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tiftelsen Stockholms läns cancer patienter

(SCaPa) har sitt ursprung i Föreningen

Stockholms Cancerpatienter, som 

bildades av en grupp före detta patienter

som upplevt brister i rehabiliteringen

efter cancersjukdom. Föreningen bildades i mitten av

1980-talet och verkade som en påtryckningsgrupp för att

rehabilitering skulle byggas in i alla onkologiska och

hematologiska enheter. Föreningen producerade bland

annat en broschyr för att informera och hjälpa cancer -

patienter att ställa krav på rehabilitering.

Vid mitten av 1990-talet upphörde föreningen.

För att kunna fortsätta att utveckla och informera om

rehabilitering överfördes innestående kapital till stif-

telsen SCaPa. Samtidigt tillkom en donation som gjorde

det möjligt att dela ut arbetsstipendier för utvecklings -

arbete inom taktil massage, dansterapi, utvärdering av

mind fulness samt för stöd till barnfamiljer.

Skriften  ”När mamma eller pappa är sjuk”, som

har spridits till många sjukvårdsenheter för utdelning till

barn till cancerpatienter, gavs ut år 1997.

Å R  2 0 1 1  F I C K SCaPa förtroendet att förvalta en

 donation från Anita och Ulf Eklund, till minne av

Margareta Schulin, med syftet att förbättra informatio-

nen om ovanliga typer av smärta där vanliga smärt -

stillande läkemedel och metoder inte har effekt.

I samråd med forskargrupper som arbetar med

neurotoxiska reaktioner vid cytostatikaterapi och med

enheter som arbetar med medicinsk information och

dokumentation beslöt SCaPa att tillsammans med

Svensk Onkologisk Förening och Svenska Föreningen för

Psykosocial Onkologi och Rehabilitering samarrangera

ett symposium under Onkologidagarna i Örebro 2017.

Svenska forskargrupper som arbetar med neurotoxiska

reaktioner vid kemoterapi vid tumör-och blodsjuk -

domar, så kallade CIPN (Cytostatika-Inducerad Perifer

Neuropati), inbjöds att delta. 

Under symposiet framkom nya forskningsrön och

behovet av information för patienter, närstående och

personal inom alla vårdformer som möter cancerpatien-

ter uppmärksammades.

V I K T E N  AV  AT T informera om dessa problem och att

fortsätta forskningen om behandlingsmöjligheter och

rehabiliterande interventioner underströks.

Som ett led i det fortsatta arbetet har SCaPa tagit

fram denna  informationsbroschyr som riktar sig till

patienter, deras närstående och personer som arbetar

inom vård och rehabilitering. Broschyren finns till -

gänglig för nedladdning i PDF-form på: 

www.sthlmslanscancerpatienter.se

Stockholm 2018    

SCaPas styrelse: Urban Rosenqvist, Bengt Tedenmyr, 

Christina Trapp Bolund, 

Krystyna Asarnoj, Christina Kjellman

S
FÖRORD



Modern cytostatikabehandling har betytt mycket – för patien-

terna och för cancersjukvården. Från 1980-talet och framåt

har nya cytostatika medfört förbättrade möjligheter till

 långtidsöverlevnad. För vissa cancerdiagnoser, till exempel

 testikelcancer, har förändringarna varit revolutionerande. 

Många av de moderna behandlingstyperna har dock även

avigsidor i form av besvärliga  biverkningar som förändrad

känsel och smärta på grund av påverkan på de långa nerv -

banorna. Uppskattningsvis 70-90 procent av patienter som

får de aktuella läkemedlen får neurologiska symtom.

Samlingstermen är neurotoxiska biverkningar av cytostatika,

Internationellt använder man ofta termen Cytostatika-

Inducerad Perifer Neuropati (CIPN).  
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Taxaner

Används mycket vid bröstcancer men också vid flera
andra tumörsjukdomar. Kan ge akuta övergående
muskelsmärtor ett par dagar efter varje behandling.  
Efter flera behandlingar kommer känselförändringar och
balansrubbning och ibland muskelsvaghet. Genom att
sänka doserna och förlänga tiden för behandlingarna
försöker personalen reducera problembördan.

Platinumderivat

Oxaliplatin och Carboplatin används vid coloncancer
men också vid många andra cancerformer. 
Dagarna efter behandling kan man få köldkänslighet,
smärtor och domningar i fötter och händer och ibland
besvär i mun och svalg, vilket brukar gå över efter ett 
par dagar. 

Under fortsatt behandling kommer känselbortfall,
myrkrypningar och ibland smärtor med början i händer
och fötter, senare berörs även armar och ben. 
Läkare och sjuksköterskor vill veta hur svåra besvär man
får, för att kunna justera doserna. 

Cisplatin som ges bland annat för testikelcancer kan ge
domningar, myrkrypningar och balansproblem. 

Vincaalkaloider (Oncovin, Velbe med flera)

Används vid leukemi, lymfom och vissa andra cancer -
former. Kan ge stickningar och domningar, balans -
rubbning och ibland muskelsvaghet med droppfot.
Beroende på graden av problem justeras doserna.

Thalidomid

Används främst vid behandling av myelom. Ger  känsel -
bortfall, stickningar och smärtor i händer och  fötter, muskel -
kramper och ostadig gång och ibland ytlig brännande
smärta i huden. Ofta förvärras symtomen i kall väderlek. 

Bortezomib

Används för behandling av myelom. Påverkar både långa
och korta nervbanor och kan ge brännande smärta i
huden på händer och fötter och känselbortfall, stickningar
och nervsmärta i händer, fötter och ben. Dosreduktion är
bästa sättet att minska besvären.
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NEUROLOGISKA 

SYMTOM

FORSKARE inom neurologi har gjort viktiga insatser

genom att uppmärksamma neurotoxicitet hos cancer -

patienter och ge kliniska beskrivningar av biverkningarna

för olika läkemedelsgrupper. Gemensamt för de biverk-

ningar som kan uppstå av dessa läkemedel är symtom från

de långa nervbanorna som styr nervfunktionen i händer

och fötter, samt mun och svalg. 

De symtom som uppkommer beskrivs som pares-

tesier (förändrad, obehaglig upplevelse, stickningar och

myrkrypningar), dysestesier (lätt beröring eller kyla kan

utlösa stickande eller brännande smärta), domning

(bortfall av känsel, ibland med vichyvattenkänsla),

 försämrad proprioception (försvårad balans och sänkt

förmåga att veta var olika kroppsdelar befinner sig).

