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KAPITEL 1 

Sammanfattning 

Kapitel  Huvudbudskap Evidensgrad  

Bakgrund Ovanlig malignitet men stigande incidens ++++ 

HPV-infektion är en viktig etiologisk faktor. ++++ 

Primär prevention HPV-vaccination kommer sannolikt att reducera incidensen 
av analcancer på sikt. 

+ 

Screening Screening av riskpopulationer kan övervägas. + 

Symtom och tidig 
utredning 

Vid anala symtom: klinisk undersökning (inspektion, 
rektalpalpation och palpation av ljumskar).  

+ 

Vid misstänkt analcancer: prokto-rektoskopi med px. + 

Diagnostik Fastställande av sjukdomsutbredning är avgörande för beslut 
om rätt behandling. 

++ 

Vid nyupptäckt analcancer rekommenderas MRT av lilla 
bäckenet och PET-DT torax-buk. 

+++ 

Utredningen ska utmynna i en stadieindelning enligt TNM. ++ 

Patologi Skivepitelcancer är den vanligaste typen av malignitet i 
analregionen. 

++++ 

Indelning i olika subtyper har dålig reproducerbarhet och 
rekommenderas ej. 

++ 

Immunhistokemisk färgning för p16 rekommenderas. ++ 

Multidisciplinär 
konferens (MDK) 

Alla fall av nydiagnostiserad analcancer och alla återfall bör 
diskuteras på nationell MDK. 

+ 

Primär kurativt 
syftande 
behandling 

Vid lokaliserad analcancer är strålbehandling i kombination 
med cytostatika (5-FU och mitomycin C = FUMI) 
förstahandsvalet.  

++++ 

Slutdosen till primärtumör styrs av stadium: 54 Gy till tumörer 
< 4 cm och 58 Gy till tumörer > 4 cm eller vid 
lymfkörtelmetastasering.  

+++ 

Planerad lymfkörtelbestrålning bör ges.  +++ 

Strålbehandlingen bör ges med IMRT- eller VMAT-teknik för 
att reducera stråldos till normalvävnad.  

+++ 
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Kapitel  Huvudbudskap Evidensgrad  

Primär kurativt 
syftande 
behandling, forts. 

Strålbehandlingen ges med 1,8–2,0 Gy per fraktion, 
alternativt med simultant integrerad boost. 

++ 

Paus under strålbehandlingen bör undvikas. ++ 

Akuta biverkningar är ofta uttalade och behöver kontrolleras 
varje vecka under behandlingen. 

++ 

Primär kirurgi kan vara acceptabelt vid små perianala 
tumörer, men vid tveksam radikalitet rekommenderas 
kompletterande radiokemoterapi (kombinerad cytostatika- 
och strålbehandling). 

+++ 

Behandling av 
kvarvarande 
sjukdom eller 
återfall 

Vid resttumör eller lokalt återfall bör salvagekirurgi om möjligt 
utföras. 

+++ 

Salvagekirurgi av analcancer efter strålbehandling är ofta 
tekniskt komplicerad, och kräver ett erfaret team med 
kompetens att utföra bäckenexentration och plastikkirurgisk 
rekonstruktion. 

++ 

Vid begränsad metastasering till lever eller lungor bör 
metastaskirurgi övervägas. 

+ 

Som palliativ cytostatikabehandling av metastaserad 
analcancer rekommenderas i första hand 
karboplatin/paklitaxel. 

+++ 

Understödjande 
vård och 
seneffekter 

För att patienten ska kunna genomgå optimal onkologisk 
behandling krävs omedelbart insatta åtgärder för god 
symtomkontroll, främst riktade mot smärta och 
avföringsrubbningar. 

++ 

Seneffekter efter behandling är vanliga och kan påverka 
livskvaliteten negativt. 

++ 

Vid analinkontinens eller kroniska diarréer efter behandling 
rekommenderas tarmreglerande medel såsom fiberpreparat 
och loperamid. 

++ 

För att förebygga sammanväxningar i vagina 
rekommenderas vaginaldilatator. 

+ 

Premenopausala kvinnor bör erbjudas hormonsubstitution vid 
strålinducerad menopaus. 

++ 

Strålbehandling av bäckenskelett kan leda till 
insufficiensfrakturer 

++ 
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Kapitel  Huvudbudskap Evidensgrad  

Uppföljning efter 
onkologisk primär-
behandling 

Det kan ta upp till 6 månader efter avslutad radiokemoterapi 
innan remissionsstatus kan fastställas. 

++ 

Responsbedömningen är huvudsakligen klinisk, vilket kräver 
stor erfarenhet. Högsta möjliga läkarkontinuitet bör 
eftersträvas. 

+ 

Vid responsbedömning rekommenderas PET-DT och/eller 
MRT lilla bäckenet 3–6 månader efter avslutad 
radiokemoterapi, åtminstone vid icke-palpabel lymfkörtel-
metastasering eller lokalt avancerad primärtumör. 

++ 

Misstänkt resttumör eller återfall ska alltid biopsiverifieras 
innan salvagekirurgi aktualiseras. 

++ 

För patienter som gått i komplett remission rekommenderas 
uppföljning i 5 år, för att upptäcka återfall och registrera 
seneffekter. 

+ 

Vid T3–4/N+ rekommenderas DT torax-buk efter 1 år, ev. 
också efter 2 och 3 år. Vid mindre tumörer rekommenderas 
endast kliniska kontroller. 

+ 

Uppföljning efter 
kirurgi 

Efter salvagekirurgi för resttumör eller lokalt återfall och efter 
metastaskirurgi rekommenderas DT torax-buk vid 6, 12, 24 
och 36 månader. 

+ 
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KAPITEL 2 

Inledning 

2.1 Vårdprogrammets giltighetsområde 

Vårdprogrammet riktar sig framför allt till personal inom hälso- och sjukvård som möter 
patienter med analcancer – före, under eller efter behandling. 

Med analcancer avses skivepitelcancer i analregionen, innefattande analkanalen, distala rektum 
och perianalt (definierat som området inom 5 cm radie runt analöppningen). Vårdprogrammet 
innefattar invasiv skivepitelcancer och anal intraepitelial neoplasi (AIN) av skivepiteltyp, med 
följande ICD-10-koder: 

 C21.0–21.9, invasiv skivepitelcancer (M80703) 

 D01.3, låggradig AIN (M74007) och höggradig AIN (M80702) 
 

Detta vårdprogram omfattar inte tumörer i analregionen med annan histologi, såsom melanom, 
småcellig cancer, adenokarcinom eller Mb Paget. För dessa diagnoser hänvisas till andra 
vårdprogram och riktlinjedokument. 

2.2 Förändringar jämfört med tidigare version 
Det första nationella vårdprogrammet för analcancer i Sverige publicerades 2017. Detta är den 
första uppdaterade versionen, som inte innehåller några större förändringar.  

Huvudsakliga förändringar i denna version är  

 Byte från TNM 7 till TNM 8 

 Svarsmall för radiologi införs 

 Smärre justeringar i targetbeskrivningen vid strålbehandling 

 Ny rekommenderad cytostatikaregim som förstahandsval vid metastaserad sjukdom 

2.3 Standardiserat vårdförlopp 

För analcancer finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, gällande från och med år 2017.  

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade 
vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras och inom vilka tidsgränser, medan 
vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det 
standardiserade vårdförloppet. 

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan 
också läsas i sin helhet i Kunskapsbanken 
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/analcancer/vardforlopp/. 

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/analcancer/vardforlopp/
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2.4 Lagstöd 

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den anger att 
målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen 
samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God 
vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, 
patientfokuserad, effektiv och jämlik. Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården 
ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar 
följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen.  

Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om 
bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt 
information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap. 1–2 § 
patientlagen). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda fast vårdkontakt och information om 
möjlighet till ny medicinsk bedömning, även inom en annan region. Vårdgivaren ska också 
informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad 
öppenvård. Enligt det s.k. patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om 
patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar 
vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, t.ex. hur och när 
ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan.  

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt och 
åtgärder inom vissa tider. De standardiserade vårdförlopp som RCC har tagit fram och som 
regionerna har beslutat att följa anger kortare väntetider som dock inte är en del av vårdgarantin. 

I hälso- och sjukvårdslagen anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att 
beakta barn som närstående och ge dem information, råd och stöd (5 kap. 7 §). 

2.5 Evidensgradering 

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska 
alla ingående studier tabelleras och värderas. Av utrymmesskäl har detta endast gjorts för ett fåtal 
av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela 
vårdprogrammet. Noteras bör att flera av slutsatserna och rekommendationerna i faktarutorna 
utgörs av mer eller mindre självklara påståenden där GRADE egentligen inte är applicerbart, 
varför graderingen måste tolkas med försiktighet. 

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande: 

 Starkt vetenskapligt underlag (++++)  
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad 
bedömning. 

 Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++)  
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande 
faktorer vid en samlad bedömning. 

 Begränsat vetenskapligt underlag (++)  
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad 
bedömning. 
 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/planerad_vard_utomlands
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2010349-om-vardg_sfs-2010-349/
https://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/
https://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/
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 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. 

Läs mer om systemet här: 
http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel10.pdf 

  

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel10.pdf
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KAPITEL 3 

Mål med vårdprogrammet 

Det övergripande målet med vårdprogrammet är att patienter som insjuknar i analcancer ska få 
bästa möjliga omhändertagande, oavsett bostadsort eller socioekonomiska förutsättningar. Det 
innefattar behandling med största möjliga chans till bot när sådan är möjlig, bästa möjliga lindring 
när bot inte är möjlig och högsta möjliga livskvalitet före, under och efter behandling.  

Vår målsättning är att vårdprogrammet ska vara ett användbart hjälpmedel för all 
sjukvårdspersonal i kontakt med patienter som har misstänkt eller konstaterad analcancer. 
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KAPITEL 4 

Incidens, riskfaktorer och 
prognos 

Sammanfattning 

 Sjukdomen är ovanlig men incidensen stiger.  
(Evidensgrad ++++) 
 

 HPV-infektion är en viktig etiologisk faktor. 
(Evidensgrad ++++) 

 

Analcancer är en ovanlig sjukdom som utgör cirka 1–2 % av alla tumörer i mag-tarmkanalen. 
Incidensen är dock i stigande i bl.a. USA, Storbritannien och Skandinavien. I Sverige insjuknar nu 
uppemot 200 patienter årligen i analcancer (figur 1 och 2).  
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Den vanligaste typen av analcancer är av skivepiteltyp och utgår då från celler i analkanalen eller 
omedelbart runt anus (till skillnad från ändtarmscancer som utgår från körtelepitel). Liksom vid 
livmoderhalscancer har humant papillomvirus (HPV), i synnerhet subtyperna HPV 16 och 18, en 
central roll i utvecklingsprocessen från normal skivepitelcell till manifest analcancer. Värdrespons 
efter HPV-infektion med integration av virus-dna är nödvändigt men inte tillräckligt för att få en 
malign transformation av skivepitelcellerna. Utvecklingsprocessen mot cancer kan gå via 
premaligna förändringar vilka benämns anal intraepitelial neoplasi (AIN) som graderas som låg- 
eller höggradiga beroende på växtdjupet. Det är ytterst svårt att bedöma risken för utveckling 
från AIN till manifest cancer. 

Sannolikt finns flera samverkande faktorer bakom den observerade incidensökningen. 
Epidemiologiska studier har visat att kvinnligt kön, rökning, många sexualpartner, analsex, 
immunsuppression – inklusive recipienter av solida transplantat, och vissa autoimmuna 
sjukdomstillstånd är associerade med ökad risk för att utveckla analcancer. Påtagligt förhöjd risk 
har observerats hos hivpositiva individer; bland dem som ådragit sig infektionen genom 
intravenöst missbruk ses en liten till måttlig riskökning medan riskökningen är mycket stor i 
gruppen män som har sex med män (MSM) och som fått infektionen på så sätt. Data indikerar 
också att risken för utveckling från AIN till manifest cancer är högre och progressionen går 
snabbare hos hivpositiva individer. Sannolikt leder aktiv hivbehandling (Highly Active Anti-
Retroviral Therapy – HAART) till reduktion av denna ökade risk. Medianåldern i hela gruppen 
patienter som diagnostiseras med analcancer är 65 år, medan den är betydligt lägre bland 
hivpositiva.  

Traditionellt behandlades analcancer med kirurgi, men studier från 1970- och 1980-talet visade att 
en stor andel av patienterna kan bli tumörfria genom en kombination av strålbehandling och 
cytostatika. Kirurgi innebär som regel en stor operation och resulterar i permanent stomi, och det 
görs i dag endast vid uteblivet behandlingssvar eller lokalt återfall av tumören. Omkring 25–30 % 
av patienterna behöver dock opereras någon gång under behandlingsförloppet. Överlevnaden vid 
lokaliserad analcancer kan betraktas som god: 5-årsöverlevnaden vid tidig cancer (T1–2N0) är 
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70–80 % och vid lokalt avancerad tumör (T3–4/N+) 60–70%. Många får dock både kort- och 
långsiktiga biverkningar av behandlingen, såsom nedsatt tarm-, urin- och sexualfunktion. 
Prognosen vid fjärrmetastaserad analcancer (M1) är betydligt sämre, med en 5-årsöverlevnad på 
<20 %.  
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KAPITEL 5 

Anatomi 

Analkanalen kan definieras på en rad olika sätt men en användbar klinisk definition är området 
mellan anorektala ringen och intersfinkteriska fåran [1-3]. Båda dessa landmärken är palpabla och 
identifierbara. Analkanalens längd varierar men brukar anges som 4–5 cm. Histologin är inte 
enhetlig. Mest proximalt finner man ett körtelepitel som är närmast identiskt med det som finns i 
rektum. Linea dentata går att se endoskopiskt och markerar övergången från körtel- till skivepitel. 
Ett område som sträcker sig 1,0–1,5 cm proximalt om linea dentata byggs upp av ett 
övergångsepitel där såväl körtel- som skivepitelceller kan påträffas, liksom celler med ett mer 
urotelcellsliknande utseende. Detta område kallas ofta anala transitionszonen och i det kan också 
andra celltyper såsom melanocyter och neuroendokrina celler påträffas. Distalt om linea dentata 
består epitelet huvudsakligen av oförhornat skivepitel, vilket ungefär i höjd med intersfinkteriska 
fåran övergår till ett keratiniserat skivepitel. Där finns också behåring och apokrina körtlar. 

Analkanalen omsluts av sfinkterapparaten som byggs upp av två lager – interna respektive 
externa analsfinktern (figur 3). Blodförsörjningen till analkanalen kommer huvudsakligen från 
grenar till a. iliaca interna och a. pudendalis interna med motsvarande venösa avflöde. 
Lymfdränage från analkanalen kan löpa i olika riktningar, men oftast anges att den perianala 
regionen och den mest distala delen av analkanalen dräneras till ljumskarna. Området mellan linea 
dentata och intersfinkteriska fåran dräneras både mot ljumskarna, mot körtlar kring iliaca interna 
och mot obturatoriuslogen. Analkanalens övre del och rektum dräneras huvudsakligen till körtlar 
längs a. rectalis superior och vidare upp mot a. mesenterica inferior. Viktigt att notera är att 
intramurala lymfkärl i såväl rektum som analkanal kan dräneras till körtlar i mesorektum. 

Figur 3. Analkanalens anatomi 
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KAPITEL 6 

Primärprevention 

Sammanfattning 

HPV-vaccin kommer sannolikt att reducera incidensen av analcancer på sikt. 
(Evidensgrad +) 

 

Ett vaccinationsprogram mot HPV initierades för flickor och kvinnor i Sverige 2010. Syftet är i 
första hand att minska risken för cervixcancer, men man kan även förvänta sig en gynnsam effekt 
på incidensen av andra HPV-associerade cancerformer, såsom analcancer [4]. Eftersom 
medianåldern för insjuknande i analcancer är 65 år kommer det rimligen att dröja flera decennier 
innan en sådan effekt kan observeras. 

Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten beslöt regeringen 2019 att inkludera även 
pojkar i HPV-vaccinationsprogrammet. Att vaccinera pojkar mot HPV beräknas kunna påbörjas 
under hösten 2020. Detta kommer sannolikt leda till ytterligare reduktion av 
analcancerincidensen på sikt.  
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KAPITEL 7 

Screening 

Sammanfattning 

Screening kan övervägas i högriskpopulationer. 
(Evidensgrad +) 

 

Någon organiserad eller strukturerad screening för analcancer pågår inte i Sverige i dag. Eftersom 
sjukdomen är ovanlig är det knappast aktuellt med screeningaktiviteter som omfattar hela 
populationen, men det finns delpopulationer där screening kan övervägas. 

AIN graderas som låg- eller höggradig beroende på hur stor del av epitellagret som är engagerat 
av neoplasin. Förekomst av AIN tycks vara ovanligt i normalpopulationen men diagnostiseras 
oftare i vissa riskpopulationer. Hivpositiva MSM är en klar riskgrupp men även hivnegativa MSM 
och hivpositiva icke-MSM; i synnerhet kvinnor med anamnes på tidigare HPV-associerad genital 
neoplasi har en ökad risk. Även andra immunsupprimerade patienter kan ha ökad risk, till 
exempel recipienter av solida transplantat. Det är ofullständigt känt hur stor risken för malign 
transformation är vid höggradig AIN, men uppskattningsvis är den ungefär densamma som 
risken för att intraepitelial neoplasi grad III i cervix ska utvecklas till cervixcancer. Sannolikt är 
risken för malign transformation också relaterad till vilken population man tillhör, där personer 
med hiv eller annan immunsuppression har en ökad risk att utveckla invasiv cancer. 

Screeningprogram för olika riskpopulationer har föreslagits, och vid en internationell utblick 
noteras att screeningverksamhet finns etablerad på vissa platser [5]. Screening kan ske genom anal 
borstcytologi och, vid positivt fynd, anoskopi med riktade biopsier. Ingen randomiserad 
kontrollerad studie har visat fördelar med screening av riskpopulationer, men introduktion kan 
ändå övervägas i Sverige. I väntan på detta är det dock av största vikt att personer i 
riskpopulationer erbjuds tidig remiss till utredande enhet vid minsta misstanke om analcancer.  
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KAPITEL 8 

Symtom och tidig utredning 

Sammanfattning 

 Vid anala symtom: klinisk undersökning (inspektion, rektalpalpation och palpation av 
ljumskar).  
(Evidensgrad +) 

 Vid misstänkt analcancer: proktorektoskopi med px.  
(Evidensgrad +) 

8.1. Symtom och kliniska fynd 

Symtom som bör leda till en noggrann bedömning av analkanalen:  

 Nytillkommen knöl/förändring analt och eller i ljumskar. 

