
Att insätta adekvat behandling i de fall där sådan är indicerad.

23.3 Uppföljning före 18 års ålder
Samtliga patienter som genomgått cancerbehandling under barndomen bör följas
enligt nedan. Uppföljningen kan göras inom ramen för övriga kontroller, t.ex. av
den endokrinolog, onkolog eller läkare som patienten träffar för övrig uppföljning.
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För behandling av metabola syndromet finns inga specifika riktlinjer för denna.
patientkategori. Behandlingen bör följa generella riktlinjer.
Samtliga
 Vikt, längd, BMI, åldersrelaterat midjemått och blodtryck minst årligen.
 Anamnes avseende hereditet för hjärtkärlsjukdom, diabetes och fetma.
 I tonåren kan det bli aktuellt att kontrollera blodlipider (fr.a. om hereditet
för tidig hjärt-kärlsjukdom). Vid patologiska blodlipider bör patienten
remitteras till barnendokrinolog.
 Om BMI över överviktsintervall eller midjemått över 90:e percentilen, bör
patienten få rådgivning avseende kost och fysisk aktivitet alternativt
remitteras till överviktsenhet alt dietist och sjukgymnast.
 Viktigt att informera om att undvika rökning.
 Alla familjer med barn som haft cancer bör få information om vikten av
hälsosam kost och motion.
Efter strålbehandling som innefattar pancreassvansen.
 Patienter som fått strålbehandling mot buken innefattande pancreassvansen bör från tonåren och framåt kontrolleras vartannat år med fpglukos alternativt HBA1C. Vid värden i övre normalområdet bör oral
glukosbelastning övervägas.
Uppföljning hos Barnendokrinolog
 Alla patienter som genomgått strålbehandling mot centrala nervsystemet i
barndomen ska under barndomen följas upp avseende tillväxt och
pubertetsutveckling och vid behov utredas av barnendokrinolog (se kapitel
19 Endokrinologi – Hypotalamus/hypofys och tyreoidea).
 Vid patologiska blodlipider bör patienten remitteras till barnendokrinolog.
 Patienter med endokrina komplikationer kontrolleras av barnendokrinolog
avseende tecken till metabolt syndrom.

23.4 Uppföljning från 18 års ålder
För vuxna patienter (≥ 18 år) kan kontrollerna ske hos specialist eller i
primärvården beroende på risken att utveckla metabola syndromet.
För behandling av metabola syndromet finns inga specifika riktlinjer för denna
patientkategori. Behandlingen bör följa generella riktlinjer.
 Kontroll av vikt, längd, BMI, midjemått och blodtryck hos de som har
riskfaktorer. Alla informeras om kost och motion vid överföring till
vuxenvård och fortsättningsvis kontinuerligt.
 Stamcellstransplanterade och patienter som fått bukbestrålning bör årligen
kontrollera vikt, BMI, midjemått och blodtryck. Patienter som erhållit TBI
kan ha metabola riskfaktorer trots normalt BMI och midjemått och bör
därför följas upp avseende metabola variabler.
 Information för att förhindra rökning/ eller hjälp till att sluta röka om de
redan börjat (se kapitel 6 Att leva efter avslutad behandling – uppföljning,
planering och cancerrehabilitering)
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Om midjemått över gränsvärde (> 80 cm för kvinnor, > 94 cm för män),
kontrolleras fB-glukos, fS-insulin, OGTT (oralt glukostolerans test), fPkolesterol (total, LDL, HDL), fS-triglycerider samt blodtryck.

Om patienten har fler än två komponenter i syndromet eller andra riskfaktorer
såsom hjärtpåverkan, bör patienten remitteras till internmedicinsk klinik. Patienter
med fetma bör erbjudas remiss till överviktsenhet för unga. Rökare bör erbjudas
hjälp med rökavvänjning.

23.5 Definition av metabolt syndrom enligt IDF
(Internationella Diabetes Federationen)
Vuxna samt barn ≥ 16 år
 Bukfetma
Midjemått >94 cm för män, >80 cm för kvinnor
 Samt två av följande kriterier:
- Förhöjd koncentration av triglycerider
≥ 1.7 mmol/l (eller behandling av avvikande blodfetter)
- Minskad koncentration av HDL kolesterol
< 1.03 mmol/l (män)
< 1.29 mmol/l (kvinnor)
eller behandling av avvikande blodfetter
- Förhöjt blodtryck
Systoliskt: ≥ 130 mmHg
el
Diastoliskt: ≥ 85 mmHg
(eller behandling för redan diagnosticerad hypertoni)
- Förhöjt fasteblodsocker
fP-glukos ≥ 5.6 mmol/l
eller tidigare diagnosticerad diabetes typ 2
Barn 10–15 år
 Fetma definierat som midjemått > 90 percentilen (eller vuxendefinitioner)
 Triglycerider > 1,7 mmol/l
 Blodtryck systoliskt > 130 mm Hg eller diastoliskt > 85 mm Hg
 fP-glukos > 5,6 mmol/l (oral glukosbelastning rekommenderas) eller känd
diabetes typ 2.
Midjemått (Ortega)(240)
Ålder
90 percentil flickor

90 percentil pojkar

9.0–9.5

63.2

63.2

9.5–10.0

64.5

64.2

10.0–10.5

65.9

65.2

10.5–10.9

67.4

66.2

15.0

78.0

82.3
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Barn 6–9 år


Fetma definierat som midjemått > 90 percentilen.

Metabolt syndrom kan inte diagnosticeras men ytterligare kontroller av patienten
bör utföras vid familjeanamnes på metabolt syndrom, diabetes typ 2, dyslipidemi,
hjärt-kärlsjukdom, hypertension eller fetma.
Midjemått (Nagy)(241)
Ålder
90 percentil flickor

90 percentil pojkar

6–6.5

57.0

57.6

6.5–7.0

57.8

58.5

7.0–7.5

58.7

59.4

7.5–8.0

59.7

60.3

8.0–8.5

60.8

61.2

8.5–9.0

61.9

62.2

23.6 Kunskapsunderlag
Individer som genomgått behandling för cancersjukdom i barndomen har en ökad
risk att utveckla insulinresistens, glukosintolerans, fetma, hypertoni samt
dyslipidemi (242-245). Dessa faktorer ingår i det metabola syndromet som är
förenat med en ökad risk att utveckla kardiovaskulär sjukdom samt diabetes typ 2
(246). De kardiovaskulära riskfaktorerna kan förstärka andra
behandlingsrelaterade riskfaktorer för utveckling av hjärtsjukdom
(antracykliner/strålning, se kapitel 9 Hjärta/kardiotoxicitet) (247).
Utvecklingen av insulinresistens är kritisk för utvecklingen av övriga
kardiovaskulära riskfaktorer. Insulinresistensen leder till minskat glukosupptag i
skelettmuskulatur, ökad nedbrytning av glykogen i levern samt nedbrytning av
fettväv, vilket leder till förhöjda blodsockernivåer och avvikande blodfettnivåer
(förhöjda triglycerider, förhöjt LDL- kolesterol, sänkt HDL-kolesterol). När
pankreas förmåga till insulinfrisättning inte längre kan kompensera
insulinresistensen utvecklas glukosintolerans och typ 2-diabetes (246).
Orsaken till den ökade förekomsten av insulinresistens/metabola syndromet efter
barncancerbehandling är inte klarlagd men uppfattas som multifaktoriell,
omfattande behandlingar som leder till störningar i energibalansen på både central
och perifer nivå samt endokrina störningar (tillväxthormonbrist, testosteron- och
östrogenbrist samt hypotyreos) (243, 248, 249). Utvecklingen av fetma är troligen
viktig men unga canceröverlevare har risk för nedsatt insulinkänslighet även efter
justering för fetma (245). Vanliga markörer som BMI kan vara vilseledande då
man efter behandling för barncancer ofta ser en avvikande kroppsammansättning
med relativt högre fettmassa med central distribution kombinerat med lägre
muskelmassa (184, 243, 245). Det är därför viktigt att understryka att även
normalviktiga individer kan utveckla metabola syndromet och att mått på
bålfetma (midjemått) ingår i uppföljningen. Stamcellstransplanterade patienter
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som erhållit TBI är speciellt benägna till detta och bör därför monitoreras med
provtagning avseende metabola riskfaktorer.
IDF (International Diabetes Federation) har utarbetat internationella definitioner
både för alla vuxna och för barn och ungdomar. Hos barn är metabola syndromet
sällan utvecklat i sin helhet, men varje riskfaktor för sig ökar risken för
kardiovaskulär sjukdom och diabetes typ 2 (250).
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24. BRÖSTKÖRTLAR
Strålbehandling mot hela eller delar av bröstkörtlarna ger ökad risk för sekundär
bröstcancer till samma nivå som vid BRCA-mutationer, detta motiverar utökad
bröstcancerscreening för denna grupp. Det finns även ökad risk för
brösthypoplasi.