Nervsmärta är ett vanligt symtom som kan upp -

levas på olika sätt: molande, svidande,brännande, tryck-

ande, isande- och/eller som elektriska stötar eller nålar.

Mer sällsynta biverkningar:

> Symtom från korta nervbanor med svidande, ytlig

smärta i huden

> Motoriska störningar – muskelsvaghet, kramp,

droppfot och gångsvårigheter

> Symtom från autonoma nervsystemet (som ej kan

påverkas medvetet) – hjärtfrekvens, blodtryck och

tarmproblem
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De neurologiska symtomen leder till problem som

påverkar vardagsliv och livskvalitet för 70-90 procent av

de patienter som får dessa läkemedel.  

Tidigare har sjukvården uppfattat kliniska förbätt-

ringar som läkning men modern neurologisk forskning,

där man mäter nervfunktioner med objektiva metoder

visar att skadorna är bestående. 

Den bedömda förbättringen kan bero på att pati-

enten har anpassat sig psykiskt och praktiskt och lärt sig

att leva med problemen. 

Men att många patienter lär sig att leva med de

neurotoxiska biverkningarna innebär inte att sjukvården

ska bortse från dessa problem: De förlänger sjukperio-

den, de påverkar arbetsförmågan, de innebär ett förlängt

lidande för patienterna och de ställer nya krav på rehab -

ilitering för cancersjukvården.

I värsta fall kan biverkningarna ge medicinska

 risker – att behandlingen avbryts i förtid av patienten

själv eller av välmenande personal – med ökad risk för

återfall i cancersjukdomen. Genom tydlig medicinsk

information och en bra kommunikation mellan patient,

när stående, läkare och sjuksköterskor kan detta motverkas.

FORSKNING 

OCH UTVECKLING

GRUNDFORSKNING, djurmodellstudier, genetisk och

klinisk forskning pågår med hög intensitet och med hopp

om att man ska förstå mekanismerna bakom neuro -

toxicitet. Flera forskargrupper har gjort viktiga insatser på

molekylärbiologisk nivå för att försöka förklara hur

skadorna på nervsystemet uppkommer. 

Målet är att hitta motmedel som kan skydda

 nervsystemet eller lindra/bota uppkommen neuropati. 

Många medicinska behandlingsmetoder som

an vänds vid andra typer av neuropati – mineraler,

vita miner, elektrisk stimulering med mera har i

vetenskap liga försök  inte haft någon positiv effekt på

cytostatika-neuropati.

Den läkemedelsgrupp som ansågs vara mest

lovande var en grupp av antidepressiva medel som kan

verka direkt på nervsystemet.

GENETISKA

SKILLNADER

ALLA PATIENTER som behandlas med förmodat

neurotoxiska läkemedel, får inte neurotoxiska biverk-

ningar, vilket för tanken till att det kan finnas genetiska

orsaker till känslighet för respektive motståndskraft mot

nervskador.  

Att förstå mekanismerna bakom detta kan leda till

framtagande av skyddande läkemedel,

Man skulle kunna avråda patienter med hög

 känslighet för neurotoxiska besvär från att behandlas

med vissa cytostatika men dessa läkemedel är i dagens

läge alltför värdefulla för patienternas överlevnad för att

 väljas bort. 

Istället är det viktigt att studera cellulära mekanis-

mer för att hitta skillnader mellan individer med hög

respektive låg neurotoxisk känslighet eftersom detta kan

leda till att nya, skyddande läkemedel utvecklas.
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PÅVERKAN AV FUNKTIONER 

SOM BEHÖVS I DET 

DAGLIGA LIVET (ADL)

DE NEUROLOGISKA skadorna påverkar i varierande grad

kroppsliga funktioner. Känselbortfall i händer och fötter

kan orsaka fumlighet och risk för skador och fall. Den

försämrade kroppsuppfattningen och dåliga balansen kan

leda till att man drar sig för att röra sig utomhus och blir

stillasittande.

För den som arbetar med sin finmotorik eller sin

handkraft ger det yrkesmässiga svårigheter med krav på

yrkesrehabilitering. För andra drabbas deras hobby med

hantverk och handarbete. Bilkörning försvåras av nedsatt

känsel i fötter och ben. Köldkänslighet ger smärta och

ökade obehagliga nervsensationer i kallt väder och vid

kylig inomhustemperatur. Det kan leda till praktiska

problem, till exempel på arbetsplatsen, som måste lösas.

Myrkrypningar och stickningar liksom neuropatisk

smärta förbrukar mental energi och orsakar trötthet,

irritation och försämrad koncentrationsförmåga.

Förutom konsekvenser för yrkeslivet kan också

 familjemedlemmar påverkas med krav på förståelse  och

anpassning. 

Det dagliga livet påverkas på många olika sätt: att

göra morgonmål till barnen, att ta promenader, att  skriva

på datorn, att öppna ett skruvlock, att gå i trappor, köra

bil… Samlingsnamnet för dessa funktioner är ADL,

Activities of Daily Life,  Aktiviteter i det Dagliga Livet.    

Flera studier av livskvalitet efter cancersjukdom har

visat ett starkt samband mellan kvarstående neurologiska

besvär, ADL-problem och sänkt livskvalitet.

Att leva med neuropati innebär stora omställningar

för patienten men också för hens omgivning – familj,

arbetsledning, arbetskamrater och vänner.  Att steg för

steg lära sig att leva med problemen är en uppgift som

kräver mycket av den som är drabbad.

Det krävs både psykologisk anpassningsbarhet,

nyfikenhet och stark vilja för att lyckas – och ofta en för-

stående partner. Arbetsterapeut, sjukgymnast och psyko-

sociala stödpersoner behövs i rehabiliteringsfasen.

OM ARBETSLIV 

OCH SJUKSKRIVNING

SJUKVÅRDEN och hela samhället är inställt på så tidig

återgång till arbetet som möjligt. Neurotoxiska besvär

kräver dock anpassning av arbetssituationen och det tar

tid att lära sig att hantera detta. 