 Anal smärta. 

 Anala sår och fissurer. 

 Atypiska eller tätt återkommande perianala abscesser. 

 Blod i avföringen.  

 Nytillkomna trängningar till avföring och/eller läckage. 
 
Symtomatologin vid analcancer är svårvärderad på grund av diffusa symtom som ofta liknar 
vanliga anala tillstånd, såsom hemorrojder, fissurer och inkontinens.  

Det förekommer att analcancer är ett överraskningsfynd vid patologisk analys av borttagen polyp 
eller skinnflik perianalt. 

8.2. Initial utredning av misstänkt analcancer 

Vid misstanke om analcancer ska följande utföras (oftast i primärvården): 

 Anamnes inklusive identifiering av riskgrupper (se kapitel 7). 

 Inspektion av analregionen. 

 Rektalpalpation. 

 Palpation av ljumskar. 

 Om möjligt rektoskopi. 
 

Vid rimlig misstanke om benignt symptomgivande tillstånd bör lämplig behandling initieras och 
patienten följas upp inom 4 veckor för utvärdering. Vid kvarstående oförändrade besvär, trots 
adekvat behandling, bör patienten remitteras till kirurg. Sedan 2017 finns ett standardiserat 
vårdförlopp för analcancer (avsnitt 2.3). Remisser på patienter där välgrundad misstanke om 
analcancer föreligger bör därför märkas SVF (standardiserat vårdförlopp) för att på skynda 
handläggningen.  
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KAPITEL 9 

Klinisk diagnostik 

9.1. Bedömning på kirurg- eller onkologklinik 

Sammanfattning 

Fastställande av sjukdomsutbredning är avgörande för beslut om rätt behandling.  
(Evidensgrad ++) 

 

Följande kliniska undersökningar bör göras och observationer noteras i journalen: 

 Perianal inspektion 
- Tumörförändring inom 5 cm från anus 
- Sår 

 

 Rektalpalpation 
- Palpabel tumör i analkanalen 
- Tumörens storlek (ange största diameter) 
- Tumörens lokalisation (framåt, bakåt, höger, vänster, avstånd från anus) 
- Andel av omkretsen som är engagerad 
- Tumörens relation till omgivande vävnad eller organ (fixation) 

 

 Palpation av lymfkörtlar i ljumskar 
 

 Proktoskopi 
- Kompletterande bedömning av palpationsfynd 

 

 Rektoskopi 
- Utesluta genes till symtom högre upp i rektum 

 
Klinisk primärundersökning på en kirurg- eller onkologklinik kan med fördel göras 
multidisciplinärt (kirurg och onkolog) för att fastställa den kliniska grunden för 
behandlingsbeslutet. Denna primärundersökning bör innefatta en bedömning av analkanalen och 
hos kvinnor även en gynekologisk undersökning för bedömning av vagina och cervix med 
avseende på andra premaligna och maligna HPV-relaterade förändringar. Det är viktigt att 
tumörstatus beskrivs noggrant, beträffande storlek, lokalisation och förhållande till linea dentata. 
Som hjälpmedel vid targetritningen inför strålbehandling kan man med fördel rita in tumören i 
nedanstående schablon och fotografera perianala tumörer.  
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Figur 4. Schablon där primärtumör kan ritas in. 

 

 

Om smärtan gör att en klinisk undersökning inte går att genomföra i vaket tillstånd ska 
undersökningen utföras i narkos med beredskap för biopsi. 

Vid biopsiverifierad analcancer bör patienten erbjudas hivtest och utredas med 
magnetkameraundersökning (MRT) och PET-DT. Därefter diskuteras patienten på en 
multidisciplinär konferens (MDK), för att fastställa en behandlingsrekommendation. 

9.2. Radiologisk diagnostik 

Sammanfattning 

Vid nyupptäckt analcancer rekommenderas MRT lilla bäckenet och PET-DT torax-buk.  
(Evidensgrad +++) 

 
Vid biopsiverifierad analcancer görs en MRT lilla bäckenet för att kartlägga lokal 
tumörutbredning. Principerna för innehållet i MRT-undersökningen vad avser 
pulssekvensinnehåll är desamma som vid rektalcancer (figur 5). Viktigt är att hela analkanalen 
inkluderas med god marginal, både transversella, sagitella och vinklade sekvenser. MRT-
undersökningen för kartläggning av lokal tumörutbredning bör beskrivas med utgångspunkt i 
TNM-klassifikationen av anal (eller perianal) cancer (tabell 1), vilken skiljer sig från TNM-
klassifikationen vid rektalcancer. Om MRT inte kan utföras, till exempel på grund av 
kontraindicerande inopererade implantat, kan endoanalt ultraljud övervägas. 

En standardiserad svarsmall för den radiologiska bedömningen har framtagits, som ett 
hjälpmedel vid TNM-klassning. Mallen återfinns på Svensk Förening för Medicinsk Radiologis 
hemsida (http://www.sfmr.se/sidor/riktlinjer/). 
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Figur 5. MRT vid analcancer. Vinklingar och sekvenser.  

  

  

 

Diffusionsviktad sekvens (DWI) används bäst för tumörer som är svårbedömda på de ordinarie 
T2-viktade sekvenserna och för detektion av små analtumörer. Lämpligen vinklas DWI 
sekvensen perpendikulärt mot analkanalens längsaxel, med 3-4 mm snitt-tjocklek och hög 
upplösning.  Användning av b-värde 50-100 och 800-1000 för beräkning av ADC-map är att 
föredra. Ett alternativ vid svårbedömda fall kan vara en kontrastserie med högupplöst 3D T1-
viktat gradienteko med fettsuppression som också kan bidra till bättre avgränsning av 
analtumören, då patologisk uppladdning ofta ses i dessa tumörer. 
 

Redan i primärutredningen bör man, utöver MRT, även utföra 18F-FDG-PET-DT (PET-DT) 
helkropp för att bedöma förekomst av fjärrmetastaser och lymfkörtlar i ljumskar, längs iliacakärl 
och i retroperitoneum. PET-DT ersätter då separat DT-undersökning.  

I majoriteten av fallen med analcancer (98 %) ses en förhöjd metabolism av 18F-FDG [6, 7]. 
PET-DT har högre känslighet än DT för upptäckt av levermetastaser av analcancer [7-11], och i 
cirka 30 % av fallen ändras tumörstadium efter PET-DT jämfört med konventionell utredning 
med DT [8]. DT-undersökningen i samband med PET ska vara av högsta möjliga diagnostiska 
kvalitet, bör inkludera intravenös (och eventuellt peroral) kontrast och om möjligt inkludera 
undersökning av torax i full inspiration, bl.a. för att identifiera lungmetastaser som är alltför små 
för att upptäcka med PET. Om patienten genomgått DT torax-buk inom 4 veckor görs vanligen 
lågdos-DT i samband med PET. En korrekt stadieindelning är av yttersta vikt för att optimera 
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strålbehandlingen, för att alla tumörmanifestationer ska få tillräcklig stråldos och för att reducera 
dosen till normalvävnad, vilket minskar risken för biverkningar [8, 9, 12, 13]. 

Såväl European Society for Medical Oncology (ESMO) som National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN) rekommenderar PET-DT vid primärutredningen av analcancer [7, 14]. Om 
diagnostisk PET-DT inte kan utföras inom rimlig tid görs DT torax-buk i primärutredningen. 
PET med lågdos-DT bör då utföras inför dosplanering.  

Om PET-DT visar levermetastaser som ser ut att potentiellt vara resektabla, bör utredningen 
kompletteras med MRT av levern med leverspecifikt kontrastmedel. MRT är bättre än PET-DT 
på att detektera levermetastaser som är < 1 cm.  

För adenokarcinom i rektum finns riktlinjer där morfologiska kriterier vid MRT används för att 
avgöra om det finns metastas eller inte i en lymfkörtel. Dessa kriterier är inte validerade eller 
direkt tillämpbara för skivepitelcancer i analkanalen. För analcancer saknas ännu motsvarande 
evidens som vid rektalcancer. Hittills har de kriterier för lymfkörtelmetastas som tillämpats och 
som utgör grunden för nuvarande rekommendation baserats på 1) storlek (DT, MRT), 2) 
lokalisation (DT, MRT, PET-DT) och hypermetabolism (PET-DT) enligt följande [15]:  

 Korta axel-diameter större än 1 cm för mesorektala lymfkörtlar och 1,5 cm för andra 
lymfkörtlar (DT, MRT) 

 Fynd såsom tydlig heterogenitet, nekros i lymfkörtel, oregelbundna konturer och stark 
kontrastmedelsuppladdning är utöver storlek fynd som indikerar misstanke om metastas 
(DT, MRT). 

 Allt över normalt förväntat upptag av FDG i lymfkörtel betraktas som metastasmisstänkt. 
Dock får man beakta att hypermetabola körtlar även kan ha inflammatorisk/infektiös 
genes, då FDG inte är tumörspecifikt. Om klinisk undersökning och MRT anger oklart 
lymfkörtelstatus avgör PET-DT om en lymfkörtel ska tolkas som normal eller patologisk.  

 

En tidigare metaanalys [16] har trots betydande heterogenitet mellan studier pekat på en betydligt 
högre känslighet för PET-DT jämfört med konventionell avbildning med enbart DT för att 
upptäcka lymfkörtelmetastasering.  

Utifrån ett behandlingsperspektiv är det slutligen en strålonkolog som, i samråd med medicinsk 
onkolog, beslutar om en enskild lymfkörtel ska ges adjuvant stråldos eller stråldos som vid 
lymfkörtelmetastas. För ett sådant beslut kan förutom den radiologiska diagnostiken även kliniska 
faktorer såsom samsjuklighet och anatomiska förutsättningar vägas in. 

9.2.1. Bedömning av behandlingssvar/påvisande av resttumör  

Studier har visat att 18F-FDG-PET-DT redan 12 dagar efter radiokemoterapi kan skilja mellan 
gott, måttligt eller uteblivet svar på behandling, vilket har studerats vid radiokemoterapi av 
rektalcancer [17, 18]. Dock finns en risk att tidig PET-DT kan ge såväl falskt negativa (på grund 
av undertryckt metabolism av cytostatikan) som falskt positiva (på grund av strålreaktion) fynd. 
Uppföljning efter 3 månader har ett högre prediktivt värde för förekomst av resttumör [19]. På 
många håll i Sverige görs numera rutinmässigt en PET-DT som uppföljning efter 
radiokemoterapin. I vilken utsträckning denna undersökning påverkar handläggningen eller 
förbättrar överlevnaden är dock oklart [20], och detta behöver studeras ytterligare.  

Erfarenheten av att använda MRT lilla bäckenet för responsbedömning är mycket begränsad. 
Kunskapen baseras på enstaka retrospektiva studier. Tidig utvärdering med MRT 6–8 veckor 
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efter behandling har lågt prediktivt värde [21], medan en engelsk studie [22] visade att man med 
hjälp av MRT efter 3 och 6 månader relativt väl kunde prediktera tidigt lokalt återfall. DWI och 
kontrastserie kan vara av värde i denna situation men bedömningen kan vara vansklig. Ytterligare 
studier behövs för att klarlägga MRT:s roll vid responsutvärdering efter radiokemoterapi av 
analcancer, inkluderande även dynamiska och diffusionsviktade bildtekniker.  

Några studier som jämför MRT och PET-DT vid responsutvärdering finns inte. Internationella 
riktlinjer ger för närvarande ingen tydlig vägledning i denna fråga. För rekommendationer, se 
avsnitt 17.5.1.2. 

9.3. TNM-klassifikation 

Sammanfattning 

Utredningen ska utmynna i en stadieindelning enligt TNM. 
(Evidensgrad ++) 

 

Den kliniska och radiologiska utredningen ska utmynna i att tumören stadieindelas enligt TNM 
(tabell 1 och figur 6). Vi har tidigare använt TNM7 (tabell 1a) men kommer att byta till TNM8 
(tabell 1b) den 1 januari 2020. Notera dock att de uppgifter som ska matas in i kvalitetsregistret 
framöver kommer att leda till att stadium anges både enligt TNM7 och TNM8, för att möjliggöra 
jämförelser med tidigare årskohorter. 

Tabell 1a. Stadieindelning av analcancer enligt TNM (UICC), version 7 (2009). 

Primärtumör (T) 

Tx Primärtumör kan inte bedömas 

T0 Ingen påvisbar primärtumör 

Tis Karcinom in situ, höggradig AIN 

T1 Tumör ≤ 2 cm  

T2 Tumör > 2 cm men ≤ 5 cm 

T3 Tumör > 5 cm  

T4 Tumör oavsett storlek som engagerar angränsande organ 

Regionala lymfkörtlar (N) 

Nx Regionala lymfkörtlar kan inte bedömas 

N0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser 

N1 Metastaser i perirektala lymfkörtlar 

N2 Metastaser i lymfkörtlar längs iliaca interna eller ljumskar unilateralt 

N3 Metastaser i lymfkörtlar perirektalt och inguinalt och/eller längs iliaca interna bilateralt 
och/eller inguinalt 

Fjärrmetastaser (M) 

M0 Inga fjärrmetastaser 

M1 Fjärrmetastaser 

 



REGIONALA CANCERCENTRUM  
 
 
 

26 
 

Tabell 1b. Stadieindelning av analcancer enligt TNM (UICC), version 8 (2015). 

Primärtumör (T) 

Tx Primärtumör kan inte bedömas 

T0 Ingen påvisbar primärtumör 

Tis Karcinom in situ, höggradig AIN 

T1 Tumör ≤ 2 cm 

T2 Tumör > 2 cm men ≤ 5 cm 

T3 Tumör > 5 cm 

T4 Tumör oavsett storlek som engagerar angränsande organ 

Regionala lymfkörtlar (N) 

Nx Regionala lymfkörtlar kan inte bedömas 

N0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser 

N1a Metastaser i lymfkörtlar inguinalt och/eller perirektalt och/eller längs iliaca interna 

N1b Metastaser i lymfkörtlar längs iliaca externa 

N1c Metastaser i lymfkörtlar längs iliaca externa och metastasering enligt N1a (inguinalt 
och/eller perirektalt och/eller längs iliaca interna) 

Fjärrmetastaser (M) 

M0 Inga fjärrmetastaser 

M1 Fjärrmetastaser 

 

Kommentarer: 
1. Skillnaden mellan TNM7 och TNM8 är klassifikationen av lymfkörtelmetastaser. 

Bakgrunden till revisionen går i nuläget inte att finna i litteraturen. N1–3 ersätts av N1a–1c. 
N2–3 utgår alltså. Syftet med TNM-klassifikationen är att indela tumörer i prognostiska 
grupper, som ska utgöra bas för behandlingsval. Man kan spekulera i om denna ”N-
devalvering” har gjorts på grund av att prognosen är relativt god även vid utbredd regional 
lymfkörtelmetastasering.  

2.  I TNM7 påverkade bilateralitet N-stadiet, vilket inte är fallet i TNM8. En annan nyhet är 
att lymfkörtelmetastaser längs iliaca externa är preciserade i TNM8. 

3. För perianala tumörer användes tidigare en separat TNM-klassifikation, men vid senaste 
uppdateringen (2010) modifierades klassifikationen för kutan skivepitelcancer på ett sätt 
som gör att den inte längre är applicerbar för perianal cancer. Därför rekommenderas i 
NCCN:s riktlinjer [23] att man använder samma TNM-klassificering för perianal cancer 
som för analcancer. 

4. Med T4 avses inväxt i exempelvis vagina, uretra, urinblåsa eller prostata. Inväxt i 
sfinktermuskulatur klassas inte som T4. När det gäller inväxt i annan sfinkternära 
muskulatur, såsom m. levator ani eller m. puborectalis, saknas tydlig vägledning i 
litteraturen, men vårdprogramsgruppen anser att en sådan tumör inte bör klassas som T4.  

5. Alla lymfkörtelstationer är inte preciserade. Även om subklassifikation inom N1 sällan 
kommer att ha någon inverkan på behandlingsupplägg behöver man ändå ta ställning inför 
inmatning i kvalitetsregistret. Följande tolkning görs av vårdprogramsgruppen: 
a. Körtlar utmed iliaca interna inkluderar: iliaca interna, obturatorius och pudenda interna. 
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b. Perirektala körtlar inkluderar: mesorektala och presakrala körtlar samt körtlar utmed 
rektalis superior. 

c. Körtlar kring vulva kan betraktas som del i det ”ano-inguinala lymfdränaget”, vilket 
nyligen har beskrivits [24] och klassas därför som inguinal körtel.  

 
 

Figur 6. Schematisk bild av T- och N-stadium, enligt TNM version 7. 

 

 

 

 

9.3.1. Stadiefördelning vid insjuknande 

I tabell 2 nedan anges stadiefördelning vid insjuknande i två olika material. Det ena utgår ifrån en 
oselekterad nordisk kohort med 1 266 patienter [25] som diagnostiserades 2000–2007, och det 
andra är ett första preliminärt datauttag ur nationella analcancerregistret. Man kan konstatera att 
T2 är det vanligaste T-stadiet och att knappt hälften av patienterna har lymfkörtelmetastaser vid 
diagnos. Vidare ser man en skillnad mellan de båda kohorterna vad gäller N- och M-stadium. 
Andelen med regional lymfkörtelmetastasering (dvs. N1–N3) var cirka 30 % i den nordiska 
kohorten och cirka 45 % i registret. Andelen med fjärrmetastasering (M1) var 5 % i nordiska 
kohorten och cirka 10 % i registret. Även om datauttagen inte är gjorda på identiskt sätt och 
registerdata är preliminära avspeglar siffrorna sannolikt en verklig stadiemigration på grund av 
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ändrade utredningsrutiner under det decennium som skiljer kohorterna åt. Under 2000-talet 
gjordes endast DT torax-buk vid primärutredningen. Numera görs MRT och PET-DT på 
flertalet patienter, vilket leder till upptäckt av fler metastaser. Våra observationer bekräftas av en 
stor metaanalys [26]. 

Tabell 2. Andel patienter med respektive stadium vid diagnos av analcancer. Data från 
analcancerregistret är ungefärliga siffror baserat på ett preliminärt datauttag. 

 Nordisk kohort 
2000–2007 

Analcancerregistret 
2015–2017 

TX  15 % 

T1 13 % 10 % 

T2 41 % 35 % 

T3 25 % 20 % 

T4 18 % 20 % 

N0/NX 69 % 55 % 

N1 9 % 10 % 

N2 13 % 15 % 

N3 10 % 20 % 

M1 5 % 10 % 
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KAPITEL 10 

Patologisk diagnostik 

Sammanfattning 

 Skivepitelcancer är den vanligaste typen av malignitet i analregionen. 
(Evidensgrad ++++) 

 Indelning i olika subtyper har dålig reproducerbarhet och rekommenderas inte.  
(Evidensgrad ++)  

 Immunhistokemisk färgning för p16 rekommenderas.  
(Evidensgrad ++) 

 

10.1. Patologins roll i den diagnosiska processen 

Diagnostik baserad på ljusmikroskopisk vävnadsanalys av anala tumörer är avgörande för beslut 
om behandling. 

