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Cancervården i Sverige är decentraliserad. Cancerpatienter utreds, behandlas och följs vid många olika 
vårdenheter inom en region. En god cancervård bygger på ett nära samarbete mellan dessa enheter. 
Syftet med regionala vårdprogram är att ge ett underlag för samordning av vårdinsatserna så att alla patien-
ter i regionen får en likvärdig vård som är den bästa med hänsyn till tillgängliga resurser (Socialstyrelsens 
Allmänna råd 1991: 6). 
 I enlighet med Socialstyrelsens råd och anvisningar skall regionalt vårdprogramarbete bedrivas för de 
vanligaste cancerformerna bland män och kvinnor. Programmens innehåll utarbetas av olika grupper be-
stående av personer från olika kategorier som är aktiva i vården av de aktuella patienterna. Medlemmarna 
i vårdprogramgrupperna representerar den enhet som de verkar vid och de skall förankra vårdprogrammet 
i den lokala organisationen. Vårdprogrammet skall innehålla en beskrivning av hela vårdkedjan inklude-
rande prevention och palliation.
 Innan ett nytt vårdprogram accepteras skall det ha granskats och diskuterats vid ett eller fl era stormöten 
dit representanter från alla berörda personalgrupper och enheter i regionen inbjudits. Vid revisioner av be-
fi ntliga program tillämpas oftast ett remissförfarande där samtliga verksamheter, medicinska specialiteter 
och professioner som arbetar med den aktuella patientgruppen får möjlighet att yttra sig inom ramen för 
vårdprogramgruppens arbete. Onkologiskt Centrum i Stockholm-Gotlandregionen ansvarar för att detta 
arbete sker i enlighet med dessa normer.
 Knutet till vårdprogrammet fi nns sedan 2002 ett nationellt kvalitetsregister för lungcancer med registre-
ring av kliniska data och kvalitetsdata som komplement till cancerregistret. Detta är nödvändigt då cancer-
registret inte innehåller till exempel information om behandling eller sjukdomsrecidiv. Kvalitetsregistret ger 
ökade kunskaper om bland annat stadieindelad incidens, behandlingsresultat, komplikationer av behand-
lingen, osv. Registreringen utgör en grund för utvärdering av vårdens innehåll och resultat samt kan vara 
en bas för klinisk forskning.
 Detta vårdprogram skall ge riktlinjer för prevention, diagnostik, remittering, behandling och uppfölj-
ning av patienter med lungcancer.
 Vårdprogrammet för lungcancer är en uppdaterad och reviderad version av det föregående vårdprogram-
met från år 2000.

1. Inledning
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Lungcancer är idag den fjärde vanligaste cancern hos män och kvinnor i Sverige. Totalt sett diagnostisera-
des 1752 fall hos män respektive 1624 fall hos kvinnor i landet år 2008. Globalt är lungcancer den vanli-
gaste cancern med drygt 1,3 miljoner insjuknade per år. I Stockholm-Gotlandregionen registrerades under 
motsvarande tid 336 fall för män och 380 fall för kvinnor och det är historiskt sett andra gången som fl er 
kvinnor än män i regionen fått lungcancer. Liksom i resten av världen så är lungcancer den vanligaste can-
cerrelaterade dödsorsaken i Sverige och i regionen. I Sverige är det idag fl er kvinnor som dör av lungcancer 
än av bröstcancer. Incidensutvecklingen över tid skiljer sig väsentligt för män och kvinnor (fi gur 1, 2 och 3). 
Antalet män som insjuknade var högst i mitten av 1980-talet och därefter har det gradvis minskat fram till 
cirka år 2000. Därefter förefaller en avplaning av utvecklingen ha skett. För kvinnor har det skett en gradvis 
ökning kontinuerligt sedan cancerregistret startades. Fördelningen av antalet nyinsjuknade i olika ålders-
grupper ses i fi gur 2. Den åldersspecifi ka incidensutvecklingen för män har visat den starkaste minskningen 
i gruppen över 65 år medan det också har skett en viss minskning i åldersgruppen 45–64 år (fi gur 2).
 Incidensutvecklingen för lungcancer följer i stort sett helt och hållet rökvanorna med en latens på mellan 
15 och 20 år. Rökning är den största orsaken till lungcancer och majoriteten av dem som får lungcancer är 
rökare eller före detta rökare. Man har också över tid sett en förändring i typen av lungcancer, från att ha 
varit en skivepitelcancer så ser man idag mer av adenocarcinom som sitter längre ut i parenkymet. Orsa-
kerna till denna förändring i histopatologiska typer är inte känd. Detta avspeglar sig också i fördelningen av 
småcellig (SCLC) och icke småcellig (NSCLC) lungcancer (fi gur 4, 5 och 6). Framför allt ses en nedgång 
av båda typerna av lungcancer hos män och en uppgång av icke småcellig lungcancer hos kvinnor. Fördel-
ningen av kliniska stadier vid diagnos har varit relativt konstant från år 2002 till år 2007 (tabell 1).
 Överlevnaden för lungcancer är generellt sett mycket dålig och i alla stadier är cirka hälften av alla 
nyinsjuknade avlidna inom ett år. Man ser dock en liten förbättring av överlevnaden under de senaste tids-
perioderna (fi gur 7). Patienter med icke småcellig cancer har en något bättre överlevnad än de med småcel-
lig cancer (fi gur 8). Den stadiespecifi ka överlevnaden visas i fi gur 9.

2. Epidemiologi

6



Tabell 1. Antal och andel fall per stadium av lungcancer i Stockholm-Gotlandregionen. Data är hämtade från 
regionala kvalitetsregistret för lungcancer.

TNM- Diagnosår

stadium 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totalt

IA 37 48 52 47 64 70 318

8,4 % 8,2 % 8,6 % 7,7 % 10,7 % 10,9 % 9,1 %

IB 53 77 40 60 46 64 340

12,1 % 13,2 % 6,6 9,8 % 7,7 % 10,0 % 9,8 %

IIA 2 1 1 3 3 3 13

0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 %

IIB 13 11 11 14 20 14 83

3,0 % 1,9 % 1,8 % 2,3 % 3,4 % 2,2 % 2,4 %

IIIA 28 45 37 44 42 43 239

6,4 % 7,7 % 6,1 % 7,2 % 7,0 % 6,7 % 6,9 %

IIIB 99 135 141 149 137 142 803

22,6 % 23,2 % 23,2 % 24,4 % 23,0 % 22,1 % 23,1 %

IV 186 247 304 279 270 299 1585

42,5 % 42,4 % 50,1 % 45,7 % 45,3 % 46,5 % 45,6 %

Uppgift 20 19 21 14 14 8 96

saknas 4,6 % 3,3 % 3,5 % 2,3 % 2,3 % 1,2 % 2,8 %

Totalt 438 583 607 610 596 643 3477

100,0 % 100,0 % 100,0 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Figur 1. Totalt antal nyinsjuknade i lungcancer i Stockholm-Gotlandregionen 1958-2008.
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Figur 2b. Utvecklingen av antalet nyinsjuknade i lungcancer i Stockholm-Gotlandregionen 1958-2008 för 
kvinnor.

Figur 2a. Utvecklingen av antalet nyinsjuknade i lungcancer i Stockholm-Gotlandregionen 1958-2008 för 
män.

8



Figur 3. Åldersstandardiserad incidens av lungcancer i Stockholm-Gotlandregionen för män respektive kvinnor 
1958-2008.

Figur 4. Åldersstandardiserad incidens av icke småcellig lungcancer (NSCLC) respektive småcellig lungcancer 
(SCLC) för män och kvinnor i Stockholm-Gotlandregionen 1985-2008.
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Figur 5b. Utvecklingen av åldersspecifi ka incidensen av småcellig lungcancer för kvinnor i Stockholm-Gotland-
regionen 1985-2008.

Figur 5a. Utvecklingen av åldersspecifi ka incidensen av småcellig lungcancer för män i Stockholm-Gotland-
regionen 1985-2008.
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Figur 6a. Utvecklingen av åldersspecifi ka incidensen av icke småcellig lungcancer för män i Stockholm-
Gotlandregionen 1985-2008.

Figur 6b. Utvecklingen av åldersspecifi ka incidensen av icke småcellig lungcancer för kvinnor i Stockholm-
Gotlandregionen 1985-2008.
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Figur 8. Observerad överlevnad för lungcancerpatienter i Stockholm-Gotlandregionen under perioden 1985-
2008. Kurvorna visar icke småcellig (NSCLC) och småcellig (SCLC) lungcancer. Uppföljning till 2008-12-31.

Figur 7. Utvecklingen av observerad överlevnad för lungcancerpatienter i Stockholm-Gotlandregionen under 
perioden 1958-2008. Uppföljning till 2008-12-31.
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Figur 9. Observerad överlevnad för lungcancerpatienter i Stockholm-Gotlandregionen under perioden 2002-
2007. Kurvorna visar de olika TNM-stadierna (I-IV). Uppföljning till 2008-12-31.

13



80–90 % av lungcancerfallen återfi nns hos rökare eller före detta rökare. Eftersom alla lungcancerfall dock 
inte inträffar hos rökare och eftersom majoriteten av rökarna inte utvecklar lungcancer, måste man dock 
sluta sig till att även andra faktorer kan orsaka lungcancer. Dessa inkluderar bland annat genetiska faktorer, 
exposition för arsenik, radioaktiv strålning, och andra carcinogener i omgivningen. 
 Familjär förekomst av lungcancer ses hos 3–6 % av alla patienter med denna cancersjukdom. Orsaker 
kan till exempel vara att de enskilda familjemedlemmarna utsätts för samma tobaksrök eller andra lungcar-
cinogener eller att vissa gener kan öka den carcinogena potentialen hos tobaksrök och andra carcinogener. 
Andra gener kan predisponera individer att initiera eller fortsätta sin tobaksrökning. Flera studier har visat 
en koppling mellan genetisk variation i kromosom 15 (15q24/15q25.1) och lungcancer. I denna region fi nns 
gener som kodar för nikotin acetylcholinreceptorer, vilka har affi nitet för nikotin och därmed är starkt as-
socierade med rökvanor.

3. Etiologi lungcancer

3.1 INLEDNING

Cigarettrök innehåller ett antal carcinogener i både partikel- och gasfas. Exempel är aromatiska kolväten, 
nitrosaminer, polonium och arsenik.
 Kemikalier i cigarettrök orsakar mutationer i K-RAS-genen, vilket ofta associeras med ett antal humana 
cancerformer. K-RAS tillhör familjen RAS-gener, vilka medierar celltillväxt och utveckling. Om de bär på 
mutationer kan okontrollerad celltillväxt inträffa. Över 30 % av lungcancerfallen, 90 % av pancreas- samt 
50 % av koloncancerfallen är associerade med mutationer på en speciell plats i denna gen, nämligen codon 
12, ett område som är särskilt vulnerabelt för mutationer.
 En noggrann tobaksanamnes är nödvändig i varje fall av lungsjukdom. I journalen skall det inte stå ”icke 
rökare”. Man bör precisera genom att skriva ”aldrig rökt” eller ”tidigare rökare” och i så fall tidpunkt för 
rökstopp. Vidare skall naturligtvis anges när patienten började röka samt ungefärlig daglig cigarettkon-
sumtion. Eventuell passiv rökning bör också anges. Ett välkänt begrepp är ”paketår”, där ett paketår är 20 
cigaretter per dag i ett år. En cigarett motsvarar 1 g tobak, det vill säga ett paketår är 20 g tobak/dag i ett 
år. Ett paket piptobak innehåller 50 g, en cigarr motsvarar 5 g och en cigarill 2 g.
 Om man slutar röka minskar risken att få lungcancer jämfört med om man fortsätter sin rökning. Risken 
förblir dock ökad jämfört med om man aldrig hade rökt. Detta anses bero på att många mutationer sker 
redan tidigt. Även om man slutar röka kan andra agens i miljön leda till fortsatta mutationer, vilket kan 
resultera i lungcancer trots att man slutat röka för fl era år sedan. Det är framför allt småcellig lungcancer 
och skivepitelcancer som är kopplade till rökning men även adenocarcinom och storcellig cancer. Även 
personer som aldrig har rökt kan drabbas av lungcancer. I dessa fall är den histologiska typen så gott som 
alltid ett adenocarcinom. Studier har visat att aldrig rökare, diagnostiserade med adenocarcinom, oftare 
är kvinnor. Dessutom har studier av rökare jämfört med icke rökare med lungadenocarcinom visat olika 
immunprofi l hos de båda grupperna. EGFR och Ki-67 tycks uttryckas mer distinkt hos rökare medan ald-
rig rökare karakteriseras av höga nivåer av så kallade pAKT och p27.

3.2 RÖKNING

Exponering för vissa ämnen kan ha en med tobaksrök synergistisk effekt i utvecklingen av lungcancer.

3.3 SYNERGISTISKA INDUSTRIELLA FAKTORER

Asbest
Asbest är den vanligaste och viktigaste yrkesrelaterade riskfaktorn för utveckling av lungsäckscancer 
(mesoteliom) men även för lungcancer. Den farligaste sorten är krokidolit eller blå asbest. Hos en rökare är 
risken att dö av lungcancer 11 gånger högre jämfört med en icke rökare. Om cigarettrökning kombineras 
med asbestexponering, fördubblas risken för att utveckla lungcancer jämfört med hos en icke asbestexpo-
nerad population men även hos icke rökare ses en ökad incidens. Den största risken för lungcancer fi nns 
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hos patienter med asbestos, det vill säga personer som har lungfi bros orsakad av asbestfi brer. 1976 infördes 
asbestförbud i Sverige. Man kan dock fortfarande räkna med viss exponering när hus, fartyg etc som är 
isolerade med asbest byggs om, rivs eller skrotas.

Radon
Den ökade incidensen av lungcancer hos gruvarbetare noterades först i Centraleuropa. Tiden från expo-
sition till utveckling av lungcancer är cirka 20 år. Det är exponering för så kallade radondöttrar, vilka 
är uranets nedbrytningsprodukter, som är cancerframkallande. Cigarettrökning ökar synergistiskt risken. 
Institutionen för miljömedicin (IMM) har bedömt att av de cirka 2800 nya lungcancerfall som årligen 
upptäcks i Sverige, bidrar radon vid cirka 400 (14 %) av fallen. Bland dessa 400 fall är 350 rökare. Statens 
strålskyddsinstitut (SSI) har gjort en motsvarande beräkning och bedömt att antalet fall i stället är 500/år. 
Att resultatet skiljer sig beror på att SSI i sin riskbedömning även har tagit med resultat från gruvarbetar-
studier.

Övriga faktorer
1930 beskrevs sambandet mellan lungcancer och arsenik. Arsenik kan förekomma inom industrier som 
tillverkar glas, pigment, pesticider (bekämpningsmedel) och målarfärg. Klormetyleter har använts i vissa 
kemiska industrier. Incidensen av lungcancer bland arbetare som är exponerade för klormetyleter är ökad.
 Kopplingen mellan kromexponering och lungcancer beskrevs först av Pfeii 1935. Därefter har ett fl ertal 
studier gjorts, vilka bekräftar sambandet. Latenstiden mellan den initiala expositionen och utvecklingen av 
lungcancer är lång med ett medeltal på 24 år. Isopropylalkohol tillverkas av obearbetad isopropyl olja. Den 
exakta carcinogena mekanismen är okänd. I samband med rening av nickel bildas ett gasformigt ämne, 
nickelcarbonyl. Den ökade incidensen av lungcancer hos arbetare som exponerats för nickel eller nickel-
carbonyl har varit känd sedan 1930. Den exakta mekanismen bakom detta är fortfarande okänd. Vissa 
publicerade rapporter har påvisat en ökad incidens av lungcancer efter exponering även för vinylklorid som 
används inom plastindustrin. 

3.4 VÄRDFAKTORER

Liksom vid de fl esta sjukdomar, beror utvecklingen av lungcancer på en komplex interaktion mellan fakto-
rer hos patienten själv och på miljön. Vid lungcancer spelar dock värdfaktorerna en mindre roll då lungcan-
cer är så starkt associerad med rökning. Det fi nns dock några faktorer som kan spela roll.

Risk vid tidigare cancersjukdom
Risken hos en patient med en redan känd malignitet att utveckla ytterligare en cancersjukdom är 5–11 
gånger så stor som hos dem utan cancer. Till exempel inträffar oftare larynxcancer hos en patient med lung-
cancer och vice versa. Vidare har incidensen av lungcancer i studier visats vara upp till 11 gånger högre hos 
patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) än hos normalbefolkningen. 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Incidensen av lungcancer bland rökare med KOL är högre än hos rökare som inte utvecklar KOL. En vanlig 
cancertyp bland KOL-patienter är skivepitelcancer. 

Ärr-cancer
En viss ökad risk för lungcancer fi nns hos patienter med gamla ärr i lungan, till exempel efter tidigare strål-
behandling. Adenocarcinom är den vanligaste histologiska typen. 

Tuberkulos och lungcancer
Incidensen av bronkialcarcinom hos patienter med tuberkulos, har i obduktionsmaterial visats vara upp till 
20 gånger högre än hos normalbefolkningen. Diagnosen lungcancer försenas ofta på grund av de utbredda 
radiologiska förändringar som ofta ses vid tuberkulos och som då tolkas som infektiösa infi ltrat i första 
hand. 
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4. Prevention och tidig diagnostik

4.1 PREVENTION

Det fi nns inget säkert sätt att förhindra lungcancer. Man kan naturligtvis reducera risken genom att aldrig 
börja röka. Många patienter börjar röka redan i tonåren. Föräldrar bör ha ett särskilt ansvar att informera 
om rökningens skadeverkningar. Genom undervisning och opinionsbildning kan man försöka påverka 
attityden till rökning, särskilt för målgrupper som barn och ungdomar. Möjligen bör en mer riktad infor-
mation ges till unga kvinnor, eftersom incidenskurvan för lungcancer hos kvinnor fortsätter öka. 
 De som röker bör få hjälp med strategier för att sluta röka, se särskilt avsnitt om Tobaksprevention. Det 
är viktigt att sjukvårdens företrädare frågar om patienten röker och uppmanar till rökstopp. Identifi ering av 
rökare och en strukturerad rådgivning är grunden för en framgångsrik rökavvänjning. 
 Passiv rökning kan undvikas genom att den som röker får göra det utomhus samt genom rökförbud på 
till exempel barer och restauranger. Numer råder dessutom rökförbud på de fl esta större sjukhus, där det 
endast är tillåtet att röka inom speciella zoner utomhus och då inte i sjukhuskläder.
 Andra sätt att försöka förhindra uppkomsten av lungcancer är radonsanering av bostäder samt yrkes-
hygieniska åtgärder såsom till exempel att bära skyddsmask.
 Ett fl ertal randomiserade kliniska eller translationella preventionsstudier har gjorts vad gäller om det 
fi nns skyddsfaktorer för lungcancer eller inte. Hittills utförda studier visar att lungcancer inte förhindras av 
alphatocopherol, betacaroten, retinal, retinyl, palmitat, N-acetylcystein, isotretinoin, selen eller vitamin E 
hos rökare.

4.2 TOBAKSPREVENTION

Tobaksrökning, totalt dominerad av cigarettrökningen, är den absolut vanligaste orsaken till lungcancer i 
vårt land. Ju fl er cigaretter och ju längre tid som rökare, desto större risk. Efter cirka 200 000 rökta cigaret-
ter börjar vanligen kroppens försvar rämna och sjukdomar från fl era organsystem kan göra sig påminda, 
däribland lungcancer. Rökvanorna ett givet år har starkt prediktivt värde för antalet insjuknade i lungcan-
cer tre decennier senare. Detta förhållande ger värdefull information för resursplanering. 
 Det hävdas att en majoritet av lungcancerpatienterna numera slutat röka vid, eller strax efter diagnos-
tillfället. De som inte förmått sluta ska erbjudas kvalifi cerad hjälp för att minska risken för en rad kompli-
cerande sjukdomar och det fi nns forskning som talar för att risken för recidiv efter behandling kan minska 
om rökningen upphör. 
 Lungkliniken bör kunna erbjuda rökavvänjning för sina lungsjuka patienter. Det gäller även för lungcan-
cerpatienter som önskar få hjälp med att sluta. 

Rökslutarhjälp ska självklart ske med bästa tillgängliga evidens. Behandlande läkare ska:

• Känna till tobaksrökningens risker (cancer, hjärta-kärl, lungsjukdomar, övriga sjukdomar). 

• Diagnosregistrera (F17.2 – tobaksbruk).

• Känna till evidensbaserade rökavvänjningsmetoder.

• Känna till och vara beredd att förskriva läkemedel för rökavvänjning.

• Följa upp behandlingseffekterna.

Målen på kort och lång sikt sammanfaller.
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Förstahandsval
En lungklinik bör kunna tillhandahålla rökslutarhjälp i grupp eller individuellt ledd av kompetent rökav-
vänjare med evidensbaserade metoder enligt nedan:

• En eller helst fl era samverkande och välutbildade rökavvänjare.

• Avvänjning individuellt eller i grupp.

• Strukturerat innehåll och uppföljning.

• 4–8 träffar.

• Läkemedel.

Andrahandsval
”Remittera” patienten till Sluta-Röka-Linjen 020-840000 för experthjälp med den viktiga rådgivningsdelen 
i behandlingen. I övrigt gäller samma som i förstahandsvalet.
 För närmare information om innehållet i professionell rökavvänjning hänvisas till en aktuell handbok 
samt till specialutbildningar vid Centrum för Folkhälsa (www.folkhalsoguiden.se).

Snus
Sverige har färre rökande män än något annat europeiskt land men nikotinförbrukningen, som en följd av 
snusningen, ligger i nivå med andra länders. Snusaren inhalerar inga förbränningsgaser och lungcancer-
risken för snusare är lika liten som för individer som inte brukar någon tobak alls. Men snus är inte ofarligt 
och snusning medför ett antal medicinska risker som emellertid inte ens når 10 % av rökarens. Det fi nns 
individer som helt enkelt inte kan leva utan nikotin. I sådana fall är snusning klart mindre riskabelt än 
cigarettrökning men målet är självfallet tobaksfrihet.

Screening
Dessvärre upptäcks få fall av lungcancer på ett tidigt stadium. Det fi nns för närvarande ingen bra scre-
eningtest för lungcancer. Gränsen för upptäckt av en lungtumör på en konventionell röntgenbild ligger i 
storleksordningen 1 cm, vilket motsvarar en tumörcellspopulation på cirka 1 miljard celler. Biologiskt sett 
är detta en tumör som avancerat långt i sin utveckling. Det är dock viktigt att betona att detta gäller en ren 
screeningsituation. Hos en patient med symtom, vilka kan vara förenliga med lungcancer, har alltid röntgen 
av lungorna en hög prioritet. 
 På 1970- och 80-talet gjordes försök med screeningprogram för lungcancer baserade på klassisk lungrönt-
genundersökning och analys av sputumcytologier. Dessa undersökningar medförde dock inte sänkt morta-
litet. Därför ställdes stort hopp till screening med så kallad lågdos datortomografi  (DT) som har cirka fyra 
gånger högre sensitivitet än en lungröntgen. Baserat på data från nyare studier har American Cancer Society 
guidelines och United States Preventive Services Task Force statement dock fastslagit att den höga sensitivi-
teten, som ju bedömdes vara den största fördelen med denna undersökningsmetod, tyvärr också medförde 
ett ökat antal invasiva diagnostiska procedurer beroende på den låga specifi citeten. Dessa medförde i sin tur 
ökade risker för biverkningar samt att undersökningen både var tidskrävande och kostsam. Den viktigaste 
invändningen mot att regelmässigt använda denna metod för screening var emellertid de psykologiska kon-
sekvenser en falskt positiv diagnos får för patienten och hans familj. 

4.3 TIDIG DIAGNOSTIK

Nya endobronkiella och molekylärbiologiska tekniker
En diagnostisk metod som möjligen kommer att kunna bidra till tidigare upptäckt är fl uorescens-bronko-
skopi. Tekniken innebär att bronkslemhinnan belyses med blått ljus (405–442 nm) som ger upphov till 
fl uorescens, speciellt i det gröna området, när slemhinnan är normal. Fluorescensen minskar påtagligt i pre-
cancerösa områden. Ett fl ertal studier visar dock att det mest effektiva sättet för tidig diagnostik inkluderar 
en kombination av ett fåtal olika diagnostiska metoder. I detta sammanhang nämns biomarkörer som mest 
lovande. Molekylärbiologiska tekniker kan skatta uttrycket av särskilda, bestämda gener i tumörceller men 
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också i andra vävnader som sputum, bronkoalveolärt lavage (BAL) och serum/plasma. Extensiv forskning 
pågår nu för att framöver kunna utvärdera det detaljerade diagnostiska värdet av ett fl ertal biomarkörer i 
perifert blod. Kvantitativ bestämning i plasma/serum av fritt DNA från tumörvävnad kan möjligen bli en 
lovande och kostnadseffektiv metod för screening och lungcancerdetektion.  
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Huvuddelen av lungcancerfallen remitteras från primärvården. Vid klinisk misstanke om lungcancer eller 
vid oklara lunginfi ltrat, bör patienten snarast remitteras till lungmedicinsk klinik för bedömning/utred-
ning. Remissen bör skrivas redan efter lungröntgen ifall denna inger cancermisstanke. Det är även önskvärt 
att inremitterande ombesörjer remiss för datortomografi  thorax/övre buk. Remittenten behöver dock inte 
invänta svaret på en sådan inför remiss till lungmedicinsk klinik, eftersom det ibland är väntetider både 
för att få undersökningen gjord samt för att få svar på densamma. Då remissen inkommit till lungmedicin 
begärs alltid granskning av samtliga utförda röntgenundersökningar, samt kompletteras med remiss för 
ytterligare radiologisk undersökning vid behov.

Skriftligt utlåtande skall medskickas till lungröntgen och andra eventuella undersökningar av vikt.

5. Remittering

Remissen skall innehålla uppgifter om:

• När och var har röntgenundersökningar utförts

• Rökvanor

• Kort sjukhistoria

• Vad som föranlett att patienten sökt sjukvård

• Aktuella symtom

• Allmäntillståndet, särskilt viktigt för äldre patienter

• Resultatet av enklare blodprover inklusive s-kreatinin

Symtomatisk akut 
bronkit

Rökare >10 paketår

Klinisk pneumoni
CRP >100

Feber, hosta, rökare

Kronisk bronkit hos 
rökare

Förändrad hosta + feber

Röntgenverifierad 
pneumoni

Övriga Blodhosta 
med koagel

Remiss
LUNGKLINIKEN

+ DT thorax
+ övre buk

Oförklarlig
viktnedgång

>4 kg
bröstsmärta, 

ledvärk

Aldrig
rökare
<40 år 6 veckor

Genast

Genast

6 veckor 6 veckor

12 veckor 6 veckor

Vid fynd

Tidsförslagen är ungefärliga och inte evidensbaserade

5.1 ALGORITM FÖR LUNGRÖNTGEN/REMITTERING AV 
RISKPOPULATION INOM PRIMÄRVÅRDEN

Kvarstående HOSTA
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Lungcancer ger symtom sent. Av patienter med icke småcellig lungcancer har nästan hälften spridd sjuk-
dom vid diagnos. Nio av tio har symtom vid upptäckten av lungcancer. De som diagnostiseras före sym-
tomdebut har genomfört lungröntgen/datortomografi  av thorax med annan frågeställning. Tidig diagnos 
ökar chansen till överlevnad.
 Rökare/före detta rökare med ändrade eller nytillkomna luftrörssymtom bör röntgas/datortomograferas 
på vida indikationer, inklusive röntgenuppföljning av pneumoni (lungcancer kan leda till pneumoni distalt 
om stenoserad bronk med kvarstående infi ltrat) eller långdragen excerbation av KOL. Alla med hemop-
tys och som är >40år och har rökanamnes skall utredas med datortomografi  och bronkoskopi även om 
lungröntgen är normal. Av kvinnor som insjuknar i lungcancer är dock 15 % aldrig rökare.    
 Kliniska undersökningsfynd. Vid radiologisk upptäckt av lungcancer kan fysikaliskt status och labo-
ratorieprover vara helt utan anmärkning. Palpation av lymfkörtelstationerna, främst på hals och supraklavi-
kulärt är viktigt då förstorad lymfkörtel kan vara första fyndet vid lungcancer. En stor tumör behöver inte 
medföra patologiska fynd i status, medan en liten endobronkiell tumör kan orsaka ett isolerat rhonchus.
 Symtom kan orsakas av primärtumören, av extrathorakala metastaser, vara paramaligna och/eller all-
männa som viktnedgång, trötthet och matleda.

6. Tidiga symtom och kliniska undersökningsfynd

Symtom från primärtumören
Hosta vanligt som debutsymtom. 

”Pip i bröstet”, stridor vid endobronkiellt växande tumör, kompression av bronk eller atelektas. 

Andfåddhet vid pleuravätska, frenicus-pares (med högtstående diafragmavalv).

Heshet vid pares av nervus recurrens rapporterats som debutsymtom i 2–18 % av fallen och är vanligare 
vid vänstersidiga tumörer.

Bröstsmärta. Ihållande värk (ofta av dov molande karaktär) orsakas vanligen av engagemang i pleurae el-
ler bröstkorgsväggen. Intermittent smärta på samma sida som tumören fi nns också beskrivet, genes dock 
oklar.

Skuldersmärta vid pancoasttumör (=superior sulcus-tumör) det vill säga i apex. Smärta på grund av
påverkan av plexus brachialis. Horners syndrom (mios, ptos, enoftalmus) uppträder vid påverkan av sym-
patiska kedjan och ganglion stellatum. Första och andra revbenet är ofta påverkat. Tumören kan, i tidigt 
skede, vara svår att detektera med vanlig lungröntgen. Smärtan leder ofta till att patienten först behandlas 
av kiropraktor eller sjukgymnast innan rätt diagnos ställs.

Stokes krage, vena cava superior-syndrom kan uppträda vid centralt växande högersidig tumör eller 
lymfkörtelmetastaser som komprimerar övre hålvenen och ger stasade vener och ödem i ansikte, hals och 
armar.

Sväljningssvårigheter vid mediastinal tumörväxt eller lymfkörtelmetastasering.

Symtom från extrathorakala metastaser 
Utgör debutsymtom hos cirka en tredjedel av patienterna. Lungcancer metastaserar framför allt till skelett, 
hjärna, lever och binjurar. Metastaser i lever och binjurar är oftast asymtomatiska.

Skelettmetastaser. Värk vanligast i axiala skelettet och proximala rörben. Ryggsmärta med dessutom neu-
rologiska symtom vid ryggmärgspåverkan.

CNS-metastaser kan ge huvudvärk, illamående, kräkningar, balanssvårigheter och/eller kramper. Ses hos 
10 % av lungcancerpatienterna vid diagnos.
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Paramaligna symtom
Paramaligna symtom är inte alltid relaterade till primärtumörens storlek. De är vanligen endokrint medie-
rade. Paramaligna symtom är inget hinder för en potentiellt botande behandlingsstrategi. 