Flera studier har visat ett starkt samband mellan

kvarstående neurologiska problem, ADL-problem och

sänkt livskvalitet vid neuropati. Detta bidrar till behov av

förlängd sjukskrivning och rehabiitering.
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PSYKISKA REAKTIONER 

OCH PROBLEM

UNDER SJUKDOMEN och behandlingstiden är det många

förändringar, förluster och påfrestningar, som patienter

(och närstående) behöver samla all sin psykiska styrka för

att klara av. De neurotoxiska problemen kommer ofta mot

slutet av behandlingstiden, när man ska påbörja livet efter

sjukdomen. 

CIPN innebär: 

Kroppen lyder inte… Man beter sig fumligt…  Man kan

inte hänga med… det som man var så bra på är förlorat,

det som känns som meningen med livet finns inte kvar…

De förändrade kroppsfunktionerna kan innebära förlust av

kroppsupplevelse och identitet, fysisk ork, familje roll, yrkes -

aktivitet och värdefulla upplevelser.

Detta innebär en ökad risk för depressiva reaktio-

ner och depression. Under och efter behandlingen bör

därför följande symtom uppmärksammas: 

Länge orkar man kämpa med problemen – men

i längden kan ens psykiska ork ta slut. Då kan man

hamna i en depression med flera olika tecken på att den

psykiska energin håller på att ta slut: Sömnen drabbas,

man kan få svårt att somna eller vaknar mitt i natten av

ångest. Man har svårt att komma igång på morgonen

och har svårt att ta initiativ och få saker gjorda. 

Man upplever ofta bristande lust, energi och

koncentrationsförmåga och försämrat närminne.

Självkänslan blir sämre, man kan hamna i självanklag -

elser och skuldkänslor och tycka att man inte är värd

något. Man kan tappa lusten och meningen med att leva.

Man kan börja tänka på självmord som en lösning.

När man mår så dåligt behöver man hjälp, både i

form av mediciner och samtal. Även vid mild depression

kan man behöva sömnmedel och antidepressiv medicin

men man behöver framförallt en samtalskontakt för att

sätta ord på vad man upplever, vilka påfrestningar man

går igenom, att det inte är konstigt att man inte orkar…

Även partners och andra närstående kan behöva

samtalsstöd. Ofta är det bra att komma tillsammans.

Vid svårare depression är det viktigt att man får

kontakt med psykiater för utprovning av rätt medicin.  

Sedan de neurotoxiska biverkningarna började

dyka upp på 1990-talet har en mångfald olika läkemedel

och behandlingstyper prövats.

En bred klinisk utvärdering har dock visat att

behandling med det antidepressiva medlet Duloxetin

(Cymbalta), som ofta använts vid depression i samband

med kroniska smärtor, har en statistiskt säkerställd,

måttlig effekt på neurotoxisk smärta. 

Även andra, breda antidepressiva medel, som

Venlafaxin och Mirtazapin, har visat sig ha goda resultat

vid neurotoxiska besvär, särskilt på smärtupplevelsen.
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REHABILITERING

DE KLINIKER som behandlar cancer (onkolog, hematologi,

lungmedicin och kirurgi har ansvar för den tidiga delen

av rehabiliteringen under och efter sjukdomen. 

Yrkeskategorier som kan hjälpa är :

Fysioterapeut – som kan ge förslag om hur man

kan träna upp kroppen utan att riskera nya skador.

Arbetsterapeut – som kan hjälpa till med hjälp -

medel och anpassning tlll olika arbetsuppgifter.

Kurator – som kan förmedla kontakter för rehab -

ilitering och vara ett stöd i förhandlingar med

arbets givare och Försäkringskassan.

Psykosocial sjuksköterska – som

har erfarenhet av tidig rehabilitering

och hur man hittar egna lösningar.

Psykiater – som behövs om de

psykiska svårig heterna blir för

tunga. Både medicinering och

anpassad sjukskrivning kan behö-

vas under rehabiliteringsfasen.

Fysisk träning rekommen-

deras i Nationellt vård program

för rehabilitering vid cancer som

det främsta medlet att må bra såväl

under behandlingstiden som för att

återhämta sig från cancerbehandling. 

För den stora grupp av långtidsöverlevande cancer-

patienter som har neuropatisymtom försvåras eller

omöjliggörs dock träning på grund av svårigheter att

styra kroppen och hålla balansen. Det innebär stor risk

för skador om cancerpatienter uppmanas till träning

utan att få realistiskt stöd och instruktion av fysiotera-

peut och arbetsterapeut.

Träning av rörlighet, uthållighet och kondition med

tillägg av balansträning och andra moment som utvecklar

senso-motoriska färdigheter är verksamt vid CIPN.

För många patienter med neuropati kan träning i

varmvattenbassäng fungera som både konditions- och

styrketräning. Det varma vattnet ger symtom-

lindring och underlättar balansen, vilket

underlättar och minskar risken för skador.

I rehabilitering används ofta vattengym-

nastik i varmvattenbassäng för patienter

med   muskelsvaghet.  

I cancersjukvård har det visat sig vara

av stort värde när man är medtagen av

tuffa behandlingar. Särskilt vid neuropati

med känselnedsättning och balansrubbning

 är det av stort värde att kunna få konditions-

och styrke träning utan risk för fallskador. En

extra bonus är att det varma vattnet lindrar

den köldinducerade smärtan som åtföljer

flera behandlingstyper. 
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Symtomlindring och kvarstående välbefinnande

kvarstår under ett till två dygn och bör därför erbjudas

patienter cirka tre gånger under första veckan efter

behandling. Detta är klinisk erfarenhet under 20 år vid

Onkologiskt Rehabiliteringscentrum vid Karolinska

Universitetssjukhuset men metoden har ännu inte

 utvärderats vetenskapligt.

I Tyskland har man provat ut träningsprogram

med sedvanlig konditions- och styrketräning med sär-

skild uppmärksamhet på att skydda från fallskador och

med tillägg av balansövningar och övningar för att träna

upp de funktioner som skadats av den neurotoxiska

behandlingen. 

I Australien har man föreslagit Neuropati-skola

som en gruppverksamhet för rehabilitering för patienter

och närstående genom ömsesidigt lärande av knep och

insikter. 

Sådana patientskolor har i Sverige använts till

exempel för diabetiker, allergiker, neurologiskt sjuka och

inom cancerrehabilitering. 

Vinsterna är många: Kunskap och motivation. Stöd

och bearbetning av förluster och möjligheter. Inspiration

och förbättrad självkänsla.