Patologen ska grunda sin bedömning på WHO Classification of Tumours of the Digestive 
System 2010 [27] och 7:e utgåvan av UICC TNM Classification of Malignant Tumours [28]. 
Texten bygger på gällande KVAST-dokument för analcancer. För att säkra nationell enhetlighet 
och kvalitet bör preparat hanteras enligt riktlinjerna i detta vårdprogram. 

10.2. Anvisningar för provtagarens hantering av provet 

Biopsier fixeras omedelbart i 10 % neutral buffrad formalin (4 % formaldehyd). 

Vid operationspreparat av analcancer är det en fördel om rektum klipps upp fram till cirka 1 cm 
proximalt om tumörområdet men inte igenom detta. Det är också viktigt att orienteringen av 
preparatet framgår tydligt eftersom det efter fixering och uppklippning kan det vara svårt att 
orientera sig i ett resektat. 

10.3. Anamnestisk remissinformation 

Insändaren anger indikation för provtagning (anamnes inklusive symtom och sjukdomsduration, 
diagnos, typ av behandling och frågeställning). Endoskopiska fynd anges, liksom andra kliniska 
fynd och en bedömning. Om biopsier tas från olika delar av analkanalen ska tagställena noggrant 
anges.  

I remissen som medföljer resektatet anges förklaringen till eventuella markeringar som gjorts i 
operationspreparatet, gärna i form av en ritad bild. Eventuell preoperativ tumörbehandling anges 
i förekommande fall. 
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10.4. Utskärningsanvisningar 

Polyper bäddas i sin helhet vid polypektomi. Mått anges och fokala förändringar beskrivs.  

Färska operationspreparat kan med fördel klippas upp. Själva tumörområdet bör dock lämnas 
ouppklippt, och lumenfyllande material bör läggas in för att säkerställa bra luminal fixering. 
Kirurgiska resektionsytor i närheten av tumören tuschas. Tumören skivas lämpligen transversellt 
och minst ett storsnitt rekommenderas.  

När strålbehandling har givits kan eventuell resttumör vara mycket svår att identifiera, såväl 
makro- som mikroskopiskt. För att fastställa komplett respons (ypT0) måste hela det 
tumörsuspekta området bäddas. För en säker bedömning av lymfkörtelstatus ska minst 12 
perirektala lymfkörtlar identifieras. Tumörens stadium bestäms enligt gällande TNM-
klassifikation [28]. 

10.5. Analyser 

Antalet inkomna biopsier antecknas som laboratorieanteckning. Biopsierna orienteras. Materialet 
paraffininbäddas och färgas med hematoxylin och eosin (H&E).  

Vid nydiagnostiserad skivepitelcancer ska en immunfärgning för p16 utföras. Vid 
skivepiteldysplasi, också kallad anal intraepitelial neoplasi (AIN), kan en immunfärgning för p16 
övervägas i samråd med remitterande kliniker. En färgning för ki67 kan vara till hjälp för att 
bestämma dysplasigraden [29]. För immunhistokemisk reaktivitetsprofil i anala tumörer hänvisas 
till tabell i den aktuella WHO-klassifikationen av gastrointestinala tumörer [27]. 

10.6. Information i remissens svarsdel 

Följande förändringar i anal och perianal vävnad blir oftast föremål för histopatologisk 
undersökning: 

 Fissurer och fistlar 

 Fibroepiteliala polyper 

 Hemorrojder 

 Solitärt ulkus/kloakogen polyp 
 

Följande neoplasier blir oftast föremål för histopatologisk undersökning: 

 AIN 

 Skivepitelcancer 

 Adenokarcinom 

 Pagets sjukdom 

10.7. Klassificering av tumören 

AIN kan kliniskt presentera sig som en flack förändring i form av leukoplaki eller eksem men 
också som en anal fibroepitelial polyp eller klassisk vårta. Mb Bowen (perianal hud) och Pagets 
sjukdom beskrivs ofta som rodnader.  
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Varianter av AIN är 

 bowenoid AIN   

 AIN med erytroplaki-utseende 

 AIN med leukopaki-utseende 

 verrukös AIN. 
 

Dysplasi graderas enligt aktuell WHO-klassifikation som låggradig eller höggradig AIN, baserat 
på utmognad mot ytan. Indelningen i lätt, måttlig och grav dysplasi rekommenderas inte längre på 
grund av låg reproducerbarhet. Mer än två tredjedelar av förändringarna är mycket tydligt 
kopplade till humant papillomvirus (HPV). När det finns en genomväxt genom skivepitelets 
basalmembran är kriteriet för invasivt växande skivepitelcancer uppfyllt. 

Skivepitelcancer är den vanligaste tumörtypen i detta område. Många olika subtyper har 
beskrivits, men reproducerbarheten av dessa har varit dålig och den prognostiska betydelsen 
begränsad. Därför rekommenderar WHO att endast diagnosen skivepitelcancer används och att 
man ger tilläggsinformation avseende  

 differentieringsgrad 

 grad av hornbildning 

 ev. basaloid strukturering 

 ev. förekomst av AIN i anslutning till tumören 

 ev. verruköst växtsätt 

 ev. förekomst av mikrocystor med PAS-positivt innehåll 

 ev. komponent av småcellig, anaplastisk cancer. 
 

Två subtyper anses vara av värde att urskilja: småcellig anaplastisk cancer och verrukös cancer 
(jättekondylom eller Buschke-Löwenstein-tumör). Dessa tumörer är ofta heterogena och för 
diagnostik tar man som regel bara en liten biopsi. Därför rekommenderas inte gradering på 
biopsimaterial. Handläggningen av dessa tumörformer ingår inte i detta vårdprogram. 

Omkring 70–80 % av alla skivepitelcancrar visar en positiv immunfärgning för p16, vilket enligt 
de flesta studier korrelerar mycket väl med positivitet för HPV. HPV-proteinet E7 leder indirekt 
via en permanent frikoppling av transkriptionsfaktorn E2F från retinoblatomaproteinet till en 
ohämmad transkription och translation av p16. En positiv p16-immunfärgning betraktas således 
som en surrogatmarkör för en HPV-relaterad cancer.  

Färgningsresultat med p16 har en prognostisk betydelse och ska utföras på alla nydiagnostiserade 
fall av skivepitelcancer. Som negativ p16-färgning räknas en helt negativ samt en svag nukleär 
eller cytoplasmatisk färgning liksom en enbart fokal positivitet (< 5 % av tumörceller). Enligt 
majoriteten av publikationer är prognosen mycket sämre vid bortfall av p16, det vill säga ett 
negativt färgningsresultat [30-32]. Huruvida p16-status även utgör behandlingsprediktiv 
information är inte klarlagt. Det är också oklart om intensifierad behandling, såsom högre 
stråldoser eller tyngre cytostatika, är av värde för patienter med p16-negativ tumör.  

Adenokarcinom som är primära på platsen är sällsynta och utgår antingen från anala körtlar eller 
från kroniska fistlar. Merparten av adenokarcinom som förekommer här utgörs dock av 

nedväxande kolorektala adenokarcinom.   Pagets sjukdom utgörs av adenokarcinomceller som 

sprider sig i det anala skivepitelet. Förändringen kan utgöras av en spridning av en synkron 
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kolorektal cancer (”sekundär Paget”) men kan också härröra från en på platsen primär tumör 
som utgår från lokala apokrina körtlar (”primär Paget”). Tumören kan bli lokalt invasiv. 

10.8. Administrativt 

10.8.1. SNOMED-koder 

T 69000  anus  

D 6216  mb Crohn  

M 41000  akut inflammation 

M 43000  kronisk inflammation 

M 42100  akut och kronisk inflammation 

M 74007  låggradig skivepiteldysplasi  

M 80702  höggradig skivepiteldysplasi/skivepitelcancer in situ  

M 80703  skivepitelcancer   

M 81403  adenokarcinom  

10.9. Övrigt 

För förändringar som är uteslutet lokaliserade i den perianala regionen och perineum hänvisas 
också till KVAST-dokumenten för hudpatologi och gynekologisk patologi. 
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KAPITEL 11 

Multidisciplinär konferens 

Sammanfattning 

Alla fall av nydiagnostiserad analcancer och alla återfall bör diskuteras på en nationell MDK.  
(Evidensgrad +) 

 

Den multidisciplinära konferensen (MDK) är numera ett naturligt och viktigt nav inom all 
cancervård. MDK-verksamhet för analcancer har tidigare bedrivits på olika sätt i olika delar av 
landet. På vissa ställen har man haft en separat MDK för enbart analcancer, medan man på andra 
håll diskuterat analcancerpatienter på kolorektal-MDK. Sedan den 1 januari 2017 finns en 
nationell MDK för analcancer, som äger rum varje vecka. Vid denna deltar kirurger, onkologer, 
radiologer, nuklearmedicinare, koordinatorer och kontaktsjuksköterskor. Inför en MDK ska det 
finnas en beskrivning av kliniskt tumörstatus, PAD, MRT och PET-DT, vilken ligger till grund 
för stadieindelning enligt TNM. Demonstrerande bilddiagnostiker skriver ett 
demonstrationsutlåtande som ska vara en sammanvägd bedömning. Detta kommer framöver att 
ske enligt en standardiserad svarsmall (http://www.sfmr.se/sidor/riktlinjer/). Dokumentation 
från MDK görs också av den enhet som anmält patienten. Diskussionen vid MDK utmynnar i en 
behandlingsrekommendation. Det är vårdprogramsgruppens uppfattning att central bildvisning 
(radiolog och nuklearmedicinare på ett ställe demonstrerar alla bilder) är att föredra framför 
decentraliserad visning, där bilder demonstreras från respektive ort. 

Vid nationell MDK diskuteras 

 alla nydiagnostiserade fall 

 resttumör eller återfall (lokalt, regionalt eller systemiskt) efter primärbehandling 

 alla fall som är aktuella för salvagekirurgi 

 svårbehandlade sena komplikationer till behandlingen  

 höggradig AIN som inte kan kontrolleras med begränsade kirurgiska resektioner. 
 
Nationell MDK är dessutom ett forum för ny medicinsk bedömning av patienter med analcancer, 
där ”second opinion”-ärenden kan diskuteras. 

http://www.sfmr.se/sidor/riktlinjer/
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KAPITEL 12 

Primärbehandling 

Sammanfattning 

 Vid lokaliserad analcancer är strålbehandling i kombination med cytostatika  
(5-FU/mitomycin C = FUMI) förstahandsvalet. 
(Evidensgrad ++++)  

 Slutdosen till primärtumör styrs av stadium: 54 Gy till tumörer < 4 cm och 58 Gy till 
tumörer ≥ 4 cm eller vid lymfkörtelmetastasering.  
(Evidensgrad +++) 

 Planerad lymfkörtelbestrålning ska ges. 
(Evidensgrad +++) 

 Strålbehandlingen bör ges med IMRT- eller VMAT-teknik för att reducera stråldosen till 
normalvävnad.  
(Evidensgrad +++)  

 Strålbehandlingen ges med 1,8–2,0 Gy per fraktion, alternativt med simultant integrerad 
boost. 
(Evidensgrad ++) 

 Paus under strålbehandlingen bör undvikas.  
(Evidensgrad ++)  

 Akuta biverkningar är ofta uttalade och behöver kontrolleras varje vecka under 
behandlingen.  
(Evidensgrad ++)  

 Primär kirurgi kan vara acceptabelt vid små perianala tumörer, men vid tveksam radikalitet 
rekommenderas kompletterande radiokemoterapi.  
(Evidensgrad +++)  

12.1 Bakgrund 

Länge var kirurgi den enda behandlingen för analcancer. På 1970-talet introducerade Nigro et al. 
[33, 34] strålbehandling kombinerat med 5-fluorouracil (5-FU) och mitomycin C (= FUMI) som 
preoperativ behandling i syfte att förbättra det kirurgiska resultatet. Snart visade det sig att de 
flesta av patienterna var tumörfria vid operation. Långtidsresultat visade också att sjukdomsfri 
överlevnad med detta koncept var bättre än med den tidigare standardbehandlingen 
rektumamputation och permanent stomi. Det finns inga randomiserade studier som jämför 
kirurgi med radiokemoterapi (kombinerad cytostatika- och strålbehandling). 

Sedan dess har randomiserade studier visat att radiokemoterapi är bättre än enbart 
strålbehandling [35], att FUMI är bättre än enbart 5-FU [36, 37], att cisplatin inte är bättre än 
mitomycin C [38, 39] och att neoadjuvant [38, 40] eller adjuvant [39] cytostatika inte förbättrar 
resultaten. Därför är radiokemoterapi med FUMI allmänt betraktat som standardbehandling av 
analcancer. 
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Prognosen är relativt god för patienter med lokaliserad analcancer som får adekvat behandling 
med radiokemoterapi, med en sjukdomsfri 3-årsöverlevnad på 65–75 % och en totalöverlevnad 
efter 3 år på 75–85 % [25, 38, 39]. Stor primärtumör, lymfkörtelmetastasering, fjärrmetastasering, 
manligt kön och nedsatt allmäntillstånd är alla oberoende faktorer som är associerade med sämre 
prognos [25, 41-44]. 

Beträffande hiv-positiva patienter med analcancer visar flertalet studier att prognosen är 
jämförbar med den hos hiv-negativa analcancerpatienter [23]. Huruvida HAART påverkar utfallet 
av radiokemoterapin är ännu oklart. Enligt NCCN:s riktlinjer bör patienter med analcancer som 
tidig manifestation av hiv eller aids (framför allt vid CD4-nivåer > 200/mm3) få samma 
behandling som hiv-negativa patienter [23].  

Cytostatika givet samtidigt med strålbehandling förstärker alltså den antitumorala effekten men 
gör samtidigt att de akuta biverkningarna ökar. Risken för oönskade seneffekter efter 
strålbehandling är relaterad till den givna dosen. Det är oklart om tillägget av cytostatika till 
strålbehandling ökar risken för seneffekter. 

Kirurgi är fortfarande ett behandlingsalternativ i vissa situationer, se avsnitt 12.2. 

12.2 Val av behandling 

Stadieindelning sker på MDK, vilket utmynnar i en övergripande behandlingsrekommendation 
(tabell 3). Behandlingsbeslutet fattas av behandlande läkare (onkolog eller kirurg) tillsammans 
med patienten, med beaktande av personens allmäntillstånd, samsjuklighet och preferenser.  

De flesta patienter är aktuella för kurativt syftande radiokemoterapi, även de i hög ålder, förutsatt 
att samsjukligheten är begränsad. Individuell handläggning rekommenderas för mycket sköra 
patienter med kort förväntad överlevnad (avsnitt 12.3.8) och för patienter med samtidig 
fjärrmetastasering (avsnitt 12.3.9). 

Lokal tumörkontroll bör vara ett syfte i sig eftersom okontrollerad tumörväxt i analregionen är 
förenad med svåra symtom såsom smärtor, blödningar, sekretion och avföringsobstruktion.  

Kirurgi kan vara aktuellt i olika situationer: 

1. vid primär resektion av liten perianal tumör (avsnitt 12.4.1) 
2. vid resttumör eller lokalt återfall efter radiokemoterapi (avsnitt 13.1) 
3. när strålbehandling till kurativa doser inte är möjlig på grund av tidigare bestrålning (avsnitt 

12.4.2). 
 

I en nyligen publicerad nordisk studie [45] visades en hög lokal återfallsrisk (30–40 %) för 
patienter som enbart opererats för en liten primärtumör, oavsett om den var belägen perianalt 
eller i analkanalen och oavsett om tumören var radikalt exstirperad eller inte. Prognosen var 
betydligt bättre (färre lokala återfall och bättre överlevnad) för patienter som fick adjuvant 
strålbehandling eller radiokemoterapi. Därför rekommenderas numera adjuvant radiokemoterapi 
till flertalet patienter. Dock finns det situationer där exspektans kan övervägas, framför allt efter 
R0-resektion med god marginal (> 5 mm) eller vid hög ålder eller nedsatt allmäntillstånd.  

Behandling av AIN avhandlas separat (avsnitt 12.5). 

Följande tabell med specificerade behandlingsscheman för radiokemoterapi kan användas som en 
lathund. Detaljer avseende strålbehandling, cytostatika och kirurgi redovisas under respektive 
behandlingsmodalitet. 
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Tabell 3. Översiktliga behandlingsrekommendationer. 

Tumörstadium Behandlingsrekommendation Anpassning av 
behandling 

Vid återfall eller 
resttumör 

T1N0M0 

enbart perianalt 

Lokal excision om radikalt 
ingrepp som inte påverkar 
sfinktern är möjligt 

 

 

 

Vid kontraindikation mot 
cytostatika: 

Enbart strålbehandling 

 

Efter R0-resektion: 
Exspektans kan 
övervägas 

Om lokoregionalt: 

Salvagekirurgi 

  

Efter R0-resektion: 

Radiokemoterapi  

Behandlingsschema A 

Efter R1-resektion 

Radiokemoterapi  

Behandlingsschema A 

 

Efter R2-resektion: 

Radiokemoterapi enl. 

Behandlingsschema B 

T1–2 (< 4 cm) 
N0M0 

Radiokemoterapi 

 

Behandlingsschema B 

Endast vid absolut 
kontraindikation mot 
cytostatika: 

Enbart strålbehandling 

T2 (> 4 cm) –T4 
N0–3M0 

Radiokemoterapi 

 

Behandlingsschema C 

T1–4N0–3M1 Radiokemoterapi för lokal 
kontroll 

Behandlingsschema B eller C 

alt. individualiserad behandling 

Vid begränsad lever- 
eller lungmetastasering: 

Överväg metastaskirurgi 

Vid mer omfattande 
spridning: 

Palliativ cytostatika 

 

12.3 Radiokemoterapi 

Radiokemoterapi innebär att strålbehandling och cytostatika ges samtidigt. Syftet är att eliminera 
primärtumören och lymfkörtelmetastaser samt eventuell mikroskopisk sjukdom i angränsande 
lymfkörtlar. Behandlingen ges 5 dagar per vecka i 4–6 veckor beroende på behandlingsschema. 
Man bör eftersträva så få avbrott som möjligt eftersom behandlingsuppehåll har visat sig 
försämra resultaten. 
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12.3.1 Strålbehandlingens doser 

Internationellt råder ingen absolut konsensus kring dosnivåer men några generella drag kan ses i 
riktlinjer och vårdprogram. Vid T1N0-sjukdom rekommenderas slutdoser kring 45–50 Gy, även 
om vissa studier tyder på att doser kring 30 Gy med samtidig cytostatika kan räcka vid små 
tumörer [33, 46]. Vid stadium T2–3N0 rekommenderas doser kring 50–55 Gy och vid stadium 
T4N0 och alla N+ rekommenderas 55–60 Gy mot primärtumör. I allmänhet anses lymfkörtel-
metastaser vara mer strålkänsliga än primärtumören och behandlas med något lägre doser.  