Hyperkalcemi kan ge personlighetsförändring, törst, trötthet, förstoppning och illamående. Beror vanli-
gen på förhöjda nivåer av parathyreoidealiknande hormon, oftast förknippat med skivepitelcancer.  

Syndrome of Inappropriate ADH secretion (SIADH) ger hyponatremi med trötthet, huvudvärk, irrita-
bilitet. Vanligast vid småcellig lungcancer.

Cushings syndrom svaghet i muskulatur, månansikte, hypokalemisk alkalos, hyperglykemi. Vid ektopisk 
produktion av ACTH eller precursorer av ACTH. Vanligen småcellig lungcancer eller carcinoid.

Ledsymtom. Urglasnaglar respektive hypertrofi sk osteoarthropati med symmetriskt värkande leder är inte 
ovanligt vid lungcancer. Genesen är oklar. Besvären går tillbaka efter kurativ behandling. 

Neurologiska symtom. Smygande progredierande proximal svaghet i nedre extremiteter, Eaton-Lambert/
myastent syndrom, är en sällsynt komplikation till småcellig lungcancer.

Trombofl ebit, trombos, emboli – är liksom vid övriga maligniteter överrepresenterade.
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Vid misstanke om lungcancer skall patienten skyndsamt remitteras till lungmedicinsk klinik för utredning, 
se vidare kapitel 5, ”Remittering”.

Inkommande remiss bedöms inom två arbetsdagar och utförda röntgenundersökningar inhämtas direkt för 
granskning på röntgenrond. 

Utredningen på lungmedicinsk klinik syftar till att:

• erhålla tumörtypning/patologisk-anatomisk diagnos (PAD)

• kartlägga tumörutbredning (TNM)

• kartlägga patientens hjärt- och lungfunktion samt performance status (PS) 

Utredning sker som regel på dagvårdsavdelning. Eftersom en snabb handläggning är önskvärd, sker diag-
nostik, stadieindelning och funktionsutredning parallellt. 

Beslut om kurativt syftande behandling sker vanligen på multidisciplinär terapikonferens (se kapitel 11) 
inom multidisciplinära team på onkolog- och/eller thoraxkonferens.

A. Initial utredning:

1. noggrann anamnes och status

2. dynamisk spirometri

3. rutinblodprover (CRP, Hb, LPK, Natrium, Kalium, Kreatinin, joniserat calcium, LD, ALAT)

4. lungröntgen med jämförelse av tidigare röntgenundersökningar

Den fortsatta utredningen beror på om patienten bedöms kunna komma ifråga för kurativt syftande be-
handling (vanligen stadium I–IIIB, PS 0–1) eller inte. Om patienten har en starkt nedsatt hjärt-lungfunk-
tion eller symtom/fynd som klart talar för en utbredd tumörsjukdom (stadium IV) kan patienten oftast 
besparas en mer krävande utredning. Som regel utförs bronkoskopi men om patienten har ett dåligt perfor-
mance status (PS) eller har metastaser åtkomliga för punktion, kan fi nnålspunktion leda till en snabb och 
för patienten skonsam morfologisk diagnos.

B. Fortsatt utredning om kurativt syftande behandling kan vara möjlig (stadium I–IIIB, PS 0–1):

1. Bronkoskopi om förändringen/arna bedöms åtkomliga för denna diagnostik. Vid undersökningen
 kombineras olika provtagningsmetoder såsom provexcision, borstprov och bronkialsköljvätska
 vilket ger ökat diagnostiskt utbyte. En begränsning med sedvanlig teknik är dock stark tillbland-
 ning av blod och slem, vilket försvårar cellpreservation och bedömning. Tillvaratagande av cell-
 block från eventuellt koagulerade delar av provet ökar ofta det diagnostiska utbytet. Sputumprov
 för cytologisk undersökning efter bronkoskopi görs inte rutinmässigt på grund av låg sensitivitet.

2. Integrerad PET/CT och följ sedan preoperativt schema för staging, var god se sidan 24. Invasiv
 staging behöver inte göras om de mediastinala lymfkörtlarna är FDG negativa. Vid följande fyra 
 situationer bör dock mediastinoskopi övervägas för att man ska förvissa sig om korrekt N-staging
 inför beslut om kurativt syftande behandling:

 a) om tumören är central (<3 cm från carina) eller pulmektomi planeras

 b) om det fi nns FDG positiva körtlar i N1 position

 c) om det är ett lågt FDG upptag i primärtumören

 d) om de mediastinala körtlarna är >1,6 cm (kortaxel)

7. Utredning

7.1 INITIAL UTREDNING
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Om DT thorax/övre buk redan är gjord eller PET/CT inte går att genomföra rekommenderas invasiv 
staging för alla patienter undantaget skivepitelcancer T1N0M0 med mediastinala lymfkörtlar <1 cm i 
kortaxel. 

3. Om potentiellt resekabel tumör görs arbets-EKG vid känd eller misstänkt koronarsjukdom, där 
 arbetsförmågan bör överstiga 75–100 W. Gångtest tre trappor upp kan göras i övriga fall. Dess-
 utom görs fullständig spirometri med diffusionskapacitet. om FEV

1
 <1,0 L och/eller det fi nns

 misstanke om interstitiell lungsjukdom. Om FEV
1
 >2,0 L kan valfri lungoperation vanligen ut

 föras. Beräkning av perfusionsförhållandet meln lungorna med perfusionsscintigrafi  görs inför
 planerad pulmektomi. 

4. Inför kurativt syftande strålbehandling bör FEV
1
 vara >1,0 L. När det gäller kurativt syftande ste-

 reotaktisk strålbehandling, var god se kapitel 13 ”Strålbehandling”. 

5. Skalldatortomografi  och skelettscintigrafi  görs på patienter med småcellig lungcancer för korrekt
 stadieindelning; begränsad (limited disease, LD) kontra spridd (extensive disease, ED) sjukdom. 
 Om PET/CT är utförd kan skelettscintigrafi  uteslutas.

C. Fortsatt utredning om kurativ behandling inte är möjlig (stadium IIIB w–IV, PS 0–2):

1. Datortomografi  av thorax och övre buk (lever, binjurar och njurar) görs för att kartlägga tumör-
 utbredningen (TNM).

2. Bronkoskopi eller annan diagnostisk metod, till exempel transthorakal punktion.

3. Njurfunktionsbedömning, iohexolclearence eller motsvarande, om kemoterapi planeras.

4. Rutinmässig metastasscreening utöver datortomografi undersökningen enligt ovan görs som
 regel inte eftersom det diagnostiska utbytet är ringa. Har patienten symtom eller uppkommer
 misstanke om metastaser utförs riktade diagnostiska undersökningar, vilka helst inkluderar cyto-
 logi eller biopsi. 

D. Fortsatt utredning om patienten inte klarar tumöraktiv behandling (stadium IIIB wet–IV och PS 3–4):

1. Datortomografi  av thorax och övre buk (lever, binjurar och njurar) görs för att kartlägga tumör-
 utbredningen (TNM), om rimligt i förhållande till PS! Anmälan till nationella lungcancerregistret
 kan göras med endast kliniska och radiologiska fynd som grund.

2. Bronkoskopi eller annan diagnostisk metod såsom fi nnålspunktion av lymfkörtlar, fjärrmetas-
 taser eller pleuracentes om rimligt i förhållande till PS. 

E. Fortsatt utredning om utredningen tyder på småcellig lungcancer:

1. Sjukdomen stadieindelas vanligen som begränsad (Limited Disease, LD) eller spridd (Extensive
 Disaease, ED) sjukdom. Utöver sedvanliga undersökningar krävs:

 a) Negativ DT skalle och  

 b) Negativ skelettscint för att betraktas som LD

 c) Dessutom ska sjukdomen vara begränsad till ipsilaterala hemithorax och kunna inne-
  fattas i ett strålfält. Spridning till kontralaterala supraklavikulära fossan eller kontra-
  laterala hilus, pleura och perikard räknas liksom fjärrmetastaser till ED. 
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Modifi erat schema för preoperativ staging enligt ESTS guidelines 2007

Om kurativt syftande behandling kan vara möjlig (stadium I–IIIB, PS 0–1), se avsnitt 7.1, punkt B.
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Det fi nns en ökande evidens för värdet av histologisk vävnadsdiagnostik för prognostik och prediktion vid 
lungcancer. Framför allt fokuseras intresset på två områden:
 
1. Subgruppering av lungcancer. Data fi nns som talar för att inte enbart uppdelningen i småcellig
 – icke småcellig cancer utan även subgrupperingen av icke småcellig cancer i skivepitel, adenocar-
 cinom samt storcellig cancer är väsentlig i ett behandlingsperspektiv. 

2. EGF-R-status. Inför behandling med EGF-R-blockerande medel fi nns det mycket som talar för
 att behandlingsrespons kan predikteras med undersökning av EGF-R-status. För att säkerställa
 möjligheterna till dessa undersökningar är det väsentligt att det fi nns bra tumörmaterial. Därför
 rekommenderas att om så är möjligt eftersträva histologiskt material vid diagnostik av lungcancer. 
 Se kapitel 10 ”Morfologi”.
  
Finnålspunktion. Lättillgängliga provtagningslokaler först. Tumörsuspekta fynd i lymfkörtelstationer i 
fossa supraclavicularis, axillärt eller utmed halskärl bör remitteras för fi nnålspunktion på punktionsmot-
tagning. Skelett- och intraabdominella metastaser är ofta tillgängliga för punktion via ultraljud eller i 
genomlysning.

Thorakocentes. Analys av pleuravätska är viktigt för stadieindelning och i vissa fall en genväg till diagnos. 
Även om optimal provmängd är 1 liter, kan man inte sällan utföra såväl cytomorfologisk som immunfeno-
typisk karakterisering på så lite som 10 ml. Det senare kan vara aktuellt då så små volymer undantagsvis 
kan detekteras och uttappas genom ultraljudsvägledning. Observera provtagningsanvisningen om tillsats av 
ett par droppar heparin (100 IE/ml) för förhindrande av koagelbildning. 

TBNA (transbronkial needle aspiration) görs i samband med bronkoskopi där man med blind teknik 
fi nnålsaspirerar, framför allt hiluskörtlar. Undersökningen har ett lägre NPV (negativt prediktivt värde) än 
EBUS-FNA (se nedan).

EUS-FNA/EBUS-FNA (esofageal ultrasound-guided fi ne needle aspiration/endobronkial ultrasoundgui-
ded fi ne needle aspiration). Dessa båda undersökningar är minimalt invasiva och har en hög specifi citet 
när det gäller att bekräfta N2- och N3-sjukdom men de har ett lågt NPV. Om undersökningen är negativ 
behöver den bekräftas med mediastinoskopi innan beslut om kurativt syftande behandling kan tas, då 
mediastinoskopi har ett högre NPV. EUS lämpar sig speciellt för punktion av subcarinal och paraesofagal 
körtel samt transgastrisk punktion av vänster binjure. 

Transthorakal punktion kan göras om bronkoskopi inte givit diagnos, framför allt inför icke-kirurgisk 
tumöraktiv behandling men även i vissa fall inför eventuell kirurgi, till exempel metastaskirurgi eller vid 
gränsfall. Ingreppet görs vanligen med DT- eller ultraljudsteknik. Dessa punktioner ger som regel ett bättre 
material för diagnos än exfoliativa prover. Tekniken har också en hög sensitivitet och specifi citet vid tumör-
diagnostik. En särskild fördel är möjligheten till tillvaratagande av material för immunologisk, molekylär-
patologisk eller elektronmikroskopisk diagnostik vid till exempel lymfommisstanke.
 Mellannål är att föredra, framför allt vid mesoteliomfrågeställning eller vid hematologisk malignitet och 
går att utföra DT-lett men även ibland via ultraljud för pleuranära processer. Även vid carcinom är histo-
logisk diagnostik att föredra framför cytologi vid primärdiagnostik (se ovan). Vid cytologisk provtagning 
bör, om möjligt, cytolog närvara vid punktion för att kunna bedöma provets representativitet och avgöra 
eventuellt behov av specialanalyser. Se vidare kapitel 10 ”Morfologi”.

Mediastinoskopi utförs för att få en säker stadieindelning inför kurativt syftande behandling, var god se schema 
för preoperativ staging, var god se sidan 24. Provtagning från tre stationer varav alltid position 7 bör ingå. 

7.2 INVASIVA DIAGNOSTISKA METODER
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Explorativ thorakotomi övervägs i de fall där cancermisstanke kvarstår men där någon PAD-verifi ka-
tion inte föreligger, om patienten är funktionellt operabel och tumören resekabel. Explorativ thorakotomi 
kan förutom diagnos även erbjuda möjlighet till terapi. Möjligheten av fryssnitt eller fi nnålspunktion för 
peroperativ bedömning av tumörsuspekt lungförändring eller eventuella lymfkörtelmetastaser bör särskilt 
beaktas.

Sputum. Denna provtyp användes numer relativt sällan då det diagnostiska utbytet oftast är begränsat. 
Metoden kan ha sitt värde då av olika skäl inte mer invasiv diagnostik är möjlig att genomföra. Tekniken 
kan möjligen förbättras genom utnyttjande av liquid based cytology teknik. För att ha ett diagnostiskt värde 
måste ett fl ertal omständigheter beaktas:

• Multipla prover bör analyseras då provets representativitet och förekomsten av tumörceller i en-
 staka prov är osäker och varierande. Tre prover med någon dags mellanrum är den gamla och be-
 prövade rekommendationen.

• Morgonprover efter noggrann tandborstning och munsköljning.

• Adekvat instruktion och assistans vid provtagningen.

• Inducerad sputumteknik efter inhalation av hyperton NaCl kan öka representativiteten.

7.3 ÖVRIG PROVTAGNING
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Den radiologiska utredningen syftar till att:

1. Påvisa eller ge misstanke om lungcancer.

2. Utgöra underlag för operabilitetsbedömning och för val av annan behandling till exempel strål-
 behandling eller stereotaktisk strålbehandling (SRT). Den skall också utgöra underlag för TNM-
 klassifi kation. 

3. Följa behandlingsresultat.

4. Påvisa följdverkningar av tumörsjukdomen eller behandling, till exempel pleuravätska eller strål-
 fi bros. 

8. Radiologisk utredning

Konventionell lungröntgen förblir en central metod att upptäcka och följa lungcancer. Den är enkel, snabb, 
billig och innebär en låg strålbelastning varför lungröntgen bör utföras på vida indikationer. Lungröntgen 
kan med fördel användas för att följa behandlingsresultat. Det kan då vara en fördel att utföra lungröntgen 
och datortomografi  samtidigt i början av sjukdomsförloppet. Man erhåller då en bra bas för fortsatta kon-
troller med lungröntgen. 
 Radiologen bör försöka hitta tidig cancer vid lungundersökningar som ofta utförs med helt annan frå-
geställning, till exempel vid infektion, hjärtutredning, preoperativt eller som ”hälsokontroll”. Det kräver 
att man alltid har möjligheten av tumör i åtanke, och att undersökningen uppfyller högt ställda krav på 
teknisk kvalitet. Särskilt små perifera tumörer har ofta låg täthet med låg kontrast och kräver god teknisk 
kvalitet för att upptäckas. Vid osäkerhet bör kompletterande projektioner vara regel. Värdet av jämförelse 
med äldre fi lmer kan inte nog understrykas. Eftergranskning av tidigare undersökningar ger ofta värdefull 
information om en nytillkommen lungförändrings morfologi och dynamik.
 Ett oklart lunginfi ltrat som inte har annan förklaring och som inte resorberas under rimlig tid bör miss-
tänkas vara cancer tills motsatsen är bevisad. Tillfälligt upptäckt ”pneumoni” hos en symtomfri patient kan 
vara till exempel alveolarcellscancer. Endobronkiellt växande tumörer kan ofta upptäckas genom indirekt 
påverkan på lungvävnaden distalt om tumören, såsom: 

 1. oligemi

 2. volymreduktion/atelektas 

 3. pneumoni/abscess

Kvarstående volymminskning eller atelektas efter pneumoni är ett observandum, liksom recidiverande 
”pneumoni” inom samma lob särskilt utan infektionsparametrar, bör föranleda utredning med till exempel 
bronkoskopi.
 Större tumörer bereder i regel mindre diagnostiska svårigheter men man bör här vara observant på sekun-
dära förändringar av betydelse för prognos och operabilitet. Redan den konventionella lungundersökning-
en, rätt utförd, ger viktiga upplysningar om pleuravätska, förekomst av mediastinala körtlar och eventuella 
skelettdestruktioner.

8.1 LUNGRÖNTGEN

Datortomografi  av thorax utförs regelmässigt vid misstänkt eller bekräftad lungmalignitet. Datortomografi  är 
överlägsen lungröntgen i att upptäcka mycket små tumörer, vilket har använts i screeningsammanhang.  Undersök-
ningen ger ytterligare information om den misstänkta tumörens anatomiska utbredning, eventuell inväxt i medi-
astinum eller thoraxvägg och förekomst av förstorade mediastinala lymfkörtlar. Undersökningen bör även omfatta 
bukens övre del för upptäckt av eventuell tumör/metastas i lever, binjurar eller njurar. Datortomografi n är oftast 
avgörande för bedömning av resekabilitet och undersökningen bör vara färsk och av god kvalitet för att kunna fylla 

8.2 DATORTOMOGRAFI
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detta syfte. Det är också väsentligt att väntetiderna hålls korta så att utredningstiden inte förlängs.
Datortomografi n i sig avgör inte alltid om lungförändringen är malign eller inte. Vissa frågor kan icke be-
svaras med rimlig säkerhet: Till exempel om inte alls, eller bara måttligt förstorade lymfkörtlar innehåller 
cancerceller eller inte, om en tumör som ligger dikt an mot thoraxvägg eller mediastinum växer över eller 
inte eller om en pleurautgjutning innebär cancerspridning. Dessa faktorer bland andra bidrar till att en 
TNM-klassifi kation grundad enbart på datortomografi  ofta blir missvisande. Komplettering med PET/CT, 
thorakocentes/skopi eller annan diagnostisk utredning krävs ofta. Datortomografi  kan också användas för 
att vägleda transthorakala punktioner. 
 Maligna lungtumörer presenterar sig ofta som större, helt eller delvis solida förändringar och har ofta en 
ojämn ”spikulerad” avgränsning mot omgivande lunga. Central kavitering kan förekomma hos både benig-
na och maligna förändringar. Tillväxt talar för malignitet men cancrar kan ibland tillväxa mycket långsamt 
och viss tillväxt kan ske även av benigna förändringar. Ett specialfall är mindre täta tumörer, så kallade 
groundglass-förändringar. Dessa är vanligen av bronkioalveolarcellstyp och kan tillväxa mycket långsamt. 
 Förändringar större än 1 cm ska utredas. Även om förtätningen inte är misstänkt malign måste den följas 
med kontroller. Solida förändringar åtminstone två år och icke solida förändringar (så kallade ground glass) 
tre år innan kontrollerna kan upphöra då dessa senare förtätningar kan representera långsamt växande 
bronkioalveolarcellscancer. För uppföljning av förändringar mindre än 1 cm fi nns ett särskilt program, se 
bilaga V. 
 Undersökningens tekniska utformning kommer att skilja sig mellan olika röntgenavdelningar beroende 
på den tillgängliga datortomografens kapacitet och på olika lokala traditioner. Några allmänna rekommen-
dationer kan dock ges: 

1. Undersökningen bör alltid utföras med spiralteknik och tunna snitt för att möjliggöra senare 
 rekonstruktioner. Den bör utföras i full inandning och med intravenös kontrast samt skall inklu-
 dera binjurarna, lever och gärna njurar vid den primära utredningen. 

2. Undersökningen bör presenteras och studeras separat för lungparenkym och mediastinum. Lung-
 parenkymet bör rekonstrueras med högupplösande algoritm och presenteras i brett fönster, till 
 exempel 2000/-500. Man kan med fördel studera lungparenkymet både i tjockare (cirka 10 mm)
 och tunnare (cirka 2 mm) snitt. 

3. Mediastinum bör rekonstrueras med standardalgoritm och studeras i ett anpassat fönster, till
 exempel 600/100. Kontrasttillförsel är viktig för att bättre utskilja de olika strukturerna i media-
 stinum från varandra. Kontrastfasen bör anpassas så att de centrala kärlen är väl kontrastfyllda.
 Detta uppnås genom triggning av kontrastfasen på aorta i carinahöjd eller en fast delay-tid som är
 kortare än för till exempel bukundersökningar. En lämplig delay-tid kan vara 25 sekunder. 

4. Övre buk utförs lämpligen i en separat serie med längre fördröjning, antingen triggat eller med en
 fördröjning på cirka 50 sekunder, alltså som en bukundersökning men efter samma injektion.
 Lämpligt fönster för denna del kan vara 400/40.

FDG-PET/CT är en metod som på senare tid fått en ökad betydelse. Då den är ganska ny har dess roll inte 
helt utkristalliserats och erfarenheterna är något begränsade. Mycket talar dock för att metoden kommer att 
få en stor betydelse dels för att bedöma spridning och dels som en metod att bedöma malignitetsgrad/risk. 
Kapaciteten för att utföra undersökningen är tyvärr begränsad. Man kan därför de närmaste åren räkna 
med att den endast kommer att utföras i utvalda fall och att indikationerna kommer att bli föremål för 
diskussioner. Utredning inför eventuell kurativt syftande behandling (stadium I–III) är en av de starkaste 
indikationerna. Man bör dock notera att metoden har vissa begränsningar så till vida att upptag inte alltid 
innebär malignitet eller metastas och att enstaka metastaser saknar FDG upptag. Metoden är särskilt vär-
defull vid tumörer i stadium T2 och T3 medan värdet vid T1 tumörer är tveksamt. Metoden är mycket bra 
på att påvisa ockult metastasering. 

8.3 FDG-PET/CT
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Magnetisk resonanstomografi  (MRT) är normalt inte indicerad vid rutinutredning av lungtumör. 
Metoden är av värde i enstaka fall för bedömning av misstänkt överväxt på thoraxväggen eller inväxt i 
mediastinum, hjärta och de stora kärlen och ibland vid utredning av misstänkt metastasering till rygg och 
CNS. MRT är särskilt värdefullt vid pancoast tumörer och kan också användas för patienter med överkäns-
lighet mot den kontrastmedelstyp som används vid datortomografi er. 

8.4 MAGNETISK RESONANSTOMOGRAFI

8.5 ULTRALJUD

Ultraljud används för att vägleda punktioner. Om tumören ligger an mot pleura kan ultraljud med fördel 
användas liksom för punktion av körtlar till exempel supraklavikulärt. Punktion av små mängder pleura-
vätska utförs med fördel med hjälp av ultraljud. Ultraljud i kombination med bronkoskopi (EBUS) kan 
användas för att vägleda punktion av mediastinala och hilära körtlar. Konrastmedelförstärkt ultraljud av 
levern är den känsligaste metoden för att upptäcka levermetastaser samt en utmärkt metod att klassifi cera 
leverförändringar. Ett specialfall är så kallat endoskopiskt transesofagealt ultraljud som kan användas för 
punktion av mediastinala körtlar och transgastriskt ultraljud som kan användas för punktion av vänster 
binjure. 

Röntgenutlåtandet bör utformas tydligt vad avser grad av malignitetsmisstanke, tumörens lokalisation 
och dess utbredning i både central och perifer riktning, liksom förekomst och lokalisation av förstorade 
lymfkörtlar och fjärrmetastaser. 
 Den sannolika primärtumörens mått anges i cm när tumören är avgränsbar. Likaså bör storleken av even-
tuella förstorade lymfkörtlar (kortaxel >1 cm) anges när detta är möjligt. Vid preoperativa undersökningar 
benämns lymfkörtlar med fördel enligt Mountain Dresslers modifi kation av Narukes system så att den 
radiologiska och kirurgiska benämningen överenstämmer. 
 Ett välformulerat röntgenutlåtande ger underlag för beslut om fortsatt handläggning, till exempel med 
bronkoskopi, mediastinoskopi, fi nnålsbiopsi eller provthorakotomi.

8.6 RÖNTGENUTLÅTANDET
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Inför behandling av lungcancer har noggrann kartläggning av tumörutbredningen avgörande betydelse. 
Med hjälp av TNM klassifi kationen kan utbredningen av sjukdomen defi nieras. T står för primärtumör, 
N för regionala lymfkörtelmetastaser och M för fjärrmetastaser. Precisering enligt TNM-system är också 
en viktig del i prognosbedömning samt en förutsättning för att kunna jämföra behandlingsresultat. Av 
ett välfungerande TNM-system krävs reproducerbarhet samt så god korrelation som möjligt till prognos 
och terapi. Därför pågår kontinuerligt reformeringsarbete av systemet, framförallt för att anpassa det till 
terapeutiska landvinningar. TNM-systemet presenterades redan på 40-talet medan stadiegruppering följde 
senare. Revisioner har därefter utförts av UICC (Union International Contre le Cancer) och AJCC (Ameri-
can Joint Comittee on Cancer) och numera är systemet i huvudsak internationellt accepterat.
Den senast reviderade upplagan presenterades 2002 baserade sig huvudsakligen på ett material av 5319 
patienter opererade mellan 1975-88 i Nordamerika ursprungligen publicerat vid den femte TNM-revisio-
nen 1997. Från att ansvaret för TNM-klassifi kationen vilat på ett samarbete mellan AJCC och UICC bil-
dades 1998 en Staging Committee inom IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer). 
Arbetet har drivits på framför allt under ledning av Peter Goldstraw. Man skapade en databas där ursprung-
ligen 100869 patienter ingick representerande 45 databaser från över 20 länder i Asien, Nordamerika, 
Europa och Australien. Efter ett visst bortfall återstod 81495 fall för analys, varav 68463 icke småcellig och  
13032 småcellig cancer. 55% utgjordes av operationsfall. Arbetet har publicerats i ett antal rapporter men 
sammanfattats i: ”The revised TNM staging system for lung cancer. Rami-Porta R, Crowley JJ, Goldstraw 
P. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Feb;15(1):4-9. Review”.

De viktigaste förändringarna i den 7:e versionen är:

Inom T-faktorn:

Skapar nya undergrupper inom T1: T1a (<2 cm) och T1b (2 cm till 3 cm),  inom T2: T2a (3 cm till 
5 cm) eller T2b (5 cm till 7 cm)

Omklassifi cera T2 tumörer > 7 cm till T3

Omklassifi cera T4 tumörer (fl era tumörer i samma lob) till T3

Omklassifi cera M1 (fl era tumörer i annan lob samma lunga) till T4

Omklassifi cera pleural spridning från T4 till M1a

Inom N-faktorn:

Inga förändringar

Inom M-faktorn:

Tillskapa M1a: fall med malign pleural effusion och fall med noduli i kontralaterala lungan 

M1b: fjärrmetastaser. Fall med noduli i samma lunga (utom i samma lob som primärtumören), 
omklassas till T4M0 från M1

•

•

•

•

•

•

•

•

9. TNM-klassifi kation och stadieindelning
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T-primärtumör
TX Primärtumören ej bedömbar eller tumör påvisad genom förekomst av maligna celler i sputum 

eller bronksköljvätska men inte synlig med röngenologiska metoder vid bronkoskopi 

T0 Ingen påvisbar primärtumör

Tis Carcinoma in situ

T1 Tumör med största diameter högst T1a < 2 cm; T1b > 2 - < 3 cm, omgiven av lunga eller visceral 
pleura, utan bronkoskopiska belägg för växt proximalt om lobära bronker (d v s inte i huvud-
bronk eller stambronk)1

T2 Tumör med T2a > 3 - < 5 cm; T2b > 5 - < 7 cm; eller tumör med minst en av följande egen-
skaper ifråga om storlek eller utbredning (klassifi cerad som T2a om < 5 cm) 
 – engagerar huvudbronk eller stambronk minst 2 cm distalt om carina
– växer in i viscerala pleura
– förenad med atelektas eller obstruktiv pneumonit som når hilusområdet men inte omfattar       
hela lungan

T3 Tumör > 7 cm eller tumör som växer direkt in i något (några) av följande
– bröstkorgsvägg (inklusive sulcus superiortumörer)
– diafragma, nervus phrenicus
– mediastinala pleura
– parietala perikardiet
– eller tumör i huvudbronk mindre än 2 cm från carina utan engagemang av carina
– eller förenad med atelektas eller obstruktiv pneumonit som omfattar hela lungan
– eller separat metastas i samma lob

T4 Tumör av vilken storlek som helst som växer in i något (några) av följande
– mediastinum
– hjärta
– stora kärl
– trakea
– nervus recurrens
– esofagus
– kota/-or kropp/-ar
– carina
– metastas/-er i en annan lob på samma sida
– pancoast tumör med påverkan av plexus brachialis

Anm. 1 Den ovanliga, ytligt växande tumör av vilken storlek som helst som har sin invasiva kompontent begränsad till 

bronkväggen klassifi ceras också som T1, även om den proximalt når huvudbronk eller stambronk

N-Regionala lymfkörtlar
NX Regionala lymfkörtlar ej bedömbara

N0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser

N1 Metastasering till ipsilaterala peribronkiella lymfkörtlar och/eller ipsilaterala hiluslymfkörtlar 
inklusive direkt inväxt

N2 Metastasering till ipsilaterala mediastinala och/eller subcarinala lymfkörtlar

N3 Metastasering till kontralaterala mediastinala lymfkörtlar, kontralaterala hiluskörtlar, ipsi- eller 
kontralaterala skalenuskörtlar eller supraklavikulära lymfkörtlar

M-Fjärrmetastaser
MX Fjärrmetastasering ej bedömbar

M0 Inga fjärrmetastaser

M1 Fjärrmetastaser. (M1a separat metastas i en kontralateral lob, malignt pleura exsudat uni- eller 
bilateralt, malign perikardvätska; M1b fjärrmetastaser) 
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KLASSIFICERING I T1 T2 T3 T4
TUMÖRSTORLEK

tumörens diameter T1a < 2 cm
T1b > 2 - < 3 cm

T2a > 3 - < 5 cm
T2b > 5 - < 7 cm

> 7

FLERA TUMÖRER I 
LUNGA

Metastas/er inom 
samma lob

Metastas/er i annan 
lob på samma sida

ATELEKTAS

som når hilus och 
omfattar

segment eller lob hela lungan

CENTRAL VÄXT

i huvudbronk med tumörfri 
del

> 2 cm 
från carina

< 2 cm 
från carina

0 cm från carina, 
trachea, 

mediastinum

och/eller inväxt i cor, stora kärl, recur-
renspares, esofagus

PERIFER VÄXT

engagemang av pleura visceralis parietalis

och/eller inväxt i bröstkorgsvägg
diafragma
perikard

nervus phrenicus

ryggkota

KLASSIFICERING I N0 N1 N2 N3

Fynd av regionala
lymfkörtelmetastaser

inga inom lunga ipsilaterala 
inkl carina

supraclav o scal
kontralaterala
mediast/hilus

KLASSIFICERING I M0 M1a M1b
inga fjärrmetastaser   fjärrmetastaser

separata metastaser 
i en kontralateral lob

malignt pleura
exsudat uni- eller 
bilateralt malign 
perikardvätska

Tablå över hur T- och N-fynd påverkar TNM-klassifi ceringen. TNM enligt UICC:s klassifi kation av maligna tumörer, 
7:e upplagan 2009
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Stadieindelning I - IV, 2009
T/M Beskrivning N0 N1 N2 N3

T1a < 2 cm IA IIA IIIA IIIB

T1b > 2 - < 3 cm IA IIA IIIA IIIB

T2a > 3 - < 5 cm IB IIA IIIA IIIB

T2b > 5 - < 7 cm IIA IIB IIIA IIIB

T3 > 7 cm IIB IIIA IIIA IIIB

Inväxt ( se bild sid 32) IIB IIIA IIIA IIIB

Metastas/er i samma lob IIB IIIA IIIA IIIB

T4 Utbredning, (se bild sid 32) IIIA IIIA IIIB IIIB

Metastas/er i ipsilateral lunga IIIA IIIA IIIB IIIB

M1a Malign pleura/perikard utgjutning IV IV IV IV

Metastas/er i kontralateral lunga IV IV IV IV

M1b Fjärrmetastas IV IV IV IV

TNM-klassifi kation

Stadieindelning baserad på TNM-klassifi kation enligt UICC:s 7:e upplaga 2009. Rutor markerade i grått visar 
på skillnader från 6:e upplagan). 