MÖJLIGA FRAMTIDA

BEHANDLINGAR

Antioxidanter – läkemedlet Calmangofodipir testas för

närvarande om det kan skydda nervsystemet under cyto-

statikabehandlingen.

Elektrisk stimulering – som tidigare använts mot neuro-

logiska krigsskador (så kallad Scrambler therapy), testas

för närvarande i USA med tanken att nervsystemet kan

programmeras om så att upplevelsen av obehag kan

minska.

Genetisk forskning – innebär hopp om att man kan förstå

kroppens egna möjligheter att skydda nervsystemet från

skador.

Akupunktur – som är en behandling som används inom

fysioterapin, testas nu i kliniska försök med målet att se

om man kan få symtomlindring vid neurotoxiska symtom.

Framför allt är det viktigt och hoppingivande att forsk-

ning och sjukvård ser de neurotoxiska problemen som

viktiga frågor – att aktivt studera problemen och att

 hjälpa patienter att klara sin vardag – under och efter

sjukdomen.
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Christina Trapp Bolund, pensionerad överläkare och professor 

vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, 

baserad på ett symposium om Cytostatika-Inducerad Perifer

Neuropati (CIPN) vid Onkologidagarna i Örebro 2017.
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ALLT BÖRJADE i januari 2015. Jag hade

känt mig trött länge, min kropp kändes

konstig och jag orkade ingenting.

Blodprov på Vårdcentralen visade att

mitt blodvärde var mycket dåligt och jag

fick åka akut till Universitetssjukhuset i

Lund. Där låg jag för utredning under några dagar men

de hade ingen aning om vad som var fel. Sedan gjordes

fem olika undersökningar och i mars utfördes en colos-

copi men trots att jag själv såg på skärmen att något inte

stämde förstod jag inte allvaret. 

Eftersom de inte nämnde ordet cancer trodde jag

att det var något  ofarligt som satt i tarmen. Ont i magen

har jag haft hur länge som helst. Först hos kirurgen fick

jag veta att jag hade cancer, på ett chockartat sätt. Hon

frågade om jag ville veta hur de brukar göra med cancer-

patienter och jag satt som ett levande frågetecken och

undrade om det var mig hon pratade om, så lite hade jag

fattat, det kändes hemskt. 

OPERATIONEN I SEPTEMBER gick bra men under den

sex månader långa behandlingstiden fick jag svåra

biverkningar. Jag mådde väldigt illa, hade stickningar i

fötterna, i munnen och i ansiktet och jag sluddrade när

jag pratade. Benen var så tunga att jag knappt kunde gå.

Idag, drygt ett år efteråt, har jag fortfarande stickningar i

tårna och trampdynorna, minsta sandkorn i skon gör

jätteont, fötterna har blivit överkänsliga. Och mina

 fingrar domnar ofta vilket innebär att jag ständigt tappar

saker och inte klarar att öppna en enda burk. Förutom

allt detta som påverkar min vardag i allra högsta grad

men som man kanske kan lära sig att leva med blev jag

akut deprimerad i julas.  Jag bara brakade ihop och grät

och grät. Alltihop kom ikapp mig,

JAG HAR INTE HAFT någon fast läkarkontakt sedan

min canceroperation och behandling, bara fått veta att

jag ska på kontroll om två år. Det känns som om sjuk-

vården bara släppte mig. Ordet rehabilitering har aldrig

nämnts och jag vet faktiskt inte vart jag ska vända mig

för att få hjälp med mina kvarstående besvär. Idag sköter

jag min hälsa genom att promenera regelbundet, men jag

bär på en ständig oro för att sjukdomen ska komma

 tillbaka. Det borde vara självklart med rutinmässiga

 uppföljningar och bearbetningshjälp när man genomgått

en så tuff behandling.”
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DET KÄNNS SOM OM 
SJUKVÅRDEN BARA SLÄPPTE MIG

Patienter berättar

Monika Andersson, 66 år, Skåne. Arbetar i barnomsorgen.
Tjocktarmscancer, diagnos hösten 2015.

”



MIN BRÖSTCANCER upptäcktes på

den mammografiundersökning jag blivit

kallad till av landstinget.  Jag blev opere-

rad två gånger men hela bröstet togs inte

bort. Därefter behandlades jag med

cytostatika och höga doser kortison, fem gånger var

 tredje vecka. Under behandlingstiden mådde jag verk -

ligen inte bra. Fysiskt led jag av svåra smärtor i knäna

som gjorde att jag knappt kunde gå, något jag aldrig

upplevt tidigare. Kontaktsjuksköterskan lyssnade tyvärr

inte så noga på mig utan menade att jag plötsligt hade

drabbats av artros. En vän tipsade om att lägga en

 värmekudde på knäna och det hjälpte faktiskt lite. Dessa

besvär klingade av helt när jag var färdigbehandlad så

någon artros har jag inte.

I SAMBAND MED cytostatikabehandlingen drabbades

jag också av huvudvärk. Detta tog de tag i direkt genom

att de förlängde tiden något för själva droppbehandling-

en, och det hjälpte. Jag fick alltså samma dosering men

med minskad hastighet på droppet.

Min första behandlingsperiod avslutades under

sommaren då en stor del av mitt kontaktnät inte var lika

tillgängligt som vanligt. Jag kände mig väldigt ensam,

hade svårt att sova och sjönk ned i en depression. Det

gick så långt att jag tog kontakt med psyk akuten på

St Görans sjukhus. Där hjälpte de mig att få  komma till

den psykosociala rehabiliteringsenheten på Radium -

hemmet och där fick jag mycket god hjälp, bland annat i

form av samtalsstöd. Redan under cytostatikatiden hade

jag blivit remitterad av sjuksköterskan där till behand-

lingar i varmvattenbassängen på Radiumhemmet, under

ledning av en fysioterapeut. Det var helt underbart att ha

?obegränsad? tillgång till denna vattengymnastik, både

min rörlighet och mitt mentala tillstånd förbättrades

snabbt. Att få känna sig omhändertagen och ompysslad

när man är sjuk och ynklig är oerhört viktigt för tillfrisk-

nandet. Efter en tid fick jag remiss till rehabiliterings-

hemmet Mösseberg och de två veckorna där kändes

 riktigt lyxiga. Utöver detta fick jag också tillgång till

bland annat akupunkturbehandlingar för mina besvär -

liga svettningar hos en fysioterapeut. 