Stråldoserna mot elektiva lymfkörtlar varierar mellan 30 och 46 Gy i olika studier och protokoll, 
men är generellt högre i Norden än i exempelvis USA och Storbritannien [14, 47]. 

 I de nordiska riktlinjerna från 2000 (NOAC) rekommenderades mot elektiva lymfkörtlar 42 Gy 
vid stadium T1–2N0 (i kombination med en cykel FUMI) och 46 Gy vid mer avancerat 
tumörstadium eller om man inte samtidigt gav cytostatika.  

I RTOG 98–11 gavs 30,6 Gy och 36 Gy adjuvant mot bäckenkörtlar respektive ljumskar med en 
rapporterad regional återfallsfrekvens på 6 % efter medianuppföljning på 2,5 år [38]. I ACT II-
studien gavs 30,6 Gy till både bäcken och ljumskar adjuvant. Lokoregionalt återfallsmönster är 
ännu inte redovisat [39]. Flera andra retrospektiva studier har visat låg återfallsrisk efter 30–36 Gy 
elektiv lymfkörteldos [39, 48-51]. I de nuvarande brittiska riktlinjerna rekommenderas en totaldos 
till elektiva volymer på 40 Gy på 28 fraktioner, dvs. 1,43 Gy per fraktion [47].  

De stråldoser som rekommenderas i detta vårdprogram baseras på en sammanvägd bedömning 
utifrån publicerade data och erfarenheter från behandling enligt de tidigare nordiska riktlinjerna.  

I flertalet studier har man gett strålbehandlingen med 1,8–2,0 Gy per fraktion och ”shrinking 
field”-teknik, dvs. först behandling av hela targetvolymen inkluderande elektiva lymfkörtlar, och 
därefter boost mot primärtumör och eventuella körtelmetastaser. Ett annat sätt att fraktionera sin 
behandling är att använda s.k. simultan integrerad boost (SIB), där alla target-volymer får samma 
antal fraktioner, men man ger olika fraktionsdos i primärtumör, körtelmetastaser respektive 
elektiva lymfkörtlar. Det finns inga kontrollerade studier som jämför olika fraktioneringsmetoder. 

12.3.2 Behandlingsteknik 

Strålbehandlingen av analcancer bör ges med intensitetsmodulerad teknik (IMRT). Man kan 
därmed minska volymerna av normalvävnad som får höga stråldoser, med syfte att reducera de 
akuta biverkningarna. Detta ökar möjligheterna att genomföra den ordinerade behandlingen utan 
onödiga uppehåll. Reduktionen av stråldos till riskorganen i bäckenet ger sannolikt också färre 
senbiverkningar. 

12.3.3 Cytostatika 

I dag är FUMI givet samtidigt med strålbehandling en allmänt accepterad standardbehandling av 
analcancer. Olika doseringsscheman används dock på olika ställen i världen. I Nigros initiala 
schema gavs mitomycin C 15 mg/m2 dag 1 [34]. I de brittiska ACT-studierna användes en 
mitomycin C-dos på 12 mg/m2 dag 1 [36, 39]. I Nordamerika har två mitomycin C-doser om 
10 mg/m2 dag 1 och 29 tillämpats, liksom i Norden. 

I FUMI ingår 5-FU som infusion, som regel i dosen 1 000 mg/m2 och dygn, dag 1–4 och dag 
29–32. Ett alternativ till 5-FU-infusion är att använda peroralt kapecitabin i kombination med 
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mitomycin C, där några fas II-studier och flera kohortstudier har visat att det ger likvärdiga 
effekter som FUMI [52-58]. Denna kombination finns med som ett rekommenderat alternativ i 
flera internationella riktlinjer. Man ger då kapecitabin 825 mg/m2 x 2, samtliga stråldagar i 
kombination med mitomycin C enligt ovan. 

Internationellt har man alltså standardmässigt gett två cykler cytostatika, under 
strålbehandlingsvecka 1 respektive 5. Så har vi gjort även i Norden till de mer avancerade 
tumörerna (T2 [> 4 cm] –T4 eller N+), medan vi till mindre tumörer endast gett en cykel FUMI, 
under den första strålveckan. Detta är alltså ett avsteg från internationella riktlinjer, men 
resultaten med detta nordiska protokoll är fullt jämförbara med de senaste publicerade 
internationella studierna [25]. Därför rekommenderar vi fortsatt en cykel FUMI till tidiga tumörer 
och två cykler till de mer avancerade (tabell 3). 

Att ge två cykler i stället för bara en cykel FUMI ökar biverkningarna, framför allt om den andra 
cykeln innehåller mitomycin C. Strålenterit i kombination med neutropeni kan leda till svåra akuta 
komplikationer under de avslutande veckornas behandling. Därför kan man behöva dosreducera 
FUMI cykel 2. Profylaktiskt G-CSF har inte studerats vid radiokemoterapi av analcancer. Däremot 
finns en randomiserad studie på huvud-halscancer som visade sämre lokal kontroll med tillägg av 
G-CSF [59]. Dessutom finns studier som talar för att G-CSF kan aggravera trombocytopeni [60] 
vid radiokemoterapi, möjligen medierat via minskad mobilisering av CD34+-celler [61]. Därför 
rekommenderas inte profylaktiskt G-CSF vid radiokemoterapi av analcancer. I vissa studier har 
profylaktisk antibiotika använts (tablett ciprofloxacin 250 mg x 2 under hela behandlingsperioden 
[39, 62]. Evidensen för detta är svag men kan övervägas för sköra patienter. 

Till patienter där man av någon anledning inte vill ge fluoropyrimidin (5-FU eller kapecitabin), 
kan man överväga kombinationen cisplatin och mitomycin C tillsammans med strålbehandling 
[63]. Detta har i en liten randomiserad studie visat sig vara något mer toxiskt men minst lika 
effektivt som FUMI. 

12.3.4 Behandlingsschema radiokemoterapi  

Nedan (tabell 4) ges de rekommenderade doserna vid adjuvant indikation (A), tidig tumör (B) 
och mer avancerad sjukdom (C). De rekommenderade dosnivåerna innebär en praxisändring med 
lägre elektiva stråldoser än vad som tidigare använts i Sverige. Detta är baserat på internationella 
studier och riktlinjer, se avsnitt 12.3.1.  

I tabell 4 anges slutdoser i olika targetvolymer, givet med en fraktionsdos på 2 Gy sekventiellt, 
med krympning av strålfälten när elektiva volymer är färdigbehandlade. Alternativt kan man ge 
strålbehandlingen med 1,8 Gy-fraktioner eller använda simultant integrerad boost (SIB-teknik). I 
båda dessa alternativ blir det lägre fraktionsdos till riskorganen, medan slutdosen blir något högre 
än med 2 Gy-fraktioner. Det är oklart om detta påverkar risken för akuta respektive sena 
biverkningar, och vårdprogramsgruppen tar inte ställning till vilket fraktioneringsschema man 
använder. I tabell 5 ges doseringsförslag med SIB-doser i olika behandlingsscheman som är 
korrigerade med BED/EQD2-formalismen: EQD2 = D ∙ (d + α / β) / (2 + α / β) med 
α / β = 10 Gy, dvs. utan korrektion för ev. skillnader i total behandlingstid. I behandlingsschema 
C finns två SIB-versioner: SIB 1 är normerad efter 2,0 Gy fraktionsdos i primärtumör medan SIB 
2 är normerad efter identisk dosering i elektiva lymfkörtlar som i behandlingsschema B. 
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Tabell 4. Föreslagna stråldoser i de olika behandlingsschemana, vid konventionell 
fraktionering, det vill säga 2,0 Gy/fraktion. 

Behandlingsschema A (T1N0M0 postoperativt) 

44 Gy mot operationsområde analt / perianalt  

40 Gy mot elektiva lymfkörtelstationer  

1 FUMI 

Behandlingsschema B (T1–2 (<4 cm) N0M0) 

54 Gy mot primärtumör 

40 Gy mot elektiva lymfkörtelstationer  

1 FUMI 

Behandlingsschema C (T2 (> 4 cm) –T4/N+M0) 

58 Gy mot primärtumör 

58 Gy mot lymfkörtelmetastaser >2 cm 

50 Gy mot lymfkörtelmetastaser <2 cm i diameter 

40 Gy mot elektiva lymfkörtelstationer  

2 FUMI 
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Tabell 5. Exempel på fraktioneringsscheman vid sekventiell strålbehandling respektive 
simultant integrerad boost (SIB).   

 Behandlingsschema A Behandlingsschema B Behandlingsschema C 

Stadium T1N0M0  
postop. 

T1–2 (< 4 cm) N0 M0 T2 (> 4 cm) T4/N+M0 

Teknik 
 

Target 

Sekv. 
D/n 
(d) 

SIB 
D/n 
(d) 

Sekv. 
D/n 
(d) 

SIB 
D/n 
(d) 

Sekv. 
D/n 
(d) 

SIB 1 
D/n 
(d) 

SIB 2 
D/n 
(d) 

Primär-
tumör 

44,0/22 

(2,00) 

44,0/22 

(2,00) 

54,0/27 

(2,00) 

54,0/27 

(2,00) 

58,0/29 

(2,00) 

58,0/29 

(2,00) 

57,5/27 

(2,13) 

Lgl-met. 

> 2 cm 

    58,0/29 

(2,00) 

58,0/29 

(2,00) 

57,5/27 

(2,13) 

Lgl-met. 

< 2 cm 

    50,0/25 

(2,00) 

51,0/29 

(1,76) 

50,5/27 

(1,87) 

Elektiva 

lgl. 

40,0/20 

(2,00) 

40,7/22 

(1,85) 

40,0/20 

(2,00) 

41,6/27 

(1,54) 

40,0/20 

(2,00) 

42,1/29 

(1,45) 

41,6/27 

(1,54) 

Cyto-
statika 

FUMI x 1 FUMI x 1 FUMI x 2 

D = totaldos (Gy),  
d = fraktionsdos (Gy),  
n = antal fraktioner,  
Lgl-met = lymfkontrelmetastaser,  
Elektiva lgl = lymfkörtlar mot vilka adjuvant strålbehandling ges 

12.3.5 Strålbehandlingens volymer – targetritning  

Strålbehandlingen riktas mot primärtumör, lymfkörtelmetastaser och elektiva lymfkörtelstationer 
som ligger i riskzonen för att innehålla mikroskopiska tumörhärdar. Vilka körtelstationer som 
inkluderas i strålområdet beror på primärtumörens storlek och lokalisation, där man tar hänsyn 
till lymfdränaget från olika delar av analregionen.  

Det finns flera olika riktlinjer med förslag på targetritning av analcancer [47, 64, 65]. 
Vårdprogramgruppens rekommendation är att i huvudsak följa den atlas som publicerats av Ng 
et al., ”Australasian Gastrointestinal Trial Group (AGITG) Contouring Atlas and Planning 
Guidelines for Intensity-Modulated Radiotherapy in Anorectal Cancer” [64], med en del 
modifieringar som specificeras nedan.  

Vid targetritning används begreppet Gross Tumor Volume (GTV) för makroskopisk tumör, både 
primärtumör och lymfkörtelmetastaser. Clinical Target Volume (CTV) innefattar GTV och 
riskområdet för subklinisk spridning. Planning Target Volume (PTV) är en geometrisk volym 
som ska säkerställa att CTV med rimlig sannolikhet får den ordinerade dosen, med hänsyn tagen 
till patient- och organrörelser, anatomiska förändringar under behandlingen och osäkerheter vid 
patientuppläggning och fältinställning. 
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Förslag till targetritningsschema:  

 GTVT: Primärtumör perianalt, i analkanal och/eller rektum, baserat på klinisk 
undersökning och bilddiagnostik. GTVT utvidgas till att inkludera hela 
analkanalens/rektums cirkumferens på tumörens nivå.  

 GTVN: Lymfkörtelmetastaser, enligt en sammanlagd bedömning av MRT och PET-
DT.  

 CTVT: GTVT + 10–15 mm isotrop expansion (tillägg runt hela volymen). Kring 
perianala tumörer kan en större expansion (2 cm) övervägas. Expandera CTVT 
manuellt så att det inkluderar hela analkanalen från anorektala övergången till och med 
externa sfinktern. 

 CTVN: GTVN + 5–10 mm isotrop expansion, beroende på storlek och utseende  

 CTVN (elektiv): Elektiva lymfkörtlar, där man ritar 7–8 mm runt aktuella blodkärl 
(anterolateralt om iliaca externa bör man lägga till ytterligare cirka 5–10 mm längs med 
iliopsoasmuskeln), enligt följande principer:  
o Presakrala, perirektala, obturatorius och iliaca interna lymfkörtlar: inkluderas 

alltid. Den kraniella gränsen för en rent perianal T1–2N0-tumör är vid SI-ledens 
nedre begränsning. I övriga fall är den kraniella gränsen vid bifurkationen av 
iliaca communis till iliaca interna/ilica interna, vilket ofta motsvarar 
promontorium. Vid T1–2N0-tumörer som är lokaliserade i analkanalen är det 
upp till den behandlande läkaren att avgöra om den kraniella gränsen läggs i 
promontorienivå (enligt rekommendation från AGITG och RTOG), vid SI-
ledens nedre begränsning (enligt rekommendation i det norska nationella 
vårdprogrammet), eller 2 cm proximalt om SI-ledens nedre begränsning (enligt 
brittiska rekommendationer). Avseende den dorsala gränsen för presakrala 
lymfkörtlar behöver sakrala neuroforamina endast inkluderas som tumören 
växer i nära anslutning till dem. För att ta hänsyn till organrörelse bör den 
anteriora gränsen för perirektala lymfkörtlar ritas cirka 1 cm in i främre organ, 
exempelvis urinblåsa och uterus. 

o Iliaca externa lymfkörtlar: inkluderas obligat vid T4-tumör som engagerar 
vagina, uterus, prostata eller urinblåsa samt vid förekomst av 
lymfkörtelmetastaser i ljumskar. De kan dock inkluderas även i övriga fall. 
AGITG, RTOG och engelska riktlinjer rekommenderar alla att iliaca externa 
lymfkörtlar inkluderas i samtliga fall. 

o Inguinala lymfkörtlar: inkluderas i samtliga fall förutom vid tumör som enbart är 
lokaliserad i rektum.  

o Fossa ischiorectalis: inkluderas obligat om tumören växer in i extern sfinkter 
eller levatormuskel. Kan dock inkluderas även i övriga fall, vilket exempelvis 
AGITG rekommenderar.  

o Analöppningen: inkluderas alltid, med 2 cm marginal cirkumferentiellt och 
distalt.  

 

Vid avsaknad av inväxt bör CTV inte ritas mer än 1 cm in i urinblåsa eller mer än 1 mm in i ben 
och muskler.  
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12.3.6 Riskorgan  

Risken för biverkningar från de organ eller strukturer som exponeras för strålning är relaterad till 
absorberad dos och exponerad volym. Riskökningen påverkas också av miljö- och 
patientspecifika faktorer såsom rökning, samsjuklighet eller genetisk känslighet. Det är oklart hur 
risken för de sena biverkningarna påverkas av annan samtidig behandling, exempelvis cytostatika.  

Det finns omfattande litteratur inom modellering av sambandet mellan dos, volym och akuta 
respektive sena biverkningar De framtagna modellerna, så kallade Normal Tissue Complication 
Probability diagram (NTCP), har hittills visat sig ha lågt prediktivt värde univariat [66]. Med 
ökade möjligheter att väva in andra faktorer än absorberad dos och volym kan NTCP-modellerna 
komma att få en större användbarhet för prediktion i varje enskilt fall.  

Vid planering och genomförande av strålbehandling vid analcancer ska ansvarig 
strålbehandlingsenhet eftersträva en så optimal dosfördelning som möjligt. Definitionen av 
optimal dosfördelning vid analcancerbehandling baseras på publicerade modeller och 
kontinuerlig multidisciplinär diskussion. Detta vårdprogram innefattar inga specifika 
rekommendationer kring detta, och inte heller några riktlinjer för sådan optimering.  

12.3.7 Information till patienten 

Patienten ska informeras om bakgrunden till den givna behandlingsrekommendationen. Inför 
behandlingsbeslutet bör patienten också ha fått muntlig och skriftlig information om risken för 
oönskade effekter av den föreslagna behandlingen, inklusive risken för långtidsbiverkningar. 
Inför behandlingsstart bör patienten informeras om vikten av att avstå från rökning, men även 
om vikten av att upprätthålla god nutrition och av fysisk aktivitet. Informationen bör vara både 
muntlig och skriftlig. Utifrån patientens önskemål informeras även närstående, som därmed ges 
möjlighet att involveras i patientens vård. Om patienten har minderåriga barn måste hänsyn till 
detta tas enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det innebär att barns behov av information, råd 
och stöd när förälder (eller annan vuxen som barnet varaktigt bor hos) insjuknar i svår sjukdom 
särskilt beaktas av hälso- och sjukvårdpersonal. 

I vissa fall bör en avlastande stomi erbjudas innan radiokemoterapin börjar: om den anala 
tumören i hög grad inkräktar på sfinkterns funktion, om den har gett upphov till fistulering eller 
om den hotar passage av avföring. Patienten ska då också få information om att avlastning med 
stomi ökar chansen att genomföra hela den planerade behandlingen. Patienten bör även upplysas 
om den relativt höga andel av preterapeutiska stomier som inte reverseras efter genomgången 
behandling, dvs. som blir permanenta. Information om patientföreningar (t.ex. ILCO Tarm-, 
uro- och stomiförbundet) kan då vara av värde för patienten.  

12.3.8 Vid nedsatt allmäntillstånd eller hög samsjuklighet 

Enbart hög kronologisk ålder är ingen kontraindikation mot att ge radiokemoterapi. Däremot är 
hög biologisk ålder och annan sjuklighet faktorer som kan motivera reducerade doser av 
cytostatika och reducerade målvolymer vid strålbehandlingen. Hos patienter där cytostatika är 
kontraindicerat (exempelvis på grund av nyligen genomgången hjärtinfarkt eller svår njursvikt) 
men där allmäntillståndet i övrigt är acceptabelt, bör enbart strålbehandling erbjudas med kurativ 
intention, till en totaldos av 60–64 Gy mot primärtumören, beroende på tumörens storlek, och 
46 Gy mot adjuvanta volymer. Vid kort förväntad överlevnad eller samsjuklighet som omöjliggör 
4–6 veckors radiokemoterapi kan man överväga en kortare palliativ strålbehandlingsserie för lokal 
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kontroll, exempelvis 3 Gy x 10-15, 4 Gy x 10 eller 5 Gy x 5 till manifest tumör, och man avstår 
då oftast från elektiv lymfkörtelbestrålning. 