Övriga stadier
Ockult cancer TXN0M0

Stadium 0 TisN0M0
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Vårdprogrammet behandlar lungcancer, vilket för morfologen är synonymt med malign epitelial tumör, 
den utan tvekan vanligaste formen av lungneoplasi. Den morfologiska differentialdiagnostiken vid tumorö-
sa lungförändringar är betydligt mer komplicerad, då ett röntgenologiskt lungcancersuspekt fynd även kan 
förklaras av icke neoplastiska förändringar – pseudotumörer, liksom av benigna tumörer, mjukdelstumörer, 
mesoteliom, lymfom, och sist men inte minst frekventa metastaser.
 Då fl era av dessa tillstånd kräver annorlunda och ofta icke-kirurgisk behandling är preoperativ morfolo-
gisk diagnos målet. Även vid primär epitelial malignitet – lungcancer – är den histologiska variationsbred-
den närmast oändlig, varje tumör är en ”individ”. 
 Patologi och cytologi medverkar som en central komponent i lungcancersjukvården inom såväl klinisk 
diagnostik, utveckling, forskning som undervisning. Behovet av patologins och cytologins medverkan har 
kontinuerligt ökat i takt med ökade behandlingsmöjligheter baserat på en mer förfi nad utredning avse-
ende sjukdomsklassifi kation, stadieindelning, prognos och prediktion inför individualiserade behandlings-
rekommendationer. Merparten av arbetet i SLL torde bedrivas inom Karolinska Universitetssjukhuset till 
följd av en stark centralisering av utredningsarbete och operationsverksamhet. Detta har möjliggjort en god 
kompetensutveckling och etablerandet av en liten grupp diagnostiker inom patologi och cytologi med ett 
särskilt intresse för lungdiagnostik. Denna grupp kan utgöra ett konsultativt stöd för det relativa fåtal av 
kollegor i landstinget utanför Karolinska Universitetssjukhuset som besvarar lungprover. Gruppen utgör 
också ett stöd regionalt och nationellt genom medverkande i vårdprogramsarbete och nationellt kvalitets-
arbete (KVAST).
 Patologi och cytologi används i hela sjukdomsförloppet från screening, preoperativ utredning, recidiv-
diagnostik, värdering av operationspreparat till obduktion. En absolut förutsättning för god och effektiv 
vård är att diagnostiken är optimal avseende kvalitet och snabbhet. 

10. Morfologi

10.1 INLEDNING

Typbestämning 
WHO-klassifi kationen som nu föreligger i 2004 års upplaga (bilaga I) baseras huvudsakligen på ljus-
mikroskopisk analys av rutinfärgade histopatologiska snitt supplementerad med enklare histokemiska och 
undantagsvis immunhistokemiska färgningar. I huvuddrag går denna klassifi kation att tillämpa även vid 
cytologisk diagnostik men här fi nns svårigheter dels vid lågt differentierade tumörformer där subtypning 
kan vara ogörlig, dels vid högt differentierade tumörer då kategorisk malignitetsdiagnos kan vara svår. 
Vidare har den cytologiska metoden begränsningar vad gäller att skilja precursorlesioner från fullt ut-
vecklad infi ltrativ cancer med metastatisk potential. Antalet tumörtyper som särskiljes har historiskt ökat 
dramatiskt och i den senaste versionen WHO 2004 uppgår antalet etablerade entiteter till 66. Utöver de 
tumorösa tillstånden fi nns även ett stort antal infl ammatoriska och pseudoneoplastiska tillstånd som behö-
ver kännas igen som differentialdiagnoser till tumör. Till detta kommer ett stort antal tumörtillstånd inom 
angränsande organ som lungsäckar och mediastinum samt en stor och betydande andel av metastaser till 
och från lunga som alla bör identifi eras för att behandlingen skall kunna optimeras.
 Tumörheterogenicitet med förekomst av kombinationstumörer är vanliga. Exempelvis förekommer skiv-
epitelcancer i kombination med adenocarcinom perifert i lungan vilket benämns adenoskvamös cancer. 
Centralt ses kombination av epidermoid och mucoid differentiering vid mucoepidermoid cancer utgången 
från accessoriska spottkörtlar i bronkslemhinnan. En viktigare kombinationstumör är den variant av små-
cellig cancer där såväl en småcellig komponent som en icke småcellig komponent oftast i form av adeno-
carcinom, skivepitelcancer eller storcellig cancer förekommer sida vid sida – ”combined small cell cancer”. 
Denna blandtumör är viktig att känna igen och uppmärksamma då den småcelliga komponenten determi-
nerar biologin i form av terapisvar och prognos.

10.2 HUVUDMÅLEN FÖR CYTOLOGISK OCH HISTO-
PATOLOGISK DIAGNOSTIK AV LUNGTUMÖRER
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Hilusnära cancer är oftast skivepiteldifferentierad eller utgörs av småcellig cancer. Ju längre perifert tumö-
ren är belägen, desto oftare rör det sig om ett adenocarcinom.
 Skivepitelcancer var tidigare den vanligaste typen av lungcancer. Diagnosen är i lungsammanhang mer 
strikt än i andra organsystem. Keratinisering, hornpärlebildning eller prominenta intercellularbryggor är 
de enda godkända kriterierna. Utöver den konventionella varianten förekommer även papillär, klarcellig, 
småcellig och basaloid subtyp. Den spolcelliga varianten klassifi ceras för närvarande under gruppen cancer 
med pleomorfa, sarkomatoida eller sarkomatösa element. Flertalet skivepitelcancrar uttrycker immunhisto-
kemiskt högmolekylärt cytokeratin, CK5/6, p63 och CD138. CK7 samt TTF-1 utrycks mindre ofta. Typ-
diagnosen bör inte baseras enbart på utfallet av immunhistokemi (IHC). Med undantag för HPV-markörer 
fi nns inga praktiska markörer för att kunna skilja primär skivepitelcancer i lunga från metastas från synkron 
eller metakron primärtumör i exempelvis ÖNH-sfären eller i huden.
 Neuroendokrina (NE) lungtumörer karakteriseras av vissa morfologiska, immunfenotypiska, ultra-
strukturella, molekylära och kliniska särdrag. Detta till trots återfi nns de i separata morfologiska kategorier 
enligt gällande WHO klassifi kation. Det totala spektrumet av neuroendokrin proliferation och neoplasi är 
vitt och omfattar neuroendokrin cellhyperplasi och ”tumorlets”, tumörer med NE morfologi, icke småcelli-
ga carcinom med NE differentiering och till sist andra mer ovanliga tumörer med NE egenskaper. Generellt 
gäller att diagnos avNE tumör eller proliferation skall konfi rmeras immunhistokemiskt genom påvisande 
av neuroendokrina markörer. De mest specifi ka och användbara markörerna för dagen är chromogranin 
A, synaptophysin, synaptic vesicle protein (SVP), CD56 (NCAM), CD57, TTF-1 och CD117. Vanligtvis 
färgas en panel med åtminstone tre i laboratoriet välfungerande markörer i en panel. Ett utfall av två eller 
fl er positiva markörer konfi rmerar en NE differentiering. Histokemisk analys med Masson eller Grimelius 
teknik samt elektronmikroskopisk analys kan fortfarande någon gång vara vägledande.

1. Tumörer med neuroendokrin morfologi: De huvudsakliga grupperna av morfologiskt identifi er-
 bara neuroendokrina carcinom är småcellig cancer (SCLC), storcelligt neuroendokrint carcinom
 (LCNEC), typisk carcinoid (TC) och atypisk carcinoid (AC). De morfologiska drag som möjlig-
 gör en diagnos med ljusmikroskopisk teknik är organisation i organoida förband, perifer pallisade-
 ring, trabekulära formationer och rosettbildning. En fi nkornig kromatinteckning av ”salt och pep-
 par” typ anses också indikativt. Det kan ofta vara svårt att inordna en aktuell tumör i rätt position
 i detta morfologiskt ibland tillsynes kontinuerliga spektrum. Detta särskilt om det diagnostiska
 materialet är litet eller suboptimalt såsom vid cytologi med exfoliativ- och fi nnålsteknik eller vid
 små bronkbiopsier med krossartefakter. Basen för malignitetsgraderingen är morfologisk med be-
 räkning av mitosfrekvens och bedömning av eventuell förekomst av nekros. Vid diagnos av NE
 cancer skall därtill ”ancillary techniques” användas som stöd i denna malignitetsgradering. 
 Immunhistokemisk analys avseende proliferationsfraktion (MIB-1) och p53 mutation (p53/p21)
 liksom ploidianalys är vägledande.

2. Icke småcellig cancer med neuroendokrin differentiering: Vissa lungcarcinom som inte uppvi-
 sar neuroendokrin morfologi ljusmikroskopiskt kan vid immunhistokemisk eller ultrastrukturell
 analys företeNE differentiering. Detta är vanligast vid adenocarcinom men förekommer även i
 cirka 20 % av all skivepitelcancer och storcellig cancer. För närvarande fi nns ingen tydlig uppfat-
 ning om dessa neuroendokrint differentierade, icke småcelliga carcinom har en avvikande biologi
 varför rutinmässig immunhistokemisk screening för NE differentiering i dagsläget inte kan 
 rekommenderas. Tumörerna klassifi ceras enligt sedvanliga morfologiska kriterier med tillägget
 neuroendokrin differentiering i de fall immunhistokemi trots allt utförts. 

Adenocarcinom karakteriseras av glandulär differentiering eller intracytoplasmatisk slemförekomst. His-
tokemisk slemfärgning bör användas för påvisande av slem vid de lägre differentieringsgraderna. Vanligen 
föreligger blandad subtyp där identifi erade varianter klassifi ceras som acinära, papillära och solida med 
slemproduktion. Bronkioloalveolarcellscancer är enligt nuvarande defi nition en in situ-växt av tumör på 
preexisterande alveoloseptala strukturer men klassifi ceras trots detta tills vidare under gruppen adenocarci-
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nom. En förutsättning för att diagnosen bronkioloalveolarcellscancer skall kunna ställas är att hela tumören 
bäddats och att invasiv växt i tumörstromat, bronker, kärl eller pleura inte ses. Diagnosen utesluter per defi -
nition också förekomst av lymfkörtelmetastaser. Vid adenocarcinom av blandad typ är största tumörexten-
tionen inkluderande eventuellt förekommande, icke infi ltrativ bronkioalveolarcellscancer stadiegrundande. 
Nyare data talar dock för att största linjära måttet invasiv cancer är ett bättre prognostiskt mått varför även 
detta bör noteras och rapporteras i PAD-utlåtandet. De fl esta aktuella större serier visar att adenocarcinom 
nu har blivit den vanligaste tumörtypen. Dessa förskjutningar av histopatologisk typ framgår även av våra 
regionala cancerregisterdata. Immunhistokemiskt uttryckes lågmolekylärt CK, CK7, CK18, CK19, CEA, 
EMA och sialyltransferas. CK5 och CK20 är vanligen negativa. Omkring 80 % är positiva för TTF-1 och 
Napsin A vilka är de i särklass mest specifi ka lungmarkörerna. Surfactantapoprotein A/B är även relativt 
specifi ka. Immunhistokemiska studier är särskilt viktiga vid adenocarcinom för att separera de primära 
lungtumörerna från metastaser och mesoteliom. På senare tid har primärt lungadenocarcinom med morfo-
logisk och immunfenotypisk intestinal karaktär beskrivits.
 Storcellig cancer är en uteslutningsdiagnos och är en odifferentierad cancer som inte uppvisar cytologis-
ka eller arkitektoniska drag av småcellig cancer, skivepitelcancer, adenocarcinom eller sarkomatoid cancer.
 Sarkomatoid cancer innefattar dels en grupp av lågt differentierade, icke småcelliga carcinom med en 
sarkomliknande komponent i form av spolceller eller jätteceller, dels det ”äkta” carcinosarkomet.
 Vid storcellig cancer och sarkomatoid cancer bör immunhistokemisk analys utföras för att om möj-
ligt kunna avgöra om tumören immunfenotypiskt liknar adenocarcinom eller skivepitelcancer då detta 
för närvarande kan få behandlingsimplikation. Detta immunfenotypiska uttryck bör i dagsläget dock inte 
vara klassifi kationsgrundande utan detta baseras fortfarande på den histopatologiska bilden i rutinfärgning 
eventuellt supplementerad med histokemisk slemfärgning.  

Malignitetsgradering 
Bedömning av differentieringsgrad utförs vid adenocarcinom och skivepitelcancer. Indirekt även genom 
subklassifi kation av neuroendokrina lungtumörer (carcinoid – atypisk carcinoid – småcellig cancer – LC-
NEC). Karakterisering av tumör-värd-relationen med notering av eventuellt förekommande inväxt i arte-
riella, venösa eller lymfatiska kärl och perineural växt görs rutinmässigt. Värdering av infi ltrationsmönster, 
mitosfrekvens, nekrosförekomst och infl ammatoriskt svar kan i selekterade fall bidra ytterligare. Observera 
att differentieringsgraden kan variera inom den enskilda tumören och att principen klassifi cera på högst 
differentierad och gradera på lägst differentierad komponent i allmänhet är giltig även i lungcancersam-
manhang.  

Stadieindelning 
Utbredningsdiagnostik sker för närvarande enligt TNM-klassifi kationen 7:e upplagan, 2009 (se kapitel 9).  
I bedömningen av resektionspreparat måste sålunda hänsyn tas till de specifi ka uppgifter som erfordras. 
Detta gäller både vid det initiala omhändertagandet av operationspreparatet med dissektion och makro-
skopisk beskrivning som vid den mikroskopiska analysen och slutliga författandet av utlåtande och PAD. 
En ofta bortglömd, understundom svårvärderad men stadiegrundande information är huruvida tumör-
associerad atelektas eller obstruktiv pneumoni når hilus (T2) eller omfattar hela lungan (T3). En annan 
svårighet är huruvida huvudbronk (T2) eller bronkstruktur på ett mindre avstånd än 2 cm från carina är 
tumörengagerad (T3). I tveksamma fall bör samråd med kirurg eller consensusbeslut vid multidisciplinär 
konferens inhämtas. Det bör särskilt uppmärksammas att morfologens pTNM kan avvika från klinisk 
TNM. Histopatologisk detektion av mikrometastaser i lymfkörtlar leder ofta till höjning av pN-grad. M-
grad kan endast undantagsvis bedömas utifrån resektatet, men detektion av ockult intrapulmonell metastas 
kan undantagsvis påverka klassifi kationen. 
 Tumöravstånd till pleura bör alltid framgå. Om tumören når fram mot pleura eller det föreligger adhe-
renser bör som regel relationen närmare studeras med van Giesson-elastin färgning. Rekommenderar färg-
ning av fl er klossar då infi ltration kan förekomma mycket fokalt. Pleura är en komplex struktur med fem 
identifi erade skikt men för närvarande tar TNM-klassifi kationen enbart hänsyn till om pleura är infi ltrerad 
eller inte. Praktiskt defi nieras pleurainfi ltration som tumörpenetration av det inre elastikaskitet av pleura 
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viscerale. Överväxt på bröstkorgsvägg är även detta stadiegrundande men i avsaknad av distinkt fett eller 
muskelinvasion kan detta många gånger vara svårt att mikroskopiskt entydigt fastställa på grund av reaktiv 
fi bros och infl ammation. 
 Den anatomiska indelningen av lymfkörtlar följer riktlinjer angivna av AJCC och UICC (fi gur 10). N1- 
körtlar tillvaratages och subfraktioneras av patologen. Särskilt viktigt är att dissekera i lunghilus avseende 
de hilära körtlarna. Ett ofta framgångsrikt tillvägagångssätt är att ta multipla parallella snitt tvärs bron-
kens längdriktning och djupt om den kirurgiska resektionsranden. Man bör dock inte heller glömma mer 
perifera lymfkörtlar som de interlobära, lobära, segmentella och de rent parenkymatösa – subsegmentella. 
N2-körtlar insändes i separata fraktioner av kirurgen. Vad gäller påträffade lymfkörtlar måste de inte säl-
lan särfraktioneras för att lokalisation och antal skall kunna anges. Ambitionsnivån i den histopatologiska 
undersökningen av erhållna lymfkörtlar kan diskuteras. Tills vidare rekommenderas dock att vi åtföljer de 
rekommandationer som fi nns från europeiska thoraxkirurgernas förening. Detta innebär att lymfkörtlarna 
skivas tunt i 2–3 mm skivor och bäddas i sin helhet. Om första snittnivån därvid inte uppvisar metastas 
snittas ytterligare tre nivåer för rutinfärgning varav en nivå även immunfärgas med cytokeratin antikroppar 
förslagsvis MNF116. Observera fallgropar med exempelvis benigna inklusioner av heterotop spottkörtelväv-
nad. Sentinel node-diagnostik användes för närvarande inte.  
 Stadiegrundande information från patologi och cytologi är också väsentligt vad gäller prov från pleura, 
mediastinala och andra lymfkörtlar, benmärg samt misstänkta metastashärdar i lever, hjärna och skelett. 
pTNM skall explicit anges i PAD som en kontroll av att samtliga nödvändiga informationsparametrar har 
avlästs och avrapporterats. Därtill utgör sammanfattningen av tumörutbredningen enligt TNM-systemet 
en god service.  
 Oklarheter i befi ntlig TNM-version är att den inte gäller för bronkioloalveolarcellscancer och att vägled-
ning inte ges beträffande överväxt på intilliggande lunglober. En annan oklarhet gäller kriterierna för att 
skilja intrapulmonella metastaser från synkrona primärtumörer. Här är i dagsläget även vår diagnostiska 
förmåga starkt begränsad. Inom en snar framtid bör man dock genom molekylärpatologiska studier av mik-
rosatellitmarkörer och statistik beräkning av allelisk imbalans (AI) kunna utföra en bättre bedömning. 
 Småcellig cancer skall klassifi ceras enligt TNM, enligt rekommendation för den nya klassifi kationen 
men traditionellt har man tidigare använt ett system från Veterans Administration Lung Study Group som 
delar in sjukdomen i limited eller extensive-stage.

Radikalitetsbedömning 
Den bronkiella resektionsranden granskas avseende invasiv tumör eller eventuell in situ-komponent. Vid 
eventuell överväxt på andra lungsegment, thoraxvägg, diafragma eller mediastinum sker radikalitetsbedöm-
ning enligt sedvanliga patologiska kriterier. Identifi kation av kritiska områden görs sålunda i samband med 
insändande av preparat och i anslutning till den så kallade utskärningen subfraktioneras och färgmarkeras 
de kritiska resektionsytorna. Avstånd till resektionsyta skall alltid anges. Om tumörförband når markerad 
resektionsrand anges omfattning av tumör i yta och kritisk riktning. Huruvida radikalitet i biologisk me-
ning föreligger eller inte är ofta svårt för patologen att bedöma och i tveksamma fall kan det vara klokt att 
undvika detta ställningstagande explicit.

Tumörlokalisation 
Avstånd till pleura och resektionsrand i bronk anges i samtliga fall. I de fall bronkrelation påvisas förutsätter 
stadieindelning enligt TNM att lokalisation till huvudbronk – stambronk – intermediärbronk – segment-
bronk anges. Vid perifer lokalisation i segmentbronk bör även exakt segmentlokal framgå av utlåtandet för 
att möjliggöra korrelation till bronkoskopi och radiologifynd. Det senare förutsätter dock att operatören 
underlättar orienterandet av preparatet med externa suturer eller uppnålning på korkplatta med skiss. Det 
förnämligaste alternativet är att operatören tillsammans med patolog orienterar färskt preparat direkt i an-
slutning till operation. Härvid kan också speciella förhållanden och frågeställningar klargöras effektivt. 
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Prognostik och prediktion 
På senare tid har det tillkommit viktiga uppgifter för patologen inom prognostik och prediktion avseende 
terapirespons. Exempelvis fi nns nu etablerade test för att prediktera behandlingssvar med farmaka inriktade 
på exempelvis EGFR-1 pathway. Här fi nns validerad diagnostisk metodik med immunhistokemisk teknik 
(IHC), fl uorescens in situ-hybridisering (FISH) och detektion av aktiverande mutationer på det moleky-
lära planet baserat på analys av formalinfi xerat paraffi nbäddat material (FFPE) med PCR och sekvense-
ringsteknik. Vi har också tillgång till molekylär testning för aktiverande mutationer i K-RAS och B-RAF 
generna som förekommer vid 30–40 % av lungadenocarcinom. Övriga prediktiva markörer som är aktuella 
är exempelvis immunhistokemisk utvärdering av ERCC1, RMM1och TS. För närvarande talar evidens-
läget för att riktad diagnostik avseende EGFR1 pathway bör utföras om ”targeted therapy” överväges. 
Logistiken förutsätter efterbeställning och testet utförs på begäran. För de övriga prognostiska och predik-
tiva  markörererna är bilden ännu oklar. Med tanke på de allt dyrare läkemedelsnotorna blir det inom en 
snar framtid med all sannolikhet nödvändigt att testa prediktivt för att kunna ge rätt läkemedel till rätt 
patient – individualiserad farmakodiagnostik.

Övrig lungvävnad
Regelmässigt undersöks övrig lungvävnad noggrant makroskopiskt. Alla avvikande fynd undersöks histolo-
giskt. Intrapulmonell spridning och synkrona primärtumörer är relativt vanligt förekommande. Eventuell 
obstruktiv pneumoni eller bronkiolitis obliterans (BOOP) perifert eller centralt om tumör bör undersökas 
mikroskopiskt. Om oklarhet råder om vad som utgör tumör och sekundära reaktiva förändringar kan 
någon gång storsnittsundersökning vara motiverat för att säkerställa ett adekvat tumörmått. Därtill bör 
tillvaratagande av 2–4 bitar från till synes oengagerad lungvävnad analyseras. Patologen bör här särskilt 
eftersöka ockult spridning, multipla synkrona primärtumörer, precursorlesioner i form av atypisk adeno-
matös hyperplasi (AAH) och tumorlets, riskfaktorer som asbestos eller fi broserande alveolit (UIP). I fl er-
talet fall påvisas förekomst av eventuell rökassocierad patologi. Förändringar som förekommer vid rökning 
är bronkit, emfysem, respiratorisk bronkiolit, respiratory bronkiolitis associated interstitial lung disease 
(RBILD) och pulmonell Langerhans’ Cell Histiocytos.

10.3 ÖVRIGA RIKTLINJER VID HISTOPATOLOGISK 
DIAGNOSTIK AV LUNGTUMÖRER

Primaritetsbedömning 
Man bör särskilt hålla i minnet att patologen/cytologen inte alltid har möjlighet att på enbart morfologiska 
grunder säkert fastställa om det rör sig om primär lungcancer eller metastas. Detta gäller speciellt vid ade-
nocarcinom. På senare år har emellertid ett fl ertal immunologiska och elektronmikroskopiska markörer för 
bedömning av organprimaritet och histogenes utvecklats, varför det är särskilt viktigt att klinikern relaterar 
patientens tidigare eventuella tumörhistoria eller andra omständigheter i de kliniska/radiologiska fynden 
som sannolikgör metastas. Patologen bör å sin sida alltid efterforska patientens eventuellt dokumenterade 
tumörhistoria i tillgängligt laboratoriedatasystem. Vidare skall alltid en begränsad immunhistokemisk pa-
nel undersökas avseende primaritet innan diagnosen primär lungcancer fastställs. Detta gäller för närvaran-
de vid adenocarcinom och storcellig cancer. Vanligtvis innebär detta en begränsad cytokeratinsubtypning 
där bredspektrum CK, CK7 och CK20 infärgas. Typiskt utfall för primär lungcancer är CK7+ och CK20-. 
Förekomst av lungspecifi ka markörer som TTF-1, surfactant-apoprotein A och B stödjer primaritet i lungan. 
Specifi citeten är hög men inte 100 %. Sensitiviteten ligger på dryga 70 %. Skivepitelcancer saknar lungspe-
cifi ka markörer. Ett undantag härvidlag kan möjligen vara HPV-virusanalys vid misstänkt primärtumör i 
cervix och övre luftvägarna. Vid känd primärtumör i annat organ kan studier av p53-mutation, ploidiana-
lys eller studie av mikrosatellitmarkörer med AI (allelic imbalance) – analys underlätta ställningstagande. 
Vid neuroendokrina lungtumörer fi nns inga lungspecifi ka markörer. Man bör särskilt beakta att TTF-1 
även är en neuroendokrin markör varför dess värde som primaritetsmarkör bortfaller vid neuroendokrint 
differentierade tumörer.
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Minimal data set – KVAST – Ackreditering
Nationella (KVAST) och amerikanska (CAP, ADASP) och engelska (Royal College) rekommendationer 
om vad som minimalt bör framgå av ett patologutlåtande avseende lungcancer fi nns att tillgå. Dessa är i 
regel evidensbaserade rekommendationer och det fi nns all anledning att efterfölja dessa avseende utskär-
ning, mikroskopisk analys, användande av specialundersökningar och PAD-författande. Då dokumen-
ten uppdateras lite asynkront skall senast uppdaterat dokument efterföljas. Med tanke på att det rör sig 
om specifi ka rekommendationer till patologen och att dokumenten liksom klassifi kationen är föremål för 
revidering rekommenderas intresserade läsare till detaljstudier via organisationernas hemsidor på Internet. 
Ackreditering av lungcancerdiagnostiken bör eftersträvas.

PAD
Av PAD-konklusionen skall framgå preparat-typ, lokal, diagnos, grad, radikalitet och pTNM.

Preinvasiva lesioner
Skivepitelcancer in situ förekommer framför allt centralt i de större luftvägarna. Ett problem är att exfolia-
tiva cytologiska metoder knappast kan skilja på en in situ-förändring och en infi ltrativ tumörkomponent 
som eventuellt kan ha en annan histologisk differentiering.
 Perifert i lungan förekommer atypisk adenomatös hyperplasi som anses vara ett förstadium till adenocar-
cinom. Vid en större storlek än 5 mm anses defi nitionsmässig adenocarcinom av bronkioloalveolarcellstyp 
föreligga. Bronkiolär cylindercellsdysplasi har relativt nyligen beskrivits som ytterligare en precursor till 
adenocarcinom. Det senaste tillägget till erkända preinvasiva lesioner är diffus idiopatisk pulmonell neuro-
endokrin cellhyperplasi (DIPNECH). Vid hyperplasi återfi nns en ökning av neuroendokrina celler ytligt 
om ett intakt basalmembran. Om basalmembranet penetreras och lesionen är mindre än 5 mm benämns 
tillståndet tumorlet. 

Synkron primärtumör eller metastas
Vår förmåga att med traditionell teknik särskilja synkrona oberoende primärtumörer från intrapulmonella 
metastaser är ofullkomlig. Med modern högupplösande radiologisk undersökningsteknik har så många 
som 25 % av patienterna mer än en tumör i operationspreparatet. Praktiska kriterier för särskiljande av 
intrapulmonella metastaser från synkron primärtumör är:

1. Metastaser har identisk histologi med primärtumör

2. Synkrona primärtumörer är inte lokaliserade i samma lobsegment

3. Vid metastas återfi nns lymfkörtelmetastaser i körtelstationer som dränerar bägge tumörerna

4. Metastaser har ingen in situ-lesion

5. Förekomst av extrapulmonell metastasering kan tala för att även intrapulmonell spridning har
 skett

Molekylärpatologiska studier inkluderande loss of heterozygosity (LOH) och mikrosatellit batterier av
den typ som användes vid faderskapsbestämning kan åtminstone i experimentella sammanhang ge god 
vägledning beträffande tumörers inbördes relationer. Nuvarande klassifi kation är knappast tillämpbar vid 
bronkioloalveolarcellscancer som oftast uppvisar multifokalitet alternativt intrapulmonell spridning per 
canaliculare.

Färskhantering av operationspreparat
För att garantera tillvaratagande av material för nödvändiga specialanalyser, bygga upp tumörbanker samt 
ombesörja optimal formalinfi xering medelst perfusion via bronkstump krävs att de större resektionsprepa-
raten översänds färskt till specialintresserad patolog. Här fi nns också möjlighet att säkra material för spe-
cialanalyser såsom fl ödescytometri vid hematolymfoida tumörer och EM vid ovanliga tumörer i allmänhet. 
Makrofotografering för dokumentation och undervisningsändamål kan övervägas. Vikt och mått innan 
fi xering. 
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Fryssnitt
Traditionell peroperativ fryssnittsdiagnostik har kommit att användas allt fl itigare idag då allt fl er små 
rundhärdar upptäcks och blir föremål för explorativ thorakotomi i avsaknad av preoperativ morfologisk 
diagnos (PAD). Detta ställer stora krav på jourbemanning av kompetenta seniora diagnostiker. Den 
diagnostiska säkerheten vid fryssnittning är lägre än vid traditionell granskning av formalinfi xerade paraf-
fi nbäddade material. Möjlighet till tilläggsundersökningar såsom immunhistokemisk analys är i dagsläget 
starkt begränsade. Potential till förbättring genom utnyttjande av tape-transfer teknik (Cryo-Jane) samt 
snabb IHC på fryssnitt fi nns. Med tanke på ovanstående begränsningar bör sålunda peroperativ fryssnitts-
undersökning helst undvikas genom utnyttjande preoperativ diagnostik inkluderande perkutan fi nnåls-
punktion och mellannålsbiopsi.

Biobank
För tumörvävnad respektive serum, plasma och pleuravätska fi nns en särskild godkänd biobank med fysisk 
lokalisering i Karolinska Universitetssjukhusets biobank. Avsikten är att använda biobanksmaterialet för att 
upptäcka diagnostiskt och behandlingsprediktivt värdefulla biomarkörer. I samtliga tumörfall respektive 
misstänkta tumörfall där patienten givit sitt tillstånd skärs tumören ut och hanteras för att kunna användas 
för genomik-, proteomik- och metabolomikstudier i enlighet med särskild anvisning för biobanksprepara-
tion och infrysning i biobanken (bilaga IV). 
 Ansvaret för biobanksmaterialets hantering avseende såväl projektval, granskning av etikkommitté till-
stånd, registrering av biobanken, etc ligger hos för ändamålet utsedd biobanksgrupp (styrgrupp). För när-
varande är Professor Rolf Lewensohn, onkologiska kliniken ordförande och representanter för Karolinska 
Universitetssjukhusets onkologi, lungmedicin, thoraxkirurgi och patologi ingår i biobanksgruppen. Förfrå-
gan om utnyttjande av material ställs till biobanksgruppen (Professor Rolf Lewensohn, Karolinska Biomik 
Centrum, Z5:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna).