TACK VARE ATT jag lyckades få så god och snabb hjälp

med rehabilitering mår jag idag, tolv år senare, hur bra

som helst. Jag tycker att vården ska vara uppmärksam på

hur viktigt det är att ta hand om cancerpatienter på rätt

sätt och i rätt tid, både under och efter avslutad medi-

cinsk behandling. Och man får inte glömma bort att

även själen hos den som har haft  cancer behöver vårdas.”
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EFTER SNABB REHAB
MÅR JAG IDAG HUR BRA SOM HELST

”
Patienter berättar

Krystyna Asarnoj, 71 år. Civilingenjör.
Bröstcancer, diagnos januari 2005.
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EFTER EN RESA till Kenya 2013 började

min mage krångla, med bland annat blod

i avföringen. Upprepade provtagningar

visade att det var tjocktarmscancer och

därefter blev jag opererad ganska snabbt.

Allt gick bra och jag mådde ok efter operationen.

Däremot mådde jag allt annat än bra under cytostatika-

behandlingen och den kortisonkur som jag fick parallellt.

Jag hade fått viss information om eventuella biverkning-

ar och var lite förberedd men kopplade ändå inte till en

början ihop mina hemska stickningar i ansiktet, hän-

derna och fötterna med behandlingen. Besvären klingade

av några veckor efter droppet för att sedan komma till-

baka varje gång. Idag, mer än tre år efter avslutad

behandling, har jag bestående besvär i form av domning-

ar i fötterna och i fingertopparna. Jag har delvis tappat

känseln och har svårt att skilja på varmt och kallt både

med händer och fötter. Det känns hela tiden som att ha

något i skon och jag har även problem med finmotori-

ken i händerna. Visst har jag börjat vänja mig vid att ha

det så här men jag har inte fått några tydliga råd om hur

jag skulle kunna lindra mina obehagliga och konstanta

besvär. Jag fick bara veta att den cancerbehandling jag

fått var nödvändig för min överlevnad. Men jag fick ändå

ett återfall två år senare som ledde till att jag nu har en

stomi. Den här gången räckte det dock tack och lov med

bara strålbehandling. Har hört att akupunktur skulle

kunna hjälpa men jag har ännu inte prövat detta.”

”

Patienter berättar

Tommy Gustavsson, 69 år, Linköping. Pensionerad personalchef.
Tjocktarmscancer, diagnos hösten 2013.

JAG FÅR INGA RÅD OM HUR JAG 
SKA LINDRA MINA KONSTANTA BESVÄR
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Patienter berättar

Håkan Gelinder, 65 år, Stockholm. Pensionerad socionom.
Myelom, diagnos våren 2012.

MIN CANCERSJUKDOM upptäcktes

på våren 2012 i samband med en lung-

röntgen som gjordes på grund av mitt

förmaksflimmer. Undersökningen

visade en förändring på bröstbenet och

efter benmärgsprov konstaterades det att jag hade

 myelom. Jag hade varit ovanligt trött en längre tid,

kunde knappt hålla mig vaken bakom ratten, men jag

sköt symptomen framför mig. Mot slutet av sommaren,

efter cytostatika-och kortisonbehandlingar, gjordes ett

stamcellsbyte. Under behandlingsperioden var mina

fötter svullna som fotbollar och eftersom även skelettet

var påverkat fick jag strålning. Stamcellsbytet var

besvärligt, jag var väldigt sjuk under flera veckor och

fick dessutom bält ros direkt efteråt. Men immun  förs -

varet byggdes ändå upp ganska snabbt och rent psyko-

logiskt klarade jag det hela bra. Idag är mina värden bra

men jag har tyvärr fått bestående biverkningar i form

av stickningar och domningar i händer och fötter. Det

känns som om jag har luftkuddar under fotsulan och

balansen är så försämrad att jag inte kan springa eller

gå omkring i skogen. Jag har så dålig känsel i fötterna

att jag numera sover med raggsockar och jag vågar inte

längre köra bil. 

Det är möjligt att jag fick information om eventu-

ella biverkningar men man tar inte in alla fakta i en

sådan situation. Jag har prövat det mesta, inklusive att

gå på spikmatta, när det gäller att komma till rätta med

mina problem som ju verkligen påverkar min vardag.

Sedan tre år tar jag ett läkemedel (Lyrica) som egent-

ligen är mot epilepsi men det ger lite smärtlindring.

Efter behandlingarna fick jag två veckors rehab på en

klinik i Täby och jag går på behandlingar hos en fysio-

terapeut. Det hon gör hjälper för stunden men jag har

insett att detta är något jag får leva med. Sedan jag blev

sjuk  träffar jag en grupp myelompatienter regelbundet.

Det är väldigt givande att utbyta  erfarenheter med

andra.”

”
JAG SOVER MED RAGGSOCKOR 
OCH VÅGAR INTE LÄNGRE KÖRA BIL
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Första gången jag blödde trodde jag att

det var hemorrojder och eftersom jag

äter Waran tyckte jag det var bäst att

kolla upp detta direkt. Jag fick vänta

länge på undersökningarna som visade

att jag hade en liten men aggressiv tumör i ändtarmen.

Några lymfkörtlar var angripna och cytostatikabehand-

ling inleddes våren 2014. Första perioden gick bra men

sedan fick jag svår hjärtklappning och det kändes som

om hela min kropp var i uppror. För mig som går på

hjärtmediciner var detta extra besvärligt. Jag fick även

andra mycket obehagliga biverkningsproblem direkt

efter varje behandling som satt i ungefär en till två

 veckor varje gång. Det värsta var stickningar i halsen när

jag drack något kallt, jag var tvungen att värma all dryck

dagarna efter cytostatikakurerna. Jag fick också stick-

ningar i fingrarna, händerna domnade och det kändes

som om det satt knölar under fotsulorna. Eftersom jag

var så känslig för allt som var kallt var jag tvungen att ha

handskar på mig när jag skulle ta ut något ur kylskåpet.

Dessutom stack det som nålar i ansiktet när jag var

utomhus vid blåst, jag sluddrade ibland när jag pratade

och ögonlocken ramlade ned och var nästan omöjliga att

lyfta. Ingen mat eller dryck smakade, förutom öl, och jag

hade svårt att äta under lång tid. 

Det var verkligen jätte jobbigt alltihop och jag

önskar att jag hade fått tydligare information om vilka

biverkningar som kunde förekomma. Mina problem

började klinga av ett halvår efter avslutade behandlingar

och idag är jag ok, bortsett från att magen krånglar lite.