12.3.9 Lokal behandling vid metastaserad sjukdom  

Lokal kontroll är av yttersta vikt vid analcancer, även hos patienter med fjärrmetastasering (eller 
annan synkron cancer). Eftersom spridning utanför bäckenet av analcancer är relativt ovanligt 
finns inga kontrollerade studier att stödja sig emot när det gäller behandlingssekvenser. Därför får 
behandlingsförslagen utformas från fall till fall, baserat på tumörbördan lokalt respektive 
utbredningen av fjärrmetastaserna samt allmäntillståndet. Det är viktigt att behandlingsupplägget 
diskuteras på MDK.  

Patienter vars fjärrmetastaser bedöms kunna kontrolleras långvarigt med olika metoder, bör 
någon gång i behandlingssekvensen erbjudas radiokemoterapi enligt schema B eller C. Man kan 
då som parallell cytostatika välja att byta ut FUMI mot 5-FU/cisplatin, vilket sannolikt är 
effektivare mot metastatisk sjukdom och samtidigt väl beprövat i kombination med 
strålbehandling av analcancer. Ett annat behandlingsupplägg är att inleda cytostatikabehandling 
(se avsnitt 13.3), följt av radiokemoterapi. Vid god effekt av denna behandling bör 
lokalbehandling av fjärrmetastaserna övervägas. På det sättet kan man få en inledande generell 
sjukdomskontroll och samtidigt ett biologiskt test av sjukdomens behandlingsbarhet som kan 
påverka fortsatt behandlingsstrategi. 

Fjärrmetastasering till enbart paraaortala lymfkörtlar utgör ett specialfall, där kurativt syftande 
radiokemoterapi kan leda till långtidsöverlevnad hos uppemot hälften av patienterna [67]. Till 
dessa patienter rekommenderas i första hand behandling enligt schema C, där paraaortala 
lymfkörtlar inkluderas. Detta innebär en ökad risk för framför allt gastrointestinala biverkningar, 
vilket måste beaktas vid behandlingsbeslutet. 

Patienter med fjärrmetastaser som inte är tillgängliga för kurativt syftande behandling, inleder 
förslagsvis med cytostatika (se avsnitt 13.3). Därefter ges individualiserad lokalbehandling med 
syfte att uppnå en god lokal kontroll även om det inte är möjligt att bota cancern. Vid gott 
allmäntillstånd kan man inleda radiokemoterapi enligt schema B eller C (tabell 2), där man bör 
överväga att avstå från strålbehandling av elektiva lymfkörtlar, samt med beredskap för att 
avbryta behandlingen vid uttalade biverkningar. Vid kort förväntad överlevnad kan man ge en 
kortare palliativ strålbehandlingsserie, se 12.3.8.  

12.3.10 Brakyterapi  

Analcancer lämpar sig väl för brakyterapi då tumören som regel är lätt att palpera och kan 
behandlas med hög tillförlitlighet. Stråldosen till omgivande normalvävnad kan därmed 
minimeras. En begränsande faktor är dock att brakyterapi av analcancer bara kan ges mot relativt 
små tumörer, som engagerar mindre än halva cirkumferensen. 

Det finns inga randomiserade studier som värderar brakyterapins roll vid behandling av 
analcancer. Litteraturen är sparsam och består av retrospektiva studier, mestadels av äldre datum 
[68-71]. Slutsatsen av dessa studier är att det inte finns några säkra belägg för att radiokemoterapi 
följt av brakyterapiboost ger bättre behandlingsutfall jämfört med om hela behandlingen ges 
externt med IMRT eller teknik som är baserad VMAT (Volumetric Arc Therapy). Brakyterapi vid 
analcancer används bara vid ett fåtal specialiserade centrum. Störst erfarenhet av interstitiell 
brakyterapi (IBT) av analcancer i Sverige finns vid onkologkliniken i Örebro och kontaktterapi 
(KT) vid onkologkliniken i Uppsala.  
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Speciella indikationer för brakyterapi kan finnas hos njurtransplanterade, hos patienter som 
tidigare fått bäckenbestrålning, för lokal kontroll hos palliativa patienter eller de som inte kan 
opereras. I övrigt anser vårdprogramgruppen att brakyterapi enbart bör användas inom ramen för 
studieprotokoll.  

IBT kan ges med högdosrat, HDR (> 12 Gy/tim), med lågdosrat, LDR (0,5–1 Gy/tim) eller med 
pulsad dosrat, PDR. Vid IBT av analcancer används som regel Iridium-192 som strålkälla. 
Modern IBT levereras med PDR eller hyperfraktionerad HDR. Olika behandlingstekniker kan 
användas, beroende på tumörlokalisation:  

 Cancer i analkanalen. Nålimplantat med mall och central analstav. Kräver spinal/epidural 
anestesi i 2–3 dygn samt sängläge. Behandlingen är tänkt som en boost till primärtumören, 
dos 10–25 Gy beroende på respons på initial radiokemoterapi med cirka 46 Gy.  

 Perianal, ytlig analcancer. Kateter eller ytapplikation. Uppegående patient. Behandlingstid 6 
dygn. I denna situation ges hela behandlingen som brakyterapi.  

 

KT kan användas i kombination med radiokemoterapi eller ensamt mot mindre tumörer (upp till 
45 mm): 

  Cancer perianalt samt distala analkanalen. Hudapplikator (upp till 45 mm) respektive 
rektalapplikator (upp till 30 mm). Ingen förbehandling eller premedicinering. 6–10 Gy per 
fraktion till 42 Gy under 4–5 veckor. 

 Cancer i övre analkanalen samt distala rektum. Rektalapplikator (upp till 30 mm). Mikrolax 
20 minuter före behandling och eventuellt lugnande premedicinering samt analblockad vid 
30 mm applikatorn. 20–30 Gy per fraktion till 90–110 Gy under 4–6 veckor. 

12.3.11 Protonbehandling 

Målet med strålbehandling är att ge tumörinnehållande vävnad en adekvat stråldos, ibland så hög 
som möjligt, och intilliggande normalvävnad så liten stråldos som möjligt. Protoner har fysiska 
egenskaper som gör att detta mål lättare uppnås. Protonbehandling finns tillgänglig i Sverige vid 
den nationella anläggningen Skandionkliniken i Uppsala (www.skandionkliniken.se). Jämförande 
dosplaneringsstudier vid bäckentumörer visar ofta dosfördelar som kan vara kliniskt relevanta. I 
första hand synes dosen till bukhålans organ kunna minskas med protonbehandling. Kliniska 
prospektiva studier som bekräftar nytta av protoner saknas dock. Inom ramen för 
vårdprogramgruppen planeras för närvarande en prospektiv klinisk jämförande studie av 
protoner mot konventionell fotonbehandling av lokalt avancerad analcancer för att undersöka 
om biverkningar kan minskas med hjälp av protonbehandling. Resultat från denna typ av studier 
kan ligga till grund för eventuella framtida förändringar i rekommendationer för behandling. 

I enstaka fall där en tillfredsställande dosfördelning inte kan uppnås med konventionell 
behandling kan individuell bedömning ligga till grund för protonbehandling, utanför ramen av 
kliniska studier. Det kan gälla vissa patienter som tidigare fått strålbehandling i området och där 
en tillräcklig dos inte kan uppnås i tumören med konventionella metoder. Potentiellt aktuella 
patienter kan diskuteras på den nationella protonkonferens som hålls varje onsdag kl. 13.00 via 
videolänk. Där jämförs dosplaner för foton- respektive protonbehandling. Om man finner klara 
dosimetriska fördelar med protonbehandling kan patienten därefter remitteras till 
Skandionkliniken. 

http://www.skandionkliniken.se/
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12.3.12 Akuta biverkningar under radiokemoterapi 

Under de första 1–2 veckorna med radiokemoterapi domineras biverkningarna av den reaktion 
patienten har på den inledande cytostatikabehandlingen. Ofta ses mukosit av 5-FU i varierande 
grad. FUMI ger benmärgspåverkan med nadir kring dag 14–21, framför allt i form av leuko- men 
även trombocytopeni. Patienten kan känna en tydlig respons på förekommande tumörsymtom 
redan under de första veckorna. Från och med vecka 3 av strålbehandlingen och upp till 4 veckor 
efter avslutad strålbehandling domineras biverkningarna av dermatit och enterit där symtomen 
accentueras vid avföring och miktion. Risken är också hög för bakteriell infektion, febril 
neutropeni och sepsis som kan bli livshotande, framför allt efter FUMI cykel 2. Vid leukopeni 
och epitelit grad 3 med begynnande infektionstecken rekommenderas antibiotikabehandling (t.ex. 
tablett ciprofloxacin 500 mg x 2) och på vida indikationer peroral behandling mot 
svampinfektion (t.ex. tablett flukonazol 50–100 mg x 1). Det rekommenderas att allmäntillstånd, 
vikt, blodstatus och hudbiverkningar bedöms av läkare minst en gång/vecka.  

Hög ålder, ensamboende och strålbehandling mot bäckenet är generellt tre oberoende 
riskfaktorer för akut och oplanerad inläggning inom slutenvård i samband med strålbehandling. 
Biverkningarna under och direkt efter radiokemoterapin vid analcancerbehandling är till stor del 
förutsägbara, och rätt åtgärder vid rätt tillfälle kan i hög grad skydda patienten från akuta eller 
allvarligare komplikationer. Ett profylaktiskt agerande från det medicinska teamet ökar chanserna 
till att hela den ordinerade radiokemoterapin kan ges enligt planen och därmed ges bästa 
förutsättningar till bot. 

12.3.13 Specifik omvårdnad vid akuta biverkningar relaterade till 
strålbehandling 

Vanligast förekommande akuta biverkningar i samband med strålbehandling mot bäckenområdet 
är olika grader av trötthet, diarré, illamående och hudbiverkningar. 

Hudreaktionens intensitet och lokalisation är till viss del specifik för patienter som genomgår 
strålbehandling för analcancer. De områden som påverkas vid strålbehandling mot 
bäckenområdet omfattar huden i ljumskarna, mellan skinkorna, i anus, perianalt och i underlivet. 
Kliniska symtom uppstår vanligtvis cirka 2–3 veckor in i behandlingen och ökar gradvis med 
ökande ackumulerad stråldos. Hur kraftig hudreaktion som patienten utvecklar är individuellt. 
Patienten bör få information om riskfaktorer för kraftigare hudreaktioner och försämrad 
läkningsförmåga. Kända riskfaktorer är rökning, bristfälligt näringsintag, viktminskning före och 
under behandling och infektioner [72-76].  

Patientens hudreaktion graderas enligt Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) med skalan 
0–4, och omvårdnadsåtgärder utförs i förhållande till reaktionsgraden [77]. 
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Tabell 6. Gradering och behandling av hudreaktion vid strålbehandling av analcancer. 

Omvårdnadsåtgärder i förhållande till reaktionsgrad  

RTOG-skala Hudreaktion Åtgärd 

0 Ingen förändring. Daglig rengöring av huden i 
behandlingsområdet med ljummet 
vatten och intimolja. Undvik skav av 
kläder. 

1 Lätt rodnad, lindrig värmeökning, 
stramande känsla i huden. 

Daglig skötsel enligt grad 0. 

2a Måttlig till kraftig rodnad med eller utan 
torr fjällning, klåda. 

Daglig skötsel enligt grad 0. Vid behov 
silikonförband för att skydda huden. 

2b Fläckvis med fuktig hudlossning < 3 cm 
med eller utan svullnad. 

Daglig skötsel enligt grad 0. Sårytan 
behandlas med silikonförband för att 
skydda huden i ljumskar och mellan 
skinkorna. Täck med sårdyna som 
fixeras med nätbyxor och eventuellt 
hudvänlig tejp. Byt inte förbandet oftare 
än nödvändigt. 

3 Kraftig hudrodnad, utbredd vätskande 
hudlossning.  

Daglig skötsel enligt grad 0. 
Omläggning enligt 2b. Huden kan 
vätska mycket; använd absorptions-
dyna i stället för sårdyna. 

4 Ulcererande, blödande hud och nekros Daglig skötsel enligt grad 0. 
Omläggning enligt 2b. Huden kan 
vätska mycket; använd 
absorptionsdyna i stället för sårdyna.  

 

Alla patienter bör inför strålbehandlingsstarten få råd om att hålla god personlig hygien och lufta 
det strålbehandlade området. Vidare bör man undvika täta kläder och parfymerade produkter. 
Omläggningsrutinerna vid akut stråldermatit varierar på våra onkologiska kliniker, och olika 
förband, krämer, barriärsalvor, bedövningssalvor m.m. används för att lindra patientens akuta 
hudbesvär. Dessa rutiner grundar sig på erfarenhetsbaserad kunskap och dessvärre saknas i 
dagsläget entydig evidens för åtgärder som kan förebygga och/eller läka den stråldermatit som 
uppstår [72-75]. Behovet av mer forskning påtalas i samtliga nämnda artiklar.  

I takt med ökad grad av hudreaktion ökar smärtan från strålområdet, och den intensifieras 
ytterligare vid miktion och avföring. Patienten bör tidigt i förloppet förses med adekvat 
smärtlindring. Peroral opiatbehandling kan behövas om inte paracetamol och/eller NSAID-
preparat räcker. Lokalbedövning med Xylocaingel kan komplettera smärtlindringen, alternativt 
morfingel för lokal applikation [78].  

Vid stråldermatit grad 2–4 bör patienten informeras om att vara uppmärksam på feber över 
38 °C och/eller frossa. Huden inspekteras för att bedöma tecken på eventuell sekundärinfektion i 
strålområdet. Profylaktisk antibiotika kan vara aktuell om patienten bedöms ha hög risk för 
infektion (se 12.3.3 och 12.3.12). De kraftiga hudbiverkningarna under behandlingens avslutande 
veckor, i kombination med biverkningar av given cytostatika, medför ofta behov av slutenvård. 
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Trots dygnetruntvård kan vissa patienter uppleva att de akuta biverkningarna är så svåra att 
uthärda att behandlingen behöver avbrytas i förtid. Genom adekvata och förutseende 
omvårdnadsåtgärder under hela patientens radiokemoterapi minskar risken för att patienten 
tvingas avbryta sin behandling i förtid [75]. 

12.3.14 Specifik omvårdnad vid akuta biverkningar relaterade till
 cytostatika 

Vissa akuta biverkningar är vanliga i samband med cytostatika vid primär behandling av 
analcancer med FUMI som infusion eller peroralt kapecitabin: illamående, diarré, mukosit, 
benmärgspåverkan och trötthet [79]. Se även http://www.vardhandboken.se/ [80] för allmänna 
omvårdnadsåtgärder vid ovan nämnda akuta biverkningar samt nationella vårdprogrammet för 
kolorektal cancer, https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/tjock-och-
andtarmscancer/ [81].  

12.4 Kirurgi som primärbehandling 

12.4.1 Lokal excision 

När lokal excision övervägs måste man först utesluta spridning till lokala lymfkörtlar, och därför 
ska patienten utredas med MRT och PET-DT. Små tumörer (< 2 cm) som är lokaliserade 
perianalt, dvs. inte växer in i analkanalen, och som inte är lågt differentierade, kan behandlas med 
lokal excision förutsatt att man kan uppnå adekvata resektionsmarginaler (> 5 mm) [82]. 
Sfinkterfunktionen måste nogsamt beaktas. Lokal excision anses vara kontraindicerad vid växt in 
i analkanalen. 

Ibland kommer diagnosen analcancer som ett överraskningsfynd efter excision av marisker eller 
liknande, och marginalerna kan då vara otillräckliga. Dessa patienter ska diskuteras på nationell 
MDK efter att MRT och PET-DT är utförd. 

12.4.2 Abdominoperineal rektumexcision (APE) i primärbehandlingen 

Abdominoperineal rektumexcision (APE) som primär behandling utan radiokemoterapi 
rekommenderas för patienter som tidigare fått strålbehandling mot lilla bäckenet. En mycket liten 
grupp patienter kan också vilja välja APE i stället för radiokemoterapi med hänsyn till 
komplikationspanoramat. Fallen måste dock diskuteras på nationell MDK med avseende på 
eventuell tilläggsbehandling till ljumskar I enstaka fall bedöms sannolikheten för komplett 
remission som mycket låg och radiokemoterapi betraktas som preoperativ (neoadjuvant), och då 
kan individualiserad strålplanering övervägas. Detta resonemang kan även gälla vid tumörorsakad 
rektovaginal fistel. 

12.4.3 Avlastande stomi 

Uppläggning av stomi före radiokemoterapi behövs hos cirka 5–10 % av patienterna, vanligen på 
grund av svår inkontinens, passagehinder eller fistulering mellan rektum och vagina. En 
ändkolostomi (med eller utan mukös fistel i samma hål) bör väljas och anläggas laparoskopiskt. 
De patienter som behöver kolostomi före behandling är de patienter som också har högre 
återfallsrisk och därmed större risk för behov av salvagekirurgi och anläggande av muskulokutan 

http://www.vardhandboken.se/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/tjock-och-andtarmscancer/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/tjock-och-andtarmscancer/
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lambå. Portarna bör därför anläggas så att rektus abdominismuskulaturen på höger sida inte 
penetreras [83].  

12.5 Behandling av anal intraepitelial neoplasi (AIN) 

AIN kan ge kliniska symtom såsom klåda och irritation men kan också finnas utan nämnvärda 
symtom. Vid perianal lokalisation ses ofta en lätt rodnad med antytt upphöjd yta och ibland 
förekommer hyperkeratos/fjällning. När AIN är lokaliserat i analkanalen är det som regel 
svårupptäckt, men med hjälp av anoskopi och ättikssyrepensling kan misstänkta förändringar 
framträda mer tydligt. 

Suspekta områden ska biopseras, i synnerhet om patienten tillhör en riskpopulation. Lämpliga 
metoder är stansbiopsi, knivbiopsi eller provexcision med tång via proktoskop. Den 
histopatologiska bedömningen ska ange graden av AIN. Notera att höggradig AIN ska 
canceranmälas, vilket patienten bör informeras om. 