Metodik
För att kunna ge besked i tumörklassifi kation WHO 04 behöver ibland hela den diagnostiska metodarsena-
len tas i bruk. Vanligtvis behövs immunhistokemi utnyttjas för att kunna identifi era och malignitetsgradera 
neuroendokrina lungtumörer. Immunhistokemi är även essentiellt i diagnostiken av metastaser och för att 
kunna avgöra deras utgångsvävnad. Lymfomdiagnostik kräver fl ödescytometrisk och molekylärdiagnos-
tisk undersökning för exempelvis fastställande av monoklonalitet genom genrearrangemangsundersökning. 
Mjukdelstumörer kräver inte sällan tillgång till elektronmikroskopisk service för ultrastrukturell bedöm-
ning samt FISH analys alternativt RT-PCR avseende markörtranslokationer. En närmare genomgång av 
användningen av ”ancillary diagnostic tests” faller utanför ämnet och här hänvisas till gängse litteratur 
inklusive gällande nationella vårdprogram. 

De vanligen använda teknikerna är:

• Ljusmikroskopi

• Histokemi

• Immunhistokemi (IHC)

 o Primaritet

 o Malignitetsgrad

 o Differentialdiagnostik mot andra tumörformer

 o Prognos och prediktion

 o Detektion av mikrometastaser i lymfkörtlar

• Molekylär diagnostik

• Elektronmikroskopi (EM)

10.4 ÖVRIGA FÖRHÅLLANDEN AVSEENDE DIAGNOSTIKEN
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Eftergranskning
Det fi nns oftast multipla prover från en enskild patient tillvaratagna vid olika undersökningar och ibland 
från olika sjukvårdsinrättningar. Inte sällan kan det fi nnas fl er än ett diagnosförslag. Initialt vid ställ-
ningstagande inför behandlig på specialistklinik bör därför en tidig åtgärd vara att begära eftergranskning 
av externa prover. Patologi/Cytologi remiss för eftergranskning skrivs. Härvid eftersträvas en konsensus-
bedömning vid multipla prover. Eftergranskning bör ske på subspecialistnivå. Eventuellt begärs klossma-
terial in för kompletterande diagnostik. Om diagnosunderlaget är bristfälligt och förnyad provtagning bör 
övervägas skall detta signaleras av eftergranskande patolog. 

Multidisciplinär konferens
Externa prov bör härvid i förväg ha inhämtats och eftergranskats. Multipla prov av cytologisk och histo-
patologisk karaktär föreligger ofta och inte sällan fi nns skilda uppfattningar om tumörens typ och dif-
ferentieringsgrad uttalade. Detta är inte särskilt förvånande med tanke på lungcancersjukdomens kän-
da heterogenitet och starkt varierande provtagnings- och analysmetodik avseende de enskilda proverna. 
Tumörheterogenitet kan sålunda resultera i en skenbar motsägelse vad gäller subklassifi kation av lungcancer 
mellan olika typer av preoperativa prover, samt mellan preoperativ diagnostik och fynd vid resektion. Gene-
rellt gäller att ju större diagnostiskt vävnadsprov, desto större säkerhet i tumörklassifi kationen. En särskild 
varning beträffande exfoliativ cytologi kan vara på sin plats. Provtagningsmetoden innebär ju per defi nition 
att exfolierade celler från en bronkyta analyseras. Detta kan innebära att en precursorlesion av typen skive-
piteldysplasi eller CIS kan dominera bilden även om underliggande infi ltrativ tumör kan vara av avvikande 
typ. I det cytologiska provet kan det många gånger även vara svårt att rätt uppfatta komplexa tumörer som 
exempelvis småcellig cancer i kombination med skivepitelcancer. Här fi nns en risk att den biologiskt min-
dre väsentliga skivepitelkomponenten uppfattas i en Papanicolau-färgning medan den viktigare småcelliga 
komponenten kan uppfattas som debris eller infl ammation.
 Patologens roll vid konferensen är att åstadkomma en bästa konsensusdiagnos, precisera graden av 
diagnostisk säkerhet, kontrollera att alla rekommenderade analyser och bedömning enligt minimal data 
set är komplett. Om diagnosunderlaget fortfarande är undermåligt bör detta tydligt kommuniceras. Ron-
den innebär också en sista chans att kontrollera rimligheten i den anatomiska diagnosen mot kliniska och 
radiologiska data. Klinikerna bör å sin sida ta chansen att inhämta saknad information och framhålla mot 
föreslagen diagnos talande förhållanden. Efter avhållen rond dokumenterar patologen sina fynd i en konfe-
rensanteckning även innefattande en integrerad bedömning av pTNM. Eventuella avvikelser mot tidigare 
primärdiagnoser kommuniceras åter till kollegorna på patologen.
 
Subspecialisering, Ämnesföreträdare och Konsultativt nätverk
Ett regionalt framväxande av expertis inom det lungpatologiska området har gradvis skett det senaste 
decenniet. Ämnet har en företrädare vid Karolinska Universitetssjukhuset samt några särskilt intresserade 
patologer och cytologer. Med tanke på det stora antalet prover utförs primärdiagnostiken i regel av allmän-
patologer och cytologer. Subspecialisterna handhar dock merparten av eftergranskningar, kliniska ronder 
och interkollegiala konsultationer i regionen. Vid mycket svårbedömda fall är målsättningen att fallet går 
vidare till någon av våra internationella konsulter om säker diagnos inte kan etableras regionalt.

Aspekter på klinikersamverkan
Remissen måste vara läsbar, datorinskriven och innehålla tillräckliga preanalytiska data. Adekvat anamnes 
inkluderande expositionsdata för rökning och asbest, preparat-typ, taglokal, orientering och beskrivning av 
operationsfynd skall framgå. Noterade sammanväxningar alternativt överväxt på extrapulmonella struk-
turer bör omtalas och särmarkeras på preparatet. Patientens eventuella samtycke eller avsaknad av samtycke 
till biobank anges. Klinisk diagnos, information om övrig tumöranamnes och särskilda frågor är viktigt.
 För optimal bedömning krävs också riktig teknisk handläggning av biopsier och operationsmaterial. 
Biopsier bör vara tillräckligt stora, tillräckligt många, väl fi xerade och av god teknisk kvalitet. Exempelvis 
kan man i en klämd bronkialbiopsi inte med lätthet skilja benigna lymfoida infi ltrat från en infi ltrerande 
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småcellig cancer. Resektat bör skyndsamt översändas färskt och vara väl orienterade medelst suturer, färg-
markeringar samt skisser. Operationspreparat får inte inskäras annat än tillsammans med patolog. Annars 
kan inte viktiga förhållanden som radikalitet eller stadieindelning med säkerhet bedömas.
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Utredning och behandling av tumörsjukdomar i thorax är utpräglat multidisciplinär. För att garantera kor-
rekt diagnos och stadieindelning samt ge patienten bästa tillgängliga terapi med möjlighet att delta i studier 
bör varje patient bedömas på en multidisciplinär terapikonferens inför ställningstagande till terapi och även 
efter operation eller annan behandling. Patienten är inte närvarande. Två terapikonferenser hålls, en med 
thoraxkirurgisk inriktning och en med fokus på annan onkologisk behandling. Ett rimligt tidsintervall 
mellan dessa konferenser är en vecka. 
 Thoraxkirurgisk rond: Vid konferensen skall minst en överläkarkompetent thoraxkirurg närvara. Dess-
utom ska patientansvarig lungläkare, thoraxradiolog och onkolog delta. Önskvärt är närvaro av patolog för 
demonstration av de patologiska preparaten samt ÖNH-läkare vid ifrågasatt bronkologisk behandling eller 
specialdiagnostik. 
 Onkologiskt inriktad rond: Patientansvarig lungläkare, thoraxradiolog, och onkolog ska delta samt 
patolog för demonstration av de patologiska preparaten. Dessutom ska kontaktsjuksköterska för Lung- och 
Onkologverksamheten delta för att säkerställa att inbokning sker och att väntetiderna hålls. 
 Främsta uppgiften för terapikonferenserna är diagnos och stadieindelning av nya fall och fastställande 
av primärbehandling. Även kompletterande behandling kan vara av värde att diskutera. Patienten bör vara 
färdigutredd vad gäller histologi, tumörutbredning lokalt, regionalt samt eventuell distansspridning av 
tumören. TNM-klassifi ceringen sker i samband med konferensen. Efter diskussion beslutas om terapi-
rekommendation, under förutsättning att sådan bedöms som möjlig och rimlig. I anslutning till konferen-
sen registreras patienten i nationellt kvalitetsregister för lungcancer. Detta innebär automatiskt en regist-
rering i Socialstyrelsens cancerregister. Mesoteliom registreras endast i cancerregistret på sedvanlig cancer-
anmälningsblankett. 

11. Multidisciplinär terapikonferens

Riktlinjer för indikatorer inom lungcancervården i regionen

Indikatorer Beskrivning Mål

Nybesök specialistmottagning
Tid från det remiss anlänt till 
dess patienten kommer på 
nybesök

Alla inom 2 veckor

Beslut om behandling
Tid från det remiss anlänt till 
beslut om behandling tas

80 % inom 3 veckor

Start av behandling
Tid från behandlingsbeslut till 
start av behandling

Alla inom 2 veckor

Multidisciplinär rond
Andel nydiagnostiserade som 
diskuteras på multidisciplinär 
rond

>70 %
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Översikt över behandling vid lungcancer

a)  Småcellig lungcancer: 

• LIMITED DISEASE (begränsad till thorax, LD), patient i gott AT: Kemoterapi +
 konkomitant kemoradioterapi, helst inom ramen för kliniska studier. Kombinationen
 cisplatin/etoposid rekommenderas. Profylaktisk helhjärnsbestrålning vid remission. 2:a
 linjens behandling bör övervägas vid progress/relaps. Vid relaps senare än tre månader
 efter avslutad primärbehandling kan re-induktion med primära läkemedel försökas.
 I övriga fall prövas alternativa medel, företrädesvis innehållande topoisomerashämmare, 
 patienter i gott AT ges kombinationsbehandling, övriga singel topotekan.

• EXTENSIVE DISEASE (fjärrmetastaserad eller pleura/perikardkarcinos, ED): Kemo-
 terapi enbart, kombination platinum med topoisomerashämmare. Vid partiell remission
 ges profylaktisk helhjärnsbestrålning. Vid relaps senare än tre månader efter avslutad
 terapi övervägs ny behandlingsomgång med initial kemoterapi, i övriga fall kan singel-
 terapi med topotekan oralt försökas. 

b)  Icke småcellig lungcancer:

• STADIUM 1: Lungkirurgi. Strålbehandling övervägs vid kraftigt sänkt lungfunktion,
 företrädesvis stereotaktiskt. Ingen tilläggsbehandling. Vid kirurgiskt 1B: Överväg adju-
 vant kemoterapi vid stora tumörer (>3 cm), kärlinvasion, snäva marginaler, pleura-
 engagemang.

• STADIUM 2: Lungkirurgi. Strålbehandling övervägs vid kraftigt sänkt lungfunktion,
 företrädesvis stereotaktiskt. Adjuvant kemoterapi med tre cykler av platinuminne-
 hållande kombination. Till patienter i gott AT rekommenderas cisplatin-kombination.

• Superior sulcus-tumörer och tumörer engagerande bröstkorgsväggen: Överväg kombina-
 tionsbehandling inkluderande kemoradioterapi. 

• STADIUM 3A: Kirurgi kan övervägas vid T3N1 eller T1-2N2 vid vänstersidig ovan-
 lobstumör och enstaka körtel i position 5 eller 6 eller enstaka mindre N2-körtel hos i
 övrigt frisk patient. Induktionskemoterapi kan övervägas inom ramen av studier. Över-
 väg postoperativ kemo- eller kemoradioterapi.  Kemoradioterapi konkomitant skall över-
 vägas i övriga fall. Strål- och kemoterapi i sekvens eller enbart strålbehandling om inte
 kurativt syftande behandling enligt ovan kan ges. 

• STADIUM 3B: Stålbehandling konkomitant skall övervägas. Strål- och kemoterapi i 
 sekvens eller enbart kemoterapi alternativt strålbehandling om inte kurativt syftande 
 behandling enligt ovan kan ges.

• STADIUM 4: Performance status (PS) 0-1 (-2): Kombinationskemoterapi med platinum
 innehållande regim fyra cykler. Tillägg av bevacizumab i utvalda grupper. Tyrokin-
 kinashämmare (TKI) övervägs vid påvisad EGFR-mutation. Andra linjens kemoterapi-
 behandling övervägs på patienter i PS 0-1 (-2), vanligen docetaxel eller pemetrexed, men 
 till icke rökare eller påvisad EGFR-mutation  rekommenderas i stället TKI. Vid PS 2,
 äldre patienter: Singelbehandling till exempel med vinorelbin kan prövas. Tredje linjens
 behandling ges till vissa patienter, terapival beroende av tidigare behandling. 

12. Behandling
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12.1 SMÅCELLIG LUNGCANCER 

Småcellig lungcancer har de senaste decennierna minskat i incidens, vilket avspeglar förändrade rökvanor. 
Sjukdomen är starkt korrelerad till rökning, och är ytterst sällsynt hos personer som aldrig rökt. Tumörtill-
växten är betydligt snabbare än för icke småcellig lungcancer. Det föreligger nästan alltid lymfkörtelenga-
gemang, och sjukdomen metastaserar tidigt. Någon gång diagnostiseras dock sjukdomen vid thorakotomi 
av stadium 1-tumör.
 Småcellig lungcancer är en av de få typer av solida tumörer som är höggradigt strål- och kemosensitiva 
och partiell eller komplett remission uppnås ofta efter induktionsbehandling. Tyvärr får den övervägande 
majoriteten recidiv med mer kemoresistenta kloner senare i förloppet, och den totala överlevnadstiden är 
kort med en 5-års överlevnad på några få procent. 
 Sjukdomen stadieindelas vanligen som begränsad (Limited Disease, LD) eller spridd (Extensive Disaease, 
ED) sjukdom. Utöver sedvanliga undersökningar krävs negativ DT skalle och negativ skelettscint för att 
betraktas som LD. Dessutom ska sjukdomen vara begränsad till ipsilaterala hemithorax och kunna innefat-
tas i ett strålfält. Spridning till kontralaterala supraklavikulära fossan eller kontralaterala hilus, pleura och 
perikard räknas liksom fjärrmetastaser innebära ED. Patienter med spridd sjukdom har vanligen hemato-
gena metastaser till lever, binjurar, hjärna och benmärg/skelett. 
 Pleuravätska är inte alltid tecken till pleuralt tumörengagemang. Upprepade negativa centeser eller före-
komst endast av små mängder pleuravätska som inte kan provtas bör betraktas som begränsad sjukdom. 
 En tredjedel av patienterna har LD och kan behandlas med konkomitant kemoradioterapi, där 10–20 % 
av patienterna kan uppnå 3-årsöverlevnad.

a) Begränsad småcellig lungcancer (limited disease, LD, begränsad till thorax): 

Den tidiga metastaseringen och snabba tillväxten vid SCLC gör att även en till thorax begränsad sjukdom 
(limited disease, LD) betraktas som potentiellt systemisk sjukdom med förekomst av mikrometastaser. 
Ett fl ertal kemoterapier (etoposid, cisplatin, karboplatin, cyklofosfamid, ifosfamid, doxorubicin, vinkris-
tin) visar hög aktivitet vid SCLC. Vanligen används en kombination av 2–4 droger. Platinumpreparat i 
kombination med topoisomerashämmare har visats mest effektiva. Kombinationen karboplatin alternativt 
cisplatin med etoposid har varit etablerad under ett tiotal år, där etoposid vanligen kunnat ges oralt. Den 
initiala höga kemoterapikänsligheten leder till kompletta eller partiella remissioner hos 75–90 % av tidigare 
obehandlade patienter med LD SCLC, dessa responeser är dock oftast kortvariga.
 Småcellig lungcancer svarar mycket bra på strålbehandling där betydande tumörregress sker i över 80 %   
av fallen. Flera fas II studier har visat att lokalrecidivfrekvensen efter enbart kemoterapi varit mellan 60–
90 %. Med tillägg av strålbehandling har denna minskat till 30 %. Även överlevnaden hos patienter med 
LD som erhållit både kemoterapi och strålbehandling ökade till 15 % efter tre år jämfört med 10 % efter 
bara kemoterapi. Kemoterapi i kombination med strålbehandling är idag standardterapi och strålbehand-
lingen ska påbörjas så tidigt som möjligt och senast i samband med 2:a kemoterapicykeln. All behandling 
av LD sker på onkologiska kliniken, det är därför av yttersta vikt att patienterna direkt överremitteras för 
snabb terapistart och optimal terapiplanering. 
 Om patienten svarar med god regress i lungan på given behandling (behöver inte vara komplett remis-
sion!) skall profylaktisk hjärnbestrålning (PCI) initieras (se tabell 1).
 Vid recidiv efter avslutad induktionsbehandling bör förnyad kemoterapibehandling prövas, i varje fall 
vid PS<3. Erfarenhetsmässigt kan tumörer som recidiverar mer än 4–6 månader efter avslutad första linjens 
behandling svara bra på re-induktion med samma medel. Om tumören inte svarar eller om tidigt recidiv 
uppkommer kan oralt topotekan prövas. I en nyligen publicerad studie påvisades signifi kant förlängd över-
levnad jämfört med placebo vid medicinering med oralt topotekan dag 1–5 i 3-veckors cykler.

45



  
A) Rekommendationer första linjens kemoterapi:
 1) Cisplatin 100 mg/m2  iv + etoposid 100 mg/m2  iv dag 1. 
  Etoposid oralt 200 mg/m2 dag 2–3, cykellängd 21 dagar, totalt fyra
  cykler.
 2) Karboplatin AUC 5 iv + etoposid oralt 100 mg/dag i 10 dagar, alternativt 
  100 mg/m2  iv dag 1–3, cykellängd 21 dagar, totalt fyra cykler.

B) Thorakal strålbehandling startas dag 22 samtidigt med cykel 2 
 (2 Gy/dag, upp till 60 Gy).

C) Profylaktisk helhjärnsbestrålning övervägs vid remission på primärbehandling.
 (2 Gy/dag x 15)

D) Andra linjens behandling övervägs till patienter i gott AT:
  1) Om relaps >4 månader efter avslutad primärbehandling prövas reinduk-
  tion med samma medel.
 2) I övriga fall: oralt topotekan 2,3 mg/m2 dag 1–5 i 21-dagars cykler 
  upp till fyra cykler eller till progress.

E) Palliativ strålbehandling vid symtom

b) Spridd småcellig lungcancer (extensive disease, ED, fjärrmetastaserad eller pleura/perikard-
karcinos, ED): 

Vid spridning utöver körtlar i ipsilateral N3-position rekommenderas enbart kemoterapi (se tabell 2). Kom-
binationen karboplatin AUC 5 iv och etoposid oralt 100 mg dagligen i 10 dagar eller 100 mg/m2 iv dag 1–3 
kan ges. Behandling utöver sex cykler har inte gett förbättrade resultat, och 4–6 cykler är sannolikt likvär-
diga.
Nyligen publicerade studier har visat att kombinationen platinum irinotekan har god effekt i denna patient-
grupp och toxicitetsprofi len/compliance är gynnsam. Kombinationen irinotekan karboplatin kan därför 
ges som alternativ. Vid infl ammatorisk tarmsjukdom skall irinotekan inte ges. Behandlingen ges i 3-veckors 
cykler med irinotekan 175 mg/m2 i kombination med karboplatin AUC 5 dag 1.
 En nyligen publicerad studie har visat förlängd överlevnad hos patienter i remission som gavs profylaktisk 
hjärnbestrålning. Därför rekommenderas behandling hos patienter i gott AT där induktionsbehandling 
visar partiellt eller komplett remission.
 Thorakal bestrålning har inte visats förbättra behandlingsresultaten vid ED, men kan ges som palliation 
till patienter som sviktat på kemoterapi. Om tumörförändringarna går i komplett remission (CR) på kemo-
terapi kan dock mediastinal strålbehandling 3 Gy x 10 övervägas.
 Patienter som sviktat på primärbehandling och klarar fortsatt kemoterapi kan ges oralt topotekan. 
Det fi nns även mångårig erfarenhet på onkologiska kliniken att kombinera topotekan med paklitaxel till 
patienter i gott AT, och i så fall ges veckovis behandlingsschema med topotekan 3 mg/m2 och paklitaxel   
60 mg/m2. Inom kort kommer resultaten av denna behandlingsregim att redovisas. 
 De fl esta kemoterapier penetrerar dåligt till CNS. Erfarenhetsmässigt ses dock en viss effekt av kemo-
terapi även på hjärnmetastaser. Om hjärnmetastaser ses vid diagnos rekommenderas en snabbt igångsatt 
kemoterapi. Tillägg av helhjärnsbestrålning efter 2–3 cyklers kemoterapi eller tidigare vid behov av sym-
tomkontroll. Neurokirurgi eller gammaknivsbehandling rekommenderas inte då risken för spridd metasta-
sering är påtaglig. 
 Även vid andra komplikationer såsom vena cava superiorsyndrom och andra symtom från fjärrmetastaser 
rekommenderas i första hand att avvakta effekt av snabbt igångsatt kemoterapi. Vid utbredd benmärgscar-
cinos med trombocytopeni ges snabbt igångsatt kemoterapi, första cykel i reducerad dos. 
 Vid starkt nedsatt njurfunktion liksom leverkoma avrådes från behandling. 

Tabell 1. Behandlingsrekommendationer småcellig lungcancer limited disease (LD). 
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A) Rekommendationer första linjens kemoterapi:     
 1) Karboplatin AUC 5 iv. + etoposid oralt 100 mg/dag i 10 dagar, cykellängd
  21 dagar totalt 4 cykler
 2) Karboplatin AUC 5 + irinotekan 175 mg/m2 iv dag 1, cykellängd 21 dagar
  totalt 4 cykler

B) Profylaktisk helhjärnsbestrålning övervägs vid remission på primärbehandling.

C) Andra linjens behandling övervägs till patienter i gott AT (PS<3):
 1) Om relaps >4 månader efter avslutad primärbehandling prövas reinduk-
  tion med samma medel
 2) I övriga fall: oralt topotekan i 21-dagars cykler till progress eller högst fyra
  cykler

Tabell 2. Behandlingsrekommendationer småcellig lungcancer extensive disease (ED). 

12.2 ICKE SMÅCELLIG LUNGCANCER

Olika histologiska typer av icke småcellig lungcancer har fram till idag ansetts kunna behandlas på ett 
likartat sätt. På senare tid har dock studier tillkommit där ytterligare subgruppering visats ha betydelse för 
behandlingsresultatet. Biomarkörer för prognostik och prediktion håller på att evidensbaseras. Uppdel-
ningen i småcellig/icke småcellig cancer kan därför inom en nära framtid komma att behöva förfi nas. 
Kirurgi är fortfarande basen för kuration, men långtidsöverlevnaden har visats öka signifi kant genom till-
lägg av postoperativ kemoterapi. Även vid lokalt avancerad sjukdom kan långtidsöverlevnad uppnås med 
modern multimodal behandling, kemoradioterapi. Vid avancerad sjukdom har platinumbaserad kemo-
terapi på senaste decenniet etablerats. Till skillnad från SCLC är remissionerna sällan kompletta och 
responsraten (mest partiella remissioner) betydligt lägre (20–40 %). Trots detta är kemoterapibehandling 
förenad med symtomlindring och en något förlängd medianöverlevnad även vid metastatisk sjukdom.

Stadium 1: Lungkirurgi, se kapitel 14 ”Kirurgi”. Angripen lob/lunga avlägsnas i sin helhet, med perope-
rativ mediastinal  lymfkörtelmappning. Stereotaktisk strålbehandling övervägs vid kraftigt sänkt lung-
funktion eller annan medicinsk  kontraindikation till kirurgi eller på patientens önskan, se kapitel 13 
”Strålbehandling”. Postoperativt rekommenderas kontroll på lungmottagning eller lungonkologisk enhet 
under fem år. Första året 3–4 kontroller, sedan halvårsvis. Vid stadium 1 är värdet av adjuvant kemo-
terapi ännu oklart. Visst värde kan dock fi nnas och behandling bör övervägas vid stora tumörer (>3 cm), 
kärl/pleurainvasion eller snäva marginaler. Individuell bedömning rekommenderas, behandling övervägs 
till yngre patienter som i övrigt är friska. Genomgången pulmektomi är förenat med högre risk för kompli-
kationer. Se i övrigt nedan. 

Stadium 2: Lungkirurgi, se kapitel 14, ”Kirurgi”. Som alternativ kan strålbehandling övervägas vid medi-
cinsk inoperabilitet, eventuellt i kombination med kemoterapi. Postoperativt rekommenderas kontroll enligt 
ovan men överväg DT-kontroll post operativt för riskpatienter, till exempel stadium 2 (N1). Postoperativ 
kemoterapi rekommenderas för kirurgiskt stadium 2, särskilt vid körtelpositivitet. Tre cykler av platinum-
innehållande kemoterapi rekommenderas. För yngre patienter som återhämtat sig väl efter radikal kirurgi 
och som i övrigt är friska rekommenderas kombinationen cisplatin vinorelbin. I övriga fall övervägs kom-
binationen karboplatin gemcitabin, men evidens för postoperativ behandling av patienter >75 år saknas. 
Patienten skall i övrigt ha återhämtat sig väl efter operationen. Behandling bör inledas inom åtta veckor 
efter kirurgi. Vid radikal kirurgi skall ej någon postoperativ strålbehandling ges. 

Stadium 3: Cirka 30–40 % av lungcancerpatienterna har vid diagnos en lokalt avancerad sjukdom som 
primärt inte lämpar sig för kirurgi. Ibland kan neoadjuvant terapi ges, men någon överlevnadsvinst med 
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tillägg av kirurgi jämfört med radioterpi har inte kunnat visas även om patienten kan ”down stagas” och 
tumörerna blir resekabla efter induktionsterapi. Kirurgi kan ibland övervägas vid T3N0-1 och vid vänster-
sidig ovanlobstumör även T2N2 med enstaka körtel i position 5 eller 6. Om patienterna inte är primärt 
resekabla erbjuds de behandling med kurativt syftande kemoradioterapi. Ett sätt att förbättra resultaten av 
strålbehandling är tillägg med kemoterapi. Syftet är bland annat att om möjligt göra tumörcellerna mer 
känsliga för strålning. Den drogen som är mest studerad är cisplatin. Redan på 90-talet beskrevs att till-
lägg med cisplatin till strålbehandling ger bättre överlevnad än strålbehandling given ensamt. Tillägg av 
cisplatin minskade dock inte frekvensen av fjärrmetastaser. Även enbart strålbehandling kan vara aktuell 
men resultaten är sämre än för kombinationsbehandling. För att kunna påverka även fjärrmetastasföre-
komsten, kan man ge induktionskemoterapi före kemoradioterapin. Någon konsensus vad gäller val av 
olika droger fi nns inte för närvarande, man är dock överens om att platinum bör ingå i kuren, så även 
ytterligare en drog, förslagsvis taxan som visat sig ha god effekt vid behandling även av lungcancer, taxa-
ner kan även fungera som radiosensiterare och användas under RT. För att samla mer erfarenhet natio-
nellt, har två studier genomförts i regi av Svenska Planeringsgruppen för lungcancer. Den första är en 
Fas II studie (Raket 2002–2005) där 152 patienter randomiserades till tre olika behandlingsarmar med 
induktionskemoterapi (Paklitaxel samt paraplatin) åtföljt av antingen accelererad radioterapi (RT) utan 
samtidig kemoterapi alternativt veckovis elller daglig Paklitaxel som tillägg till konventionell RT. Studien 
är nyligen redovisad i Lung Cancer. Någon skillnad mellan behandlingsarmarna i överlevnad kunde inte 
ses i denna studie och medianöverlevnad var 17,8 månader och 1-, 3- och 5-årsöverlevnad respektive på 
63 %, 31 % och 24 %. I väntan på resultat från RAKET-studien genomfördes även en annan nationell 
studie i Sverige, (Satellit 2005–2007) där induktionskemoterapi i form av cisplatin och docetaxel gavs 
till 70 patienter. Under den konventionella strålbehandlingen gavs veckovis tillägg med monoklonal anti-
kropp cetuximab, som är en EGFR (epidermal growth factor receptor) hämmare och har i andra tumör-
former, exempelvis lokalt avancerad huvud-halscancer, visat lovande reslutat vad gäller förlängd överlev-
nad. Resultaten av Satellitstudien är under analys. För närvarande pågår ingen kemoradioterapistudie utan 
man vill avvakta reslutaten av Satellit för att kunna går vidare. För närvarande erbjuds patienterna rutin-
mässigt behandling med induktionskemoterapi, cisplatin 75 mg/m2 och docetaxel 75 mg/m2 två cykler, 
under den åtföljande konventionella strålterapin får patienterna tillägg med veckovis cisplatin 20 mg/m2. 
Strålbehandling ges med 2 Gy/dag upp till en dos om 68 Gy. Om patienten inte bedöms tåla cispla-
tin för induktion, kan behandling med karboplatin/gemcitabin vara aktuell. De fl esta patienterna, även 
i denna grupp, får dock veckovis cisplatin då doserna är låga och toxiciteten väl tolerabel. Konkomitant 
kemoradioterapi anses idag vara standard för patienter i gått allmäntillstånd, PS 0-1. För äldre patienter 
och patienter med PS2 bör man översekventiell behandling i stället eller att ge enbart kemo- eller strål-
behandling. Värdet av induktions kemoterapi före konkomitant kemoterapi är dock fortfarande inte helt 
kartlagda och det fi nns studier där man inte sett någon överlevnadsvinst. 

För resecerade patienter bör postoperativ tilläggsbehandling ges. För patienter i gott skick med positiva 
mediastinala körtlar bör kemoradioterapi konkomitant övervägas, annars sedvanlig adjuvant kemoterapi-
behandling.

  
A) Rekommendationer induktionskemoterapi:
 1) Cisplatin 75 mg/m2 iv + docetaxel 75 mg/m2 dag 1, cykellängd 21 dagar, 
  totalt totalt två cykler. 
 2) Karboplatin AUC 5 iv dag 1 + gemcitabin 1250 mg/m2  iv   dag 1 och  8,  cykel-
  längd 21 dagar, totalt två cykler. 