24.1 Riskfaktorer
24.1.1


24.1.2







Brösthypoplasi
Strålbehandling innan start av pubertet.
Risk även vid mycket låg stråldos (<5 Gy) (251).
Sekundär bröstcancer
Stråldos: Risken för bröstcancer ökar linjärt med stråldos. Det finns dock
ingen nedre dosnivå som är säker, och ingen övre dosplatå (252).
Storlek av strålfält: Högre risk för bröstcancer vid stora strålfält (88).
Tid efter strålbehandling: Ökad risk med längre tid efter strålbehandling.
Ingen platå har ännu identifierats (253).
Hormonellt: De som strålbehandlats mot thorax och som får prematur
menopaus (t.ex. p.g.a. cytostatika eller vid strålbehandling även mot
ovarier) har lägre risk att utveckla bröstcancer än de som har bevarad
ovarialfunktion.
Cytostatika: Enbart cytostatika ger ingen ökad risk. Vid strålbehandling
kan vissa cytostatika eventuellt potentiera risken.

24.2 Målsättning
24.2.1

24.2.2



Brösthypoplasi
Att identifiera patienter med brösthypoplasi, samt remittera för
plastikkirurgisk bedömning om patienten önskar.
Sekundär bröstcancer
Att identifiera kvinnor med risk för sekundär bröstcancer p.g.a.
strålbehandling mot hela eller delar av bröstkörtelvävnaden.
Att erbjuda regelbunden screening med adekvat metod för dessa kvinnor
för att tidigt upptäcka sekundär bröstcancer.

24.3 Uppföljning
24.3.1


Brösthypoplasi
Vid brösthypoplasi efter avslutad pubertet, som besvärar patienten –
remiss för plastikkirurgisk bedömning.
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24.3.2

Sekundär bröstcancer

Vid doser över 10 Gy mot hela eller delar av bröstkörtlar
 Uppföljningen bör starta 8 år efter avslutad behandling, dock tidigast vid
25 års ålder.
 Patienten bör genomgå årlig bilddiagnostik av brösten upp till 74 års ålder,
inkluderande bröst-MR upp till cirka 55 års ålder.
 Patienterna bör remitteras till och sedan kontrolleras där det finns
centraliserad uppföljning hos specialintresserad bröstkirurg, onkolog,
bröstsjuksköterska, bröstradiolog eller gynekolog enligt samma rutin som
de patienter som har genetisk disposition för bröstcancer.

24.4 Kunskapsunderlag
24.4.1

Brösthypoplasi

Vid hypoplasi utvecklas inte bröstet mer än till det första pubertala stadiet (Tanner
II) trots att det finns bröstvävnad. Detta kan förekomma sporadiskt i
befolkningen (254). Strålbehandling innan bröstkörteln är utvecklad ger en ökad
risk för senare brösthypoplasi. Detta har visats i en undersökning av patienter som
strålbehandlats för hemangiom lokaliserade på bröstet, (50 % risk) (251).
Bröstmissbildningar kan orsaka påtaglig genans och skapa störd
kroppsuppfattning, vilket i sin tur kan leda till en känsla av utanförskap och dålig
självkänsla (255, 256).
24.4.2

Sekundär bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste sekundära cancerformen hos kvinnor som
behandlats för cancer under barndomen. Flera stora studier har visat en ökad risk
för sekundär malignitet efter behandling av Hodgkins sjukdom (257). Detta har
främst antagits bero på given strålbehandling. Den kumulativa incidensen av
bröstcancer vid 40–45 års ålder har rapporterats till mellan 13–20%, vilket är i
nivå med patienter med BRCA mutation vid samma ålder (BRCA - kumulativ
incidens 10–19% vid 40 års ålder) (253, 258). Även efter strålbehandling av t.ex.
Wilms tumör finns ökad risk (kumulativ incidens 14 % vid strålbehandling mot
thorax). Tidigare har rapporterats att strålbehandlingen ska ha givits efter start av
pubertet för att risken ska öka, men detta har ändrats efter jämförande analys av
grundrisk vid olika åldrar (259).
Tumörernas histologi, hormon-receptorstatus och status för human epidermal
growth factor receptor 2 (HER2) förefaller vara likartad som hos kvinnor som
inte har fått strålbehandling. Trots detta har sämre överlevnadssiffror
rapporterats, vilket bedömts bero på mer spridd sjukdom p.g.a. sen upptäckt samt
mindre aggressiv behandling till följd av den tidigare genomförda behandlingen
(253, 260, 261). Det är därför angeläget att hitta dessa patienter tidigt.
Den vanligaste formen för bröstcancerscreening är mammografi. Mammografi har
en hög sensitivitet för bröstcancer, men det är inte en ideal metod för att
kontrollera unga kvinnor med hög risk. Det beror på att mammografi framför allt
fungerar bra i fettomvandlade bröst, men vid tätt parenkym, vilket ofta är fallet i
yngre ålder, är sensitiviteten 15–20 % lägre (262) och ytterligare något lägre i
bröstvävnaden hos hög-riskkvinnor. Ultraljud kan inte ersätta mammografi som
screeningundersökning på grund av låg sensitivitet (43 %)(263, 264). Om
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ultraljudet används som ett komplement till mammografi blir sensitiviteten några
procent högre än om enbart mammografi utförs, d.v.s. runt 80–90% (Se Regionalt
vårdprogram för mammografiscreening, RUMH, Västra Götaland 2012,
Nationella vårdprogrammet för bröstcancer 2014). Istället rekommenderas MR i
kombination med mammografi (11).
Internationellt (264-266) rekommenderas att årlig screening ska utföras med MR
Bröst för kvinnor med mer än 20 % livstidsrisk. MR-sensitiviteten är i denna
grupp 71–100 %, Mammografins sensitivitet är 16–40 % och både MR:s och
mammografins specificitet är cirka 97 % (267). Detta gäller kvinnor med BRCA1och BRCA2-mutationer och ”risk-anhöriga”. Kombination av mammografi och
MR upptäcker cancer i ett tidigare stadium vid dessa tillstånd.(267, 268). Evidens
saknas för denna patientgrupp men trots detta förväntas att MR-screening ge
samma fördelar som för kvinnor med familjär historia, framför allt om de är yngre
och strålbehandlingen ägde rum för mindre än 30 år sedan. På grund av hög risk
för sekundär bröstcancer vid stråldos > 10 Gy i denna grupp rekommenderas
därför årlig MR-screening på basen av experters consensus-åsikter (11, 269).
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25. SKELETT, MUSKULATUR OCH MJUKDELAR
Cancerbehandling i barndomen kan orsaka biverkningar i skelett, muskulatur och
mjukdelar. Kirurgi, strålbehandling och glukokortikoider är de vanligaste
orsakerna till biverkningar.