I litteraturen [84, 85] finns rapporter om ett antal olika behandlingsalternativ såsom 
laserevaporisering, fotodynamisk behandling och behandling med immunmodulerande salva 
(imikvimod). Dessutom rapporteras mer traditionella metoder såsom diatermi och kirurgisk 
excision. Generellt sett är publikationerna av låg vetenskaplig kvalitet och närmast att betrakta 
som fallserier. Samtliga behandlingsmetoder tycks också vara behäftade med hög 
återfallsfrekvens, och invasiva metoder innebär risk för kontinensstörning eller analstriktur. 
Konsensus saknas i litteraturen rörande optimal behandlingsalgoritm men olika förslag har 
publicerats. Hivpositiva patienter som diagnostiseras med AIN ska erbjudas kontakt med 
hivspecialist i syfte att optimera hivbehandlingen. Rekommenderad algoritm vid konstaterad AIN 
finns i figur 7 nedan.  

Det finns mycket begränsade erfarenheter av strålbehandling eller radiokemoterapi av AIN. 
Fallrapporter finns dock i litteraturen, där man beskriver kompletta remissioner med 
radiokemoterapi. Med tanke på bristande evidens och risken för seneffekter är radiokemoterapi 
definitivt inte förstahandsbehandling, men behandlingen kan eventuellt övervägas vid höggradig 
AIN där man inte längre kan kontrollera sjukdomen med kirurgiska excisioner, laser eller 
imikvimod. Vilka stråldoser man behöver ge är oklart, men de som anges i behandlingsschema A 
eller B (tabell 4) förefaller rimliga. 
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Figur 7. Behandlingsalgoritm vid AIN.  

 

 

Vid kontrolltillfällena bör suspekta lesioner biopseras. Om status är oförändrat i 2 år kan man 
överväga att glesa ut eller avsluta de regelbundna kontrollerna.  

Vid uteblivet svar på imikvimodbehandling, återfall eller i övrigt komplicerande faktorer bör man 
kontakta en specialiserad enhet. 
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KAPITEL 13 

Behandling av resttumör och 
återfall 

Sammanfattning 

 Vid resttumör eller lokalt återfall bör salvagekirurgi om möjligt utföras.  
(Evidensgrad +++)  

 Salvagekirurgi av analcancer efter strålbehandling är ofta tekniskt komplicerad, vilket kräver ett 
erfaret team med kompetens att utföra bäckenexentration och plastikkirurgisk rekonstruktion.  
(Evidensgrad ++) 

13.1 Salvagekirurgi  

Totalt 25–30 % av de patienter som planeras för kurativt syftande icke-kirurgisk behandling har 
resttumör (diagnostiserad inom 6 månader efter avslutad radiokemoterapi) eller drabbas av lokalt 
återfall (diagnostiserat mer än 6 månader efter avslutad radiokemoterapi) [86]. Det finns evidens 
för att samtliga dessa patienter bör värderas för kirurgi på en nationell MDK [83]. Inför denna 
bedömning ska man göra en klinisk bedömning inkluderande samsjuklighet, biopsiverifiera 
återfallet och göra PET-DT och MRT för att utesluta generaliserad sjukdom och för att kartlägga 
tumörens lokoregionala utbredning. Syftet är att planera kirurgins omfattning för att kunna 
uppnå en R0-situation. 

Endast vid sällsynta undantag kan salvageoperationen bestå av en lokal excision, och som regel 
måste åtminstone en abdominoperineal excision (APE) utföras. I många fall går det att använda 
minimalinvasiv teknik avseende den abdominala delen av ingreppet. Den kirurgiska strategin vid 
analcancer är inte densamma som vid rektalcancer. Omfattningen på excisionen i hudplanet och 
vid tuberositas ischii är avgörande och överstiger den vid rektumexcision vid rektalcancer. I syfte 
att uppnå adekvata marginaler krävs bakre eller total exenteration hos vissa patienter, och därför 
ska analcancerkirurgi bedrivas vid enheter som har denna kompetens. Exstirpation av lymfkörtlar 
iliakalt, i obtoraturielogerna eller inguinalt utförs om MRT eller PET-DT indikerar tumörväxt.  

Upp till 70 % av kvinnliga patienter behöver genomgå bakre vaginalresektion [87]. Samtidig 
hysterektomi ska utföras på kvinnor som tidigare haft cervixdysplasi, och bör övervägas även i 
andra fall. Diskussion kring vaginal rekonstruktion bör föras i god tid inför operationen. 

Salvagekirurgi innebär att stor kirurgi med omfattande vävnadsexcision utförs i ett tidigare strålat 
område, och därmed är komplikationsfrekvensen hög, i synnerhet kring det perineala såret. 
Rekonstruktion med muskulokutan lambåteknik rekommenderas [87, 88]. Olika lambåtekniker 
finns beskrivna men det finns ingen säker evidens kring vilken av dessa tekniker som är att 
föredra. De vanligaste är vertical rectus abdominis myokutan lambå (VRAM), uni- eller bilateral 
gracilis myokutan lambå och uni- eller bilateral gluteus maximus myokutan lambå. Valet av lambå 
görs utifrån patientens behov och önskemål om rekonstruktion samt hens individuella 
förutsättningar (tidigare buksnitt, BMI etc.). 
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Patienter med lokoregional lymfkörtelmetastasering eller resttumör i inguinala lymfkörtlar efter 
radiokemoterapi bör också erbjudas kirurgi i form av lymfkörtelexstirpation [89]. Kompletterande 
strålbehandling neoadjuvant eller adjuvant får värderas utifrån adjuvant givna doser. Plastikkirurgisk 
rekonstruktion i ljumsken kan behövas för att få optimal sårläkning [90, 91]. 

Salvagekirurgi är således att betrakta som stor kirurgi med hög risk för komplikationer. Ändå 
finns enstaka tillfällen då denna typ av ingrepp kan utföras på palliativ indikation. Dessutom finns 
patienter med så omfattande livskvalitetsnedsättande tillstånd efter till synes kurativ 
radiokemoterapi att de kan rekommenderas kirurgi trots att det inte finns något tumöråterfall. 
Inför beslut om en sådan åtgärd bör man alltid göra en individuell bedömning och diskutera fallet 
på en nationell MDK.  

De stora randomiserade onkologiska studierna innehåller inga tydliga utfallsdata avseende patienter 
som genomgått kirurgi. Det finns dock ett antal publicerade fallserier där 5-årsöverlevnaden anges 
till 30–60 % (tabell 7). Resultaten beror naturligtvis på patientkaraktäristika och tumöregenskaper 
men även på urvalsmekanismer och det kirurgiska teamets kompetens. Efter salvagekirurgi 
redovisas nya lokoregionala återfall hos åtminstone 30–60 % av patienterna och fjärrmetastaser hos 
10–50 % under uppföljningstiden, trots till synes radikal kirurgi. I en rapport från Memorial Sloan-
Kettering anges att 79 % av återfallen upptäcktes inom två år efter kirurgi [92]. Prognosen vid ett 
lokoregionalt andra återfall är som regel mycket dålig. 

För omhändertagande och omvårdnad av akuta och sena komplikationer efter salvagekirurgi 
hänvisas till Nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer och Bäckencancerrehabilitering 
– vägledning. 

Tabell 7. Litteratursammanställning av resultaten efter salvagekirurgi. 

Författare År Stråldos (Gy) Andel patienter 
som opererades 
(%) 

Uppföljningstid 
(mån) 

5-års 
överlevnad (%) 

Ellenhorn 1994 30–60 38 47 44 

Pocard 1998 40–65 21 40 33 

Allal 1999 Ej specificerat 23 22 45 

Smith 2001 > 45 22 30 23 

Van der Wal 2001 34–60 17 53 47 

Nilsson 2002 > 60 35 33 52 

Akbari 2004 30–61 57 24 33 

Ghouti 2005 Ej specificerat 36 67 69 

Renehan 2005 35–60 73 45 40 

Schiller 2007 54–63 38 18 39 

Sunesen 2009 54–64 49 26 61 

Lefevre 2012 0–72 105 33 60 

Hallemeier 2014 40–63 32 19 23 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/tjock--och-andtarm/vardprogram/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/funktionella-besvar-efter-cancer-i-backenet/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/funktionella-besvar-efter-cancer-i-backenet/
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13.2 Metastaskirurgi 

Sammanfattning 

Vid begränsad metastasering till lever eller lungor bör metastaskirurgi övervägas.  
(Evidensgrad +) 

 

De vanligaste lokalerna för fjärrmetastasering av analcancer är lever, lungor och lymfkörtlar. 
Patienter med sådan metastasering bör diskuteras på en nationell MDK och behandlingen ska 
individualiseras. Evidensläget för metastaskirurgi vid såväl synkron som metakron analcancer är 
mycket begränsat.  

De patienter som drabbas erbjuds ofta cytostatikabehandling, men kirurgisk behandling eller 
annan lokalt ablativ behandling vid oligometastasering ska alltid övervägas. I en retrospektiv 
multicenterstudie [93] med 27 patienter som opererats för levermetastaser av analcancer såg man 
en 5-årsöverlevnad på 23 %. Sannolikt är det bättre att operera bort enstaka levermetastaser före 
lokal behandling av analcancern då sjukligheten efter sådan kirurgi är liten. 

Vid isolerade ljumskkörtelmetastaser finns klinisk erfarenhet i Sverige av kirurgisk exstirpation 
med goda långtidsresultat. 

13.3 Palliativ onkologisk behandling av metastaserad 
analcancer 

Sammanfattning 

Som palliativ cytostatikabehandling av metastaserad analcancer rekommenderas i första hand 
paklitaxel/karboplatin (Evidensgrad +++) 

Mindre än 10 % av analcancerpatienterna har metastaser utanför bäckenet vid diagnosen. Under 
sjukdomsförloppet är det ytterligare minst 10 % som utvecklar metastaser. Spridning till lever, 
lungor och lymfkörtlar paraaortalt är vanligast [82]. Om patienten endast har begränsad spridning 
till lever eller lungor, förutom lokoregional sjukdom, bör man diskutera fallet på en MDK för att 
värdera möjligheten till kirurgi [93, 94]. 

Eftersom fjärrmetastaserad analcancer är ett ovanligt tillstånd, är det vetenskapliga underlaget för 
val av behandling mycket begränsat. Fram till nyligen har det inte funnits några randomiserade 
studier, utan enbart enstaka fas II-studier och i övrigt retrospektiva sammanställningar och 
fallrapporter [95]. 

Cisplatin i kombination med 5-fu kan ha god effekt och har tidigare rekommenderats som 
förstahandsbehandling [23, 95]. NCCN Guidelines i USA rekommenderar cisplatin 100 mg/m2 
och 5-FU 1 000 mg/m2 under 5 dagar [23]. Detta baseras på en studie med 19 patienter med 
objektiv tumörrespons hos 66 %. Medianöverlevnaden var 34 månader [95]. I senare studier har 
cisplatindosen varit lägre (60 mg/m2), vilket kan övervägas för att minska toxiciteten. 

En annan kombination som visat effekt är paklitaxel och karboplatin, där en randomiserad fas II-
studie (InterAACT) jämfört behandling med cisplatin/5-fu och paklitaxel/karboplatin. Detta är 
den första randomiserade studien på metastaserad analcancer. De första resultaten har nyligen 
presenterats. Responsrat, progressionsfri överlevnad och toxicitet var jämförbara mellan 
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regimerna men total överlevnad var signifikant bättre och risken för allvarliga biverkningar var 
lägre i paklitaxel/karboplatingruppen [96]. Även om studien ännu inte är publicerad betraktas 
paklitaxel/karboplatin redan av många som en ny standardbehandling i första linjen.  

Mitomycin och 5-FU (FUMI) utgör standardbehandling tillsammans med strålbehandling av 
lokaliserad sjukdom, och det kan ha effekt även på metastaserad sjukdom [95, 97].  

Äldre små fallrapporter med trippelkombinationer bestående av paklitaxel, karbo/cisplatin och 5-
FU eller ifosfamid har visat goda responser [95, 98]. En nyligen publicerad fransk fas II-studie 
[99] med 69 patienter undersökte olika dosnivåer av docetaxel, cisplatin och 5-FU (DCF) och 
visade objektiv respons i hela 86 %, varav 44 % kompletta responser. Bland de patienter som fick 
modifierad dos av DCF var toxiciteten acceptabel, med bibehållen antitumoral effekt. Modifierad 
DCF kan därför vara ett alternativ till patienter i gott allmäntillstånd, fr.a. i en 
konverteringssituation där maximal tumörkrympning eftersträvas för att möjliggöra 
metastaskirurgi. Erfarenheten av denna regim är dock ännu mycket begränsad i Sverige. 

När det gäller senare linjers behandling har man på många håll i landet använt 
irinotekan/cetuximab, vilket kan vara ett rimligt alternativ för patienter i gott allmäntillstånd. 
Analcancer har oftast överuttryck av EGFR (epidermal growth factor receptor), och KRAS 
(Kirsten Rat Sarcoma virus)-mutationer är ovanliga [95, 100, 101]. 

Om möjligt bör man inkludera patienter i kliniska studier. Studier med checkpointhämmare pågår 
och tidiga rapporter antyder att en del patienter med analcancer kan respondera på sådan 
behandling. Det är dock alltför tidigt för att generella rekommendationer ska kunna ges. 
Prognosen för spridd analcancer är generellt sett dålig, dock med stor variation mellan olika 
sammanställningar och studier. Medianöverlevnad på 8–34 månader har rapporterats. En 
sammanställning från den amerikanska SEER-databasen för tidsperioden 1973–2000 visade en 5-
årsöverlevnad på 10 % för män och 20 % för kvinnor [95]. En liten andel patienter med mycket 
bra respons på cytostatika och/eller genomgången metastaskirurgi blir långtidsöverlevande.  
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KAPITEL 14 

Grundläggande 
omvårdnadsbegrepp 

14.1 Kontaktsjuksköterska 

Den nationella cancerstrategin styrker att varje patient ska erbjudas en kontaktperson på den 
cancervårdande kliniken, med syftet att förbättra informationen och kommunikationen mellan 
patienten och vårdenheten samt stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU 
2009:11) [102]. Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt (patientlag 2014:821) 
[103].  

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en gemensam generell beskrivning 
av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Enligt den är kontaktsjuksköterskan en tydlig 
kontaktperson i sjukvården, med ett övergripande ansvar för patienten och de närstående. 
Beskrivningen togs fram inom projektet Ännu bättre cancervård och finns i projektets rapport 
(2012) [104].  

14.2 Min vårdplan 

En individuell skriftlig vårdplan, benämnd Min vårdplan, ska tas fram för varje patient med 
cancer. Denna plan innefattar hela processen från utredning till rehabilitering. Dialog med 
patienten kring moment/insatser som gäller egenvård bör vara en del av vårdplanen och ska 
utvärderas och ske fortlöpande. För analcancerpatienter är ett långsiktigt perspektiv på egenvård 
extra viktigt, på grund av den höga risken för seneffekter efter behandlingen [105]. 

Ovanstående framgår i den nationella cancerstrategin för framtiden (SOU 2009:11) [102] och i de 
patientcentrerade kriterierna som ligger till grund för regionala cancercentrum 
(Socialdepartementet: 2011) [106]. 

14.3 Aktiva överlämningar 

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 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 
i den aktuella patientens Min vårdplan.  
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KAPITEL 15 

Understödjande vård, 
omvårdnad och rehabilitering 

Sammanfattning 

 För att patienten ska kunna genomgå optimal onkologisk behandling krävs omedelbart 
insatta åtgärder för god symtomkontroll, främst inriktade mot smärta och 
avföringsrubbingar.  
(Evidensgrad ++) 

 Seneffekter efter behandling är vanliga och kan försämra livskvaliteten.  
(Evidensgrad ++)  

 Vid analinkontinens eller kroniska diarréer efter behandling rekommenderas 
tarmreglerande medel såsom fiberpreparat och loperamid.  
(Evidensgrad ++) 

 För att förebygga sammanväxningar i vagina rekommenderas vaginaldilatator.  
(Evidensgrad +)  

 Premenopausala kvinnor bör erbjudas hormonsubstitution vid strålinducerad menopaus.  
(Evidensgrad ++)  

 Strålbehandling av bäckenskelett kan leda till sviktfrakturer.  
(Evidensgrad ++) 

15.1 Understödjande behandling före och under 
behandling av analcancer 

15.1.1 Symtomkontroll vid diagnos 

Patienter som söker vård för analcancer har symtom i varierande grad beroende på tumörens 
storlek, lokalisation och växtsätt samt hur lång tid det tagit för patienten att få rätt diagnos. 

För att kunna erbjuda bästa möjliga onkologiska behandling behövs optimal symtomkontroll. 
Detta uppnås i dialog med patienten genom att kontaktsjuksköterskan i teamet kontinuerligt 
följer upp symtombehandlingen. Patienten ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska 
genom hela vårdprocessen och kontaktsjuksköterskans roll bör vara tydlig för patienten [102, 
104]. 

Smärta från anus är vanligt förekommande. Denna smärta kan komma vid aktiviteter såsom 
promenader, vid tryck när tumören belastas, exempelvis när patienten sitter ner, eller när 
patienten får trängning till avföring och när det kommer avföring. Smärtan bör bedömas och 
skattas enligt visuell analog skala (VAS) eller numerisk skala (NRS) samt dokumenteras och 
utvärderas fortlöpande. Smärtan är ofta opiatkrävande. Både peroral och lokal opiatbehandling 
kan behövas (som lokal opiat kan morfingel förskrivas extempore i koncentrationen 1 mg/ml, 2–
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4 ml vid behov 3–6 ggr/dygn). Opiatbehandlingen kombineras vanligen med paracetamol 
och/eller COX-hämmare. Lokalbedövning med Xylocaingel kan komplettera smärtlindringen 
tillfälligt. Efter genomgången behandling och under läkningsprocessen bör patienten erbjudas 
adekvat hjälp för nedtrappning och utsättning av opioder. Patienten bör förses med en avlastande 
sittdyna från en arbetsterapeut om tumören gör det svårt för patienten att sitta. 

Graden av svårigheter från ändtarmen vid avföring är till stor del beroende på tumörens storlek 
och växtsätt och på hur mycket den inkräktar på sfinkterns förmåga att töja sig på ett normalt 
sätt. Ökade trängningar är vanligt förekommande och inte alltid sammankopplat med att det 
kommer avföring.  