Men tankarna på min sjukdomsupplevelse finns kvar i

mitt medvetande. Någon form av rehabilitering, till

exempel bearbetningshjälp, hade varit önskvärt men jag

erbjöds inget sådant alls tyvärr.”

JAG ÖNSKAR ATT JAG HADE FÅTT TYDLIGARE 
INFORMATION OM BIVERKNINGARNA

”

Patienter berättar

Barbro Malm, 65 år, Norrköping. Undersköterska på kvinnokliniken Norrköpings lasarett.
Rektalcancer, diagnos hösten 2013
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JAG HADE VARIT ÖM i magen en tid

och trodde själv först att det var tränings-

värk. Men när smärtan tilltog åkte jag in

akut till Jönköping där doktorn hittade

en knuta. Efter datortomografi och så

småningom coloscopi upptäcktes en tumör. Eftersom jag

inte hade haft några symptom som till exempel blod i

avföringen blev jag ganska chockad efter undersökning-

en där den oengagerade doktorn bara sa ”ta på dig byx-

orna och hämta din man”….Efter en lång och jobbig

väntan på svar fick jag veta att de hade hittat en cancer-

tumör. 

JAG BLEV KALLAD till operation några dagar efter

beskedet och den gick tyvärr inte så bra. De punkterade

ena lungan av misstag och jag fick ligga kvar i elva dagar

med lungdränage. Trots att cancern inte hade spridit sig

ville de för säkerhets skull ge mig cytostatikabehandling.

Under ett halvår åkte jag in till sjukhuset varannan vecka

och jag blev riktigt dålig efter varje behandling- såriga

fötter, svår diarré, domningar och stickningar i händer

och fötter och i ansiktet. En gång fick jag dessutom en

mycket svår allergisk reaktion. Tack vare att jag hade fått

bra information var jag  förberedd på biverkningar.

Tyvärr har jag idag två år senare kvarstående problem i

form stickningar i fötterna och tunga och värkande ben.

Ibland har jag så ont att jag bara gråter och det är väldigt

svårt att orka med mitt jobb. 

JAG HAR GÅTT PÅ sjukgymnastik och har frågat om

jag kan få akupunktur men det känns inte som om man

blir tagen på allvar på Vårdcentralen. Jag hade velat ha

kontakt med onkologen under en längre tid för där hade

de kunskap och förståelse för mina problem. Nu känns

det som om jag bara blev utslängd från allt som har med

min cancersjukdom att göra, men jag hade – och har

fortfarande – behov av rehabilitering. Visst är jag fri från

cancern rent medicinskt men alla tankar kommer ju

långt efteråt vilket gör att jag bland annat sover ganska

dåligt.”

JAG VAR FÖRBEREDD MEN HAR IBLAND 
SÅ ONT ATT JAG BARA GRÅTER

”

Patienter berättar

Diana Virdhage, 49 år, Smålandsstenar. Lokalvårdare på skola.
Tjocktarmscancer, diagnos december 2013.
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DET FINNS EN HEL del man kan göra

för att lindra kvarstående neuropatiska

besvär efter en cancerbehandling.

Samhället borde ha råd att satsa mer på

rehabilitering av cancerpatienter efter-

som vi har allt att vinna på att stötta dem. Hos oss

erbjuder vi anpassad fysisk aktivitet, den som har

 problem med stickningar, domningar och svag balans

är ofta lite rädd för rörelser. Vi har även bäckenbotten-

träning och vattenträning.  Inom onkologin finns det

ett stort intresse för akupunktur idag eftersom mycket

tyder på att akupunktur kan öka blodcirkulationen och

därmed ha en smärtlindrande effekt.  Vi har nyligen

gjort en liten pilotstudie där cancerpatienter som fått

neuropatiska besvär efter behandling med eloxatin fått

akupunktur. I denna  studie uppgav 66 procent att de

upplevt bättre hälsa, färre symptom och mindre smärta

efter nålbehandlingarna. Eftersom det är svårt att avgöra

hur stor placeboeffekten är ska vi nu som en del i ett

större forskningsprojekt gå vidare med en större aku-

punkturstudie med 180 patienter. 

TYVÄRR KÄNNER MÅNGA inte till att man numera

inte behöver remiss från en doktor för att få behand-

ling hos bland annat fysioterapeuter. Det betyder att en

 cancerpatient som har kvarstående besvär efter den

medicinska behandlingen själv har rätt att söka hjälp,

till exempel be om akupunkturbehandlingar, hos

 legitimerade fysioterapeuter i alla landsting i landet. 

Att få rehabilitering efter en cancersjukdom är en

rättighet men de flesta patienter kräver tyvärr inte sin

rätt. Spindeln i nätet är den kontaktsjuksköterska som

alla cancerpatienter ska bli tilldelade och sedan hålla

fast vid. Hon är den som kan identifiera hur sympto-

men ser ut och tipsa om vilken hjälp som finns att få.

För det är mycket viktigt att komma ihåg att

många av besvären är behandlingsbara med hjälp av

daglig och måttligt intensiv fysisk aktivitet, sammanlagt

minst 150 minuter i veckan samt balansträning. 

All motion är bra eftersom blodcirkulationen förbätt-

ras. Även så kallad vardagsmotion där man tar trappor

istället för hiss, går en extra hållplats till bussen etc är

betydelsefull.”

DET KRÄVS INGEN REMISS FÖR 
BEHANDLING HOS FYSIOTERAPEUT

”

Fysioterapeuten

Anna Enblom, Linköping   
Fysioterapeut, med dr, forskar om cancerrehabilitering 

vid Linköpings Universitetssjukhus
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MIN FORSKNING är fokuserad på

neurotoxiska biverkningar vid adjuvant

cytostatikabehandling hos patienter med

kolorektal cancer, med fokus på patient-

perspektivet. 

Samtliga patienter har behandlats med läkemedlet

Oxaliplatin efter operation. I mitt projekt har patienter

graderat och rapporterat neurotoxiska biverkningar och

deras påverkan på dagliga aktiviteter både under och

efter avslutad cytostatikabehandling.