B) Kemoterapi tillsammans med strålbehandling (2 Gy/dag upp till 68 Gy):
 1) Veckovis cisplatin 20 mg/m2 alternativt veckovis paklitaxel 60 mg/m2

Tabell 3. Behandlingsrekommendationer för lokalt avancerad, icke småcellig cancer stadium III. 
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Stadium 4: Palliativ kemoterapi vid avancerad lungcancer har i fl era metaanlyser visats ge en bättre över-
levnad än best supportive care. Bäst evidens har cisplatin innehållande kombinationsbehandling. För denna 
grupp patienter är livskvalitet och behandlingsrelaterad toxicitet väsentliga, varför man i regionen (och även 
landet i övrigt) i stället traditionellt favoriserat kombinationer med karboplatin. Karboplatin och gemcitabin 
ger höga responsrater till rimlig toxicitet och kan rekommenderas som rutinbehandling för patienter i gott 
allmäntillstånd, performance status (PS) 0–1 (–2): Karboplatin AUC 5 dag 1 och gemcitabin 1250 mg/m2 
dag 1 och 8 ges i 3-veckors cykler. Tillägg av bevacizumab har i en amerikansk studie visats ge bättre över-
levnad jämfört enbart kemoterapi paklitaxel/karboplatin vid icke skvamös lungcancer. I en europeisk studie 
kunde förlängd tid till progress ses, men förlängd överlevnad kunde inte reproduceras i en studie med andra 
kemoterapier. Tillägg bevacizumab 7,5 mg/kg kroppsvikt ges var tredje vecka till progress som tillägg till i 
första hand paklitaxel/karboplatin och skall övervägas huvudsakligen vid icke skivepitelcancer med perifer 
lokalisation med beaktande av rekommenderade begränsningar. I nyligen publicerade arbeten har i sub-
gruppsanalyser cisplatin/pemetrexedkombinationer uppvisat signifi kant bättre resultat vid adenocarcinom 
än icke pemetrexedkombinationer, och ska övervägas i utvalda fall.   
 Som alternativ till gemcitabin kan vinorelbin ges i doseringen 25 mg/m2 dag 1 och 8. För äldre patienter 
eller patienter i PS 2 kan singelbehandling vara ett alternativ, till exempel docetaxel 60 mg/m2 var tredje 
vecka eller vinorelbin veckovis 30 mg/m2. Det senare kan även ges vid njurinsuffi ciens. 
 Flera studier visar att förlängd behandling utöver 3–4 cykler inte förbättrar behandlingsresultaten. Vi 
rekommenderar därför fyra behandlingscykler. 
 I en nyligen publicerad studie, IPASS-studien undersöktes värdet av gefi tinib, en inhibitor av tyrokinki-
nasdelen av EGF-receptorn. Målgruppen var icke rökare med icke skvamös cancer. I vidare analyser sågs att 
det framför allt är tumörer med mutationer i receptorn som svarar på läkemedlet. Responsraten var 70 % 
och progressionsfri överlevnad signifi kant för längd jämfört med cytostatikabehandling. Medlet är nu in-
registrerat för behandling i såväl första som senare linjers behandling när EGFR-mutation är påvisad. I en 
spansk studien har värdet av erlotinib, en annan tyrokinkinasinhibitor, studerats vid påvisad mutation med 
snarlika resultat. Därför fi nns anledning att undersöka förekomst av mutationer i EGFR-domänen, framför 
allt i exon 19, 21 vid icke skvamös lungcancer. Främsta målgruppen är aldrig rökare, men även adenocarci-
nom bör screenas om tumörmaterial fi nns. Deltagande i studier uppmuntras. 
 För patienter i PS >2 rekommenderas Best Supportive Care. Kemoterapi har inte visats förbättra prognos 
eller livskvalitet. 

Andra linjens behandling ges huvudsakligen till patienter i PS 0–1. Här rekommanderas för aldrig
rökande patienter i första hand erlotinib 150 mg dagligen. Förekomst av EGFR-mutationer i tumören stär-
ker indikationen. Ett alternativ för patienter som svarat väl på första linjens behandling och där det gått 
mer än fyra månader efter det att behandlingen avslutats är att åter ge samma medel. För övriga patienter 
föreslås singelbehandling med pemetrexed 500 mg/m2 var tredje vecka alternativt docetaxel veckovis eller 
75 mg var tredje vecka i fyra cykler.

Tredje linjens behandling kan ges till vissa patienter i gott AT. Behandlingsvalet beror på vilka medel som 
givits tidigare. Värdet av ytterligare behandling är vanligen inte stort, men bör övervägas om bra respons 
setts på tidigare kemoterapi. 

Patienter som tidigare erhållit postoperativ kemoterapi utgör en ny grupp. Några studier att luta sig 
på fi nns inte. Har lång tid gått sedan primärbehandlingen rekommenderas första linjens behandling enligt 
ovan. Om kort tid gått (<1 år) är värdet troligen mindre och alternativ behandling (se andra linjen) bör 
prövas.
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A) Första linjens terapi:
 1)  Karboplatin AUC 5 iv dag 1 + gemcitabin 1250 mg/m2 iv dag 1, 8, cykel-
  längd 21 dagar totalt 4 cykler 
 2) Karboplatin AUC 5 iv dag + vinorelbin 25 mg/m2 iv dag 1, 8, cykel-
  längd 21 dagar totalt 4 cykler 
 3) Vinorelbine 30 mg/m2 iv. Dag 1, 8, 15, (21), cykellängd 28 dagar totalt
  4 cykler
 4) Docetaxel 60 mg/m2 dag 1 cykellängd 21 dagar totalt 4 cykler
 5) Tillägg av bevacizumab till vissa patienter

B) Andra linjens behandling:
 1) Docetaxel 35 mg/m2 dag 1, 8, 15 cykellängd 21 dagar totalt 4 cykler
 2) Erlotinib 150 mg/dag till progress
 3) Pemetrexed 500 mg/m2 iv. Dag 1 cykellängd 21 dagar totalt 4 cykler

C) Tredje linjens behandling:
 1) Erlotinib 150 mg/dag alternativt kemoterapi (som patienten inte erhållit
  ännu) i monoterapi 

Se bilaga VII ”Randomiserade studier vid icke småcellig lungcancer” (sammanställd av Julius Klominek)

Tabell 4. Behandlingsrekommendationer för lokalt avancerad, icke småcellig cancer stadium IV. 
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Flera olika typer av strålbehandling kan utnyttjas vid lungcancer beroende av: intentionen (kurativt eller pal-
liativt syftande), tumörens lokalisation (närhet till riskorgan) och vad patientens allmäntillstånd tillåter. 
 Den vanligaste behandlingen vid icke småcellig lungcancer stadium I och II är kirurgi. I de fall kirurgi 
inte kan utföras, kan strålbehandling för vissa patienter leda till bot. För patienter med lokalt avancerad 
lungcancer och med gott allmäntillstånd fi nns starka vetenskapliga bevis för att en kombination av strålbe-
handling och kemoterapi ger bättre resultat än strålbehandling enbart. Studierna tyder inte på att postope-
rativ strålbehandling är av värde efter radikal kirurgi av icke småcellig lungcancer.
 Kontinuerlig, hyperfraktionerad, accelererad strålbehandling har rapporterats vara överlägsen konven-
tionell strålbehandling såväl vad gäller tumörsvar som överlevnad för patienter, där tumören inte går att 
operera. Palliativ strålbehandling ger lindring av symtom förknippade med utbredd cancer i lungan. 

13. Strålbehandling

Konventionellt fraktionerad
Konventionellt fraktionerad strålbehandling ges vanligtvis med en fraktion dagligen med 1,5–2 Gy, alla 
vardagar, upptill en total dos om cirka 68–70 Gy. Det innebär en total behandlingstid på 6–7 veckor.
 Vid små och många fraktioner under lång tid ges den normala vävnaden som fi nns i strålfältet en chans 
till reparation av strålinducerade DNA-skador. Tumörceller har en sämre reparationsförmåga och dör där-
för successivt av. På grund av andning och skillnader i upplägget av patienten mellan behandlingarna måste 
relativt stora marginaler runt om tumören inkluderas i strålfältet vilket innebär att biverkningarna från 
normalvävnaden i lungan begränsar möjligheterna till att öka den totala stråldosen. 

13.1 EXTERN STRÅLBEHANDLING

Hyperfraktionerad
Hyperfraktionerad strålbehandling ges fl er än en fraktion dagligen (exempelvis 1,7 Gy x 2), alla vardagar, 
upp till en total dos om cirka 64–70 Gy. 
 På cirka 6 timmar hinner merparten av alla subletala DNA-skador repareras i den normala lungvävna-
den. För att utnyttja den sämre reparationsförmågan hos tumörcellerna optimalt ges två fraktioner med sex 
timmars mellanrum dagligen.

Accelererad
Accelererad strålbehandling är oftast kombinerad med hyperfraktionerad strålbehandling där fl er än en frak-
tion ges dagligen (exempelvis 1,5 Gy x 3) med en förkortning av den totala behandlingstiden. Med 1,5 Gy x 3 
är den totala dosen 54 Gy. 
 Snabbt prolifererande tumörceller delar sig och åstadkommer repopulation av tumören under behand-
lingen vilket delvis kan förhindras genom att förkorta behandlingstiden. För strålbehandling av stadium 
III NSCLC har man i en randomiserad studie mellan konventionellt fraktionerad strålbehandling och 
denna typ av behandling benämnd CHART (Continous Hyperfractionated Accelerated RadioTherapy), 
med fraktioneringsschema enligt ovan, påvisat en överlevnadsvinst vid 2-år för CHART behandlingen 
(20 % konv, 30 % CHART). Vinsten såg man framför allt för patienter med skivepitelcancer. Vi har inte 
gått vidare med denna behandling eftersom samtidiga studier med konkomitant kemoradioterapi också 
visade på en klar överlevnadsvinst och denna metod var jämförelsevis lättare att administrera och behäftad 
med mindre toxicitet.

Hypofraktionerad/stereotaktisk strålbehandling
Stereotaktisk strålbehandling (internationellt: SBRT=Stereotactic Body RadioTherapy) ges med stora frak-
tionsdoser med vanligtvis 15 Gy varannan dag upptill en total dos om 45 Gy. Detta innebär att behand-
lingstiden blir cirka en vecka. 
 Genom att immobilisera och fi xera patienten samt att använda ett stereotaktiskt koordinatsystem för 
exakt defi nition av tumörlokalisationen, är det möjligt att minimera mängden normal lungvävnad när margi-
nalerna omkring tumören minskas i strålfältet. Fraktionsdosen kan därmed ökas ordenligt i syfte att ge letala 
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skador till alla celler i strålfältet vilket i praktiken innebär att ingen hänsyn tas till normalvävnad. Tumörer 
som lämpar sig för denna behandling bör vara lokalt begränsade, perifert belägna och inte ligga nära ett 
riskorgan (exempelvis esofagus, hjärta, stambronk). Centralt belägna tumörer i lungan kan behandlas med en 
något lägre fraktionsdos och en fas I doseskaleringsstudie (HILUS) för centrala tumörer pågår på Karolinska 
Universitetssjukhuset. Flera studier har visat på en mycket god lokal tumörkontroll (88–100 %) efter SBRT 
i lungan.  

Palliativ strålbehandling
Palliativ strålbehandling ges med relativt stora fraktionsdoser (exempelvis 4 Gy x 5 eller 8,5 Gy x 2) för att 
uppnå en snabb effekt av behandlingen samt att minska olägenheten för patienten. Denna fraktionering ger 
likvärdig pallliativ effekt som 3 Gy x 10 som är betydligt mer krävande för patienten. Man kan även tänka 
sig en högre slutdos, 3 Gy x 13, som har visat på ökad överlevnad jämfört med föregående fraktionering, 
men den palliativa effekten kommer senare.
 Den korta behandlingsserien kan företrädesvis ges till patienter med kort förväntad överlevnad, patienter 
i sämre allmäntillstånd som är i snabbt behov av symtomlindring. Vid stora fraktionsdoser är risken för sena 
biverkningar (se avsnitt 13.6) ökad men då patienterna i allmänhet har en kort förväntad överlevnad är det 
viktigare att minska tumörrelaterade symtom samt att inte bidra med ökad akut toxicitet.

Brachyterapi
Patienter med avancerade tumörer och spridd sjukdom kan har problem på grund av endobronkiell tumör-
växt. Sådana symtom kan vara hosta, hemoptys, andfåddhet och pneumonier på grund av bronkobstruk-
tion. Endobronkial brachyterapi kan användas för att palliera dessa symtom. Brachyterapi är även jämförd 
med extern radioterapi (RT) i en randomiserad studie, som visade att extern RT har en bättre och mer var-
aktig effekt. Endoluminal brachyterapi kan dock med fördel ges till utvalda patienter och även kombineras 
med extern RT.

All kurativt syftande strålbehandling planeras i 3D med DT. För centralt belägna tumörer som är svåra att av-
gränsa från omkringliggande vävnad och där stora atelektaser föreligger används ibland PET/CT för defi niering 
och inritning av stråltarget. Vid palliativ strålbehandling kan enklare planering med slätröntgen förekomma.
 För hypofraktionerad strålbehandling med höga lokala stråldoser är det nödvändigt med en fullständig 
fi xation av patienten. Detta görs i en stereotaktisk ram som även fungerar som ett 3D koordinatsystem med 
möjlighet att exakt defi niera läget av tumören med hjälp av en DT.
 Vid brachyterapi är patienten vaken men sederad och inledningsvis görs en bronkoskopi varvid man för 
ner kateter för strålkällan, som sedan förs ner i önskat område i bronken. Behandlingen ges med exempel-
vis 7 Gy x 3 med ett behandlingstillfälle per vecka. Själva strålningen tar någon minut, patienten går hem 
direkt efter och någon inläggning behövs inte vid rutinfall.
 IMRT (intensity modulated radiation therapy) används för närvarande inte för planering av strålbehand-
ling för lungtumörer. Metoden är studerad framför allt vid huvud-halscancer, men utveckling pågår även 
vad gäller lungcancer och positiva erfarenheter redovisas.
 Vid icke småcellig lungcancer inritas tumören och affekterade lymfkörtlar. Elektiva lymfkörtelstationer 
skall inte inkluderas i strålfältet. Om en atelektas föreligger och det inte fi nns någon PET tillgänglig som 
underlag för targetinritning (där frånvaro av FDG-upptag kan avgränsa vad som är tumör och vad som är 
sammanfallen lunga) skall hela atelektasen inkluderas i strålfältet. 
 Vid småcellig lungcancer skall tumör men inte rutinmässigt hela mediastinum inkluderas i strålfältet. 
Bedömning av tumörens läge och eventuella spridningsvägar skall göras, exempelvis intilliggande medi-
astinum bör inkluderas även utan lymfkörtelengagemang. Engagerade lymfkörtlar samt hela området med 
angränsande lymfkörtlar skall inkluderas. 

13.2 PLANERING INFÖR STRÅLBEHANDLING
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Högdosbehandling vid tidig lungcancer, stadium I–II
Standardbehandling för patienter med lokalt begränsad tumörsjukdom i stadium I eller II är kirurgi. De 
patienter som bedöms som medicinsk inoperabla, framför allt på grund av avancerad KOL och hjärt-kärl-
sjukdomar, blir ofta aktuella för kurativt syftande strålbehandling. Tidigare genomgick dessa patienter 
strålbehandling under cirka sex veckor upptill en totaldos om cirka 60 Gy med konventionellt fraktione-
rad teknik. Behandlingsresultaten vad gäller lokal tumörkontroll och 5-års överlevnad var avsevärt sämre 
jämfört med kirurgi och detta tillskrevs den låga totala stråldosen. Många patienter var även i för dåligt 
allmäntillstånd för att klara av en så lång behandlingsperiod. I Stockholm har dessa patienter sedan i mitten 
av 90-talet erbjudits stereotaktisk strålbehandling (SBRT) som ges under en kort tid (en vecka) med höga 
fraktionsdoser (15 Gy) resulterande i en markant ökad tumörkontroll (88–90 % vid fem år) i publicerade 
studier. De rapporterade biverkningarna är milda. Överlevnadsdata har varit mer svårtolkade eftersom 
patienterna framför allt dör i icke-cancerrelaterade sjukdomar. Nationellt har SBRT inte varit tillgängligt 
och konventionellt fraktionerad strålbehandling är fortfarande standardbehandling på fl era håll. Inga stu-
dier är ännu gjorda där man jämfört konventionellt fraktionerad strålbehandling med SBRT. Nu pågår 
dock en nationell studie (SPACE) där medicinskt icke operabla patienter med stadium I randomiseras till 
dessa två behandlingsalternativ och även patienter från Stockholm inkluderas i denna studie. Den totala 
dosen är ökad i den konventionella armen till 70 Gy (behandlingstid sju veckor) jämfört med vad som tidi-
gare gavs. Primärt effektmått är progressionsfri överlevnad vid tre år.
 Tack vare de goda resultaten avseende toxicitet och lokal tumörkontroll med SBRT pågår utformandet 
av ett studieprotokoll där patienter med stadium I NSCLC skall randomiseras mellan SBRT och kirurgi. I 
Holland har en liknande nationell studie inkluderande stadium I (T1) öppnat under 2008.
 Patienter med tumörer som är 3 cm eller större (T2) och genomgår kirurgi erbjuds idag adjuvant kemoterapi. Det 
verkar rimligt att även inoperabla patienter med T2 tumörer som bedöms tolerera kemoterapi, bör erbjudas detta.
 Nyligen öppnades en fas I doseskaleringsstudie (HILUS) där tekniskt inoperabla stadium I–II som är 
lokaliserade centralt i lungan kan inkluderas.
 Postoperativ strålbehandling efter kirurgi är enbart indicerad vid bristande radikalitet. Flera studier har visat 
på försämrad överlevnad efter postoperativ strålbehandling efter radikal kirurgi, PORT metaanalys (1998).

13.3 ICKE SMÅCELLIG LUNGCANCER

Stadium III a+b
Se avsnitt ”12.2 Icke småcellig lungcancer”, sidan 47. 

Stadium IV
Strålbehandling är enbart indicerad i symtomlindrande syfte. Se föregående sida ”palliativ strålbehandling”.

Småcellig lungcancer
Cirka 10–15 % av patienter med småcellig lungcancer har CNS metastaser vid diagnos. Det är mycket 
vanligt med recidiv i CNS och 80 % av patienterna som lever mer än två år riskerar att utveckla CNS me-
tastaser. Ett fl ertal studier har indikerat att överlevnaden förbättrats hos patienter som genomgått PCI efter 
komplett remission av sjukdomen i thorax. Dock bör PCI samtidigt som konkomitant radiokemoterapi mot 
thorax undvikas för att undvika ökad neurotoxicitet. Även patienter med extensive disease som svarat bra på 
kemoterapi bör erbjudas PCI. Dosrekommendation: 2 Gy x 15. 

13.4 PROFYLAKTISK HJÄRNBESTRÅLNING (PCI)

Småcellig lungcancer
Se avsnitt ”12.1 Småcellig lungcancer”, sidan 45.

Icke småcellig lungcancer
PCI ges inte rutinmässigt, men internationella studier pågår för att klargöra PCI ś roll även för patienter 
med icke småcellig lungcancer. 
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13.5 PALLIATIV BEHANDLING

Palliativ strålbehandling
Patienter med stadium IV, NSCLC, SCLC extensive disease eller recidiverade sjukdom är i många fall hjälp- 
ta av palliativ strålbehandling. Förutom mot smärta fungerar strålbehandling bra mot hemoptys, hosta, 
vena cava syndrom och vid förhindrande av total kompression av stora bronker ledande till atelektaser.

Smärta
Om stora tumörmassor alternativt dålig symtomkontroll kan samma dos upprepas inom en vecka.
Dosrekommendation: 8 Gy x 1.

Medullakompression
Om patienten har skelettmetastaser i kotpelaren och neurologiska symtom skall akuta åtgärder inledas 
inom 24 timmar. Insätt patienten på högdos steroider (Betapred® 8 mg x 2), remiss akut till MRT samt ta 
kontakt med tumörortoped/neurokirurg för ställningstagande till operation. Om operation ej erbjuds skall 
akut strålbehandling ges. 
Dosrekommendation: 4 Gy x 5. 

Skelett/ frakturrisk
Vid frakturrisk kontaktas först tumörortopeden för ställningstagande till stabiliserande operation. Om orto-
peden avböjer operation skall strålbehandling ges i stabiliserande syfte. Även postoperativ strålbehandling 
bör ges.
Dosrekommendation: 8 Gy x 1 eller 4 Gy x 5 postoperativt.

Mediastinum (vena cava superior syndrom) / lymkörtelkompression
Vena cava superior syndrom orsakas oftast av mediastinala metastaser eller av primärtumören och skall 
handläggas akut. Vid småcellig lungcancer är kemoterapi förstahandsalternativ och vid icke småcellig lung-
cancer är det strålbehandling. Anläggande av stent skall alltid beaktas eftersom det ofta ger bra momentan 
symtomlindring. Höga doser med steroider (Betapred® 8 mg x 2) skall insättas omgående.
Dosrekommendation: 4 Gy x 5 mot fossa supra- och infraclav och mediastinum ned till carina.

Hjärnmetastaser
Neurokirurgen skall alltid kontaktas vid nydiagnostiserade hjärnmetastaser för bedömning om eventuell 
operation alternativt gammaledering är aktuellt. Vid neurologiska symtom skall steroider insättas för att 
minska ödemet.
 Om neurokirurgen avböjer åtgärd skall ställningstagande till helhjärnbestålning ske. Om patienten har 
förbättrats på insatta steroider skall strålbehandling ges. Försämras patienten trots insatta steroider bör 
strålbehandling undvikas då detta kan ge ökad ödembildning med fatala konsekvenser. Vid oförändrat 
status efter insatt steroidbehandling får varje bedömning ske individuellt. Patienter som är i dåligt allmän-
tillstånd och även har progress av sin sjukdom extrakraniellt, bör inte få helhjärnsbestrålning, som kan 
försämra patientens AT ytterligare. 
 Rekommenderad dos: 4 Gy x 5, även 3 Gy x 10 kan övervägas om patienten är i mycket gott AT, i remis-
sion av sjukdom extrakraniellt, talande för chans till längre överlevnad. 

Subkutana metastaser
Kirurgisk intervention skall alltid övervägas i första hand. Strålbehandling ges enbart i smärtlindrande syfte 
eller om metastasen orsakar obehag på grund av sitt läge. Dosrekommendation: Elektroner 8 Gy x 1, fotoner 
4 Gy x 5, dosen avgörs individuellt beroende på tumörlokalisation och tumörbörda. 
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Akuta
Diagnos Symtom Behandling

Pneumonit Hosta (torr-, ret-), feber dyspné, 
trötthet. Uppträder upp till sex 
månader efter konventionellt 
fraktionerad strålbehandling hos 
cirka 20 % av patienterna och 
hos cirka 10 % vid 3–6 månader 
efter SBRT.
Vid kemoradioterapi kan symto-
men uppträda betydligt tidigare, 
ibland till och med i anslutning 
till behandlingens avslutande. 

Ex: Prednisolon® 60 mg med 
snabb nedtrappning under 4–6 
veckor + Doxyferm® i 9 dagar 
vid tecken till infektion. 
Observera att stora individuella 
variationer föreligger i allvarlig-
hetsgraden av symtom och att 
behandlingen skall anpassas där-
efter. Vissa patienter bör läggas 
in för optimal behandling. 

Esofagit Sveda och kramp vid sväljning. 
Oftast milda symtom vid kon-
ventionell strålbehandling. Upp-
står oftast efter 20–30 Gy. Kan 
uppstå tidigare och med gravare 
symtom vid hyperfraktionerad 
strålbehandling

Xylocain® viskös: 1 msk tillförs 
långt bak i svalget. Lokalbedö-
vande effekt cirka en timme. 
Paracetamol krossad och blandad 
med grädde kan ge längre effekt. 
Andapsin och protonpumpshäm-
mare (PPI) kan sättas in tidigt 
vid symtom. Vid misstanke 
om samtidig svampinfektion 
rekommenderas Difl ucan®. 
Vid smärtor används sedvanlig 
analgetikatrappa och adminis-
treringsformer. Inte ovanligt att 
opioider krävs. Vid svåra fall 
näringstillförsel via sond.

Trötthet Kan uppträda redan under 
pågående strålbehandling. Ingen 
medicinsk förklaring fi nns.

Regelbunden fysisk aktivitet an-
passad till kapacitet.

Illamående Kan förekomma under pågående 
strålbehandling.

Metoklopramid, ondansetron.

Dermatit Vanligt förekommande i  hud-
områden där strålfälten passerar. 
Vid konventionellt fraktionerad 
strålbehandling kommer sym-
tom med torr och rodnad hud 
ibland redan efter ett par veckors 
strålbehandling. Vid SBRT kom-
mer vanligtvis lindriga symtom 
med torr och rodnad hud cirka 
6 veckor efter avslutad behand-
ling. Sena biverkningar med 
telangieektasier förkommer.

Mjukgörande kräm vid milda 
symtom. Vid gravare symtom 
används kortisonkräm. Får dock 
inte appliceras just innan strålbe-
handlingen.

13.6 BIVERKNINGAR
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Sena
Diagnos Symtom Behandling

Lungfi bros Utvecklas ibland efter pneumo-
nit.

Ingen behandling fi nns, minime-
ra frisk lungvävnad i strålfältet. 

Perikardit Cirka 5 % av patienterna får på-
verkan på hjärtat vid doser på cir-
ka 40 Gy mot hela hjärtvolymen 

Ekokardiografi  och eventuellt 
kontakt med kardiolog. Kortison 
vid behov

Esofagusstriktur Ovanligt, <10 % Dilatation

Revbensfraktur Ovanligt Ingen annan behandling än anal-
getika vid smärta, läker ut av sig 
självt.
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Kirurgi är i princip enda kurativa behandlingen vid icke småcellig lungcancer och är första behandlingsval 
vid tumörer i stadium I–II.
 Förutsättning för kirurgi är att tumören är anatomiskt resekabel och att patienten funktionsmässigt tål 
planerat ingrepp.  
 Endast 15–20 % av de patienter med nyupptäckt lungcancer kan erbjudas kirurgi. I övriga fall är tumö-
ren vid upptäckt lokalt avancerad eller metastaserande. 5-årsöverlevnaden vid resekabel tumör är 20–70 % 
i olika material, beroende på tumörstorlek och stadium.
 Det är mycket viktigt att potentiella operationskandidater presenteras vid thoraxkonferens. Körtlar skall 
inte bedömas som maligna med mindre än att det fi nns cytologisk eller histologisk diagnos. Även funk-
tionsdata måste bedömas i förhållande till patienten och vid behov remitteras patienten för slutbedömning 
hos thoraxkirurg

Minimikrav för uppgifter som bör fi nnas vid thoraxrond:

1. Rökanamnes

2. Aktuella besvär, förlopp, debutsymtom, eventuell infektionsanamnes med mera

3. Kort anamnes angående andra svårare konkomitanta sjukdomar exempelvis hjärtbesvär, diabetes

4. Viktigare medicinering: Antikoagulantia, kemoterapi eller annan medicinering som behöver utsät-
 tas före operation

5. Kortfattat om fynd vid lungröntgen/CT samt datum för CT

6. Fynd vid bronkoskopi, makro och mikro

7. Resultat av dynamisk spirometri

8. Vid behov, resultat av kompletterande funktionsutredning (se nedan)

Funktionsbedömning inför lungkirurgi:

1. Lungfunktionsbedömning, riktlinjer:

 o Om FEV
1
 är > 80 % av predikterat värde eller > 2 L, kan oftast valfri operation göras. Vid

  risk för pulmektomi rekommenderas perfusionsscint. 

 o Om FEV
1
 är > 1,5 L klarar patienten en lobektomi.

 o Om anamnes på oförklarad effortdyspné eller röntgen visar interstitiell lungsjukdom,
  komplettera med statisk/dynamisk spirometri samt diffusionskapacitet.

 o Om gränsvärden enligt ovan eller lägre, eller sänkt diffusionskapacitet bör postoperativ
  lungfunktion beräknas genom statistisk/dynamiskspirometri, perfusionsscint (samt dif-
  fusionskapacitet om inte gjort). Dessutom rekommenderas arbetsprov med saturations
  mätning. 

o Ett kalkylerat postoperativt FEV
1
 på 0,8 L eller 30 % utgör minimum för kirurgi.

2. Kardiella riskfaktorer:

 o Ålder >75

 o Tidigare hjärtkirurgi 

 o Anamnes på koronarsjukdom

 o Pågående behandling för arytmi-hjärtsvikt

14. Kirurgi
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3. Om någon riskfaktor: 

 o Arbets-EKG

 o Kardiologkonsult

 o Preoperativ poliklinisk bedömning av thoraxkirurg

Förberedelse inför operation (inkomstdagen):

• Samtal med inskrivningssköterska, kirurg och narkosläkare

• Blodprovstagning, EKG, lungröntgen

• Gruppinformation av sjukgymnast om postoperativ mobilisering och andningsgymnastik

• Preoperativ tvättning kvällen innan och operationsdagens morgon

• Fasta efter kl 24 natten före operation

Kurativa ingrepp (lobektomi, bilobektomi och pulmektomi). Den eller de lober som engageras av tumören 
tas bort. Mindre ingrepp än lobektomi görs endast undantagsvis vid primär lungcancer då risken för lokal-
recidiv är större efter kil-och segmentresektioner. Man bör sträva efter ett avstånd på 2 cm från cancern till 
resektionsrand på bronken. Undantag vid carcinoid där marginalen kan vara betydligt kortare.

• Mediastinoskopi görs som led i utredningen om centrala lymfkörtlar är kraftigt förstorade, 
 PET-positiva eller om primärtumören är stor och central. Vid positiv mediastinoskopi görs vanli-
 gen inte kirurgi av tumören utom i undantagsfall och då i samband med neoadjuvant kemoterpi. 

• Kilexcision: Begränsad ickeanatomisk resektion där man avlägsnar tumör med närmast omgi-
 vande lungvävnad

• Segmentresektion: Ett segment tas bort med anatomisk dissektion av bronk, artär och ven. Rela-
 tivt ovanligt ingrepp och används framför allt för lingulasegment samt apikala underlobssegmen-
 ten

• Lobektomi: Den lob som tumören engagerar avlägsnas i sin helhet. Blodkärl till loben ligeras eller
 delas med suturmaskiner (staplers) och fi ssurer och bronk delas likaledes med stapler

• Bilobektomi (gäller endast höger lunga): Borttagande av två lober; mellanlob samt antingen över- 
 eller underlob

• Pulmektomi: Hela lungan avlägsnas. Det görs om tumören växer över fi ssurgränserna eller växer i
 central bronk eller kärl. Både kärl och bronk delas vanligtvis med suturmaskin. Täckning av bronk-
 stumpen med hjälp av vaskulariserad vävnad görs ofta på högersidan där risken för bronkfi stel inte
 är försumbar

• Sleeve resektion: Används ibland vid anatomiskt välavgränsade tumöret som växer centralt (oftast
 carcinoider och liknande). Ingreppet innebär att man avlägsnar överlob och central bronk och
 därefter anastomoserar (syr ihop) den distala bronkänden (ibland även artär) med den proximala.