25.1 Riskfaktorer










Låg ålder vid behandling ger ökad risk för allvarliga konsekvenser,
eftersom vävnaderna hos små barn inte är färdigutvecklade.
Kirurgi exempelvis amputation eller större kirurgi omfattande muskler och
skelett kan påverka funktion och utseende.
Strålbehandling:
- Risk för tillväxthämning av skelettet föreligger vid doser >15 Gy till
tillväxtområden; icke förbenad epifysplatta är extra strålkänslig. Det är
därför viktigt att man vid behandling av kotor ger en homogen
stråldos för att undvika kyfos, lordos eller skolios. Symmetrisk
behandling är viktig även inom vissa andra områden.
Tillväxthämningar kan också ge t.ex. benlängdsskillnader och
bettstörningar (114, 169, 270-272).
- Strålnekros och frakturrisk uppträder först vid förhållandevis höga
doser (>50 Gy) (54).
- Muskelatrofier kan observeras vid doser över ca 30 Gy (273).
- Lymfödem är dosberoende och uppträder framför allt om
extremitetens hela omkrets är strålbehandlad. Ökad risk finns hos
patienter där kirurgi har gjorts (273).
Cytostatikabehandling:
- Ifosfamid kan påverka skelettet genom förlust av fosfat och calcium
på grund av njurpåverkan (tubulär njurskada), vilket i sin tur ökar
nedbrytning av skelettet via parathormon (PTH).
- Vinkristin ger risk för neuropati som sekundärt kan ge muskelatrofi
och nedsatt bentäthet p.g.a. inaktivitet (se kapitel 7 Neurologiska och
neurokognitiva biverkningar – Perifera nervsystemet).
- Även methotrexat, cisplatin, antracykliner, och purinanaloger kan
påverka bentätheten i negativ riktning (274-276).
Behandling med glukokortikoider: Nedsatt bentäthet/osteoporos är en
välkänd biverkan efter långtidsbehandling och ökar risken för
kotkompressioner och andra benbrott. Vid höga doser kan kotfrakturer
uppstå inom några veckor. Mekanismen är ökad nedbrytning och minskad
benuppbyggnad. Det är i dag inte klarlagt hur bentätheten påverkas
långsiktigt av kortisonbehandlingen (277). Osteonekros förekommer vid
långvarig steroidbehandling av barn, framför allt hos flickor, och de som
får behandling för leukemi eller lymfom under tonårstiden (>10 år).
Osteonekros är vanligast i viktbärande skelettdelar, såsom höftleder och
knäleder. Multifokal lokalisation är vanlig (278-280).
Allogen stamcellstransplantation ger ökad risk för nedsatt bentäthet vid
steroidbehandlad GvHD samt vid hormonella biverkningar (281). GvHD
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i sig kan också ge skleros i hud och bindväv med påverkan på ledrörlighet
(282).
Hormonbrist: Tillväxthormon stimulerar i sig benuppbyggnad. Studier är
dock motstridiga angående effekt på bentäthet i vuxen ålder. Försenad
pubertetsutveckling kan påverka bentäthet i negativ riktning. Brist på
östrogen vid ovarieinsufficiens hos vuxna kvinnor minskar bentätheten.
Hypogonadism hos pojkar påverkar bentätheten negativt. (Se även kapitel
19 Endokrinologi – Hypotalamus/hypofys och tyreoidea) (277, 283).
Grundsjukdomen: Nedsatt benmineralisering vid diagnos förekommer vid
akut lymfoblastisk leukemi. Detta anses bero på cytokinmedierad
stimulering av osteoklastaktivitet (283).
Långvarig immobilisering och nutritionssvårigheter kan påverka bentäthet
negativt.
Hereditet för osteoporos kan öka risken.

25.2 Målsättning
Målsättningen är att identifiera de barn och vuxna som behöver specifik uppföljning
p.g.a. risken för komplikationer i skelett, muskler och/eller mjukdelsvävnad. Detta
bör ske i multidisciplinär samverkan för adekvat riskbedömning.

25.3 Uppföljning före 18 års ålder
25.3.1

Riktlinjer avseende tillväxtrubbning av skelett/muskel

Barn som strålbehandlats mot områden där tillväxtrubbningar kan orsaka
biverkningar (t.ex. förkortad ryggrad, skolios, bettrubbningar, tandrubbningar,
benlängdsskillnader) bör följas upp tills de har vuxit färdigt.
Följande kliniska kontroller årligen, eventuellt oftare under puberteten.
 Regelbundna röntgenundersökning vid klinisk avvikelse.
 Specialistkonsultation (beroende av lokalisation) vid avvikelse
(tillväxtstörningar eller funktionsnedsättningar).
 Bedömning av behov av rekonstruktiv kirurgi för att undvika motoriska
och psykologiska biverkningar. I de flesta fall avvaktas med kirurgi tills
tillväxt är avslutad. Kirurgi kan vara mer komplicerat inom strålbehandlat
område. Bedömning och kirurgi bör utföras av erfaren ortoped/
/plastikkirurg/ÖNH kirurg/käkkirurg.
Patienterna bör följas av multidisciplinärt team bestående av barnonkolog,
ortoped, plastikkirurg, ÖNH-kirurg, tandläkare och fysioterapeut. Vid behov bör
kontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut och yrkesvägledare initieras i tidigt
skede. Patienten bör även få möjlighet till psykosocialt stöd.
25.3.2

Riktlinjer avseende uppföljning av benmineralisering

Patienter där man misstänker osteoporos t.ex. på grund av ryggsmärtor,
upprepade frakturer eller frakturer efter mycket litet trauma bör utredas med
DXA (dual-energy x-ray absorptiometry) (med jämförelse enligt kön- och
åldersrelaterade z-score): (z-score < -1.0 = nedsatt bentäthet och bör följas upp;
z-score <-2.0 = osteoporos). Observera att störningar i pubertetsutveckling samt
kortvuxenhet kan påverka DXA-resultat.
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D-vitamin och kalciumstatus bör kontrolleras och substitueras enligt gängse
rekommendationer. Utredning och behandling av eventuell hormonell insufficiens
bör utföras.
Kotkompressioner är ofta asymtomatiska och bör utredas med
röntgenundersökning ryggrad hos patienter med misstänkt osteoporos.
Patienten bör utredas och behandlas av barnendokrinolog. Kontakt med
fysioterapeut bör etableras tidigt.
Behandling med bisfosfonater eller andra benresorptionshämmare kan bli aktuell
om patienten haft frakturer kombinerat med låg bentäthet men behandlingen bör
alltid diskuteras med barnendokrinolog som har erfarenhet av behandling med
benresorptionshämmare hos barn. Årlig uppföljning hos barnendokrinolog
rekommenderas vid minskad benmineralisering och efter behandling med
benresorptionshämmare.
Alla barn som behandlats för cancer bör uppmuntras till fysisk aktivitet.
25.3.3

Riktlinjer avseende osteonekros

Utredning med slätröntgen och beroende av anamnes med magnetröntgen(MRT)
av patienter med symtom av smärta i framför allt höfter eller knän. Patienten bör
handläggas av ortoped. Behandling med avlastning, anti-inflammatoriska
läkemedel och kirurgiska åtgärder kan behövas. Uppföljningen planeras av
ortoped. Bisfosfonater kan ha en smärtlindrande effekt; behandlingen bör då ske
efter barnendokrinologisk konsultation. Kontakt med fysioterapeut bör etableras.