Trängningarna kan vara smärtsamma och ge en krampliknande känsla ner i lilla bäckenet. Rent 
mekaniskt kan tumören påverka avföringens förmåga att passera om avföringen är av fastare 
karaktär. Eventuell opiatbehandling minskar också tarmmotoriken. Patienten bör förses med 
någon form av tarmreglerande medel, exempelvis makrogol som gör avföringen lösare och som 
stimulerar tarmmotoriken. Laktulos bör helst undvikas då detta är mer gasbildande och kan ge 
upphov till ökade krampsmärtor. En avlastande preterapeutisk stomi bör övervägas om tumören 
i högre grad inkräktar på sfinkterns funktion eller hotar att hindra passage. Smärtan från tumören 
kan avta i takt med att den onkologiska behandlingen får effekt, men den brukar därefter ersättas 
av smärta som är relaterad till biverkningar från radiokemoterapi. De kan vara minst lika 
besvärliga som de ursprungliga tumörsymtomen, se även avsnitt 12.3.12.  

Nutritionsproblem kan förekomma dels vid diagnos pga stor tumörbörda och dels till följd av 
akuta biverkningar under behandlingen. Bristfälligt näringsintag är prognostiskt ogynnsamt. 
Därför behöver bedömning av nutritionsstatus ske kontinuerligt under behandlingen och 
patienten kan behöva remitteras till dietist för kostråd och förskrivning av kosttillägg. När det 
gäller fiberinnehållet i kosten under strålbehandling mot buken, så har man tidigare ofta 
rekommenderat fiberfattig kost. En randomiserad engelsk studie [107] har dock visat att patienter 
med högt fiberinnehåll i kosten under strålbehandling av cancer i bäckenregionen hade färre 
gastrointestinala biverkningar såväl under behandlingsperioden som vid uppföljning efter ett år.  

Cirka 2–3 veckor efter avslutad kurativ behandling börjar strålreaktionen läka ut, och då bör man 
ta fram en plan för en säker uttrappning av insatt peroral opiatdos och eventuella 
tilläggsmediciner. Uttrappningen är individuell då olika patienter är olika känsliga för abstinens 
och illabefinnande vid opiatnedtrappning. 

Anemi kan uppstå hos patienter som har en lättblödande tumör. Patienten bör erbjudas 
transfusion med erytrocytkoncentrat för att lindra eventuella anemisymtom. När det gäller 
analcancer är det inte säkerställt om strålbehandlingens effekt optimeras av att transfundera upp 
hemoglobinvärdet över en viss nivå. 

15.1.2 Fertilitet 

Både kvinnan och mannens fertilitet minskar eller upphör efter radiokemoterapi. Därför bör man 
ta upp frågan om fertilitetsbevarande åtgärder såsom nedfrysning av spermier och nedfrysning av 
ägg. Eventuell remiss till fertilitetsenhet utfärdas skyndsamt så att eventuell åtgärd vidtas före 
start av radiokemoterapin [108]. 
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15.1.3 Symtomkontroll vid behandling 

Inför radiokemoterapi bör patienten få både muntlig och skriftlig information om 
tillvägagångssätt och biverkningar. Patienten ska kunna följa stegen i behandlingsprocessen 
genom sin individuella vårdplan. Patienten bör initialt förses med Xylocaingel, peroralt 
kortverkande morfin, makrogol och metoklopramid. I övrigt, se avsnitt 12.3. 

15.2 Omvårdnad och rehabilitering vid seneffekter  

Strålbehandling i kurativt syfte vid analcancer ger ofrånkomligt biverkningar som i olika grad blir 
permanenta. Med sena biverkningar eller kroniska biverkningar menas biverkningar som finns 
kvar tre månader efter genomgången behandling. Biverkningarna kan också övergå i en 
asymtomatisk fas för att sedan återkomma och bli kliniskt märkbara i ett senare skede.  

Patienten kan drabbas av sena biverkningar flera månader och år efter behandlingen, och dessa 
kan vara av kronisk eller intermittent karaktär. Mer fibrotiska och degenererade vävnader i 
bäckenområdet kan också ge upphov till en rad olika symtom med en hög grad av individuell 
variation [109].  

Det är viktigt att patienten ges realistisk information om riskerna för senbiverkningar efter 
kurativt syftande radiokemoterapi för att öka beredskapen att tidigt hantera de problem som kan 
uppstå.  

För utförlig information om handläggning av senbiverkningar hänvisas till dokumentet 
”Bäckencancerrehabilitering – vägledning” 
(https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/backencancerrehabilitering/). Nedan 
följer en kort sammanfattning av de vanligaste problemen. 

För bedömning av patientens livskvalitet och rehabiliteringsbehov behövs validerade 
skattningsverktyg, vilket hittills har saknats för analcancer. EORTCs livskvalitetsgrupp har dock 
nyligen utvecklat en specifik modul för denna diagnos, EORTC-QLQ-ANL27. Instrumentet har 
översatts till svenska. En internationell valideringsstudie pågår, där även svenska centra deltar. 

15.2.1 Tarmbiverkan 

Studier har visat att en majoritet av patienterna drabbas av tarmbiverkan efter strålbehandling 
mot bäckenområdet. Vid strålbehandling vid analcancer exponeras sfinkterkomplexet, rektum, 
nervstrukturer, delar av sigmoideum och tunntarm för strålbehandling i varierande dos [110]. 
Analsfinktern kan bli antingen mer stel och spänd eller slappare med en försämrad förmåga att 
hålla tätt. Vanliga tarmbiverkningar är lös avföring, hastiga avföringsträngningar och 
avföringsläckage. Det kan vara svårt för patienten att skilja på gas och avföring och en osäkerhet 
kan infinna sig. Patienten får ofta kort tid på sig från trängning tills att det kommer avföring. Det 
är också vanligt förekommande att patienten har en mer aktiv tarm under morgon och 
förmiddag. Den försämrade tarmfunktionen kan försämra livskvaliteten och begränsa patientens 
sociala liv [109]. 

Tarmens funktion bör följas upp kontinuerligt och patienten bör erbjudas att prova de läkemedel 
som har potential att påverka avföringskonsistensen och/eller tarmfunktionen positivt [111]. 

  

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/backencancerrehabilitering/
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Tabell 8. Läkemedel vid tarmbiverkan.  

Indikation Läkemedel Substans Doseringsstart 

Lös avföring Inolaxol Sterkuliagummi 1 dospåse x 1 

Snabb tarmpassage 
alternativt täta 
trängningar 

Dimor, Imodium, 
Loperamid 

Loperamid 1 x 1 förebyggande, 
alternativt 2 vid.behov. 
efter diarré, maxdos 
8 tabletter per dygn. 

Utebliven eller 
otillräcklig effekt av 
Inolaxol och Dimor 

Opiumtinktur  0,2–0,4 ml 1–3 ggr per 
dygn 

 

Många patienter rapporterar att kostvanorna påverkar tarmfunktionen. Ofta förvärras 
tarmsymtomen av kryddstark och fiberrik mat medan kokt mat kan minska symtomen. Det är 
dock högst individuellt hur patientens mag-tarmkanal reagerar på olika kostinnehåll efter 
strålbehandling. Patienten bör erbjudas dietistkontakt vid behov. 

Kronisk påverkan på mukosa och submukosa i rektum kan ge ökad risk för blödningar, ofta i 
samband med avföring. Termen proktit bör undvikas då det inte finns något inslag av 
inflammation och antiinflammatoriska läkemedel inte har effekt på detta tillstånd. Vid frekventa 
blödningar kan endoskopisk argonplasmakoagulation ha god effekt. Vidare finns ett visst stöd för 
användning av sukralfatlavemang. Vid uttalade blödningsbesvär kan hyperbar oxygenbehandling i 
tryckkammare vara indicerad [111]. 

En biverkan är att huden i anus blir skörare och tunnare. Vid lös eller tät avföring kan patienten 
uppleva att det blir som skavsår, och det kan svida och klia. Patienten bör då få råd om att tvätta 
med intimolja och skydda huden/slemhinnan runt och på anus med täcksalva, t.ex. Inotyolsalva. 
Patienten bör få rådet att undvika lokalbehandling med kortisoninnehåll då detta kan göra huden 
ännu tunnare. 

Patienter med avföringsläckage bör erbjudas hjälpmedel. Remiss skrivs då till en 
distriktsjuksköterska i primärvården för att prova ut och förskriva inkontinenshjälpmedel. Vid 
avföringsläckage och dålig effekt av läkemedel bör patienten få möjligheten att diskutera stomi 
med stomiterapeut och kirurg med specialkunskap om bäckenbottenskador.  

Kroniska tarmbesvär efter bäckenbestrålning är mycket vanliga och kan bero på flera olika 
tillstånd, som är tillgängliga för specifika behandlingar. Alla dessa tillstånd ger liknande symtom 
(diarré, gasbildning, oregelbunden avföring, knipsmärtor, urge-inkontinens etc.), varför specifik 
utredning krävs för att ställa rätt diagnos. Vid otillräcklig effekt av empirisk behandling med 
sterkuliagummi och loperamid bör man därför överväga remiss till gastroenterolog. Bakteriell 
överväxt på tunntarmen diagnostiseras med utandningstest för vätgas eller odling av 
duodenalaspirat och behandlas med en kortare kur metronidazol eller ciprofloxacin. 
Gallsaltsmalabsorption diagnostiseras med SeHCAT-test och kan behandlas med lipidsänkande 
läkemedel såsom Cholestagel, Questran eller Lestid. Pankreassvikt diagnostiseras med F-elastas 
och behandlas med Creon. Laktosintolerans är ofta övergående, diagnostiseras med 
provokationstest och behandlas genom laktosreducerad kost.  
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15.2.2 Vaginala biverkningar 

Strålningsorsakad fibros gör vagina mindre elastisk. Det är också vanligt med sammanväxningar 
mellan vaginas väggar, i form av fibrotiska bryggor. Vidare är torra och sköra slemhinnor mycket 
vanligt. Vid samlag kan kvinnan uppleva att vaginan har blivit både kortare och trängre samt att 
lubrikationen är nedsatt. Det kan vara smärtsamt och helt olikt mot hur det var innan 
behandlingen [112, 113]. Följden kan bli att kvinnan och hennes partner undviker samlag då det 
är för smärtsamt, och relationen kan då bli lidande. Det är inte ovanligt att kvinnor upplever att 
underlivet har förändrats helt.  

I samband med strålbehandling bör kvinnor få en vaginalstav för att förebygga 
sammanväxningar. Samtidigt bör patienten få information om hur och när vaginalstaven ska 
användas samt få en tid för uppföljning [114]. Östrogentillskott i form av crème, salva eller 
slidpiller kan ha god effekt mot torrheten i slemhinnorna.  

Det kan vara viktigt för kvinnan att få möjlighet att genomgå en gynekologisk undersökning hos 
en gynekolog med stor erfarenhet av strålbiverkningar i bäckenområdet. Vidare kan patienten 
behöva remitteras till en sakkunnig fysioterapeut inom området kvinnohälsa för råd kring träning 
som främjar fysisk funktion inkluderande bäckenbottenträning, självkänsla och förmåga till 
sexuell samvaro. Kvinnan kan behöva information om hur underlivet har förändrats för att 
kunna få ihop sin föreställning med verkligheten samt få veta vilka hjälpmedel och läkemedel 
som kan provas för att uppnå en viss förbättring. Även remiss till sexolog bör övervägas. 

15.2.3 Hormonella biverkningar hos kvinnor 

Genom den onkologiska behandlingen försätts den premenopausala kvinnan i ett för tidigt 
klimakterium. Cytostatika kan ge reversibel påverkan på ovariefunktionen men framför allt 
strålbehandling ger ofta en permanent utsläckning av ovariernas bidrag till hormonproduktionen 
[113]. Sedvanliga klimakteriebesvär kan bli ytterst påtagliga och besvärande. Östrogensubstitution 
bör övervägas. 

15.2.4 Biverkningar i mannens könsorgan 

Strålbehandlingen kan påverka blodkärl och nerver som är viktiga för den erektila funktionen. 
Efter strålbehandling mot analcancer är risken hög för erektil dysfunktion [112, 113] som kan ge 
fysiska och psykiska följder för både sexualitet, självbild och självkänsla, lust och intimitet. Män 
som har kvar en viss erektionsförmåga, exempelvis på morgonen eller natten, kan erbjudas 
läkemedelsbehandling med PDE5-hämmare (sildenafil, tadalafil etc.). Vid total avsaknad av 
erektil funktion har erektionsstärkande perorala läkemedel ingen effekt. I dessa fall kan patienten 
erbjudas behandling med injektionsläkemedel som på kemisk väg aktiverar svällkroppar i penis 
för att uppnå erektion. Andra hjälpmedel som kan erbjudas är erektionsring eller vakumpump. 

Vid skador på nerver i bäckenområdet kan även ejakulationsförmågan påverkas. Mannen kan få 
retrograd ejakulation där ejakulationen passerar bakåt till urinblåsan. En sådan retrograd 
ejakulation kan påverka fertiliteten och förändra mannens upplevelse av utlösningen. Vid behov 
bör patienten få remiss till androlog, urolog och/eller sexolog. 

En sammanlagd stråldos mot testiklarna överskridande cirka 2 Gy innebär hög risk för bestående 
sterilitet. Detta torde inträffa hos flertalet män som får kurativt syftande radiokemoterapi. 
Patienten ska informeras om detta och om möjligheten till infrysning av spermier vid 
barnönskemål. Testikelbestrålning kan också leda till testosteronbrist, vilket kan orsaka trötthet, 
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kraftlöshet, svettningar, minskad muskelmassa, osteopeni, depression, erektil dysfunktion och 
nedsatt libido. Vid klinisk misstanke om testosteronbrist bör serumnivåer av testosteron, 
luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon (FSH) och sexualhormonbindande 
hormon (SHBG) kontrolleras. Vid S-testosteron <8 mmol/l föreligger sannolikt testosteronbrist 
och patienten bör då erbjudas remiss till androlog eller endokrinolog, för ställningstagande till 
testosteronsubstitution. 

15.2.5 Biverkningar från urinvägarna 

Liksom tarm och vagina exponeras även urinblåsan vid strålbehandlingen, i varierande grad 
beroende på strålbehandlingsteknik och tumörens storlek och lokalisation. Detta kan leda till 
urininkontinens och/eller täta och smärtsamma urinträngningar [113, 115]. Symtomen kan 
påverka både livskvaliteten och nattsömnen. Återkommande urinvägsinfektioner kan 
förekomma. Om urinvägsbesvären kvarstår bör patienten få en remiss till uroterapeut och/eller 
urolog.  

15.2.6 Biverkningar i bäckenskelettet 

Efter strålbehandling mot bäckenområdet finns risk för mikrofrakturer i bäckenskelettet. Risken 
tros öka med doser till bäckenskelett som överstiger 45 Gy. Mikrofrakturerna uppstår vanligen 1–
2 år efter genomgången strålbehandling, oftast i form av insufficiensfrakturer i sakrum eller os 
pubis. Kvinnligt kön, postmenopausalt status, lägre BMI och tidigare förekommande 
osteopeni/osteoporos är riskfaktorer för insufficiensfrakturer [113]. Frakturerna är oftast 
smärtsamma och påverkar rörelseförmågan, dagliga aktiviteter och livskvaliteten. Patienter med 
den här typen av frakturer bör erbjudas behandling med D-vitamin, kalcium och bisfosfonater. 
Patienten bör uppmuntras till fortsatt aktivitet och få möjlighet till individuellt anpassad träning 
via remiss till sakkunnig fysioterapeut. 

15.2.7 Lymfödem i bäckenområde och nedre extremiteter 

Strålbehandling mot lymfkörtlar och lymfkärl i bäckenområdet kan göra att transporten av 
lymfvätska försvåras. Ödem kan därför uppstå i benen, i underlivets mjukdelar och ovanför 
blygdbenet. De dominerande symtomen vid lymfödem är tyngdkänsla, svullnad och värk. 
Kompression och manuell lymfdränagebehandling kan lindra symtomen. Vid lymfödem bör 
patienten remitteras till lymfterapeut. Vid lymfödem ökar risken för erysipelas i området, och 
besvären kan vara återkommande. Erysipelas kan också i sig försämra lymfödem, vilket riskerar 
att leda till en ond cirkel. Antibiotikaprofylax har visat sig kunna minska antalet episoder med 
erysipelas hos patienter med lymfödem [113, 116]. 

15.3 Löpande cancerrehabilitering 

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella problemen av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten 
och de närstående stöd och förutsättningar för att leva ett så bra liv som möjligt. 
Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt livssammanhang.  

Exempel på rehabiliteringsinsatser kan vara  

 krisstöd i samband med utredning, diagnos och behandling samt efter behandling 

 fysiska rehabiliteringsåtgärder för att återfå funktion efter behandling 
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 information om samhällets resurser för psykosocial funktion 

 psykologiskt stöd och råd för bättre fysisk förmåga i syfte att orka behandling och 
förebygga fatigue. 

15.3.1 Regelbunden behovsbedömning för patienter och närstående 

Cancerrehabilitering är aktuellt under hela processen, från misstanke om cancersjukdom och 
framåt. Behovet av rehabilitering ska därför bedömas regelbundet. Patienten och de närstående 
ska återkommande få information om vilka rehabiliteringsbehov som är vanliga och vilka insatser 
som erbjuds. I patientens skriftliga vårdplan, Min vårdplan, ska cancerrehabilitering ingå. Vissa 
rehabiliteringsbehov kan finnas kvar hela livet. 

Såväl patienter som närstående kan omfattas av rehabiliteringsinsatser. Närstående kan vara 
exempelvis partner, barn, förälder, syskon eller annan person som patienten anser sig ha nära 
relation till. Barn som närstående har en särställning då hälso- och sjukvården har skyldighet att 
ge dem information, råd och stöd, enligt 5 kap. 7 § HSL.  

15.3.2  Grundläggande och specialiserad rehabilitering 

All personal inom hälso- och sjukvården ska göra grundläggande behovsbedömningar och ge 
grundläggande insatser inom cancerrehabilitering. Vid mer avancerade behov ska patienten alltid 
erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom rehabilitering, exempelvis 
kurator, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, sexolog och dietist. Patienten bör också 
uppmuntras till egenvård där information kan inhämtas via www.eftercancern.se.  

Som tidigare beskrivet löper patienter med analcancer stor risk att drabbas av senbiverkningar, 
vilket innebär att psykosocial påverkan kan uppstå långt efter det att behandlingen är slutförd 
[112]. Det professionella teamet kring patienten är därför viktigt och kontaktsjuksköterskan har 
en nyckelroll genom att följa upp och identifiera patientens psykosociala behov över tid [117, 
118]. Patienter med analcancer som har behandlats med strålbehandling löper risk att få 
försämrad funktion i analsfinktern. Avföringsinkontinens kan medföra stora problem med social 
isolering, och det kan förändra patientens socioekonomiska situation eftersom patienten kan ha 
svårt att förvärvsarbeta [112]. Biverkningar från bäckenskelettet med mikrofrakturer och 
lymfödem i underextremiteter kan försämra rörelseförmågan, vilket också kan påverka patientens 
arbetssituation. Patienter med sådana problem bör få hjälp med remiss till sakkunnig 
fysioterapeut för bedömning av rörelseförmåga och ergonomiska aspekter. Även kontakt med 
socionom bör tas för hjälp med socioekonomiska behov. Biverkningar som påverkar sexuell 
funktion kan, utöver fysiska problem, även leda till en förändrad kroppsuppfattning, som i sin tur 
kan få psykologiska konsekvenser. Patienten kan under sådana omständigheter behöva 
stödinsatser från exempelvis sexolog, psykolog eller psykoterapeut för att hantera sin situation 
[79, 117, 118].  