Metastaskirurgi
Begränsat ingrepp i form av kilexcision av tumör i involverad lob utförs då prognosen/överlevnadsvinsten 
styrs här i första hand av primärtumörens natur snarare än omfattningen av lungresektionen. 

Palliativ kirurgi
Vid N2-tumörer kan utvidgad kirurgi med pulmektomi och lymfadenektomi i kombination med kemo-
terapi eventuellt förbättra långtidsprognosen.
 

14.1 OPERATION
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Vid T3-tumörer med överväxt på thoraxvägg kan tumörengagerande lob tas bort tillsammans med aktuell 
del av thoraxvägg med god smärtlindrande effekt. Thoraxvägg rekonstrueras med hjälp av Goretex-platta.

Peroperativ lymfkörtelmapping
Vid misstänkt primär lungcancer görs peroperativt strukturerad mediastinal sampling. Det innebär att 
nedan redovisade körtelstationer undersöks och där körtlar påträffas tas de bort se ”Mountain-Dresslers” 
körtelschema fi gur 10, sidan 61. Genom detta förfarande förbättras möjligheten till stadieindelning och 
därmed följande terapival. 

Vänstersidiga tumörer: 

L5: körtlar i aortopulmonella fönstret, subaortalt

L6: paraaortala körtlar, invid a. ascendens, arcus aorta

7: körtlar under carina

L8: körtlar paraesofagealt, mellan körtlar subcarinalt och körtlar i lig. pulmonale                    

L9: körtlar i lig. pulmonale

L10: körtlar i hilus

Högersidiga tumörer: 

R4: körtlar paratrachealt, kranialt om v. azygos

7: körtlar under carina

R8: körtlar paraesofagealt, mellan körtlar subcarinalt och körtlar i lig. pulmonale                    

R9: körtlar i lig. pulmonale

R10: körtlar i hilus 

Postoperativt förlopp

• Trombosprofylax i form av Fragmin 5000 E sc x 1 under vårdtiden.

• Antibiotika oftast endast som peroperativ profylax, vanligtvis Bensylpc 3g x 1 iv.

• Resthålan dräneras med ett eller två dränagerör för att hålla restlungan expanderad så länge det
 föreligger luftläckage samt för att eliminera postoperativ  blödning. Dränagerör kan vanligtvis dras
 efter 2–3 dagar.

• Tidig mobilisering samt andningsgymnastik med hjälp av sjukgymnast är av mycket stor vikt
 för att undvika sekretstagnation, atelektasbildning, infektion och tromboemboliska komplikationer
 i det postoperativa förloppet. Redan innan operationen ges information med instruktion av sjuk-
 gymnast.  

• Smärtbehandling är en förutsättning för mobilisering och ges under de första dagarna i form av
 ryggbedövning, så kallad epiduralanestesi eller med hjälp av intravenöst morfi n i PCA-pump 
 (patient controlled analgesia) som patienten sköter själv. När dränagerör är avvecklade övergår man 
 till smärtlindring i tablettform vanligtvis en kombination av Paracetamol och långverkande mor-
 fi npreparat (oxikodon). Oftast behövs laxantia för att motverka förstoppning.

• Postoperativt illamående behandlas med metoklopramid eller ondansetron. 

Vårdtiden är i allmänhet mellan 5–7 dagar på sjukhuset och därefter vanligtvis en ibland två veckors vis-
telse på rehabiliteringssjukhus (nästan alla äldre patienter). Yngre patienter kan ofta åka hem om man har 
hjälp hemma med husgöromålen. Patienter i arbetsför ålder får räkna med minst 1–2 månaders sjukskriv-
ning efter operationen. 
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Komplikationer till kirurgi

• Blödning postoperativt förekommer i cirka 2 %. 

• Långdraget postoperativt luftläckage och ibland subkutana emfysem förekommer inte så sällan efter 
 lobektomi framför allt hos patienter med KOL. Oftast läker det ut på konservativ behandling med
 passivt dränage och behandling av obstruktivitet, slem och eventuell infektion men ibland behövs 
 reoperation.

• Sårinfektion och postoperativt empyem är också ovanligt men kräver antibiotikabehandling och
 dränering eller reoperation.

• Bronkopleural fi stel är en fruktad komplikation med nästan 50 % mortalitet. Det beror oftast
 på dålig läkning i bronkstumpen efter pulmektomi (särskilt högersidig) och är mycket svårbehand-
 lad men dessbättre relativt ovanligt. I fl esta fall krävs en reoperation (eventuellt med omentupplägg-
 ning) för att patienten skall tillfriskna.

• Respiratorisk insuffi ciens förekommer ganska sällan tack vare noggrann lungfunktionsutred-
 ningen preoperativt. Patienter med mycket marginell lungfunktion opereras med kilexcision eller 
 behandlas med SRT (precisionsbestrålning) istället för lobektomi. 

• Postoperativ hjärtinfarkt och lungemboli är ovanligt. 

• Långvarig postoperativ thoraxsmärta kan ibland bero på interkostalneuralgi och förekommer i
 4–6 % av alla fall opererade med thorakotomi. Peroral analgetika brukar oftast ha ganska god 
 effekt och smärtorna brukar avklinga efter ett par månader.
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Figur 10. Regionala lymfkörtelstationer för klassifi cering av lungcancer. Bild är hämtad ur Nationella vårdpro-
grammet för lungcancer. 

61



Malignt mesoteliom är en malign tumör som uppkommer från mesoteliala celler. Den kan förekomma i alla 
områden där det fi nns mesotelceller, det vill säga framför allt i pleura eller peritoneum men kan även fi nnas 
i perikard och tunica vaginalis testis. 

15. Mesoteliom

15.1 DEFINITION 

I sällsynta fall kan ett malignt mesoteliom vara lokaliserat, det vill säga det växer som ett sarkom i bröst-
korgsväggen. Om de kan avlägsnas radikalt kirurgiskt har man en betydligt bättre prognos än för de diffusa 
mesoteliomen.

15.2 SOLITARY FIBROUS TUMOR OF THE PLEURA

Dessa är lokaliserade och utgår med en ”stjälk” som regel från den parietala pleuran men kan också komma 
från den viscerala. Eftersom de växer mycket långsamt kan de bli mycket stora innan patienten klagar över 
andfåddhet (långsam tillvänjning). De kan orsaka till exempel hypoglycemiattacker men är godartade och 
med radikal operation kan patienten botas. Om man inte lyckas avlägsna tumören helt – det vill säga ”stjäl-
ken” måste avlägsnas med god marginal – kan det dock bli ett mycket långvarigt och besvärligt förlopp som 
kan sluta med patientens död. 

15.3 LOKALISERADE MALIGNA MESOTELIOM

Orsaker
Den i praktiken så gott som enda orsaken till mesoteliom är exponering för asbest. Av de olika asbests-
orterna är krokidolit, amosit och tremolit de farligaste. Huruvida den vanligaste använda asbestsorten, 
krysotil, kan orsaka mesoteliom har diskuterats mycket. De fl esta anser att risken med krysotil är liten, men 
den motsatta uppfattningen, det vill säga att krysotil kanske kan orsaka de fl esta mesoteliomfallen, fi nns 
också. Eftersom krysotil nästan alltid innehåller någon av de andra asbestsorterna är detta en akademisk 
fråga och all asbestexponering skall undvikas. 
 Det är viktigt att i varje enskilt fall penetrera anamnesen vad det gäller asbest. Det kan räcka men en 
kortvarig intensiv exponering. Kan vara en månads exponering som till exempel rörmokarhandräckare i 
tonåren. 
 Ett kliniskt intryck är att det fi nns en tendens att fl er patienter med mesoteliom inte har någon säker 
exponering. Eftersom det föreligger en klar dos-respons-kurva kan detta tänkas bero på den ”bakgrunds-
exponering” som vi alla utsätts för. Asbest fi nns inbyggt i nästan alla hus från 60-talet och början av 70-
talet, samt i båtar, maskiner, bilar, tåg etc. från denna tid. Vi har alla asbestfi brer i lungorna. Latenstiden är 
oftast minst 30 år, inte sällan 50 år eller mer. Det fi nns också en dos-respons här, de mera exponerade har 
genomsnittligt en kortare latenstid än de med lägre exponering.
 Asbest är ett sammanfattningsnamn på vissa fi brösa naturliga mineraler. Ett annat naturligt fi bröst mi-
neral som inte är av asbesttyp är erionit, och denna mineral har visat sig vara extremt carcinogent vad det 
gäller pleuran. I några små byar i Turkiet förekommer denna mineral i marken i små mängder, och detta 
är tillräckligt för att ge en mycket hög mesoteliomrisk där. I Sverige, speciellt i Stockholm, fi nns ett antal 
invandrare från Turkiet, och det föreligger en hög risk för mesoteliom hos de personer som levt de första 
åren av sitt liv i någon av dessa byar (Karain, Sarahidir, och Tuzköy). Det fi nns också andra byar i Turkiet, 
Grekland och fl era andra länder, där lokalt förekommande asbest har använts för att vitmåla hus både ute 
och inne – med resultat att mesoteliomrisken har ökat hos individer från dessa byar. Fråga alltså alla invand-
rare om var de är födda, var de har bott (förutom deras eventuella yrkesmässiga exponering). Till skillnad 
från lungcancer så spelar rökvanorna ingen roll för uppkomsten av mesoteliom. 
 Andra orsaker till mesoteliom, som dock bidrar till en mycket liten del av alla fall, är tidigare strålning. 

15.4 DIFFUST MALIGNT MESOTELIOM
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Exempel är patienter som strålbehandlats mot lymfom eller bröstcancer. Någon mycket sällsynt gång kan 
ett mesoteliom uppkomma i ett gammalt pleuralt ärr hos till exempel en patient som gasbehandlats för TBC 
i sin ungdom (numera sällsynta).
 Andra etiologier som har diskuterats särskilt de sista åren är virus – SV40, ett apvirus hos rhesusmakaken, 
från vilken cellodlingar användes till poliovirus, har visat sig kunna infektera människor via vaccination. 
Några vacciner innehöll detta virus, och i vissa länder har man kunnat påvisa virussentenser i mesoteliom-
cellerna. Epidemiologiska studier har dock inte kunnat visa något samband. I Sverige har SV40-vaccin 
tydligen inte använts.
 Genetiska faktorer har postulerats efter fynd i Karain, där det synes som vissa familjer är betydligt mera 
utsatta än andra. Utredning pågår, men sannolikt är detta av mindre betydelse. De fl esta familjära fall kan 
förklaras med gemensam exponering. 
 Finns en yrkesmässig exponering för asbest är ett mesoteliom alltid att betrakta som en yrkessjukdom och 
skall anmälas som detta. Detta är viktigt även för pensionärer (kan få bidrag för sjukvårdskostnader med 
mera, sjukskrivna ska få extra ersättning upptill full lön för perioder när de inte kan arbeta). 

Epidemiologi och förlopp
Malignt mesoteliom är en relativt sällsynt sjukdom med för närvarande ett drygt hundratal fall om året 
i Sverige. Antalet fall ökade kraftigt de sista årtiondena av 1900-talet, vilket sannolikt beror på extensiv 
användning av asbest fram till mitten av 70-talet. Som kan förväntas (eftersom asbestexponering huvud-
sakligen skett i yrkeslivet) är antalet fall högst för män. Incidensen är för närvarande ungefär 2 per 100 000 
per år för män och 0,5 för kvinnor. Tumören är vanligast hos män i pensionsåldern.
 Tumören börjar någonstans i lungsäcken och sprider sig sedan diffust över hela pleuran, både den 
parietala och den viscerala. Det första symtomet är oftast andfåddhet, beroende på en stor vätskeutgjutning 
på den aktuella sidan. Själva tumörbördan kan i detta stadium vara ganska liten. Vätskan har en tendens 
att så småningom försvinna, och man får istället en sammanväxning av pleurabladen. Utmärkande för 
mesoteliom är att det oftast fi nns en stor bindvävskomponent vilket leder till skrumpning. Man fi nner då 
att thoraxhalvan har dragits ihop och är ganska orörlig och lungan har minskat i volym och omges av en 
tjock och bucklig ”svål”. Så småningom fås inväxt i lungan och sedan själva bröstkorgsväggen med smärta, 
som kan vara svårbehandlad. Oftast ganska sent i förloppet sätter tumören fjärrmetastaser. Metastaser före-
kommer dock till framför allt lever, skelett, hud och CNS och vid obduktion har mer än hälften av alla fall 
metastaserat. Ibland kan till exempel hudmetastaser vara primärsymtomet. Sjukdomen kan också debutera 
med andfåddhet utan vätska eller smärta.
 En klassisk komplikation till mesoteliom är spridning av tumören i stick- eller operationsärr efter diag-
nostiska ingrepp. Ibland får man diagnosen först genom exstirpation av en sådan metastas. Genom strål-
ning av operationsområdet kan denna risk minskas. I en studie strålades ärret 10–15 dagar efter ingreppet 
med 21 Gy uppdelad på 3 dagar, vilket reducerade tumörväxten i ärret från 40 % till 0 %, profylaktisk 
strålbehandling ges därför på sina håll. Dock är eventuella metastaser sällan besvärande för patienten och 
kan då strålas när de dyker upp, varför man på de fl esta håll inte anser att det fi nns någon större vinst med 
profylaktisk strålning. En subkutan metastas kan också ofta lätt opereras bort (men vänta inte för länge). 

Histopatologi
Det fi nns tre huvudtyper av mesoteliom. Den vanligaste (cirka 70 %) är den epiteliala formen, den minst 
vanliga är den sarkomatösa och så fi nns det en blandform, så kallad ”mixed”. Den epiteliala formen har den 
klart bästa prognosen och svarar också bäst på behandling. 

Diagnos
Diagnostiken av mesoteliom kan vara svår. Cytologisk undersökning av pleuravätskan kan ge en säker di-
agnos, men biopsier är som regel nödvändiga. När vätska föreligger, rekommenderas en thorakoskopi vilket 
möjliggör stora biopsier. I avsaknad av vätska får man försöka göra en biopsi av den pleurala förtjockningen 
i genomlysning (mellannål rekommenderas) eller med ett thoraxkirurgiskt ingrepp.
 Patologerna kan ha svårigheter att konstatera att det föreligger en malignitet eller att kunna skilja denna 
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från en metastasering av annan primärtumör till pleuran. Detta kan nämligen ge identiska kliniska sym-
tom och fynd. Med den moderna immunhistokemin med ett fl ertal olika färgningar och antikroppar har 
diagnostiken avsevärt förbättrats. 
 Halten av hyaluron i pleuravätskan kan användas som ett hjälpmedel. Är denna halt förhöjd är detta ett 
starkt indicium på mesoteliom.

Serummarkörer
Ett protein som är ganska specifi kt för mesoteliom är mesothelin, som fi nns hos normalt mesotel och som 
kan frisättas av mesoteliomceller till både pleura och serum. Det kan vara positivt innan övriga fynd av 
sjukdomen, men falska positiva samt att man inte kan erbjuda någon kurativ behandling ens i tidiga stadier 
har gjort att screening inte rekommenderas. Det kan dock vara av värde för att följa en behandling. Studier 
pågår och om en förhöjd nivå normaliseras av behandlingen kanske man kan se ett recidiv tidigt när nivån 
stiger.
 En annan markör – som dock är mindre specifi k – är osteopontin.

Stadieindelning
Den senaste TNM-klassifi kationen och stadieindelningen kan ses i bilaga VI. Tyvärr är stadieindelningen 
inte lätt. En förutsättning är att det görs med datortomografi , men även då kan det vara mycket svårt att 
avgöra om till exempel tumören växt igenom diafragma eller fortfarande är intrapleural. Erfarenheten visar 
att tumören oftast är mera spridd än man tror, och speciellt då i de dorsobasala delarna av pleuran.

Prognos 
Prognosen var tidigare dyster på sikt, med en medianöverlevnad efter de första symtomen på cirka tio måna-
der. Enstaka patienter, särskilt de med epitelial form, kunde dock leva i många år med inga eller obetydliga 
symtom. Numera har denna bild ändrats radikalt och med modern kemoterapibehandling är överlevnaden 
klart bättre och man ser inte alltför sällan långtidsöverlevare (fl era år).

Behandling 
Symtomatisk behandling: Tidig pleurodes är av stor betydelse och bör alltid göras om vätskan recidiverar.
 Lokal strålbehandling kan vara av värde som palliation mot smärta eller mot metastaser i till exempel 
stickkanaler, som redan nämnts.

Kirurgi
Behandling av malignt mesoteliom är svår. ”Radikal” kirurgi är av tveksamt värde, men kan användas i 
tidiga selekterade fall. Ingreppen är stora med borttagande av pleuran och underliggande vävnader, lungan, 
diafragma och angränsande perikard (EPP= extrapleural pneumonektomi). Några kontrollerade studier 
som påvisat förlängd överlevnad genom kirurgi föreligger inte, och radikal operation har tyvärr visat sig vara 
omöjlig. Det pågår för närvarande studier med kombinationsbehandling, där radikal operation kombineras 
med extensiv strålbehandling och/eller kemoterapi, detta är en ren experimentell terapi med mycket hög 
morbiditet och även hög mortalitet! 
 ”Radikal kirurgi” (EPP) bör endast användas i studier och randomiserade studier är absolut nödvändiga 
innan denna tunga terapi kan användas i rutinen. Det fi nns ett antal redovisade fall i litteraturen där man 
uppnått ganska lång överlevnad med EPP men detta kan mest sannolikt förklaras med selektion av patienter.

 Strålbehandling
”Radikal” strålbehandling är svår att ge så att det täcker hela tumörområdet och det har också visat sig att 
tumören är relativt resistent mot strålning. Som nämnts används det nu i studier av kombinationsbehand-
ling, efter avlägsnande av hela lungan kan man ge mycket högre doser. Svårigheten är bland annat den me-
diastinala komponenten, och dessutom måste strålfältet innefatta övre delen av buken, så det blir ett stort 
fält och komplikationer (även letala) är inte ovanliga. Detta är alltså en rent experimentell behandling!
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Kemoterapi
Värdet av kemoterapin vid mesoteliom är svårvärderat eftersom naturalhistorien kan variera mycket och 
det är svårt att samla större material. Vid fl era tidiga studier hade man visat en låg förekomst av partiella 
remissioner (cirka 15 %) och enstaka kompletta remissioner (upp till 5 %). De kemoterapi som hade störst 
intresse i sammanhanget är cisplatin, doxorubicin, mitomycin 2, samt metotrexat i högdos.
 Detta ändrades helt med införandet av pemetrexed (Alimta®). I en stor studie (den första randomise-
rade) kunde man klart visa att kombinationen av pemetrexed och cisplatin gav bättre överlevnad och bättre 
responser än cisplatin enbart. Kombinationen av pemetrexed och ett platinumpreparat är nu standardbe-
handling av mesoteliom i de fl esta länder (doser, se ruta). För att minska biverkningarna av pemetrexed skall 
alltid B12-injektion var 9:e vecka samt folsyra 350–1000 µg ges dagligen per os.
 I en stor Nordisk studie användes en kombination av karboplatin, liposomiserat rubicin, och gemcitabin, 
med mycket god överlevnad, faktiskt bättre än i de fl esta pemetrexed-studier. Detta torde dock bero på 
selektion av patienter. I de nordiska länderna är det traditionellt mycket få centra som har tillämpat PPE, så 
många patienter som i andra länder (särskilt USA) skulle ha opererats ingick här i stället i denna studie. En 
mycket god överlevnad (minst lika bra som i operationsserier) kunde konstateras bland de yngre med gott 
AT, epitelial typ, och tidiga stadier.
 Som 2:a linjens behandling prövas för närvarande ett stort antal kemoterapiregimer och även icke cytos-
tatiska läkemedel såsom till exempel talidomid.

”Biologiska” terapier
Interferon har också prövats vid mesoteliom, men i betydligt mindre utsträckning. Interferon-alfa har visat 
antitumoral effekt mot mesoteliomceller i vävnadsodling och det fi nns sparsamma kliniska data som tyder 
på viss effekt.

Målsökande terapier / ”Targeted” terapier
Trots att mesoteliomen ofta är kraftigt vaskulariserade, har man inte sett någon effekt av angiogenshäm-
mare som till exempel bevacizumab. Inte heller EGFR-hämmare har haft någon som helst effekt.

Svenska Mesoteliomgruppen
I Sverige fi nns den svenska mesoteliomgruppen vars förnämsta uppgift är att genomföra multicentriska be-
handlingsstudier helst tillsammans med övriga Norden. Enbart genom sådant samarbete kan man komma 
längre i behandling av denna ovanliga och svårbehandlade tumör. Ordförande är Anders Vikström, Lin-
köpings Lungklinik.

Standardbehandling för mesoteliom     

• Pemetrexed (Alimta®) 500 mg/m2 + Cisplatin 75 mg/m2 eller Karboplatin 5 AUC.

  Upprepas var tredje vecka till sex kurer om icke toxicitet eller progress.

• B12-injektion var nionde vecka samt folsyretabletter skall alltid ges och startas minst
 fem dagar innan första kuren.
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Smärta är vanligt hos lungcancerpatienten. Sannolikheten för smärta ökar under sjukdomsförloppet men 
förekomsten varierar mellan patienter beroende på vilka vävnader som berörs. Många förtränger och/eller 
har svårt att identifi era smärta, även när de har ont. Vid smärta är det ofta svårt att berätta om och medve-
tandegöra smärtan. Det är därför viktigt att aktivt efterfråga smärta samt observera indirekta tecken såsom 
ökad hjärtfrekvens, svettning, blekhet, motorisk oro och otålighet. Dessa indirekta tecken försvinner vid 
långvarig cancersmärta. Patientens subjektiva uppfattning om smärtan gäller alltid och skall respekteras.
 Rubriken ”smärta” bör införas i journaltexten. Smärtskattningar av patienten med VAS (Visuell Analog 
Skala) utgör ett viktigt instrument för att registrera smärtnivåer och effekt av insatt behandling. Det är vik-
tigt att få patienten att förstå att smärta genererar mer smärta samt ger eller bidrar till ångest och depression 
och därför bör behandlas även då den är mindre uttalad.
 Vid farmakologisk smärtbehandling rekommenderas en kombination av perifert och centralt verkande 
analgetika. Perifera analgetika är till exempel paracetamol och NSAID. Vid lättare smärta kan detta vara 
tillräcklig behandling initialt, men även vid svår smärta beroende på till exempel skelettmetastasering kan 
ett perifert verkande läkemedel ur gruppen NSAID vara mycket effektivt i sig. Nästa steg är att lägga till 
centralt verkande analgetika, i första hand långtidsverkande morfi npreparat. 
 Morfi n dämpar även ångest, hosta och dyspné. Patientens subjektiva behov avser dosens storlek som kan 
variera tiofaldigt mellan olika individer. Smärtlindringen kommer långt före eventuell andningsdepression. 
Morfi n ger inte upphov till beroende vid cancerrelaterad smärta.
 Vid utprovning av smärtlindrande dos är kortverkande morfi n lämpligt. Vanligt är att pröva 10 mg var 
4:e timme. Patienten skall instrueras att ta en extra tablett på 10 mg vid behov och om detta behövs ofta, 
ökas dosen till 20 mg var 4:e timme. 
 När den så kallade uttitreringen skett ges dygnsdosen morfi n i långverkande form med oförändrad dos, 
som uppdelas på två doseringstillfällen med 12 timmars mellanrum. Exempelvis i fallet 20 mg var 4:e 
timme blir dosen långverkande morfi n 60 mg var 12:e timme. 
 Långverkande morfi n fi nns även som plåster vilka byts efter 72 timmar. Långverkande morfi n i regel-
bunden medicinering kombineras med kortverkande morfi n där vidbehovs-dosen är en sjättedel av dygns-
dosen. Vid ökat behov uppjusteras dosen av långverkande morfi n. Vid smärtgenombrott under pågående 
morfi nbehandling beroende på toleransökning eller ökad tumörväxt och/eller utbredning bör dosen ökas 
med 50–100 % oavsett grunddos.
 Initialt vid morfi nbehandlingen förekommer ofta illamående och trötthet, vanligen övergående. Behandlingen be-
höver sällan avbrytas. Antiemetika kan ges första dagarna. Haloperidol med låg dos 0,5 mg x 2–3 eller metoklopramid 
10 mg x 3–4 kan prövas. Obstipation är vanligt och förebyggs med tarmstimulerande medel. Morfi nliknande preparat 
av typen petidin, ketobemidon och buprenorifi n rekommenderas inte vid smärtbehandling av cancerpatienter då de 
ger oacceptabla biverkningar, framför allt vid doshöjningar. Oxikodon och metadon kan ha sitt berättigande i specifi ka 
fall. 
 Det är sällan så att patienter som uppger tidigare morfi nintolerans har fördel av alternativt preparat. I 
skriften ”Smärtbehandling i livets slutskede” (Allmänna råd från Socialstyrelsen 1989:1) fi nns mer utförlig 
information och rekommendationer som är till stor hjälp vid smärtbehandling. 
 Om problem med att åstadkomma smärtlindring kvarstår även när rekommendationerna har följts, kan 
kontakt tas med smärtsektionerna vid Anestesiklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
och Solna, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus (se bilaga VIII). Det kan då föreligga neurogena smärtor, 
som behöver behandlas specifi kt. Kanske behövs en upptrappning till epidural eller spinal smärtbehandling 
med infusion av opioider och lokalanestetika. I förekommande fall kan kontakt tas med smärtsektionerna 
vid respektive sjukhus enligt bilaga.
 Vid fall där smärtan orsakas av skelettdestruktioner, patologiska frakturer m m, ger strålbehandling god 
smärtlindring i mer än 70 % av fallen. Vid belastningssmärta bedömer sjukgymnast lämpligt avlastande 
gånghjälpmedel. 

16. Sensymtom – palliativ behandling

16.1 SMÄRTA
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Hosta är vanligt hos lungcancerpatienten och kan, särskilt i samband med smärta och dyspné, vara plåg-
sam.
 Produktiv hosta (vanligt vid alveolarcellscancer): Bronkodilaterande och slemlösande behandling kan för-
sökas.  Sjukgymnast bedömer om andningsterapi kan användas för sekretmobilisering. Evidens för specifi k 
andningsterapi och lungcancer fi nns dock inte utan allmänna riktlinjer för sekretmobilisering/evakuering 
och dyspné-lindring används. Rikligt med dryck för att undvika uttorkning. Ge antibiotika i tidigt skede 
vid tecken på purulens, vid feber eller ändrad hostintensitet. Vid riklig slemproduktion kan tillägg av sko-
polamin eller atropin vara av värde, för att minska slemproduktionen.
 Torrhosta: Vid torrhosta ges hostdämpande, i första hand hostmedicin innehållande etylmorfi n. Noska-
pin är dokumenterad som hostdämpande medel, men klinisk erfarenhet talar för att etylmorfi n fungerar 
bättre, troligen beroende på dess mer morfi nliknande egenskaper. Morfi n i alla beredningsformer inklusive 
som inhalation via nebulisator för hostdämpning ger dessutom lindring av ångest och dyspné. 

16.2 HOSTA

Dyspné hos lungcancerpatienten kan ha många orsaker. Förutom mekanisk påverkan av själva lungcancern, 
kan dyspné bero på hjärtsvikt, obstruktiv lungsjukdom, lungemboli, pneumothorax, pleuravätska, peri-
kardvätska, anemi, ascites med mera. Om dyspnén endast orsakas av lungcancern är den effektivaste sym-
tomlindringen (förutom specifi k antitumoral behandling) morfi nmedicinering, som dämpar lufthungern.
 Om dyspnén orsakats av centralt växande tumörväxt kan steroider ofta ge en temporär lindring. I vissa 
fall kan även strålbehandling, laserkirurgi och bronkstentning tillämpas. 
 Om dyspnén orsakats av pleuravätska kan centeser utföras och om det föreligger ett behov av frekventa 
tappningar, bör patienten remitteras till lungklinik för ställningstagande till pleurodesbehandling. Patien-
ten skall då vara transportabel och klara av den extra stress och belastning den iatrogent orsakade pleuriten 
medför. Denna utförs under 5–7 dagars sluten vård. 
 Oxygen, som ytterligare komplement, kan ibland ges för att lindra dyspnébesvären hos patienter med hy-
poxitendens (gäller främst patienter med samtidig kronisk obstruktiv lungsjukdom). Inhalation av morfi n 
har även kommit till användning vid svår dyspné.

16.3 DYSPNÉ

Blodhosta är vanlig, men letala blödningar är sällsynta. Blodhosta skall i första hand behandlas med 
effektivt hostdämpande medicin innehållande etylmorfi n och/eller morfi ntabletter, alternativt injektioner. 
Tranexamsyra per os ges vanligen också i dosen 1 g, 3–4 gånger dagligen. Hemoptysen kan ibland utlösas 
eller förvärras i samband med infektioner, varför man bör vara generös med infektionsbehandling. Hemop-
tys är en utmärkt indikation för strålbehandling.
 Hemoptys är ett symtom som är skrämmande för patienten och det är viktigt att ge patienten ett lug-
nande besked när detta är möjligt. Att dämpa belysningen och använda mörka handdukar och sängkläder 
för att patienten inte skall oroas av det som hostas upp, kan bidra till mer lugn vid stora blödningar. 
 Hemoptys är ofta tillfällig och kan gå över på några timmar. Risken för recidiv är betydande. Blödning-
ens omfattning är beroende på diametern på det skadade kärlet. En liten hemoptys förblir därför med stor 
säkerhet liten, även vid återfall.
 Vid hemoptys skall patienten läggas med den sjuka sidan nedåt. Vid hemoptyser med stora mängder blod 
och/eller med cirkulatorisk påverkan som ger hög hjärtfrekvens, skall patienten behandlas, som vid andra 
stora blödningar, med blodtransfusioner samt infusionsberedskap. Sjukgymnastik innehållande instruktion 
om andningsteknik, ergonomisk hjälp vid förfl yttning som underlättar andningen, viloställningar, avslapp-
ning och massage av thoraxmuskulatur kan även erbjudas patienten.

16.4 HEMOPTYS
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Vid tilltagande svullnad av hals, huvud, armar och svullna ögonlock på morgonen, föreligger vena cava su-
perior-syndrom. Detta orsakas oftast av mediastinala metastaser eller en primärtumör som påverkar fl ödet 
i vena cava genom kompression eller direkt inväxt. Samtidig trombotisering kan föreligga. Kontakt skall 
omgående tas med lungklinik för palliation i form av syrgas, steroid-, strål- och kemobehandling eller stent-
ning, som kan användas för att öppna en ockluderad vena cava.

16.5 VENA CAVA SUPERIOR-SYNDROM

Heshet orsakat av stämbandspares är en vanlig orsak till röstproblem hos patienter med lungcancer. Detta 
kan också ge aspirationstendens vid intagande av vätska samt nedsatt hoststöt med svårigheter att hosta upp 
sekret.
 Injektion av hyaluronsyra eller kollagen i det paretiska stämbandet via fi beroroptisk teknik eller transo-
ralt med kurverad kanyl görs i de fl esta fall polikliniskt i lokalanestesi. Resultaten vad gäller rösten och 
övriga symtom är goda.
 Bedömning av patienter och behandling sker via de foniatriska avdelningarna på Karolinska Universi-
tetssjukhuset, Solna och Huddinge.