25.4 Uppföljning från 18 års ålder
25.4.1

Riktlinjer avseende tillväxtrubbning av skelett/muskel samt efter
amputation

Fortsatt uppföljning av en eller flera specialister. Ställningstagande till
rekonstruktiva kirurgiska ingrepp efter avslutad tillväxt. Kirurgi kan vara mer
komplicerat inom strålbehandlat område. Bedömning och kirurgi bör utföras av
erfaren ortoped/plastikkirurg/ÖNH-kirurg. Ortopedverkstad för eventuell
protesinprovning eller andra åtgärder.
Kontakt med fysioterapeut för träningsråd vid muskelatrofi, assymmetri etc.
Specialisttandläkare – se kapitel 14 Tänder, munhåla och spottkörtlar. Psykosocialt
stöd och yrkesvägledning bör erbjudas vid behov.
Kvinnor som har fått bäckenbestrålning under barn- och ungdom ska bedömas
avseende risken för förlossningsproblem p.g.a. bäckenträngsel i samband med
graviditet.

25.5 Kunskapsunderlag
Skelettet bildas och utvecklas olika i axialt skelett och långa rörben. Skelettillväxt
sker i epifysplattorna, och epifyserna tillväxer även i sidled genom enkondral
tillväxt. Tillväxten är störst vid födseln och vid pubertetens tillväxtspurt. När
epifysen slutits upphör benets tillväxt. Benmassan byggs upp under puberteten
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och en bit in i 20-årsåldern, då man når sin högsta benmassa (peak bone mass).
För ett normalt mineraliserat skelett krävs inte bara att benuppbyggnaden under
pubertet och tidig vuxen ålder har varit optimal utan också att förhållandet mellan
nedbrytning och uppbyggnad av ben i vuxen ålder är balanserat.
De långsiktiga konsekvenserna av tumörbehandling på skelett och mjukdelar kan
bli avsevärda och kan till fullo värderas först flera år efter behandlingen eller när
barnet är färdigvuxet, ibland ännu senare.
Sekundära symtom som t.ex. smärta, gångrubbningar och psykologisk påverkan är
inte ovanliga. I vissa situationen kan ortopediska/kirurgiska åtgärder minska
följderna.
Vid Late effect concensus Conference 1995 presenterades ett förslag till gradering
av strålbehandlingsorsakade skador på normalvävnad. Denna kan appliceras i
klinisk praxis och ligga till grund både för registrering av graden av skada och för
riktlinjer vid uppföljning.
Modifierad LENT-SOMA* scale för växande skelett, mjukdelsvävnad och
muskler (284)
Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Growing
bone

Mild curvature
or Length
discrepancy
< 2cm

Moderate
curvature or
length
discrepancy
2–5 cm

Severe
curvature or
length
discrepancy
> 5 cm

Epiphysidesis,
severe
sunctinal
deform.

Edema

Present/asymt Symtomatic

Secondary
dysfunction

Total
dysfunct.

Atrophy

< 10%

20–30%

> 50%

10–20%

Mobility and Present/asymt Symtomatic
Secondary
Total dysfunct
extremity
dysfunction
function
*) LENT =late effect normal tissue, SOMA: Subjective, Objective, Management,
Analytic, Summary
Prognosticerade eller noterade grad 0-1 skador bedöms av behandlande läkare
enligt LENT-SOMA i samband med rutinmässig tumörkontroll. Vid behov görs
specifika undersökningar eller konsultationer beroende på eventuella symtom
resp. given behandling. Bieffekter vid prognostiserade grad 2–4 bedöms och följs
specifikt årligen av specialistteam (se ovan).
För deformiteter inom skalle/ansikte föreslås följande klassificering:
I: Inga åtgärder behövs.
II: Det räcker med att åtgärda mjukdelar.
III: Benkirurgi med eller utan mjukdelsåtgärd behövs.
IV: Kan inte korrigeras helt och hållet, men man bör göra vad som är möjligt
(285).
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26. HUD
Behandling av cancer i barnaåren ger en ökad risk att drabbas av hudcancer senare
i livet.
Risken gäller främst de som genomgått strålbehandling och/eller hematologisk
stamcellstransplantation.
Solkänslig hud och hög solexponering ökar riskerna ytterligare.
Kronisk GvHD i huden är ett mångfacetterat tillstånd som ger en ökad
hudcancerrisk och kan innebära en betydande morbiditet.

26.1 Riskfaktorer för hudcancer
Hudcancer delas upp i icke-melanomtyp (främst skivepitelcancer och
basalcellscancer) och malignt melanom. I första hand har risk för sekundär
hudmalignitet bland dem som genomgått cancerbehandling som ung kopplats till
hudcancer av icke-melanomtyp och i betydligt mindre utsträckning till malignt
melanom.
26.1.1

Konstitutionella faktorer

De enskilt viktigaste riskfaktorerna för hudcancer är solkänslig hud, ljus eller
rödlätt hårfärg och grå/blå/grön ögonfärg i kombination med extensiv
solexponering (286). Familjär förekomst av melanom och ökat antal nevi är
riskfaktorer för malignt melanom. Patienter med vissa genetiska sjukdomar t.ex.
Blooms syndrom, Fanconis anemi, Xeroderma pigmentosum och Gorlins
syndrom har ökad risk att drabbas av hudcancer i unga år.
26.1.2

Strålbehandling

Strålbehandling är den terapi som starkast relaterar till utveckling av sekundära
hudtumörer (287). Detta gäller främst dem som fått strålning i ung ålder och
stråldoser ≥ 40 Gy (288). Strålbehandlade hudytor har en flerfaldigt ökad risk att
drabbas av framför allt skivepitelcancer och basalcellscancer (29) och ca 90 % av
hudtumörer uppstår inom tidigare strålbehandlade hudområden oftast lång tid
efter genomgången behandling.
Höga lokala stråldoser kan också orsaka andra strålskador. Kroniskt strålskadad
hud kännetecknas av fibros, atrofier, ökad kärlteckning (telangiektasier) och ibland
permanent håravfall (alopeci) vilket kan innebära en betydande försämring av
livskvaliteten (289).
26.1.3

Cytostatikabehandling

Till skillnad från strålbehandling saknas större studier som har följt
långtidseffekten av cytostatikabehandling i barndomen som enskild faktor med
avseende på risk för hudcancerutveckling. Bestående alopeci har inte säkert
kunnat kopplas till tidigare cytostatikabehandling men har beskrivits efter bl.a.
busulfan och cyklofosfamid (290). Bleomycin kan i sällsynta fall ge strimformade
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hyperpigmenteringar i huden som liknar piskrapp, s.k. flagellat erytem. Dessa
bleknar spontant med tiden (291).
Cytostatikabehandling och annan immunmodulerande behandling kan hos vissa
individer leda till plötslig uppkomst av multipla födelsemärken, s.k. eruptiva nevi
(292). Dessa är i sig inte maligna eller premaligna men antyder att immunsystemet
har en reglerande funktion på melanogenesen.
26.1.4