UPPREPADE PATIENTINTERVJUER har också genom-

förts över tid avseende neurotoxiska biverkningar och

hur de påverkar vardagen. Mer än hälften av patienterna

uppgav att de hade neurotoxiska biverkningar ett år efter

avslutad behandling, och samtliga av dessa patienter var i

stor utsträckning påverkade i sina dagliga aktiviteter och

i sitt sociala liv på grund av biverkningarna. Genom att

undvika vissa aktiviteter eller ändra tidigare vanor har de

anpassat sig för att minimera de besvär som uppkommit. 

Ett år efter avslutad behandling har man lärt sig

leva med biverkningarna, de har blivit en del av det dag-

liga livet. Flera patienter beskriver hur de neurotoxiska

biverkningarna har ändrat karaktär och lokalisation över

tid. Efter ett år är domningar och stickningar i benen de

symptom som mest påverkar livskvaliteten. Flera

patient er känner sig ledsna och besvikna eftersom de har

trott att symtomen skulle försvinna efter en tid.

EFTER AVSLUTAD BEHANDLING har de upplevt att

det varit svårt att berätta om dessa symtom, och de har

inte heller vetat vem de ska vända sig till i vården.

Eftersom en stor andel patienter som får Oxaliplatin -

behandling riskerar att utveckla långvariga och ibland

kroniska neurotoxiska symtom, är det viktigt att sjuk -

vården identifierar dessa besvär både under och efter

avslutad cytostatikabehandling. 

Under behandlingen kan dosjusteringar göras för

att minska risken för att kroniska symptom uppkommer

i ett senare skede. 

Resultaten från studierna poängterar vikten av

individanpassad vård för dessa patienter, för att minska

eller undvika kroniska neurotoxiska biverkningar i ett

längre perspektiv.”

VIKTIGT ATT BESVÄREN IDENTIFIERAS
UNDER OCH EFTER BEHANDLINGEN

”

Sjuksköterskan

Jenny Drott, Linköping   Leg. Sjuksköterska, 
forskarstuderande inom omvårdnad
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Målet i sjukvården är hög kvalitet och jämlik vård. 
Som ett stöd till de som möter patient och  när -
stående har 6 regionala cancercentra (RCC) ut -
arbetat vård program för de flesta cancerdiagnoser.

Där beskrivs också rehabilitering. Det finns även
ett övergripande Nationellt vård program för cancer -
rehabilitering 2017 som formulerar rekommenda-
tioner.  

Några utdrag ur det gällande vårdprogrammet:

• Alla patienter med cancer bör under hela vård -

processen vara föremål för  cancerrehabilitering.

Patientens situation och behov av cancerrehabili tering

bör kartläggas i samråd med patienten i enlighet med

rutiner fastställda av verksamhetschefen. 

• Man kan inte räkna med att patienten själv ska ta

ansvar för denna bedömning och efterfråga adekvata

insatser.

Det är inte heller möjligt att patienten kartlägger sina

behov genom att möta företrädare för alla de professio-

ner som är aktuella inom cancerrehabilitering. I stället

bör patienten, läkaren och kontaktsjuksköterskan sam -

råda och utarbeta Min vårdplan i vilken cancerrehabilite-

ring utgör en viktig del. I enlighet med nationella vård-

program och regionala tillämpningar bör därutöver fler

professioner ingå i teamet och bidra på ett reglerat sätt. 

• Alla patienters behov

ska bedömas och nödvänd iga

insatser utan dröjsmål

 erbjudas och följas upp. Varje

med arbetare ansvarar för att

insatserna  utförs i enlighet med

aktuella kunskaper. 

Målet är att medarbetare i cancervård och

patientföreträdare med detta vårdprogram

tillsammans ska kunna agera för bättre

cancer rehabilitering. Den bör i enlighet

med gällande lagstiftning prioriteras

lika högt som den direkta

 cancervården.

• Patienten kan behöva rehabilite-

ring efter av slutad cancerbehand-

ling, och behov kan även uppstå

och/eller förvärras efter avslutad

behandling. Även här behövs riktlinjer för

strukturerad uppföljning och omhändertagande. 

Omvårdnad ingår i praktisk cancerrehabilitering, liksom

i all cancervård. Det kan handla om att i det  dagliga

omvårdnadsarbetet motivera patienten till och informera

om fysisk aktivitet utifrån evidens, eller att sitta ner och

lyssna på en orolig patients berättelse. Det kan även

handla om att sjuksköterskan i samband med ett samtal

NATIONELLA VÅRDPROGRAMMET
FÖR CANCERREHABILITERING
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med patient och/eller närstående bedömt att ytterligare

rehabiliteringsinsatser krävs och att hela cancerteamet

därför bör göra en gemensam bedömning och uppdatera

cancerrehabiliteringsplanen. 

• Omvårdnad i cancervården innebär så ledes alltid ett

moment av rehabilitering, 

Den sjuksköterska som administrerar cancerläke medel

bör ha utbildning som belyser det enskilda läkemedlets

effekter och biverkningar, för att tillsammans med läkaren

kunna lämna adekvat information till patienten. Under

behandlingens gång bör biverkningar monitoreras och

följas upp på ett strukturerat sätt.

Alla patienter som förbereds inför medicinsk onkolo-

gisk behandling ska informeras på ett strukturerat sätt,

muntligt och skriftligt, om behandlingens syfte, genom-

förande och biverkningar, gärna tillsammans med när-

stående.

• Bedömningar av biverkningar, både under och efter

behandlingen, bör i så  stor utsträckning som  möjligt

göras med utgångspunkt i patientens berättelse och

vedertagna mätmetoder. 

Därefter erbjuds omvårdnadsåtgärder följt av utvärde-

ring.

Patienten kan  behöva
 rehabilitering efter avslutad
cancerbehandling, och behov
kan även uppstå och/eller
förvärras efter avslutad
behandling. Även här behövs
riktlinjer för strukturerad
uppföljning och
 omhändertagande.”

Läs mer på https://cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/cancerrehabilitering/



Vad är neurotoxitet? 

Det betyder skadlig kemisk effekt på nerver och/eller

nervsystemet. 

Vad är neuropati? 

Det betyder egentligen sjukdom/lidande i nervsystemet.

Det har ibland (felaktigt) uppfattats som nervsmärta

men det heter egentligen neuralgi.

Vad orsakar neuropatiska besvär? 

Ett exempel är blyförgiftning. Diabetes och alkohol -

överkonsumtion hör också till orsakerna. Nyare  exempel

är några grupper av cytostatika- till exempel taxaner,

oxaliplatin, fluoropyrimidin, eloxatin och  vincalkaloider

samt nya läkemedel mot tuberkulos. 