16.6 DYSFONI /HESHET

Hyperkalcemi kan föreligga hos patienter med malign sjukdom och kan ge symtom som trötthet, ökad 
törst, lättare personlighetsförändringar, yrsel, förvirring, muskelsvaghet och gastrointestinala symtom. Be-
handling med bisfosfonater i infusion rekommenderas. Rehydrering är också nödvändig, ibland med for-
cerad diures.

16.7 HYPERKALCEMI

Syndrome of Inappropriate ADH secretion (SIADH) bör också misstänkas vid förvirringstillstånd. 
S-natrium kan vara lågt, under 120 mmol/l. Detta syndrom ses vanligen vid obehandlad småcellig lung-
cancer. Behandling av grundsjukdomen är den effektivaste behandlingen också av elektrolytrubbningen, 
men natriumkloridtillförsel kan prövas i det akuta skedet.

16.8 SIADH

Vid nytillkommen huvudvärk, personlighetsförändring, balanssvårigheter och/eller neurologiska bortfalls-
symtom skall hjärnmetastaser misstänkas. Kontakt skall tas med lungklink för vård och utredning. 
 Hjärnmetastaser behandlas med högdos steroider och oftast även med strålbehandling. Strålbehandling 
av symtomgivande hjärnmetastaser kan dels ske med hjälp av stereotaktisk bestrålning, dels som helhjärns-
bestrålning.
 Med den stereotaktiska bestrålningen (Leksell GammaKnife = ”strålkniven”) kan enskilda metastaser 
av både icke småcellig och småcellig lungcancer upp till 2–3 cm diameter behandlas i en engångs- och 
endagsbehandling. I princip sker behandlingen polikliniskt. Multipla tumörer är inte någon kontraindika-
tion för denna behandling förutsatt att antalet är ”rimligt” (bedöms från fall till fall och beror även av hur 
sjukdomen kan kontrolleras utanför CNS). Behandlingen utförs vid neurokirurgiska kliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset. Resultaten är hittills mycket positiva med cirka 90 % effekt i form av tumörminsk-
ning eller försvinnande av tumören. Vid uppkomst av nya tumörer kan behandlingen upprepas.
 Helhjärnsbestrålning kan ges vid metastaser från småcellig lungcancer (eller icke småcellig lungcancer), 
som har en sådan utbredning att stereotaktisk bestrålning inte är aktuell. Sådan strålbehandling ges vid 
onkologisk klinik.

16.9 HJÄRNMETASTASER
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Nedsatt aptit och matleda är ett vanligt problem hos lungcancerpatienten. Steroider kan även här ha en 
gynnsam effekt. Dietistrådgivning till patient och anhörig i ett så tidigt skede som möjligt av sjukdomen 
rekommenderas. För att uppmärksamma och kunna motverka viktnedgång bör vikten noteras i journalen. 
Se kapitel 18 ”Nutritionsbehandling”.

16.10 FEBER

Feber hos en lungcancerpatient kan bero på infektion, men antibiotikaresistent, persisterande feber är ofta 
tumörrelaterad. Steroider/NSAID kan erbjudas som palliation.

16.11 NEDSATT APTIT

Syrgastillförsel är den vanligaste ordinerade behandlingen mot andfåddhet. Andfåddhet, eller dyspné 
förekommer hos 65 % av patienter med lungcancer i sent skede med ökande besvär under de sista dagarna 
i livet. Behandlingsbara orsaker och andra åtgärder för dyspnékänslan ska övervägas. Vid lungcancer är till 
exempel KOL vanligt förekommande och ställer krav på ordinatörens kunskaper och vårdteamets möjlig-
heter att kontrollera och övervaka patienten med avseende på eventuell koldioxidretention. Betydelsen av 
blodgasmätning är för patienter utan KOL mycket begränsat eller utan värde i klinisk praxis. Möjligheterna 
till skonsam diagnostik och behandling minskar för den svårt påverkade patienten, särskilt i sent sjukdoms-
skede. Syrgasbehandling ges efter läkarordination och är relativt enkel att genomföra. Syrgastillförsel har 
visat positiv effekt hos patienter med vilodyspné och samtidig hypoxi, men har oklart värde för andra grup-
per. Det är oklart om syrgas har bättre symtomlindrande effekt än luft vid avancerad sjukdom. För patient 
utan risk för koldioxidretention är det känslan av andfåddhet, som styr syrgasbehovet, men även andra 
åtgärder mot dyspné skall prövas och utvärderas. Annan symtomlindrande behandling får oftast användas 
parallellt eller som alternativ till syrgasbehandling. 

16.12 SYRGASBEHANDLING
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Omvårdnad innebär att allmänmänskliga och personliga behov tillgodoses, att individens egna resurser 
tillvaratas för att bevara eller återvinna optimal hälsa samt att tillgodose behov av vård i livets slutskede. 
För att stärka patienters upplevelse av en god och trygg vård med hög kvalitet krävs inte enbart adekvata 
medicinska insatser utan också adekvata omvårdnadsinsatser. Den allmänna omvårdnaden är oberoende av 
sjukdom och medicinsk behandling, medan den specifi ka omvårdnaden är knuten till, och kräver kunskap 
om den aktuella sjukdomen och dess behandling.
 Behovet av omvårdnadsinsatser för patienter med lungcancer kräver stort kunnande, fl exibilitet och 
lyhördhet av den personal som vårdar patienten. Såväl sjukdomen i sig som strål- och kemoterapibehand-
lingen kan ge upphov till fysiska symtom som till exempel nutritions- och eliminationsproblematik, smärta 
samt andnings- och cirkulationsbesvär med mera. Dessutom drabbas ofta både patienter och närstående av 
krisreaktioner där information och psykosocialt omhändertagande är viktigt. Detta kräver att man arbetar 
på ett sätt som medför att det fi nns beredskap att förebygga eller tidigt upptäcka olika former av problem 
såväl fysiska som psykiska och existentiella.
 Målet bör vara att arbeta i vårdteam där patienten och närstående ges möjlighet till en god omvård-
nad sett ur fl era perspektiv. Vårdteamet bör bestå av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, dietist och kurator. En ökad trygghet ges genom personalkontinuitet och att patienten har 
en omvårdnadsansvarig sjuksköterska att vända sig till. 

17. Omvårdnad

Kontaktsjuksköterska
För att få detta att fungera har kontaktsjuksköterskor med specialistkunskap inom cancervård och psyko-
socialt omhändertagande anställts inom Stockholms läns landsting. Kontaktsjuksköterskan fi nns för att 
patienten skall känna trygghet, bli delaktig och få bättre kontinuitet. Kontaktsjuksköterskor fi nns vid alla 
större kliniker i Stockholm där patienter med cancer utreds, vårdas och behandlas.
 Kontaktsjuksköterskan skall vara tillgänglig på dagtid vardagar, oavsett i vilket skede patienten befi n-
ner sig, men också fungera som en länk mellan sjukvård, primärvård eller hemsjukvårdsteam. Till denna 
sjuksköterska kan patienter och närstående vända sig om de har frågor eller funderingar kring vård och 
behandling. I arbetsuppgifterna ingår även att bevaka den egna klinikens ledtider.

Kontaktsjuksköterskorna nås på följande telefonnummer: 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Tel: 08-585 815 93

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Tel 08-517 750 81

Kontakt och samordning
Information angående Hjälpmedelscentralen för eventuell utprovning av peruk lämnas. Vid behov rappor-
teras patienten till primärvården för hjälp med blodprovstagning och specifi ka omvårdnadsåtgärder. Om 
ytterligare behov fi nns, ordnas med remiss till palliativa team för avancerad sjukvård i hemmet.  

För att uppnå ett gott psykosocialt omhändertagande krävs det att patienten blir sedd i sitt sociala sam-
manhang. Oftast är det de närstående som utgör det naturliga stödet för patienten, varför vi som vårdper-
sonal bör göra de närstående delaktiga i omvårdnaden, med patientens godkännande. De närstående bör 
få samma information som patienten för att få god insikt i behandling och prognos. Kontakt med kurator, 
psykolog och sjukhuskyrkan/trossamfund bör kunna förmedlas.

17.1 PSYKOSOCIALT OMHÄNDERTAGANDE

70



 När patienten fått lungcancerdiagnos genomgår hon/han vanligen någon form av krisreaktion. Vårdper-
sonalens uppgift är att stödja patienten i denna reaktion genom att fi nnas tillgänglig, lyssna, samtala och 
ge adekvat information. 

Ångest
Oro och ångest är ofta förekommande och kan ses som en helt normal reaktion på sjukdomsdiagnosen. 
Existentiella tankar om livets mening uppkommer ofta. Den ångest som uppstår kan visa sig som motorisk 
oro, smärta, hjärtklappning, yrsel, andningssvårigheter, sömnproblem med mera. Information, delaktighet 
samt tryggt bemötande kan minska den psykiska och existentiella ångesten.

Information från ansvarig sjuksköterska
Utsedd ansvarig sjuksköterska har den huvudsakliga kontakten under behandlingstiden. Vid den första 
behandlingen har denna sjuksköterska ett ankomstsamtal med patienten för att ge information om be-
handlingen. Det är bra om någon anhörig kan vara med som stöd till patienten, men även för att ta emot 
samma information.
 Inför besöket uppmanas patienten att skriva ner sina frågor och funderingar. Vid detta samtal erhåller 
patienten en ”Patientdagbok” som innehåller all information i skriftlig form och är tänkt att fungera som 
ett instrument för patienten för att underlätta i kommunikationen med sjukvården. Patienten informeras 
om aktuell regim, såsom administrering, intervall, lungröntgenkontroller och var och när blodprover tas. 
Skriftlig information om aktuella preparat gås igenom.  
 Patienten informeras om vanliga biverkningar och vilka symtom som bör leda till att patienten kontaktar 
sjukvården.
 Under samtalet gör sjuksköterskan en bedömning av patientens omvårdnadsbehov och tar upp praktiska 
frågor kring läkemedel, resor och besök. 

17.2 KEMOTERAPIBEHANDLING

Biverkningar
Munhåla och mag-tarmkanal
Slemhinnorna i magtarmkanalen påverkas av kemoterapi. Detta kan ge upphov till sår, rodnad, ömhet och 
svampangrepp i mun och svalg.

Vid problem i munhåla och för ytterligare råd – se Vårdprogrammet för munvård, 2007 (www.karolinska.
se/oc). Även avföringsproblem såsom förstoppning och diarré är vanliga. Det är viktigt att ge råd angående 
kost, vätska samt läkemedel.

Illamående och kräkningar
Illamående och kräkningar är en vanlig biverkan vid kemoterapibehandling. Graden varierar mellan olika 
preparat. Illamåendet kan uppträda i anslutning till kuren, men oftast efter några timmar till ett halvt 
dygn, så kallat akut illamående, eller några dagar efter kuren, så kallat fördröjt illamående.
 Förebygg illamående farmakologiskt vid kemoterapibehandling. Ge recept för ”vid behovsmedicinering” att 
ta mellan behandlingarna. Lämna tydliga och skriftliga instruktioner. Illamående och kräkningar kan också ha 
andra orsaker än biverkan av kemoterapi. Det är viktigt att utreda detta för att kunna erbjuda rätt behandling.

Håravfall
Kemoterapi kan orsaka håravfall men graden av håravfall är beroende av dos och kemoterapipreparat. 
Patienten bör i ett tidigt skede informeras om detta. 
 Håret växer i regel ut efter avslutad behandling. Alla patienter som ska genomgå kemoterapibehandling 
bör erbjudas utprovning av peruk i ett så tidigt skede som möjligt av behandlingen. Följ lokala riktlinjer.

Skuld
Många cancerpatienter söker efter en anledning till att just de drabbats. När det gäller patienter med lung-
cancer kan upplevelsen av skuld bli extra påtaglig om patienten är eller har varit rökare. Som vårdpersonal 
är det viktigt att bemöta patienten på ett sådant sätt att känslan av skuld och skam inte förstärks.
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Benmärgspåverkan
Benmärgens blodkroppsbildande förmåga hämmas av kemoterapi. Oftast ligger blodvärdena som lägst 
ungefär dag 14 efter behandling. Transfusion av erytrocyter, trombocyter eller infektionsbehandling kan 
behövas. Följ lokala riktlinjer efter kontakt med läkare.
 Det är också viktigt att patienten känner till tecken på låga värden och vikten av att kontakta den be-
handlande enheten vid besvär.

Strålbehandling kan ges med syftet att bota en cancersjukdom, det vill säga kurativ behandling. Strålbe-
handling kan också ges i palliativt syfte, som smärtlindring. 
 Strålbehandlingen ges vanligen polikliniskt, ofta dagligen och det är viktigt att patienten är välinfor-
merad om vad som kommer att ske och hur behandlingsrutinerna ser ut. Denna information ska ges på 
Strålbehandlingsenheten, ofta efter ett inledande läkarbesök. Här kan kontaktsjuksköterskan fungera som 
en samordnande länk.

17.3 STRÅLBEHANDLING

Biverkningar
Vid strålbehandlig kan vissa biverkningar uppkomma. De uppstår redan efter en vecka eller efter några veck-
ors behandling. Biverkningarna är vanligare vid höga stråldoser och beror på vilket område som bestrålas. 
 Vanliga biverkningar är hudirritation, lokalt torra och irriterade slemhinnor, som kan leda till sväljnings-
svårigheter. Trötthet, aptitlöshet, illamående och vid strålning mot lungan är även lokal smärta en vanligt 
förekommande biverkning. Man ska även vara uppmärksam på sena biverkningar som kan komma någon 
månad efter avslutad behandling. Det är viktigt att patienten informeras om att vid sena biverkningar som 
feber och tilltagande andfåddhet ska patienten inte dröja med att ta kontakt med sjukvården.

Hud/Slemhinna
Hudirritation kan uppstå i det behandlade området, till exempel kan huden bli röd och torr. Man kan också 
få en ökad slembildning, segt slem och ömhet i matstrupen. 

• Använd en oparfymerad tvål, smörj huden med en mjukgörande kräm.

• Smörj inte huden fyra timmar innan behandling.

• Undvik tejp/plåster i strålbehandlingsområdet.

• Undvik åtsittande kläder, använd luftiga bomullsplagg.

• Se till att patienten har adekvat smärtlindring, slemlösande läkemedel samt eventuellt slemhinne-
 skydd.

• Dietistkontakt vid behov.

Andnöd/Hosta
Var särskilt uppmärksam på ökad hosta eller andnöd, speciellt plötsligt insättande och om patienten inte 
kan utföra aktiviteter som hon/han tidigare klarat på grund av pneumonitrisken.

Trötthet/Fatigue
Förekommer hos cirka 80 % av patienterna med lungcancer som får strålbehandling. Det börjar oftast efter 
ett par veckors strålbehandling och kan hålla i sig i fl era veckor, ibland längre, efter avslutad behandling.

• Informera om att det är normalt med trötthet/fatigue.

• Fysisk aktivitet, eventuell kontakt med sjukgymnast.

• Energibesparing, råd kring hur patienten planerar sin dag och aktivitet.

• Sömn, vila kortare stunder åt gången, cirka 20 minuter per tillfälle.
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Omvårdnadsåtgärder
Symtom som kan uppkomma från andningsvägarna är oftast mycket ångestframkallande och skrämmande 
för patienten. Rädslan att kvävas till döds är vanlig hos patienter med lungcancer. För att kunna hjälpa till i ett 
så tidigt stadium som möjligt är det viktigt att få en bild av de problemen som patienten upplever.
 För att förstå patientens problem ska man i ett tidigt stadium göra en noggrann omvårdnadsanamnes av 
andningsproblemen.

• Vilka faktorer utlöser problemen?

• Hur har patienten tidigare hanterat dessa problem?

• Vad har fungerat? Vad har inte fungerat?

• Hur har andningsproblemen påverkat patientens dagliga liv?

När man har detta inledande samtal är det viktigt att ge utrymme för alla de frågor och funderingar 
patienten kan ha. Att ge patienten och närstående kunskap och förståelse över vad som händer ger i sin tur 
trygghet.

Kommunikation
Samtalsdyspné är ett av de andningsproblem som kan förekomma. För att lindra detta problem är det vik-
tigt att ge patienten tid att tala och undvika stress. Ett tips inför längre samtal exempelvis vårdplaneringar, 
läkarsamtal och dylikt är att patienten skriver ner de frågor och funderingar han har. 

Aktivitet
Andningspåverkade patienter kan ha svårt att utföra vardagsaktiviteter. Det fi nns många hjälpmedel att 
tillgå som kan underlätta det vardagliga livet för patienten. Arbetsterapeuten kan hjälpa till att tillgodose 
patientens behov av hjälpmedel. 
 Målet är att patienten ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån egna önskemål, ibland 
kan detta medföra att man måste ha en vårdplanering med kommunen. Detta kan göras på sjukhus eller i 
patientens hem om så önskas.
 Sjukgymnasten kontaktas för bedömning om sjukgymnastisk åtgärd kan användas för sekretmobilise-
ring och dyspnélindring.

Fysisk aktivitet
Lungcancer påverkar den fysiska funktionen och aktivitetsförmågan. Påverkan framträder olika beroende 
på sjukdomstillståndet, symtomen och behandlingen. Sjukgymnast anknuten till lungkliniken, onkolog-
kliniken eller palliativ enhet, det vill säga med erfarenhet av lungcancer kan ge råd om förhållningssätt till 
fysisk aktivitet och rörelseträning. Lämpliga gånghjälpmedel provas ut vid behov. Målet är att bibehålla den 
fysiska aktivitetsförmågan så optimalt som möjligt. 

Sömn
Nattetid är den tid på dygnet då ångest och oro kan kännas mer påtagligt. Viloställningen ska vara sådan 
att den underlättar andningen till exempel höjd huvudände. Se till att patienten har lämpliga läkemedel att 
tillgå för att få en så bra nattsömn som möjligt.

Läkemedelshantering
För vissa patienter kan syrgasbehandling i hemmet bli aktuell. Remiss skrivs då till Lung Allergi klinikens 
syrgasteam där information om gällande utrustning och föreskrifter ges.

17.4 ANDNINGSPROBLEM
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Trötthet är ett vanligt symtom vid lungcancer. Patienten kan känna sig utmattad, svag, apatisk, ha koncen-
trationssvårigheter, vara initiativlös, bli irriterad och gråtmild. Kemoterapi och/eller strålbehandling kan 
förstärka dessa symtom.
 Behandlingsbara orsaker kan fi nnas, vilka i första hand ska fastställas och behandlas. Det kan röra sig om 
anemi, elektrolytrubbningar, infektion, bristfällig smärtlindring alternativt biverkan till smärtbehandling, 
sömnsvårigheter eller depression.
 Tröttheten kan också vara en del av sjukdomsutvecklingen och är då mer svårbehandlad. Försök i vård-
planeringen med patienten hitta en dygnsrytm med både vila och aktivitet. Se till att patienten lär sig lyssna 
på kroppens signaler och tillåta sig att hålla ett lugnare tempo.  

17.5 FATIGUE

Informera om att cancer inte smittar vid samlag. En patient som strålbehandlas utsätter inte heller sin part-
ner för strålning.
 Som stöd fi nns Cancerfondens broschyr ”Sex och cancer”.

17.6 SEXUALITET

Smärta är vanligt förekommande hos patienter med lungcancer. Smärtan kan ha ett fysiskt, psykiskt eller 
emotionellt ursprung. Smärtan kan också uppstå både från den primära lungtumören samt från metastaser. 
Det är viktigt att man i ett tidigt stadium vet vilken typ av smärta patienter lider av så att man kan hantera 
den på bästa sätt. 
 Lova aldrig att patienten kommer att bli helt fri från smärta men intentionen är att bli så smärtfri som 
möjligt. Ge alltid laxantia vid behandling med opioider och förebygg även initialt illamående.

17.7 SMÄRTA

• Smärtanalys som innefattar fysisk, psykisk och emotionell smärta 

• Adekvat medicinering, vilken beredningsform passar patienten?

• VAS (Visuell Analog Skala) för att utvärdera given smärtlindring

• Smärtdagbok, fi nns i ”Patientdagboken”

• Remiss till smärtenhet vid problem att få en fungerande smärtlindring 

• Att lyssna på patienten är viktigt

Riktlinjer för god smärtlindring
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Ett nedsatt nutritionsstatus leder till reducerad livskvalitet, lägre aktivitetsgrad och ökade biverkningar. 
Viktnedgång är en viktig prognostisk faktor för minskad överlevnad hos cancerpatienter. Redan vid diag-
nos har 30–80 % av cancerpatienterna gått ned 10 % eller mer av sin vikt. Den onkologiska behandlingen 
är många gånger associerad med nedsatt aptit och ytterligare viktnedgång. Vid sjukdomsprogress ökar 
nutritionsproblemen och viktförlusten, detta är delvis orsakat av en kronisk ökad infl ammationsaktivitet 
på grund av tumörsjukdomen. För att tidigt förebygga och förhindra uppkomsten av malnutrition hos 
patienter med lungcancer är det av stor vikt att följa och dokumentera viktutveckling samt nutritionsrela-
terade problem. Vanliga symtom som påverkar matintaget vid lungcancer under hela sjukdomsförloppet är 
andningssvårighet, nedsatt aptit, hosta och smärtor. Därtill kommer behandlingsrelaterade problem som 
får konsekvenser på matintaget.

18. Nutritionsbehandling

18.1 MALNUTRITION OCH CANCER

Nutrition är en viktig del av det perioperativa omhändertagandet. 

• Preoperativ nutritionsbehandling är indicerat hos svårt undernärda patienter och ges under 10–14
 dagar innan ett större ingrepp. Per orala kosttillägg och/eller enteral nutrition är oftast att föredra
 före parenteral nutrition, om inte kontraindikation föreligger.

• Fasteperioden bör vara så kort som möjligt, då den bidrar till ökad oro, hunger, trötthet och post-
 operativ insulinresistens hos patienten. Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) har tagit
 fram nationella kliniska riktlinjer för detta (se www.sfai.se).

• Postoperativt bör peroralt intag av mat och dryck påbörjas så snart som möjligt. Tillägg av per orala
 kosttillägg kan vara en hjälp att möta det ökade behovet av energi och näring som föreligger för
 återhämtning och läkning.

18.2 OPERATION

Behandling med kemoterapi kan ge biverkningar som påverkar matintaget direkt eller indirekt. Det kan 
vara fråga om nedsatt aptit, illamående, kräkningar, förändrat smaksinne, förstoppning eller diarré. Även 
fatigue och anemi påverkar all matrelaterad aktivitet negativt. Patienten bör således under behandlingen få 
information och kostråd av dietist för att motverka viktminskning och utveckling av malnutrition.   

18.3 KEMOTERAPI

När esofagus är med i det strålbehandlade området kan patienten få sväljningssvårigheter på grund av esofa-
git. Patienterna kan då behöva anpassa konsistensen på maten, energiberika samt komplettera med fl ytande 
kosttillägg. För en mindre del av patienterna blir sväljningsbesvären så uttalade att man behöver använda 
artifi ciell nutrition för att helt eller delvis täcka patientens energi- och näringsbehov. I första hand bör då 
enteral nutrition via nasogastrisk sond ges, i andra hand intravenös näringstillförsel (parenteral nutrition).

18.4 STRÅLBEHANDLING

18.5 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR NUTRITIONSBEHANDLING

På kliniken bör det fi nnas en handlingsplan för nutritionsomhändertagandet. 
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Bedömning:
• Patienten vägs vid varje besök på mottagningen, alternativt två gånger/vecka på slutenvårdavdelning.
 Längd mäts vid första kontakten för att kunna beräkna BMI.

• Fråga om eventuella nutritionsbesvär såsom nedsatt aptit, tidig mättnad, illamående, smakföränd-
 ringar, tugg- och/eller sväljsvårigheter, muntorrhet och mag/tarmbesvär.  
• Fråga om vikthistoria och beräkna utifrån det viktförlusten i procent. Om patienten har 10 %
 viktförlust under sex månader eller 5 % viktförlust under en månad och/eller har ett eller fl era
 nutritionsproblem är patienten i risk för undernäring. 

Åtgärder
• Planera nutritionsbehandlingen utifrån energiintag och energibehov.

• Läkare eller sjuksköterska ger allmänna råd utifrån patientens aktuella besvär.

• Om patienten bedöms i risk för undernäring enligt ovan bör patienten remitteras till dietist för
 kartläggning av nutritionsproblem och individuella åtgärder. 

Det fi nns idag otillräckliga data för att kunna ge klara kliniska riktlinjer för nutritionsstöd i senare palliativa 
skeden. Det är dock en allmänt utbredd uppfattning att nutritionsbehandling är av stor vikt även för pal-
liativa cancerpatienter och att nutritionsbehandling vid palliativ vård kan påverka funktion och livskvalitet. 
Det är sällan motiverat med parenteral nutrition till cancerpatienter i riktigt sena palliativa skeden (patien-
ter som har en beräknad överlevnad med några dagar till någon vecka). Det är svårt att rekommendera när 
man ska stötta med parenteral nutrition, vätska eller inget alls. Denna bedömning bör vara individanpas-
sad, om möjligt göras i samråd med patient och närstående, samt följas upp ofta.

18.6 NUTRITION TILL PATIENTER UTAN AKTIV  
ANTITUMORAL BEHANDLING

Nutritionsbehandling är ett teamarbete som inkluderar läkare, sjuksköterska, undersköterska och dietist. 
Dietisten kan efter utredning och bedömning av patientens nutritionsstatus och problem ge individuella 
kostråd och bedöma behov av kosttillägg eller nutritionsstöd i form av enteral eller parenteral nutrition. 
Dietisten är tillsammans med läkare ansvarig för att utvärdera, dokumentera och följa upp nutritionsbe-
handlingen.

18.7 DIETISTENS ROLL

76



Som ett led i kartläggningen av lungcancer beslöt den regionala vårdprogramgruppen år 1995 att påbörja 
registrering av alla nya lungcancerfall i regionen. 
 Från år 2002 fi nns det ett nationellt lungcancerregister. Det nationella registret samordnas av Onkolo-
giskt Centrum, Uppsala-Örebroregionen. Det nationella registret omfattar bland annat de variabler som 
redan tidigare registrerades i Stockholm-Gotlandregionen. 
 Sedan hösten 2008 är registret baserat i INCA-plattformen www.incanet.se. Regionens lungcancer-
patienter skall anmälas i det nationella lungcancerregistret via Onkologiskt Centrum. Anmälan kan göras 
elektroniskt via INCA-plattformen eller via särskild blankett. Anmälan till kvalitetsregistret gäller också 
som canceranmälan. 
 För registret fi nns ett anmälningsformulär som ifylles i samband med att diagnosen ställs. Sedan 2006 
fi nns även ett uppföljningsformulär som ifylles ett år efter diagnos samt om patienten avlider. 

Representanter för Stockholm-Gotlandregionen i den nationella styrgruppen är: 

Karl Kölbeck     Ola Brodin (suppleant)
Lung- och allergikliniken   Onkologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna  Karolinska Universitetssjukhuset/Södersjukhuset

Kontaktpersoner på Onkologiskt Centrum är: 

Administratör Ingrid Månsson
Tel: 08-517 750 06
E-mail: ingrid.mansson@karolinska.se

Utvecklingssjuksköterska Marie Abrahamsson
Tel: 08-517 729 80
E-mail: marie.abrahamsson@karolinska.se

Onkologiskt Centrum – www.karolinska.se/oc

INCA-portalen för registrering – www.incanet.se

19. Regional och nationell registrering
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Skivepitelcancer

 Papillär

 Klarcellig

 Småcellig

 Basaloid

Adenocarcinom

 Adenocarcinom blandad subtyp

 Acinär

 Papillär

 Bronkioloalveolär

 Solid med slemproduktion

Storcellig cancer

 Storcellig neuroendokrin

 Basaloid 

 Lymfo-epiteliom lik

 Klarcellig

 Storcellig med rabdoid fenotyp

Adenoskvamös cancer

Sarkomatoid cancer

 Pleomorf 

 Spolcellig

 Jättecells

 Carcinosarkom

 Pulmonellt blastom

Typisk carcinoid

Atypisk carcinoid

Spottkörteltumörer

 Mucoepidermoid cancer

 Adenoidcystisk cancer

 Epitelial-myoepitelial cancer

BILAGA I

2004 WHO HISTOLOGISK KLASSIFIKATION AV MALIGNA 
EPITELIALA LUNGTUMÖRER, FÖRKORTAD VERSION
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BILAGA II

Hela resektatet vägs och mäts. Notera i färskt tillstånd tumörlokalisation, tumörstorlek samt avstånd till 
pleurayta och resektionsrand i bronk. Uppenbart pleuraengagemang, överväxt på thoraxvägg eller medi-
astinum noteras även. Atelektas och obstruktiv pneumoni centralt eller perifert om tumören uppfattas bäst 
i färskt tillstånd. Eventuell makrofotografering ger oftast bäst resultat innan formalinfi xering. Vid tillva-
ratagande av färskmaterial rekommenderas att område med kritisk relation mellan tumör och pleurayta 
undviks för insnittning. 
 I färskt tillstånd bör specialprover för exempelvis nedfrysning i biobank, speciella forskningsprotokoll, 
molekylär diagnostik, elektronmikroskopisk undersökning, DNA-ploiditetsanalys, fl ödescytometri eller 
etablerande av vävnadskultur, allt enligt pre-operativ bedömning, särskilda frågeställningar och lokala tra-
ditioner tillvaratas. Finnålspunktion samt tillvaratagande av imprints för cytologisk bedömning bör även 
utföras för peroperativ diagnostik och träning. Fryssnittsbedömning kan även vara aktuellt för att styra 
tillvaratagandet av specialprover. Vid tvekan är det bättre att ta tillvara material för specialanalyser och av-
vakta med genomförandet av dessa tills en preliminärbedömning kunnat göras på paraffi nsnitt.
 Preparatet bör bevaras så intakt som möjligt under ovanstående undersökning för att endobronkiell per-
fusionsfi xering med 4 % buffrad neutral formalinlösning därefter skall kunna ske. Total fi xationstid 24–48 
timmar. 
 Centralt belägna tumörer undersöks oftast bäst från bronksidan. Perifera tumörer nalkas bäst från pleu-
rasidan med genomskärning först efter adekvat bläckmarkering av pleuraytan närmast tumören. 
 Notera för övrigt samtliga de makroskopiska parametrar som behöver kommenteras i rapporten (enligt 
bilaga III).

Tillvaratagande av vävnad för rutinmässig histopatologisk undersökning

1. Tumör
En bit per cm och minst tre bitar. Heterogena områden. Kreyberg-färgning bör övervägas vid lågt diffe-
rentierad icke småcellig cancer. Relation till bronk (längdsnitt). Relation till pleura (elastin - van Gieson). 
Bitarna bör innefatta rikligt med peritumoral lungvävnad för att tillåta bedömning av infi ltrationsmönster 
samt övriga tumörvärd karakteristika.