Stamcellstransplantation

Stamcellstransplantation i ung ålder har förknippats med en ökad 20-årig
kumulativ risk för basalcellscancer på 6.5% och skivepitelcancer på 3.4% (293).
Risken är högre för dem som genomgått helkroppsbestrålning, de med ljus hudtyp
och med kronisk hud-GvHD.
26.1.5

Graft-versus-host disease (GvHD) i huden

Kronisk GvHD är den vanligaste senkomplikationen efter allogen hematologisk
stamcellstransplantation (HSCT) (294). Risken för kronisk hud-GvHD efter
HSCT beror bl.a. på HLA-match, stamcellskälla, kön på donator/recipient och
tidigare episod av akut GvHD (295).
Kronisk GvHD i huden kännetecknas av makulopapulösa eller lichenoida
hudförändringar, torr hud, hypo-/hyperpigmentering, hudfibros (skleros), klåda,
håravfall, nagelförändringar.
Risken för hudcancer vid kronisk GvHD ökar exponentiellt med tiden och med
användning av immunsuppressiv terapi, i synnerhet azatioprin i kombination med
calcineurinhämmare (ciklosporin och takrolimus) och systemiska steroider (296).

26.2 Målsättning




Att informera om en viss ökad risk för framtida hudcancer hos dem som
haft cancer som barn. Detta gäller främst dem som genomgått
strålbehandling, har kvarvarande immunsuppressiv behandling efter
HSCT eller organtransplantation eller har kronisk hud-GvHD.
Att informera om att risken är starkt relaterad till hudtyp och grad av
solexponering och att ett förståndigt solbeteende är den enskilt viktigaste
förebyggande faktorn.

26.3 Uppföljning
Hittills saknas randomiserade kliniska studier eller fall-kontroll studier som stödjer
att regelbunden undersökning av huden av en läkare minskar morbiditet eller
mortalitet i hudcancer bland dem som genomgått behandling för barncancer
(297). Nedanstående information bör dock erbjudas samtliga patienter.
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26.3.1





26.3.2



Generell information
Informera att risken att drabbas av hudcancer är särskilt hög hos dem med
solkänslig hud och ljus hår- och ögonfärg.
Ge råd att använda solskydd i form av skugga, kläder och solkräm med
hög skyddsfaktor samt råd att undvika att sola solarium.
Informera om självkontroller (ev. med hjälp av närstående) av huden t.ex.
regelbundet med avseende på nytillkomna eller oklara hudförändringar.
En översiktlig hudinspektion kan ske i samband med uppföljning hos
ordinarie vårdgivare, främst av tidigare strålbehandlade hudområden.
Remiss till hudläkare för bedömning vid behov.
Hudkontroller av särskilda riskgrupper
Remiss till hudläkare bör erbjudas till patienter som genomgått HSCT eller
organtransplantation, de som genomgått helkroppsbestrålning, har
pågående immunsuppressiv behandling eller kronisk hud-GvHD.
Hudläkaren gör en bedömning av om patienten tillhör en högriskgrupp
för hudcancer och följer upp med kontroller med lämpligt intervall vid
behov (298, 299).

26.4 Kunskapsunderlag
Basalcellscancer alt. basaliom är den vanligaste formen av hudcancer och antalet
rapporterade fall i Sverige 2013 var 45590. Basalcellscancer är en långsamt
växande men lokalt destruktivt hudtumör som i princip aldrig ger upphov till
metastaser.
Skivepitelcancer är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige och år
2013 diagnostiserades 6302 nya fall av invasiv skivepitelcancer och 8234 fall av
skivepitelcancer in situ. Den högsta incidensen ses hos personer över 60 år, inom
kroniskt solexponerad hud främst i huvud-halsområdet. Gemensamt för
basalcellscancer och skivepitelcancer är deras starka koppling till UV-strålning och
joniserande strålning. En särskild högriskgrupp för hudcancer är
immunsupprimerade patienter efter organtransplantation (300). Hudcancer av
icke-melanomtyp är även den vanligast förekommande sekundära maligniteten
även bland dem som haft barncancer (42 %) och 30-års kumulativ incidens av
skivepitelcancer och basalcellscancer är 9.1 % (301).
Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer. 2013 diagnostiserades
3357 nya fall av melanom och 520 personer avled. Melanomincidensen i Sverige
har ökat med mer än 5 procent årligen under de senaste åren (302, 303).
Ökningen tros vara relaterad till ett ökat antal solresor, ändrade solvanor och
solarieanvändning. Tidig diagnos i syfte att finna melanomen när de är tunna (≤
1.0 mm tjocka) är av avgörande betydelse då det innebär 95–98 procents
överlevnad. Melanom hos barn är extremt ovanligt och i Sverige registreras färre
än 1 melanomfall per år hos ett barn yngre än 14 år. Melanom som uppstår hos
barn < 10 år är ofta snabbväxande, symmetriska och amelanotiska vilket är
kliniska särdrag som skiljer från dem från melanom hos vuxna.
Risken för malignt melanom bland dem som haft barncancer har visat på en 35
års kumulativ risk på mindre än 1 % vilket är ca 2,5 ggr högre risk än för den
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generella populationen (304). Mediantid från barncancerdiagnos till
melanomdiagnos är 21 år. Risken för framtida melanom har kopplats både till
strålbehandling och kombination av alkylerande och antimitotiska läkemedel
(305).
Hud-GvHD delas in olika svårighetsgrader beroende på omfattning och grad av
skleros i huden. Behandlingen av hud-GvHD blir ofta långvarig. Ungefär 50 % av
patienterna med svår kronisk GvHD är utan behandling efter 7 år, 10 % kräver
fortsatt terapi och 40 % får ett återfall eller dör under behandling för GvHD
(295).
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27. EFTERFÖLJANDE CANCER
Före detta barncancerpatienter har en ökad risk att utveckla en ny primär cancer
men den absoluta risken är liten. Strålbehandling och vissa typer av cytostatika
står för den största risken. Med adekvat uppföljning och kontroll kan många av
sjukdomarna behandlas i tid.

27.1 Riskfaktorer
Cytostatika – Vissa cytostatika, såsom alkylerande medel och epipodofylotoxiner,
ökar risken för SMN (second malignant neoplasm), särskilt akut myeloisk
leukemi/MDS (myelodysplastiskt syndrom). Behandling med alkylerare ökar
risken för tyreoideacancer med 2,4 gånger för de som fått strålbehandling mot
tyreoidea upp till 20 Gy. Intratekalt given cytostatika i högre doser ökade risken
att utveckla meningeom hos barn strålbehandlade mot hjärnan.
Strålbehandling – Av behandlingsrelaterade faktorer är strålbehandling den i
särklass viktigaste riskfaktorn. Den relativa risken ökar redan vid låga stråldoser,
under 1 Gy. Förutom stråldos och typ av bestrålad vävnad (tyreoidea, bröstkörtlar
och benmärg) är också olika behandlingstekniker behäftade med olika risker för
utveckling av SMN (306). Cytostatikabehandling ökar den cancerogena verkan av
strålbehandlingen. Lägre ålder och/eller kvinnligt kön vid strålbehandling innebär
en ökad risk för SMN. 50–75 % av de sekundära tumörerna kommer i eller i
kanten av den bestrålade volymen.
Immunsuppression- ökar risken för lymfoproliferativ malignitet även lång tid
efter påbörjad immunsuppressiv behandling (307).
Ärftlighet – Patienter som har genetisk predisposition att utveckla barncancer,
som exempelvis ärftligt retinoblastom, neurofibromatos typ 1 eller LiFraumenisyndrom, har även ökad risk att utveckla SMN, oberoende av
behandling (308).