Varför orsakar de denna typ av biverkningar? 

När man utvecklar läkemedel som bromsar tillväxten

eller dödar cancerceller är det ofta små skillnader mellan

cancerceller och normala celler som utnyttjas, till exem-

pel att cancerceller delar sig oftare och växer snabbare.

Men det drabbar även friska celler; därav bieffekter på

till exempel blodbildningen eller håret. 

De läkemedel som har nervskadande effekter

påverkar viktiga delar av cellernas fabriker och trans-

portsystem: mikrotubuli, oxidativa processer, trans -

porten av joner över cellmembran med mera. Vissa av

dessa funktioner är rikligt förekommande i nervceller

och avgörande för deras funktion.

Vilka cancerpatienter är drabbade? 

Eftersom det handlar om flera olika typer av cytostatika,

som har visat sig ha mycket bra effekt och bidrar till

långtidsöverlevnad (tillfrisknande) av stora grupper av

cancersjukdomar, drabbas många. 

Det gäller bland annat patienter med tarmcancer,

äggstockscancer, bröstcancer, hematologiska maligna

sjukdomar, testikelcancer. En aktuelll enkätstudie har

visat att cirka 20 procent av tarmcancerpatienter som

behandlats med oxaliplatin har kvarstående biverkningar.

Löper vissa människor extra stor risk att drabbas? 

Ja, den som tidigare har haft neuropatibesvär har högre

risk. Det kan finnas genetiska skillnader med större eller

mindre risk för neurotoxiska besvär.

Bör man testas genetiskt inför en cancerbehandling? 

Inte för närvarande, men det kan bli aktuellt i framtiden.

Aktuell forskning om 

cytostatikarelaterade biverkningar? 

Det pågår en hel del forskning både i Sverige och

 utomlands. Exempel är ett planerat doktorandprojekt

i Jönköping om taxaner och neurotoxitet. 

Det planeras även genetiska studier och det pågår

en studie där man undersöker om substansen calmanga-

fodipir skulle kunna minska neuropati orsakad av läke-

medlet eloxatin. I Linköping planeras en studie om aku-

punktur som möjlig metod för att lindra besvären.
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Kan dossänkning minska besvären?

Man vet inte detta säkert idag, men det finns teorier om

att dossänkning under pågående behandling kan minska

besvären.

Hur kan dessa besvär yttra sig?

De vanligaste neuropatiska besvären är stickningar och

domningar i händer och fötter. Stark och smärtsam

köldkänslighet, stickningar i munnen och i ansiktet vid

blåst, värk i benen, sluddrande tal med mera.

När brukar de börja?

Besvären brukar börja direkt efter första cytostatika -

kuren och klingar i allmänhet av efter någon vecka för

att sedan återkomma vid varje behandling. 

Det finns inga studier som visar hur många som

har kvarstående biverkningar långt efter avslutad

behandling.

Finns det läkemedel som kan förhindra/lindra?

Nej, det finns inga sådana läkemedel idag men forskning

pågår. Det finns en teori om att man skulle kunna använ-

da trånga handskar under cytostatikabehandlingen för att

minska blodflödet, enligt samma princip som kylmössa.

Vad ska man säga till doktorn? Kan man be

 behandlande läkare att se över doseringen?

Man bör alltid rapportera alla slags biverkningar i

 samband med cytostatikabehandlingen. Om man tror att 

en ändring i doseringen skulle kunna lindra kan man 

diskutera detta med ansvarig doktor.

Hur kräver man sin rätt att få rehabilitering? 

Vem har ansvar för detta?

Alla cancerpatienter har rätt till rehabilitering. Det ska

finnas med i den vårdplan som görs i samband med

diagnosen (se text om nya vårdprogrammet för cancer-

rehabilitering). Efter avslutad onkologisk behandling är

primärvården ansvarig för all form av rehabilitering.

Kontaktsjuksköterskan ska vara spindeln i nätet som

hjälper till att förmedla rehabkontakter.

Vilken typ av rehabiliitering kan lindra besvären? 

Fysioterapeuter kan hjälpa till med mycket och idag

behövs ingen remiss för att boka besök. De kan bland

annat behandla med hjälp av anpassad fysisk aktivitet,

träning i varmvattenbassäng, balansträning, TNS, val av

rätt sorts skor, akupunktur med mera. Man har också

rätt att få hjälp av kurator, psykolog, logoped och arbets-

terapeut. Det är primärvårdens skyldighet att tillhanda-

hålla all slags rehabilitering för cancerpatienter efter

behandlingsperioden.

Det man kan göra själv förutom att röra på sig

regelbundet är att använda värmekuddar, varma sockar

med mera.
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Detta är några av de problem som kan uppstå

under och efter en behandling med så kallade

moderna cytostatika – mycket effektiva cancer -

läkemedel som idag används vid en rad olika

cancersjukdomar – bröstcancer, grovtarms cancer,

testikelcancer och flera former av blodcancer.

Symtomen som kallas neurotoxiska bi -

verkningar – eller på fackspråk CIPN (Cytostatika-

Inducerad Perifer Neuropati) – drabbar mellan 70

och 90 procent av alla cancerpatienter som

behandlas med läkemedelsgrupperna taxaner,

platinumderivat, vincaalkoider med flera. 

De ovan nämnda mycket vanliga

neurologiska besvären orsakas av att dessa

läkemedel, som markant förlänger överlevnaden

vid cancersjukdom, har en oönskad påverkan på

kroppens nervbanor. 

Hos vissa patienter klingar besvären av efter

en tid, hos andra blir de kvarstående och påverkar

livskvaliteten för lång tid.

I den här skriften som förklarar vad cyto-

sta tikaorsakad neuropati är och hur vården kan

hjälpa till med rehabilitering berättar sex cancer -

patienter om sina upplevelser. Vår förhoppning

är att vården ska bli bättre på att uppmärksamma

och informera om dessa vanliga neurologiska sido -

effekter – och att drabbade cancerpatienter ska

erbjudas rehab ilitering som kan lindra besvären.

www.sthlmslanscancerpatienter.se

Domningar, myrkrypningar, smärtor och stickningar 

i händer och fötter, balansproblem, känselbortfall, 

ökad köld- och värmekänslighet, 

svidande hudsmärta, muskelsvaghet, nervsmärta.