Fördjupad information om cancerrehabilitering, inklusive bedömning och insatser, finns i det 
nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/ 

 

http://www.eftercancern.se/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/
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KAPITEL 16 

Palliativ vård och insatser 

Palliativ vård, det vill säga aktivt, multidisciplinärt omhändertagande av patienter med 
symtomgivande, progredierande, dödlig sjukdom, har utvecklats till en avgränsbar medicinsk 
disciplin – palliativ medicin. Palliativ vård definierades enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 
2002 som ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer 
som drabbats av de problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. I praktiken är de 
viktigaste delarna av en välfungerande palliativ vård: symtomlindring, teamarbete, 
kommunikation och relation samt stöd till närstående, med det övergripande målet att främja 
välbefinnande och understödja värdighet i livets slutskede. 

När en obotligt sjuk patient med analcancer försämras, och försämringen bedöms bero på 
sjukdomsprogress, bör målsättningen med den fortsatta palliativa behandlingen omprövas. Är 
allmäntillståndet WHO-grad 3 eller sämre (= vilar mer än halva dagen), även när behandlingsbara 
orsaker åtgärdats, är kirurgisk och onkologisk behandling många gånger till mer skada än nytta. 
Denna försämring kan vara ett tecken på att patienten närmar sig brytpunktsområdet och 
övergången till palliativ vård i livets slutskede. Om så är fallet bör beslutet grunda sig på en 
noggrann medicinsk bedömning som därefter kommuniceras via ett brytpunktsamtal till 
patienten och närstående. Vårdens inriktning med ordinationer och begränsningar måste tydligt 
dokumenteras och spridas till inblandad personal i vårdkedjan. 

För palliativ vård hänvisas till separat vårdprogram 
(https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-
vard/vardprogram/farmakologisk-smartlindring-i-livets-slutskede/). 

 
 
 

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-vard/vardprogram/farmakologisk-smartlindring-i-livets-slutskede/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-vard/vardprogram/farmakologisk-smartlindring-i-livets-slutskede/
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KAPITEL 17  

Uppföljning 

17.1 Mål med uppföljningen 

Uppföljningen har två huvudsakliga syften: att tidigt upptäcka lokala återfall och metastasering 
samt att följa patientens behov av rehabilitering. Utöver detta kan uppföljningen användas för att 
samla underlag för forskning och förbättringsarbete.  

Övergången från aktiv behandling till uppföljning ska vara väl definierad och markeras med ett 
eller flera samtal där patienten får en individuellt anpassad uppföljningsplan. Uppföljningsplanen 
ska dokumenteras i Min vårdplan och består av flera delar:  

 en uppdaterad behovsbedömning för rehabilitering 

 en översikt över de kommande årens återfallskontroller inklusive datum för den första 

kontrollen alternativt ett tydliggörande av när och hur patienten kommer att få tid till den 

 en tydlig ansvarfördelning som tydliggör vem som ansvarar för t.ex. sjukskrivning, 

förskrivning av hjälpmedel och liknande och där även patientens eget ansvar framgår.  

17.2 Förnyad behovsbedömning för rehabilitering 

En förnyad behovsbedömning för rehabilitering ska göras vid övergången från behandling till 
uppföljning. Bedömningen ska göras enligt det nationella vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering, vilket bland annat innebär användning av validerade bedömningsinstrument.  

Vid bedömningen ska följande klargöras: 

 Målet med rehabiliteringen 

 Patientens eget ansvar för rehabiliteringen inklusive egenvårdsråd  

 Vart patienten kan vända sig vid frågor eller nya behov 

 Nästa avstämning  

Efter behandling av analcancer är det mycket vanligt med sena biverkningar (se kapitel 15) varför 
många patienter har stora rehabiliteringsbehov. Följande aspekter bör särskilt uppmärksammas: 

 Tarmfunktion 

 Urinvägar 

 Sexualitet 

 Lokala besvär och smärta 

 Nutrition 

 Psykosociala aspekter 

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/prehabilitering/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/prehabilitering/
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17.3 Självrapportering av symtom 

Patienten bör uppmanas att vara uppmärksam på följande symtom och höra av sig till 
kontaktsjuksköterskan om de uppstår: 

 Nytillkomna lokala besvär, t.ex. blödning eller ökad smärta 

 Ändrade tarmsymtom, t.ex. ökade trängningar 

17.4 Kontroll av återfall 

Fokus efter onkologisk behandling ska vara på lokoregionalt tumörstatus (anal/rektal palpation, 
eventuell proktorektoskopi och lymfkörtelpalpation av ljumskar). Omkring 70–80 % av 
tumöråterfallen återfinns här och dessa kan bli föremål för salvagekirurgi. Majoriteten av 
återfallen uppträder inom 18 månader efter behandling [36] och efter 3 år är det mycket ovanligt 
med återfall.  

17.5 Förslag till uppföljningsintervall  

17.5.1 Efter onkologisk behandling  

 Det kan ta upp till 6 månader efter avslutad radiokemoterapi innan remissionsstatus går att 
fastställa. 
(Evidensgrad ++) 

 Responsbedömningen är huvudsakligen klinisk, vilket kräver stor erfarenhet. Högsta 
möjliga läkarkontinuitet bör eftersträvas.  
(Evidensgrad +) 

 Vid responsbedömningen rekommenderas PET-DT och/eller MRT bäcken 3–6 månader 
efter avslutad radiokemoterapi, åtminstone vid icke-palpabel lymfkörtelmetastasering och 
lokalt avancerad primärtumör.  
(Evidensgrad ++)  

 Misstänkt resttumör/återfall ska alltid biopsiverifieras innan salvagekirurgi aktualiseras.  
(Evidensgrad ++)  

 För patienter som gått i komplett remission rekommenderas uppföljning i 5 år, för att 
upptäcka återfall och registrera seneffekter.  
(Evidensgrad +) 

 Vid T3–4/N+ rekommenderas DT buk-torax efter 1 år (eventuellt också efter 2 och 3 år), 
om patienten bedöms kunna genomgå avancerad onkologisk/kirurgisk behandling av 
metastatisk sjukdom. Vid mindre tumörer rekommenderas endast kliniska kontroller.  
(Evidensgrad +)  
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Tabell 9. Förslag till uppföljningsintervall efter onkologisk behandling 
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År 1 Första månaden    x  

3 månader x    x 

6 månader x x   x 

9 månader x    x 

12 månader x  x  x 

År 2 16 månader x    x 

20 månader x    x 

24 månader x  x  x 

År 3 30 månader x    x 

36 månader x  x  x 

År 4 42 månader x    x 

48 månader x    x 

År 5 54 månader x    x 

60 månader x    x* 

* Inklusive det samtal som avslutar uppföljningen. 

17.5.1.1 Kliniska kontroller 

Monitorering av sjukdomen bygger till stor del på klinisk bedömning. Anamnesen är mycket 
viktig, där förändring av symtom aktivt ska efterfrågas. Palpation av en strålbehandlad och 
fibrotisk analregion kan vara svårt och kräver erfarenhet. I första hand rekommenderas att 
kontrollerna sker vid den enhet där strålbehandlingen getts. Det viktigaste är dock att 
kontrollerna sköts av onkolog eller kirurg med vana att följa strålbehandlade analcancerpatienter, 
och så hög läkarkontinuitet som möjligt bör eftersträvas. Vissa tumörer krymper långsamt efter 
behandlingen och det kan ta uppemot 6 månader innan komplett remission har uppnåtts. 
Kliniska kontroller bör utföras med 3–4 månaders intervall under de 2 första åren. Därefter kan 
uppföljningen glesas ut till var 6:e månad till och med 5 år efter avslutad behandling (tabell 9). 

17.5.1.2 Radiologisk uppföljning 

När det gäller radiologisk utvärdering som led i responsbedömningen finns inga tydliga 
internationella riktlinjer [23, 82], se också avsnitt 9.2.1. Vårdprogramgruppen menar dock att 
radiologisk undersökning, med MRT eller PET-DT, bör ingå i responsutvärderingen åtminstone 
av patienter med initialt icke-palpabla lymfkörtelmetastaser i bäckenet eller lokalt avancerad 
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primärtumör där den kliniska responsbedömningen kan vara svår. Lämplig tidpunkt för denna 
undersökning är 3–6 månader efter avslutad strålbehandling. 

Det är oklart om patienter vars tumör gått i komplett remission på primärbehandling gagnas av 
rutinmässig radiologisk uppföljning. Patienter som initialt haft en lokalt avancerad analcancer 
(T3/T4 och/eller N+) har cirka 15 % risk att utveckla fjärrmetastaser inom 3 år. Om en sådan 
patient bedöms kunna bli aktuell för intensiv onkologisk behandling, eventuellt kombinerad med 
lokalbehandling av oligometastatisk sjukdom, kan det vara rimligt med DT torax-buk åtminstone 
efter 1 år, eventuellt också efter 2 och 3 år. Om tidig diagnostik av metastatisk sjukdom bidrar till 
att förbättra överlevnaden är dock oklart.  

17.5.1.3 Rehabiliteringsbedömning 

Efter kurativt syftande radiokemoterapi får nästan alla patienter någon grad av sena biverkningar 
efter behandlingen [109, 112]. Dessa ska följas upp vid återbesöken, där kontaktsjuksköterskan 
har en viktig roll. Beroende på problemens art kan man sätta in rehabiliterande åtgärder och 
eventuellt remittera till olika specialistkliniker, se kapitel 15. 

17.5.1.4 Vid tecken på återfall 

Vid minsta tecken på progress av restvävnad bör biopsi utföras för att ta ställning till kirurgisk 
resektion. Biopsi bör i övriga fall undvikas för att inte inducera en strålnekros. 

Vid misstanke om lokalt återfall bör man utföra MRT lilla bäckenet samt PET-DT. 

17.5.2 Efter salvagekirurgi 

Sammanfattning 

Efter salvagekirurgi av resttumör eller lokalt återfall och efter metastaskirurgi rekommenderas 
DT torax-buk och bäcken vid 6, 12, 24 och 36 månader.  
(Evidensgrad +) 

Tabell 10. Förslag till uppföljningsintervall efter salvagekirurgi 
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3 månader   x 

6 månader x  x 

12 månader x  x 

År 2 24 månader x  x 

År 3 36 månader x  x* 

* Inklusive det samtal som avslutar uppföljningen. 
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Den magra evidensen gör det svårt att ge starka rekommendationer kring ett lämpligt 
uppföljningsschema efter kirurgi. Aktiv uppföljning kan dock vara motiverat för patienter som 
bedöms klara reintervention. Lokalt återfall i bäckenet är sällan tillgängligt för ytterligare kirurgi 
eller strålbehandling, varför noggrannare kartläggning av bäckenet med MR inte behöver ingå i 
rutinkontroll. Däremot kan begränsade fjärrmetastaser eller enstaka lymfkörtelmetastaser ibland 
bli föremål för kirurgi och/eller strålbehandling med kurativ intention. Vårdprogramsgruppen 
föreslår därför DT torax-buk efter 6, 12, 24 och 36 månader. Patienterna bör följas på en 
kirurgklinik, antingen den opererande kliniken eller i överenskommelse med hemkliniken (bör 
remitteras ut med tydliga instruktioner). Klinisk undersökning bör också ske av perineum och 
lymfkörtlar i ljumskar efter 6, 12, 24 och 36 månader. 

17.6 Ansvar 

Nivåstruktureringen ställer särskilda krav på tydlighet kring vilken enhet som ansvarar för 
uppföljning. Det bör vara tydligt för patienterna vart de ska vända sig till med nytillkomna besvär 
eller frågor under uppföljningstiden. Eventuell överlämning av ansvaret för uppföljning till 
hemsjukhuset bör vara aktiv.  

17.7 Avslut av uppföljning 

När uppföljningen avslutas ska den behandlande enheten ha ett avslutande samtal med patienten. 
Samtalet bör följa det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och dokumenteras i 
Min vårdplan. Patienten bör också få en skriftlig sammanfattning av sin diagnos och behandling 
inklusive livslånga behov eller risker. I denna sammanfattning bör eventuella råd till primärvården 
framgå. Det bör framgå vart patienten ska vända sig med nya behov.  

17.8 Livslång symtomkontroll efter avslutad uppföljning 

Överlämning till primärvården bör vara aktiv, vilket 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. 

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/prehabilitering/
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KAPITEL 18 

Underlag för nivåstrukturering 

Sedan 2013 pågår i Sverige en nivåstrukturering med nationell koncentrering av vissa 
behandlingar vid ovanliga cancerformer. RCC och Sveriges Kommuner och Landsting föreslog 
2016 att kurativt syftande radiokemoterapi skulle koncentreras till fyra nationella vårdenheter 
(Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Skånes universitetssjukhus), baserat på en expertgruppsutredning och efter en 
ansökningsprocedur. RCC föreslog också att salvagekirurgi koncentreras till två nationella 
vårdenheter (Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus). Detta 
implementerades 2017. En 2-årsutvärdering av nivåstruktureringen kommer att ske under 2019. 
För mer information hänvisas till: 
https://www.cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-
anal/anal/nationella-varduppdrag/ 

 

https://www.cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/anal/nationella-varduppdrag/
https://www.cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/anal/nationella-varduppdrag/
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KAPITEL 19 

Kvalitetsregister och målnivåer 

19.1 Kvalitetsregister 

Ett nationellt kvalitetsregister för analcancer finns sedan 2015. Organisatoriskt ligger detta som 
en separat modul under kolorektalcancerregistret. En första rapport från analcancerregistret 
publicerades 2019 (https://www.cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-
och-anal/anal/kvalitetsregister/). 

19.2 Målnivåer 

1. Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister. 
Mål: 100 %  
 

2. Tid från MDK till start av behandling.  
Mål: 80 % inom 17 dagar.  

 
3. Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska på onkologklinik (av patienter som får 

kurativt syftande onkologisk behandling).  
Mål: 100 % 
 

4. Andel patienter som får radiokemoterapi (det vill säga tillägg av cytostatika till 
strålbehandlingen) av de som genomgår kurativt syftande onkologisk primärbehandling. 
Mål: 90 %  

 
5. Andel opererade av patienter med resttumör eller lokalt återfall (utan samtidig 

fjärrmetastasering).  
Mål: 70 %  

 
6. Andel R0-kirurgi vid salvagekirurgi. 

Mål: 90 %  
 

7. Lokalt återfall inom 3 år efter kurativt syftande behandling. 
Mål: <15 %  

 
8. 5-årsöverlevnad bland patienter som fått kurativt syftande behandling. 

Mål: >70 %  
 

  

https://www.cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/anal/kvalitetsregister/
https://www.cancercentrum.se/norr/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/anal/kvalitetsregister/
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KAPITEL 20 
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KAPITEL 21 

Vårdprogramgruppen 

21.1 Vårdprogramgruppens sammansättning 

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en 
ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med 
representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har 
patientföreträdare deltagit. Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s 
samverkansgrupp, vilken utsett Anders Johnsson till vårdprogramgruppens ordförande.  

21.2 Vårdprogramgruppen 

21.2.1 Regionala representanter 

Syd: Ander Johnsson, ordförande  
Norr: Birgitta Lind 
Sydöst: Vakant 
Stockholm-Gotland: Per Nilsson 
Uppsala-Örebro: Vakant 
Väst: Vakant 

21.2.2 Vårdprogramgruppens medlemmar 

Anders Johnsson, ordförande, professor, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund 
Anna Axelsson, specialistsjuksköterska, onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
Lennart Blomqvist, professor, radiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, 
Stockholm 
Anna Hultqvist, sjuksköterska, onkologi, Skånes universitetssjukhus, Lund 
Birgitta Lindh, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Malin Jedeman, specialistsjuksköterska, onkologi, Östra sjukhuset, Göteborg 
Marie-Louise Lydrup, docent, kirurg, Skånes universitetssjukhus, Malmö 
Per J. Nilsson, docent, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 
Bärbel Jung, med.dr, kirurg, Universitetssjukhuset Linköping 
Britta Holm, patientrepresentant, Örebro 
Charlotte Toytziaridis Bygdemo, patientrepresentant, ILCO 
Calin Radu, med.dr, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Björn Zackrisson, professor, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Berivan Mostafa, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Pehr Lind, docent, onkolog, Onkologiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm 
Cecilia Lagerbäck, onkolog, Södersjukhuset, Stockholm 
Michael Blomqvist, sjukhusfysiker, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Eva Angenete, professor, kirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
Nina Cavalli-Björkman, med.dr, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
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Martin Nilsson, med.dr, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund 
Susanne Ottosson, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
 
Ytterligare personer som bidragit: 
Carin Cronberg, radiolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö 
Ing-Marie Meyer, radiolog, Ersta sjukhus, Stockholm 

21.3 Jäv och andra bindningar 

Vårdprogramarbetet har utförts utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. 
Vårdprogramgruppens medlemmar har lämnat in jävsdeklarationer som godkänts av Regionalt 
cancercentrum och kopior på dessa kan fås från Regionalt cancercentrum Norr.  

21.4 Vårdprogrammets förankring 

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp och det har skickats på 
en remissrunda som riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet 
är dels att ge profession och patienter möjlighet att ge synpunkter på innehållet i 
vårdprogrammet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att 
analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna i vårdprogrammet och 
utifrån detta meddela om de ställer sig bakom vårdprogrammet.  
 
Vid remissrundan har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets 
innehåll:  
 

 Svensk Förening för Medicinsk Radiologi 

 Dietisternas Riksförbund 

 Svensk förening för sexologi 

 Distriktssköterskeföreningen i Sverige  

 Svensk Förening för Palliativ Medicin 

 Svensk Kuratorsförening  

 Svensk förening för allmänmedicin 

 Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och min vårdplan 

 Sjuksköterskor i Cancervårds och Svensk sjuksköterskeförening 

 Sveriges Arbetsterapeuter  
 
Utöver ovanstående har remissvar inkommit från enskilda kliniker samt företrädare för patienter 
och profession. 
 
Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna vid remissrundan har vårdprogrammet 
bearbetats och reviderats. Därefter har det godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av 
RCC:s samverkansnämnd. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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