27.2 Målsättning
Målet för uppföljningen är ett begränsa risken för utveckling av SMN genom
sekundär prevention samt att tidigt upptäckta uppkommen SMN.

27.3 Uppföljning
I uppföljningen ges allmänna råd angående sund livsföring, i synnerhet
undvikande av rökning och överdriven solexposition, samt att efterhöra om dessa
råd följs. Vanliga screeningrekommendationer bör följas.
Uppföljningen bör utformas individuellt med hänsyn tagen till ovanstående
riskfaktorer och med vetskap om SMN:s naturalhistoria.
Generellt gäller att informera patienten om symtom och tecken som kan vara
förenliga med utveckling av SMN och att efterfråga dessa vid kliniska kontroller.
Vid fysikalisk undersökning bör huden alltid noga inspekteras samt brösten och
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sköldkörteln palperas med tanke på risken för SMN i dessa organ. Tidigare
strålningsfält bör ägnas särskild uppmärksamhet.
Bröstcancer – Årlig screening bör starta åtta år efter avslutad strålbehandling
eller tidigast vid 25 års ålder (11). Se kapitel 24 Bröstkörtlar.
Tyreoideacancer – Egenpalpation av tyreoidea och kontakt med endokrinolog
eller kirurg om/när man känner en knuta eller en sidoskillnad (309, 310).
CNS tumörer – Det finns inga övertygande bevis för nyttan av screening för
meningiom eller gliom (två vanligaste efterföljande tumörer i CNS) hos
asymtomatiska patienter. Ökad medvetenhet och beredskap till MRundersökningar hos patienter strålade mot hjärnan är mycket viktigt (311).
Bentumörer – Ökad observans framför allt efter högre stråldoser, samt hos
patienter behandlade för retinoblastom (se kapitel 15 Ögon).
Mjukdelstumörer – Ökad observans framför allt efter högre stråldoser.
Hudtumörer – Ökad observans i bestrålat område. Risk för non-melanom cancer
är högre än för melanom. Se kapitel 26 Hud.
Mag-tarm-tumörer – Ökad observans efter buk-bäckenbestrålning. En studie
har visat en kumulativ incidens av kolorektalcancer på 1,4 % vid 50 års ålder vilket
är jämförbart med en kumulativ incidens på 1,2 % för de som har minst två
släktingar med kolorektalcancer.
Generellt gäller att vara lyhörd för patientens symtom och vara snabb till
utredning om symtom finns som ger misstanke om tumörer. Framför allt gäller
detta nytillkomna symtom i strålbehandlat område.
Patienter med genetiskt ökad disposition för cancer bör utredas på cancergenetisk
mottagning och följas enligt aktuella rutiner.

27.4 Kunskapsunderlag
Ett flertal studier har visat att patienter som haft barncancer löper större risk att
utveckla en ny cancer (second malignant neoplasm – SMN) än individer utan
tidigare cancersjukdom (312-315). De vanligaste SMN-formerna är bröstcancer
hos kvinnor och för båda könen ben- och mjukdelssarkom, CNS-tumörer och
tyreoideacancer. I absoluta tal handlar det dock endast om 1–3 extra cancerfall per
1 000 personer och år. Efter 20 års uppföljning är den kumulativa risken för SMN
3–7 %, vilket innebär en riskökning på upp till 6 gånger i populationsbaserade
studier. Den ökade risken finns i alla åldersgrupper. Latenstiden mellan första och
andra cancern är i medeltal 12 år, men tiden varierar kraftigt. Den är kortast för
leukemi (5 år) och längst för bröstcancer (17 år) och tumörer i
gastrointestinalkanalen (18 år) som SMN. Risken varierar kraftigt beroende på
primärtumören och ett antal riskfaktorer.
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28. NATIONELLT KVALITETSREGISTER
Det Svenska Barncancerregistret har successivt byggts upp från att enbart
innefatta barn med leukemi från början av 70-talet, till mer komplett registrering
av samtliga solida och CNS-tumörer från början av 80-talet och har med tiden
även blivit ett nordiskt register. Respektive barnonkologisk arbetsgrupp
sammanställer och publicerar årliga rapporter. En mer omfattande rapport
sammanställdes 2013 under ledning av Göran Gustafsson (2). Ansvarig för
registret är i dag Mats Heyman, barnonkolog på Barncancerforskningsenheten
Karolinska Institutet i Stockholm, där registret har sitt fysiska centrum. Registret
är sedan 2013 ett nationellt kvalitetsregister och innefattar sedan november 2012
även SALUB-registret där information om patientens cancerbehandling registreras
och möjlighet finns att registrera händelser och biverkningar även i vuxen ålder.
Patienten kan från detta register få en PDF-utskrift i form av en ”Sammanfattning
av cancerbehandling”( bilaga 2). Det pågår ett arbete med inmatning av både
prospektiva och retrospektiva data för att göra SALUB-registret fullständigt. Ett
arbete pågår även för att starta registrera PROM (Patient Reported Outcome
Measures) och PREM (Patient Reported Experience Measures).
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30. FÖRSLAG TILL FÖRDJUPNING
Som fördjupning föreslås de internationella vårdprogram som refereras till i
kapitel 4 Internationella uppföljningsrekommendationer, samt översiktsartiklar
(ref 2-5), samt artikeln Hög överlevnad efter barncancer- ibland till ett högt pris(
Läkartidningen, 2010 Oct 20-26;107(42):2572-5.Hjorth L1, Arvidson J, Behrendtz
M, Garwicz S, Jarfelt M, Lannering B, Martinsson U, Melin B, Petersen C,
Sandström PE, Söderhäll S.)
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31. VÅRDPROGRAMGRUPP
31.1 Vårdprogramgruppens sammansättning
Flera av medlemmarna i SALUB har inom RCC-organisationerna processägareeller ledaransvar inom vårdprocesserna för barn, och de har samtliga deltagit i
arbetet med detta vårdprogram. Dessutom har en representant från
vuxencancervård från varje RCC deltagit. Arbetsgruppens sammansättning har
varit multiprofessionell, med två sjuksköterskor, kurator/socionom, fyra
patientrepresentanter samt ett stort antal adjungerade författare från olika
medicinska specialiteter.

31.2 Vårdprogramgruppen
Ordförande
Marianne Jarfelt, medicine doktor, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
RCC Väst
Övrig vårdprogramsgrupp
Anna-Maja Svärd, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr
Ulf Hjalmars, medicine doktor, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, RCC
Norr
Ulla Martinsson, medicine doktor, överläkare, Akademiska sjukhuset, RCC
Uppsala/Örebro
Per Frisk, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala/Örebro
Johan Arvidson, medicine doktor, överläkare, RCC Uppsala/Örebro
Stefan Söderhäll, medicine doktor, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, RCC
Stockholm/Gotland
Fredrik Baecklund, doktorand vid Karolinska Institutet, specialist i allmän
onkologi, Karolinska sjukhuset, RCC Stockholm/Gotland
Mikael Behrendtz, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst
Måns Agrup, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst
Thomas Björk Eriksson, docent, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
RCC Väst
Lars Hjorth, medicine doktor, överläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd
Thomas Relander, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd
31.2.1