2. Resektionsytor
Bronkiell RR tvärsnitt. Eventuella övriga kirurgiska RR med tumör (Pancoast, diafragmal överväxt, intra-
pulmonell). Bläckmarkering eller lapisering. Särmärkning.

3. Icke neoplastisk lungvävnad
Minst 3 bitar. Vävnad perifert och eventuellt centralt om tumören för bedömning av eventuell stadiegrun-
dande atelektas eller obstruktiv pneumoni. Alla avvikande fynd tillvaratages för mikroskopisk analys för att 
kunna dokumentera intrapulmonella metastaser, synkrona primärtumörer och eventuella precursorlesioner. 
Vävnad tillvaratages även från till synes normalt lungparenkym för att kunna studera risklesioner som rök-
relaterad lungpatologi (emfysem, bronkiolit, RBILD och Langerhans cell histiocytos), fi broserande alveolit 
och diffus neuroendokrin cell hyperplasi.

Anvisningarna gäller operationspreparat av typen pulmektomi, lobektomi och segmentresektion. 

Preparatet bör inkomma färskt och intakt till patologavdelning 

utan dröjsmål vid transport. 

Detta förfarande förutsätter att inte kirurgen tidigare snittat i preparatet.

PM FÖR UTSKÄRNING AV LUNGCANCER
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4. Lymfkörtlar
Samtliga bronkopulmonella (hilära, interlobära, lobära, segmentella och subsegmentella) körtlar som fram-
dissekeras i preparatet samt av kirurgen separat fraktionerade från mediastinum. Särskilt betonas vikten av 
att leta djupt om RR i bronk där sannolikt körtlar av sentinel karaktär är lokaliserade. Större körtlar bäddas 
individuellt efter delning i 2 mm skivor tvärt mot körtelns längdaxel. Snittning i tre nivåer. Immunhis-
tokemisk färgning för detektion av små metastaser bör övervägas och rekommenderas för närvarande av 
europeiska thoraxkirurger. Antal tillvaratagna lymfkörtlar dokumenteras.
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BILAGA III

PM FÖR HISTOPATOLOGISK RAPPORTERING VID RESEKTION 
AV LUNGCANCER

Typ av preparat

Lateralitet

Preparatets totalvikt och storlek (tre dimensioner)

Tumör
Lokalisation
Histologisk typ
Histologisk malignitetsgrad (ADCA och skivepitelcancer)
Storlek (största diameter)

Största linjära mått invasiv cancer särredovisas vid adenocarcinom av blandad typ
Relation till pleura med angivelse av eventuell infi ltration
Bronkrelation med eventuellt engagemang av huvudbronk, stambronk, segmentbronk
Venös infi ltration
Arteriell infi ltration
Lymfatisk infi ltration
Överväxt på bröstkorgsvägg, diafragma eller mediastinala strukturer
In loco radikalitet med avstånd till: 

Resektionsrand i bronk
Annan kirurgisk resektionsrand

Övriga karakteristika för närvarande inte evidence based
Infi ltrationsmönstrets aggressivitet
Infl ammatoriskt värdsvar
Mitosfrekvens
Nekros
Perineural växt 

Intrapulmonella metastaser
Lobär lokalisation

Synkrona primärtumörer

Övrig lungvävnad 
Tumör associerad atelektas eller obstruktiv pneumoni perifert eller omfattande hela lungan
Precursorlesioner som atypisk adenomatös hyperplasi, tumorlets, skivepiteldysplasi/CIS.
Risklesioner som rökrelaterad lungpatologi (emfysem, bronkiolit, RBILD, antrakos och Langer-
hans cell histiocytos), fi broserande alveolit, asbestos och diffus neuroendokrin cell hyperplasi

Pleura med pleurit, fi bros, adherenser plaques

Lymfkörtelstatus
Lokalisation
Antal med metastaser
Antal totalt
Största metastasmått
Eventuell extraglandulär växt
In-loco radikalitet

In situ-komponent avseende utbredning och förhållande till bronkiell resektionsrand

»
»
»
»

*
*
*
*

•
*
*
*
*
*
*
*

•
•

*
•
•
•
•
•

»
*

»
»

*
*
*

»
»

*
*
*
*
*
*

»
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Resultat av specialundersökningar
Histokemi
Immunhistokemi

Primaritetsmarkörer vid ADCA och storcellig cancer
Malignitetsgradering vid NE tumörer
Immunfenotypning som stöd vid oklar typdiagnos
Prognostisk och prediktiv testning inkluderande molekylärdiagnostik enligt särskild förfrågan

PAD 
Operationstyp 
Lokalisation
Histologisk typ och grad enligt WHO 2004 
Lokal radikalitet
pTNM

»
*
*

•
•
•
•

»
*
*
*
*
*
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Patients enrollment (Unit of Thoracic Surgery and Unit of Lung Medicine: responsible Per Bergman, 
Lotta Orre, Hirsh Koyi, Eva Branden).

1. Responsible surgeon/physician enrolls patients before surgery and submits informed consent to be
 signed 

Resection of primary tumor (Unit of Thoracic Surgery: responsible Per Bergman, Lotta Orre)

1. Responsible surgeon performs lung resection. 

2. A nurse (Karin Glenn) is responsible for Biobank samples. The entire surgical specimen of the
 primary tumor is placed in a plastic bag and then in ice. 

3. Responsible BMA from KBC (Brigitta Sundelin) is contacted in due course and delivers the speci-
 men from Thorax Surgery to the Pathology Unit. Mediastinal lymph nodes can be sent to Patho-
 logy with a subsequent deliver. 

Specimen handling at Pathology (Responsible Göran Elmberger)

1. The specimen is incised and grossly evaluated. 

2. Incision and sampling of tumor should avoid compromising pleural and bronkial margin. Necrotic
 and hemorrhagic areas should be avoided.

3. Tumor sampling for Proteomics Analysis

 a) A biopsy from a region grossly representative of the tumor is taken (if possible 1 cm3; not more
  than 20 % of tumor volume; no biopsy is taken from tumors with a diameter < 1.5 cm).

 b) A control tumor slice is taken from the juxtaposed tumor. This slice is labeled BBT (Biobank 
  tumor), fi xed in formalin and processed together with the rest of the specimen. Paraffi n block and
  slides are stored as part of the clinical case at the Department of Pathology. At microscopic exami-
  nation, it will give an idea on the quality of the material sent to proteomics lab. 

 c) An extra biopsy from normal lung tissue is taken (3 cm3). A control slice is taken from the juxta-
  posed normal tissue. This slice is labeled BBN (Biobank normal), fi xed in formalin and processed
  together with the rest of the specimen.

 d) Biopsies from tumor and normal tissue taken for proteomics analysis must be placed in PBS +
  Protease inhibitor. 

 e) For optimal proteomics analyses, time from surgical resection till samples are placed in the proper
  buffer should not be longer than 1 hour.

4. Tumor sampling for Biobanking

 a) If  feasible additional material will be separately taken, snap-frozen and saved in Karolin-
  ska Uni versitetssjukhuset Biobank according to general banking procedures. Tumor tis
  sue and normal lung tissue frozen separately (if possible 1 cm3; not more than 20 % of 
  tumor volume; no biopsy is taken from tumors with diameter of < 1.5 cm).

 b) The BMA at the Pathology Unit registers all data concerning the patient in a Biobank folder -
  using the code of the Thorax tumors group and releases a Biobank patient ID (see attach-
  ment 1).

5. The rest of the material follows routine pathological analysis.  

BILAGA IV

PM FÖR BIOBANK - KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL 

Standard Operating Procedure for Biobanking of fresh lung cancer samples
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RIKTLINJER FÖR DT-KONTROLLER AV NODULI

Riktlinjer för DT-kontroller av noduli  
(avser nyupptäckta icke förkalkade noduli hos patienter 35 år): 

Storlek (mm)* Lågriskpatient§ Högriskpatient#

4 Ingen uppföljning behövs 
DT efter 12 månader; om 

oförändrat ingen ytterligare 
kontroll†

>4-6
Ny DT efter 12 månader; om 

oförändrat behövs ingen 
ytterligare uppföljning†

DT efter 6-12 månader, sedan 
efter 18-24 månader om 

oförändrad†

>6-8
Ny DT efter 6-12 månader, sedan 

efter 18-24 månader om 
oförändrad

Ny DT efter 3-6 månader, sedan 
efter 9-12 och 18-24 månader om 

oförändrad

>8

Diagnostisk DT thorax och övre 
buk alternativt PETCT och/ eller 
biopsi. Uppföljande DT efter 3, 9 

och 24 månader 

Samma som för lågriskpatient 

*Längd + bredd ÷2 
§Aldrig rökare, inga andra riskfaktorer 
#Rökning eller andra riskfaktorer i anamnesen 
†Icke solid (ground glass) eller delvis solid förtätning kan behöva längre uppföljning för att 
utesluta adenocarcinom 

LUNGONKOLOGI
Nodulära lungförändringar funna som bifynd vid CT 2(2)

Lung Allergikliniken 
REVIDERAT 070315 

Ansvarig för vårdprogrammet: 
Karl-Gustav Kölbeck 
Sven Nyrén

Fastställt  Olof Andersson, VC 

BILAGA V
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Pleuralt mesoteliom

T1 

T1a:  Tumör begränsad till ipsilaterala parietala pleuran, inkl. den mediastinala och diafragmala. Inget
 engagemang av den viscerala pleuran.

T1b:  Tumör involverande den ipsilaterala parietala pleuran, inkl. den mediastinala och diafragmala.
 Enstaka små tumörfoki på den viscerala pleuran.

T2 Tumör involverande den ipsilaterala pleuran (parietala, mediastinala, diafragmala och viscerala)
 med åtminstone en av följande:

 • Överväxt i diafragma

 • Konfl uerande visceral pleural tumör (inkl. fi ssuren) eller inväxt i underliggande lunga

T3  (”Lokalt avancerad men potentiellt resekabel”)

 Tumör involverande den ipsilaterala pleuran (parietala, mediastinala, diafragmala och viscerala)
 med åtminstone en av följande:

• Inväxt i fascia thoracis

• Inväxt i mediastinalt fett

• Solitärt fokus som växer in i de mjuka vävnaderna i bröstväggen

• inväxt i perikardiet men inte genombrott

T4  Tumör involverande den ipsilaterala pleuran (parietala, mediastinala, diafragmala och viscerala) 
 med åtminstone en av följande:

• Diffus inväxt i bröstväggen med eller utan revbensdestruktion

• Direkt genomväxt av diafragma in i peritoneum

• Direkt överväxt till kontralaterala pleuran

• Direkt överväxt in i något mediastinalt organ

• Direkt överväxt in i ryggraden

N och M: Som för lungcancer.

TNM-KLASSIFIKATION OCH STADIEINDELNING

BILAGA VI
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RANDOMISERADE STUDIER VID ICKE SMÅCELLIG LUNGCANCER

BILAGA VII
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BILAGA VIII

SMÄRTKLINISK KONSULTVERKSAMHET

Sedan 1976 har ett samarbete byggts upp mellan 
den onkologiska konsultverksamheten och den 
smärtklin iska verksamheten, utgående från högspe-
cialiserad anestesiologisk smärtverksamhet vid akut-
sjukhusen. 
Socialstyrelsen har i sin rapport om behandling av 
långvarig smärta (SoS-rapport 1994:4) specifi kt 
påtalat att man vid behandling av smärta vid tu-
mörsjukdom måste ha ett etablerat kontaktnät med 
smärtspecialister inom anestesi. Motsvarande på-
pekas även i ”Fokusrapport – Smärta” (Stockholms 
Läns Landsting 2006). Kontakt med anestesiologiskt 
specialiserad smärtverksamhet bör övervägas tidigt 
vid sviktande effekt av smärtbehandlingen vid tu-
mörrelaterad smärta.  
Den intratekala smärtbehandlingen är ett exempel
på en avancerad smärtbehandlingsmetod för denna 
patientgrupp som för sitt genomförande kräver så-
väl kompetens knuten till akutsjukhusens högspe-
cialiserade smärtvård som hemsjukvårdens resurser. 
Ett välfungerande samarbete med rutiner för upp-
följning och kunskapsöverföring mellan samtliga 
aktörer i vårdkedjan kring dessa patienter krävs för 
optimalt utnyttjande av dessa metoder.  
Exempel på indikationerna för spinal smärtbehand-
ling vid tumörrelaterad smärta är:
• smärta med bristande känslighet för systemisk 

analgetikabehandling trots optimal dosering och 
administrationsväg. 

• kvarstående, inte behandlingsbara, opioidbiverk-
ningar vid systemisk behandling.

Erfarenhet av ovanstående metodik vid landstingets 
olika organisationer för smärtklinisk  konsultverk-
samhet fi nns för långvarig terapi (över 1 år), med 
goda   resultat.
Den smärtkliniska konsultverksamheten innefat-
tar utbildningsprogram visavi både läkare och sjuk-
sköterskor i hela vårdkedjan.

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Smärtsektionen, anestesikliniken
Tel 08-517 746 07
Fax 08-517 731 32
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Smärtsektionen, anestesikliniken
Tel 08-585 863 80/81
Fax 08-585 864 40
Danderyds sjukhus
Smärtsektionen, anestesikliniken
Tel 08-655 73 35
Fax 08-622 59 26
Capio S:t Görans sjukhus
Smärtsektionen, anestesikliniken
Tel 08-587 012 20
Fax 08-587 014 93
Södersjukhuset
Smärtsektionen, anestesikliniken
Tel 08-616 22 21
Fax 08-616 22 34
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BILAGA IX

REMISS TILL PALLIATIV 
VÅRDAVDELNING / HEMSJUKVÅRDSTEAM

Nedan följer information om vad som bör framgå av en remiss till en palliativ enhet/avancerad hemsjuk-
vård när en patient remitteras för palliativ vård.

• Diagnos

• Symtom

• Pågående behandlingar, syfte/mål samt ansvarsfördelning

• Vårdbehov, medicinskt och omvårdnadsmässigt

• Information om närstående och hemsituation  

• Har information givits till patient och närstående om att sjukdomen inte är botbar?

• Har patient och närstående själva önskat vård vid palliativ enhet/vård i hemmet?

• Har/behöver patienten kontakt med biståndsbedömare/hemtjänst?

• Har/behöver patienten kontakt med arbetsterapeut/dietist/kurator/sjukgymnast/annan?

• Har/behöver patienten hjälpmedel?

Vårdprogramgruppen för palliativ vård
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Stockholms stad

ASIH Långbro Park Avancerad hemsjukvård och Tel 08-578 355 00
  specialiserade slutenvårdsplatser Fax 08-578 355 06
Brommageriatriken AB 
 ASIH 1 Avancerad hemsjukvård Tel  08-687 51 80
   Fax  08-687 51 84

 ASIH 2 Avancerad hemsjukvård Tel  08-687 51 02
   Fax 08-687 51 05

 Avd 2 Geriatrisk avd med palliativa platser Tel 08-687 52 51
   Fax  08-687 52 01
Ersta Sjukhus, Hospicekliniken
 ASIH Avancerad hemsjukvård Tel 08-714 66 11 
   Fax 08-714 66 67

 Vårdavdelning* Specialiserade slutenvårdsplatser Tel 08-714 66 05
   Fax 08-714 66 67

Maria Regina Hospice* Specialiserade slutenvårdsplatser Tel  08-716 00 71
   Fax 08-718 19 70

StockholmsGeriatriken
 ASIH Avancerad hemsjukvård Tel 08-672 26 34
   Fax 08-672 19 73

Stockholms Sjukhem 
 ASIH Avancerad hemsjukvård Tel  08-617 12 91
   Fax 08-617 93 90

 Avd 3* Specialiserade slutenvårdsplatser Tel  08-617 12 30
   Fax 08-617 93 30

 Avd 4* Specialiserade slutenvårdsplatser Tel 08-617 12 40
   Fax 08-617 93 90

Capio Geriatrik 
 Palliativa enheten  Avancerad hemsjukvård och Tel 08-686 56 60
 Avd 60/ASIH specialiserade slutenvårdsplatser Fax  08-686 50 19

Vidarkliniken
 Avd 2* Specialiserade slutenvårdsplatser Tel 08-551 509 20
   Fax 08-551 509 21 

SPECIALISERADE PALLIATIVA ENHETER OCH ENHETER MED 
PALLIATIVA PLATSER I STOCKHOLM-GOTLANDREGIONEN

BILAGA X

* Tar emot patienter från hela Stockholms län
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Norra länsdelen

ASIH Nordväst
 ASIH Järfälla/Upplands Bro Avancerad hemsjukvård Tel 08-587 327 70
   Fax 08-580 257 49

 ASIH Solna/Sundbyberg Avancerad hemsjukvård Tel 08-730 56 80 
   Fax 08-730 55 66

 ASIH Vårdavdelning Specialiserade slutenvårdsplatser Tel  08-587 320 79 
   Fax 08-580 196 05

Lidingö Hospice Specialiserade slutenvårdsplatser Tel 08-731 36 94
  (Remissbedömning av biståndsbedömare) Fax 08-731 48 75

Löwet Närvård AB
 Väsby/Sigtuna ASIH Avancerad hemsjukvård Tel 08-586 210 35
   Fax 08-590 708 34
 
 Sollentuna ASIH Avancerad hemsjukvård Tel 08-586 210 80
   Fax 08-35 04 90

 Avd 61 Palliativ vård Specialiserade slutenvårdsplatser Tel 08-586 210 36
   Fax 08-587 330 58

Norrtälje sjukhus 
 Avd 1 Geriatrisk avd med palliativa platser Tel 0176-32 62 99
   Fax 0176-557 10

Förenade Care AB
 Roslagens ASIH/SIH Avancerad hemsjukvård Tel 0176-20 75 80 
   Fax 0176-20 75 89 

Palliativa vårdenheten Förenade Care AB 
 Byle Gård vårdavd Specialiserade slutenvårdsplatser Tel  08-514 440 00
   Fax  08-514 440 27

 ASIH Team Täby Avancerad hemsjukvård Tel  08-514 440 15
   Fax 08-514 440 28

 ASIH Team Österåker Avancerad hemsjukvård Tel  08-540 849 49
   Fax 08-540 849 40

 ASIH Team Lidingö Avancerad hemsjukvård Tel 08-731 74 90
   Fax 08-731 74 81

Ersta Sjukhus, Hospicekliniken* Se sidan 96
Maria Regina Hospice* Se sidan 96  
Stockholms Sjukhem* Se sidan 96
Vidarkliniken* Se sidan 96

* Tar emot patienter från hela Stockholms län

97



Södra länsdelen

ASIH Långbro Park Avancerad hemsjukvård och Tel 08-578 355 00
  specialiserade slutenvårdsplatser Fax 08-578 355 06

ASIH Nacka Avancerad hemsjukvård Tel 08-718 69 40
   Fax 08-718 63 77

Maria Regina Hospice* Specialiserade slutenvårdsplatser Tel  08-716 00 71
   Fax 08-718 19 70

Nackageriatriken AB   
 Palliativa enheten SAH Avancerad hemsjukvård Tel 08-718 65 27 
   Fax 08-718 65 10

 Palliativa enheten avd 52 Specialiserade slutenvårdsplatser Tel 08-718 61 52
   Fax 08-718 65 19

HandenGeriatriken
 Palliativa enheten, avd 2 Specialiserade slutenvårdsplatser Tel 08-606 10 91
 ASIH Haninge/Tyresö Avancerad hemsjukvård Fax 08-606 11 70

Nynäs vård AB 
 ASIH Avancerad hemsjukvård Tel 08-520 719 08
   Fax 08-520 719 23

 Geriatrisk vårdavdelning Geriatrisk avd med palliativa platser Tel 08-520 718 03
   Fax 08-520 719 47 

Södertälje sjukhus, Geriatriska kliniken, Palliativa enheten
 ASIH Palliativa Avancerad hemsjukvård Tel  08-550 247 89
   Fax 08-550 247 90

 Palliativ vårdavdelning  Specialiserade slutenvårdsplatser Tel 08-550 243 43
   Fax 08-550 243 59

Ersta Sjukhus, Hospicekliniken* Se sidan 96
Stockholms Sjukhem* Se sidan 96
Vidarkliniken* Se sidan 96

Gotland

Visby lasarett
 Onkologisk avdelning Specialiserade slutenvårdsplatser Tel 0498-26 81 60
   Fax 0498-26 80 56

 ASIH Avancerad hemsjukvård Tel 0498-26 81 60 
   Fax 0498-26 80 56

* Tar emot patienter från hela Stockholms län
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BILAGA XI

ONKOLOGISK KONSULTVERKSAMHET

Konsultverksamheten vid Onkologiska kliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset, består av multi-
professionella team med läkare, sjuksköterska, sjuk-
gymnast, dietist samt kurator med lång erfarenhet 
samt specialistkunskap inom onkologi.  Teamen ar-
betar utifrån Eugeniahemmet i Solna och har sina 
medarbetare i klinisk tjänstgöring på onkologklini-
ken vid Radiumhemmet, onkologmottagningarna 
vid Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset.
Den onkologiska konsultverksamheten fungerar 
som en bro mellan den specialiserade vården och 
närsjukvården. Verksamheten riktar sitt arbete till 
personal som möter cancerpatienter utanför akut-
sjukhuset och arbetar genom att ge stöd och kun-
skap. Genom regelbundna möten med närsjukvår-
den och lättillgänglighet för telefonkonsultationer 
förs en dialog och ger utrymme för diskussion om 
remissförfarande, utredning, behandling, omvård-
nad och psykosociala frågor. Detta så att både nya 
rön inom onkologin uppdateras och att specifi k 
patientrelaterad information förmedlas till närsjuk-
vården. Vid behov kan även hembesök göras, då 
alltid tillsammans med berörd personal. Kunskaps-
förmedling sker också via en omfattande utbild-
ningsverksamhet.
Verksamhetens mål är att möjliggöra ett gott onkolo-
giskt omhändertagande av patienter som utreds och 
vårdas utanför akutsjukhuset, det vill säga inom de 
avancerade hemsjukvårdsteamen, palliativa enheter, 
geriatriska avdelningar, kommunens äldreboenden och 
primärvården. 

Konsultverksamheten skall fungera som en rådgi-
vande och utbildande verksamhet gentemot när-
sjukvård, särskilt mot de vårdenheter där vårdperso-
nal möter onkologklinikens cancerpatienter. 
Genom att:
• fungera som onkologiska klinikens länk till
 närsjukvården
• förmedla expertkunskap och erfarenhet
• erbjuda utbildning
• vara diskussionspartner
• ge möjlighet till att refl ektera bland annat om
 etiska frågor, arbetssätt och samarbete kring
 onkologiska patienter.
Onkologkonsulterna tar inte över behandlings- el-
ler vårdansvar utan ger möjlighet till diskussion om 
vård och behandlingsfrågor med eller utan remiss.
Konsultverksamhetens arbetssätt bygger på konti-
nuitet, lättillgänglighet och delaktighet av berörd 
personal.

Adresser och telefonnummer
Konsultverksamheten, Onkologiska kliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset
Tel 08-517 748 47
Tel 08-616 44 73
Fax 08-517 729 24
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BILAGA XII

ENHETEN FÖR PSYKOSOCIAL ONKOLOGI 
OCH REHABILITERING - EPOR

Psykologiska och sociala aspekter på sjukdom och 
sjukvård uppmärksammas alltmer inom olika specia-
liteter. Här har cancersjukvården varit föregångare, 
mycket på grund av den starka kulturella och 
psykologiska laddning som cancersjukdomar har. 
Sålunda skapades  redan 1970 en enhet vid Radium-
hemmet, då kallad psykosomatiska avdelningen. 
Sedan verksamhetsområdet har breddats kallas en-
heten nu psykosociala enheten.Vid enheten fi nns 
psykiater, onkologer under vidareutbildning, psy-
kosociala sjuksköterskor, psykoterapeuter, kuratorer 
och sekreterare. Enheten har lokaler på Karolinska 
Universitetssjukhuset, Solna, Danderyds Sjukhus och 
Södersjukhuset och arbetar  mot den egna kliniken. På 
konsultbasis kan råd ges till personal som arbetar med 
cancerpatienter inom Stockholm-Gotlandregionen.  

Vi vill på olika sätt stödja sjukvårdspersonal att upp-
märksamma psykiska och sociala behov. Sjukvårds-
personalen på våra cancerenheter är ett stort stöd för 
patienter och närstående och utgör grunden för det 
psykosociala omhändertagandet. 

Psykosociala enheten arbetar med följande verksam-
hetsområden:

Samtalskontakter med cancerpatienter, med eller 
utan närstående. Patienter remitteras vanligen av 
läkare  eller sjuksköterska på grund av psykiska be-
svär eller andra problem under och efter behand-
ling. Patienterna kommer för samtalsterapi och 
eventuell medicinering.  

Rådgivning i ekonomiska och sociala frågor samt 
planering av rehabiliteringsinsatser.
Utbildning av medicine kandidater, sjuksköter-
skor  under vidareutbildning och läkare under 
specialist utbildning i psykosociala aspekter av can-
cersjukvård.

Utvecklingsarbete och forskning. Enheten bidrar 
med egna projekt rörande rehabilitering och livs-
kvalitet.  Enheten bistår också med psykosocial 
konsultation till andra grupper som vill starta ut-
vecklingsarbete. 

•

•

•

•

Onkologiskt RehabiliteringsCentrum tillkom 1998 
med ändamålsenliga lokaler för rehabilitering – till 
kropp och själ. Det är ett samarbetscentrum för 
psykosociala enhetens personal och sjukgymnaster, 
dietister m fl . 
Vid enheten kan erbjudas:

Gruppverksamhet för cancerpatienter och närstå-
ende. 
Kom-igång-programmet, närståendegrupper m m.
Enskilda stödkontakter för patienter, par eller barn-
familjer. 
Kostinformation och nutritionsbehandling. 
Sjukgymnastisk behandling, enskilt eller i grupp 
såväl på land som i varmvattenbassäng. 
Lymfödembehandling och akupunktur. 
Samarbete kring multiproblemsituationer. 

•

•
•

•
•

•
•

Adresser och telefonnummer
Tf enhetschef Eleonor Uddbom
EPOR
Radiumhemmet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76  STOCKHOLM
Tel 08-517 741 07
Fax 08-517 746 50
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CANCERUPPLYSNINGEN

Behovet av och kraven på information och rådgiv-
ning till patienter, deras närstående och allmänhe-
ten i frågor som rör cancer, cancersjukdomar och 
dess behandling ökar allt mer. Som komplement 
till sjukvården fi nns sedan 1981 på Radiumhemmet,  
möjlighet att via telefon ge denna service. Under 
senare år har verksamheten utökats med frågelåda via
e-post och ett informationscenter i Radiumhemmets 
stora entréhall. 
Vår målsättning är att: 
• öka patientens förutsättning att kunna delta i be-

slut om vård och behandling
• öka anhörigas förutsättningar att bli delaktiga i 

vården av de närstående 
• stödja och inspirera vårdpersonalens arbete med 

patientinformation
• öka den allmänna förståelsen och kunskapen om 

cancer och cancersjukdomar
Patienter och närstående kan besöka Radiumhem-
mets Cancerupplysning och här kan de i lugn och 
ro läsa informationsbroschyrer, annan litteratur och

vetenskapliga artiklar eller få hjälp med att söka in-
formation på Internet. De kan också, om så önskas, 
få tala enskilt med en sjuksköterska, erfaren inom 
onkologisk vård. Hit kan vårdpersonal hänvisa 
patienter och närstående som har frågor och funde-
ringar som rör cancer. 

CANCERFONDEN

Cancerfondens informations- och stödlinje är be-
mannad av legitimerad vårdpersonal med erfarenhet 
av cancervård. Hit kan du vända dig om du har frågor 
och funderingar om cancer, vill ha stöd eller skriftlig 
information.

Telefonnummer 
020-222 111   informations- och stödlinje
08-677 10 00   växel
Telefontider:  måndag-fredag  kl 09.00–16.30

Internet
E-post:   infostodlinjen@cancerfonden.se
Hemsida:  www.cancerfonden.se   

Besöksadress
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 
Radiumhemmets stora entréhall
Öppettider:  måndag till torsdag kl 09.00–15.00

BILAGA XIII

Internet
E-post:   cancerinfo@karolinska.se
Hemsida:  www.karolinska.se
  www.rahfo.se

Telefonnummer
08-517 766 00
Telefontider:  måndag till fredag kl 09.30–12.00
  samt kl 13.00–15.00
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BILAGA XIV

Vem är skyldig lämna canceranmälan?
Sverige har ett nationellt täckande register över can-
cerinsjuknande sedan 1958.
Enligt hälsodataregisterlagen (2001:709) och före-    
skriften "Ändring i föreskrifterna och allmänna 
råden (SOSFS 2003:13) om uppgiftsskyldighet till 
Cancerregistret vid Socialstyrelsen" (SOSFS 2006:15 
(M)) skall alla nyupptäckta fall av cancer anmälas 
av både kliniker och patolog/cytolog. Sedan 1976 
kodas och registreras dessa anmälda fall för Stock-
holm-Gotlandregionen vid Onkologiskt Centrum, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Årligen 
sänds sedan uppgifter till nationella cancerregistret på 
Socialstyrelsen.
Alla läkare, som genom klinisk undersökning och 
provtagning medverkat till att en cancerdiagnos 
ställts skall snarast göra canceranmälan. När till 
exempel punktion vidtagits av en knuta i bröst el-
ler cellprov på livmodertappen tagits och undersök-
ningen visat cancer in situ eller invasiv cancer, skall 
den läkare som remitterat till provtagningen, och 
således medverkat till att diagnosen ställts, göra can-
ceranmälan.
Även kliniska cancerdiagnoser som inte grundar sig 
på vävnadsprov ska canceranmälas. 
Är remitterande läkare ledig eller har avslutat sin 
tjänstgöring skall den läkare, vilken har att ta ställ-
ning till provsvaret, även ansvara för att canceran-
mälan blir gjord. Även nyupptäckta fall av cancer, 
som ej leder till behandling, omfattas av anmäl-
ningsplikt.

Hur gör man canceranmälan?
Anmälan görs på särskild blankett "Canceranmä-
lan" eller via anmälan till kvalitetsregister. 
Blanketter fi nns tillgängliga på Onkologiskt Cen-
trums hemsida www.karolinska.se/oc samt på Soci-
alstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se, under 
"blanketter". 
Anmälan från ansvarig patolog/cytolog bör göras 
genom att en kopia av det diagnostiska utlåtandet 
skickas till Onkologiskt Centrum. 

Vilka sjukdomar omfattas av anmälningsplik-
ten?
Alla maligna tumörer, maligna sjukdomar i blodbil-
dande organ, vissa s k precancerösa tillstånd samt ett 
antal ej säkert maligna tumörsjukdomar eller tumör-
liknande tillstånd, vilka specifi cerats i föreskriften.
Lista fi nns på Socialstyrelsens hemsida www.social-
styrelsen.se/sosfs/2003-13. Tumörutbredning enligt 
TNM eller FIGO (gynekologiska tumörer) ska om 
möjligt anges. 

Adress och telefonnummer
Regionala cancerregistret
Onkologiskt Centrum, S3:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76  STOCKHOLM
Tel 08-517 756 01, 517 750 06
Fax 08-34 86 40
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