Adjungerade författare

Aleksander Giwercman, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
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André Idegård, patientrepresentant
Anna Nilsson, docent, överläkare, Sahlgrenska sjukhuset
Arja Harila-Saari, docent, sektionschef, Karolinska Universitetssjukhuset.
Birgitta Lannering, professor, överläkare, Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus
Britt Eden Strömberg, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset
Cecilia Follin, medicine doktor, leg sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus
Cecilia Petersen, medicine doktor, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset
Charlotta All-Eriksson, medicine doktor, överläkare, St. Eriks sjukhus
Charlotte Höybye, docent, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset
Chichi Malmström, socionom, utvecklingsledare, Regionalt cancercentrum väst
Eva Nylander, professor, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping
Eva Marie Erfurth, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
Hans Fors, medicine doktor, överläkare, Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus
Hasse Ejnell, docent, överläkare, Sahlgrenska sjukhuset
Ingrid Emanuelson, docent, överläkare, Habilitering och hälsa, Västra Frölunda
Jacek Winiarski, professor, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karin Bergmark, medicine doktor, överläkare, Sahlgrenska sjukhuset
Karin Garming Legert, universitetsadjunkt, medicine doktor, bitr. övertandläkare,
Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset
Karin Leifland, medicine doktor, överläkare, Södersjukhuset
Kenny Rodriguez Wallberg, docent, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset
Kirsti Pekkanen, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska barn och ungdom,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Maria Elfving, medicine doktor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
Maria Hofflander, patientrepresentant
Maria Karlsson, medicine doktor, bitr. överläkare, Karolinska sjukhuset
Mariann Grufman, barn- och ungdomsläkare, Närhälsan, BUM Kungshöjd
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Peter Barany, docent, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset
Stanislaw Garwicz, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
Sten Bergström, medicine doktor, överläkare, Astrid Lindgren barnsjukhus
Stefan Sjöberg, docent, överläkare, Hallands sjukhus Halmstad
Torben Ek, medicine doktor, överläkare, Hallands sjukhus Halmstad
Ulf Thilén, medicine doktor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
31.2.2

Stödjande funktion

Christina Landegren, leg. sjuksköterska, vårdprogramshandläggare, RCC Syd

31.3 Jäv och andra bindningar
Jävsdeklarationer finns från samtliga medlemmar i vårdprogramgruppen.
Kapitelförfattare och övriga ansvariga är utvalda så att de ska ha expertkunskap
inom sina respektive områden. Utifrån befintliga jävsdeklarationer finns ingen
relevant jävsproblematik för innehållet i kapitlen, inkluderande evidensgradering
och slutsatser.
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BILAGA 1 BEMÖTANDE OCH PSYKOSOCIALT
OMHÄNDERTAGANDE AV TONÅRINGAR OCH
UNGA VUXNA
Marianne Grufman
Ungdomstiden omfattar tiden från de första pubertetstecknen i 10–13-årsåldern
till 25-årsåldern, först då är frontalhjärnan färdigutvecklad, omdömet uppkopplat
och tidsuppfattningen närmar sig den vuxnes. Perioden delas in i tre stadier: tidig,
mellan och sen adolescens. Varje period har sina speciella utvecklingssteg
biologiskt, psykologiskt, socialt och sexuellt. Denna bio-psyko-socio-sexuella
utveckling sker med en liknande lagbundenhet som hos det lilla barnet, varje
period har sina särdrag, och kunskap om detta bör påverka bemötande för bättre
resultat (compliance)(1, 2).
Att under en period i livet ha behandlats för en cancersjukdom kan påverka den
bio-psyko-socio-sexuella utvecklingen, behandlingar liksom sjukdomen i sig kan
medföra en försenad pubertet och en senare eller utebliven tillväxtspurt. Första
menstruationen kan komma både tidigare och senare än förväntat när CNS
drabbas (3). En kronisk sjukdom kan påverka utvecklingsprocesserna, men även
motsatsen gäller. Det innebär att fysiska förändringar och psykosociala
anpassningar påverkar ungdomars förmåga att hantera sin sjukdom (=coping).
Sjukdomar som går under samma namn skiljer sig i svårighetsgrad och hur den
påverkar de unga. Det innebär att kunskap om utvecklingen under tonårstiden
samt om möjligheter och utmaningar för unga med kronisk sjukdom är A och O
för omhändertagandet i vården.
Kroppen
Den mentala och kroppsliga utvecklingen kan vara i otakt, vilket kan innebära
påfrestningar för den unge. Exempelvis kan en sen pubertet hos pojkar påverka
en redan av sjukdom märkt självkänsla ännu mera negativt. Unga med sen
pubertet behandlas av vårdgivare, föräldrar och kamrater som mindre mogna än
sina jämnåriga. De som av sjukdom fått märkt självkänsla drabbas ytterligare.
Unga med kronisk sjukdom har oftare en negativ kroppsuppfattning, något som
också påverkar den sexuella funktionen och leder till, tvärt emot våra
föreställningar, att dessa ungdomar i större utsträckning tar större risker i livet och
i sexuella relationer än friska jämnåriga(4).
Själen
Hur stor plats ska sjukdomen få ta i mitt liv? Duger jag som individ med denna
sjukdom? Svaren på dess frågor avgör livskvaliteten och motivationen till
egenvård.
Allvarlighetsgraden av sjukdomen liksom typen av behandling påverkar den ungas
välmående. Flickor med kronisk sjukdom har i större utsträckning emotionella
problem än friska jämnåriga, vilket inte är lika tydligt för pojkar (5). Ungdomar
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med en kronisk sjukdom har en större tendens att utveckla psykiatriska problem
och beteendeproblem (6).
Enligt internationell konsensus är det många med kroniska sjukdomar som
underpresterar i skolan och inte heller väljer yrken i nivå med sin kompetens. Så
hur ska skola, och föräldrar ställa rätt krav på den unge?
Sociala nätverket
För den unge handlar det till största delen om att bli accepterad av sina jämnåriga
och hitta en plats i gänget. Det är viktigt för utvecklingen att träna sin sociala
förmåga med kamrater, slipas i konfliktlösning, flirta etc. Stöd från kamrater har
stor betydelse alldeles särskilt under mellanadolescensen. Unga med kronisk
sjukdom har ett ökat behov att experimentera med olika livsstilar och att visa att
hen är som alla andra jämfört med friska jämnåriga.
Sexualiteten
Sexualiteten är, enligt WHO, en integrerad del av varje människas personlighet. Det gäller
såväl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig,
som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag. Det
handlar inte om huruvida vi kan få orgasmer eller ej, och är inte heller summan av våra erotiska
liv, Detta kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den
finns i energin som driver oss att söka njutning, kontakt, värme, närhet och kärlek. Den
uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten
påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar, Den är därigenom en del av vår psykiska
och fysiska hälsa.
Citat ur Ungdomars hälsa kapitel 7 ungdomssexologi
Under den tidiga adolescensen handlar det om att utforska den egna kroppen. Det
är under denna period som den kroppsliga tillväxten och utvecklingen sker. Den
stora frågan, oftast outtalad, för den unge är: ”Är jag normal?”
Under mellanadolescensen är identitetssökande maximalt och kamraterna ofta
”vikarierande” föräldrar. Frågan för den unge är: ”Duger jag sexuellt?” Det
viktigaste är att bli godkänd av jämnåriga vilket innebär utmaningar för de som
har en kronisk eller allvarlig sjukdom. Medianåldern för sexdebuten är 16 år för
båda könen enligt den senaste undersökningen som genomfördes som
internetenkät av Göteborgs Universitet, ”UngKAB09”.
Under senadolescensen utvecklas förmågan till ömsesidighet i relationer och
sexualitet. Den unge ser vuxen ut men det är en skenbar mognad och ofta en
period av deppighet ”så här blev det”. Det är tillfälle för att informera om och
sammanfatta den genomgångna sjukdomen och behandlingen samt ev.
konsekvenser för fertiliteten.
Flera studier visar att ungdomar med kroniska sjukdomar sexdebuterar tidigare
och att somliga av dem har en mer ohälsosam livsstil generellt jämfört med andra
unga. Detta måste diskuteras i kontakten med unga patienter. När patienter talar
om sin ungdomstid i vården efterlyser många just ett tillfälle att diskutera sex, ”de
tror inte vi kan/tänker på sex” – och vården hukar ofta i okunskap. Behandlande
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läkare/vårdgivare måste ta upp sexualanamnes och en kunskapsbaserad
psykosocial anamnes årligen. Se nedan!
Den ungdomsvänliga vården
Internationellt används uttrycket Youth Friendly Health Service (YFHS) och är ett
koncept som WHO utvecklat och propagerar för. Det omfattar tillgänglighet,
sekretess, miljön, personalens kunskap, skicklighet och värderingar samt
samarbete med ungdomar(7,8,9,10,11,12). Både WHO och brittiska Department
of Health har konkreta detaljerade riktlinjer samt förslag till kvalitetssäkring av
vården. Riktlinjerna stämmer väl med svenska lagar och regelverk.
Tillgänglighet handlar bland annat om att få komma på för den unge lämpliga
tider, att få tillräckligt med tid vid besöket, men också om att få ta med en vän och
få möjlighet till diskretion vid besöket. Men det kan också handla om besökstider
under sjukhusvistelser och tillgång till sociala medier.
När det gäller sekretessen, så vill unga höra om tystnadsplikten och samtala om
innebörden av den och sina rättigheter(13).
Unga är känsliga för hur den fysiska miljön är utformad, de behöver ett hörn fritt
från legoklossar, inkontinensinformation och istället med anpassad information
och tidskrifter. Den yttre miljön är enklare att ordna men det viktiga är
atmosfären och stämningen på mottagningen; den ska vara välkomnande, vänlig
och lyhörd.
Som vårdgivare ska du vara påläst och i tid. Tänk på integriteten – prata direkt till
den unge och ha alltid tid för ett enskilt samtal. Använd en kunskapsbaserad
anamnesmetod såsom HEADS(14). Glöm inte handsprit innan du undersöker,
unga undrar vad händerna tagit i tidigare (äckelålder). Många unga har dimmiga
begrepp om anatomi och fysiologi, förklara vad du gör och hur kroppen fungerar.
Viktigt att bekräfta och berömma den unge. Avsluta undersökningen med frågan:
Är det något du vill veta om din kropp eller är det något annat du undrar över?
Överföring till vuxenvården
I Sverige sker vanligen övergången från barnklinik till vuxenklinik vid 18 års ålder.
En 18-åring varken tänker eller fungerar som en vuxen utan behöver ett anpassat
bemötande och omhändertagande ytterligare några år.
Barnkliniken arbetar familjecentrerat medan vuxenklinikerna ser patienten som en
autonom individ. Här behövs ett väl genomtänkt samarbete mellan överlämnande
och mottagande enheter. På barnsidan behövs en planerad förberedelse som
omfattar upplärning, träning och systematisk kunskapsöverföring till den unge
själv, detta behöver starta långt innan det konkreta överlämnandet sker. Den unge
behöver få träna på att föra sin egen talan.
Vuxenkliniken behöver anpassa sitt bemötande av den unge så att den unge
knyter an. Det kan till exempel vara tätare besök i början eller längre besökstider
och alltid en kontaktsjuksköterska för att påminna om t ex återbesökstider.
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Det viktigaste för en lyckad överföring är ett gott samarbete mellan barn- och
vuxenkliniker, som känner varandras arbetssätt. Att båda vårdgivarna känner till
grunderna för YFHS är en bra början(15).
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BILAGA 2 SAMMANSTÄLLNING AV
CANCERBEHANDLING
En PDF-kopia till patient och vårdgivare kan tas ut från SALUB-registret efter det
att uppgifter om behandling och plan för uppföljning matats in i registret.
Följande är ett exempel för att ge en bild av vilken typ av information som finns i
sammanfattningen, alla data är inte ifyllda i detta exempel.
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BILAGA 3 CYTOSTATIKA – POTENTIELLA SENA
BIVERKNINGAR
Givet cytostatika

Potentiell sen biverkan

Kapitel

Alla

Nedsatt livskvalitet

6

Påverkad tandutveckling och karies

14

Nedsatt immunitet mot vaccinpreventiva
infektioner

16

Sekundär malignitet

27

Nedsatt gonadfunktion

20+ 21

Actinomycin D

Påverkad leverfunktion

12

Amsakrin

Hjärtpåverkan

9

Asparaginas

Pancreasdysfunktion

12+ 23

BCNU (Carmustine)

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Lungpåverkan

17

Nedsatt njurfunktion

13

Sekundär leukemi

16+27

Lungpåverkan

17

Hyperpigmentering

26

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Lungpåverkan

17

Påverkad leverfunktion

12

Sekundär leukemi

16+27

Bestående alopeci

26

Hörselnedsättning

11

Nedsatt njurfunktion

13

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Lungpåverkan

17

Nedsatt njurfunktion

13

Sekundär leukemi

16+27

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Sekundär leukemi

16+27

Bleomycin
Busulfan

Carboplatin
CCNU (Lomustine)

Chlorambucil
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Cisplatin

Cyklofosfamid

Perifer neuropati

7

Hörselnedsättning

11

Nedsatt njurfunktion

13

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Urinblåsedysfunktion
Sekundär leukemi

16+27

Bestående alopeci

26

Cytarabin

Ingen känd specifik sen biverkan

Dacarbazin

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Sekundär leukemi

16+27

Daunorubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Doxorubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Epirubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Etoposide

Sekundär leukemi

16+27

Fludarabin

Ingen känd specifik sen biverkan

Hydroxyurea

Ingen känd specifik sen biverkan

Idarubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Ifosfamid

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Nedsatt njurfunktion

13

Urinblåsedysfunktion

Melphalan

Potentiell hjärtpåverkan

9

Sekundär leukemi

16+27

Potentiellt nedsatt bendensitet

25

CNS-påverkan

8

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Nedsatt njurfunktion

13

Sekundär leukemi

16+27

Mercaptopurin

Ingen känd specifik sen biverkan

Methotrexat

Neuropsykologisk dysfunktion

8

Leverpåverkan

12

Nedsatt njurfunktion

13

Potentiellt nedsatt bendensitet

25
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MetylCCNU
(semustin)

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Lungpåverkan

17

Njurpåverkan

13

Sekundär leukemi

16+27

Mitoxantrone

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Mustin

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Sekundär leukemi

16+27

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Sekundär leukemi

16+27

Cortikosteroider

Nedsatt bendensitet

25

Teniposid

Sekundär leukemi

16+27

Tioguanin

Levertoxicitet

12

Thiotepa

Nedsatt gonadfunktion

20+21

Sekundär leukemi

16+27

Perifer neuropati

7

Potentiell påverkan på muskel och skelett

25

Potentiell påverkan metabolt syndrom

23

Perifer neuropati

7

Potentiell påverkan på muskel och skelett

25

Potentiell påverkan metabolt syndrom

23

Procarbazin

Vinblastin

Vinkristin
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Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av
Regionala cancercentrum i samverkan 2016-04-21.
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