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Introduktion
Tack vare modern, intensiv behandling botas idag 75–80 % av barn
och ungdomar med cancer. Andelen botade barn har ökat successivt under årens lopp och av denna anledning ökar också ständigt
antalet unga vuxna som har haft cancer tidigare i sitt liv. Syftet med
denna skrift är att öka förståelsen kring, och kunskapen om, vilka
komplikationer denna behandling kan leda till.
Vi räknar idag, 2006, med att knappt en på 700 vuxna mellan 25–35
års ålder är en före detta barncancerpatient. Vi vet också att mer än
2/3 av dem som behandlats har någon form av sen komplikation,
och att hos hälften av dessa är problemen betydande. Att åstadkomma bot från sjukdomen och samtidigt minska graden av
komplikationer är en av barnonkologins stora utmaningar idag.
I Sverige insjuknar varje år cirka 300 barn och ungdomar i cancer.
Av dessa får 1/3 olika former av leukemier, knappt 1/3 hjärntumörer och drygt 1/3 olika former av så kallade solida tumörer, det vill
säga en tumör som sitter i något organ i kroppen. Behandlingen
sker utifrån nationella och internationella protokoll vilket innebär att man får samma behandling oavsett var i landet man bor.
Genom arbete inom våra olika nationella arbetsgrupper det vill säga
Svenska Barnleukemigruppen (SBLG), Vårdplaneringsgruppen för
Solida Tumörer hos Barn (VSTB), Vårdplaneringsgruppen för CNS
Tumörer hos Barn (VCTB) och Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer (SALUB) likriktas behandling och
uppföljning. På samma sätt verkar sjuksköterskor och barnsköterskor
för att nationella riktlinjer kring omvårdnad skapas. Ett lokalt nätverk
för patient och familj, bestående av kurator, psykolog, lekterapi, skola,
sjukgymnastik med mera, byggs från början upp på vart och ett av
våra sex barncancercentra.
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Under årens lopp har behandlingen utvecklats, men grundpelarna
medicinsk behandling med cytostatika, strålbehandling och kirurgi
kvarstår. För de ﬂesta cancersjukdomar är behandlingen fortfarande
inte så speciﬁk att den endast angriper cancercellerna, varför frisk
vävnad också kan drabbas, med risk för olika komplikationer. Vissa
av dessa komplikationer är av övergående natur medan andra kan
bli bestående. Med ökande tid efter given behandling övergår
uppföljningen, från att gälla grundsjukdomen, mer och mer till att
koncentrera sig på dessa sena komplikationer.
Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer
(SALUB) verkar sedan 2001 med att sammanställa uppföljningsrekommendationer baserat på vilken behandling för barncancer
som givits och vilken sjukdom som behandlats. I samarbete med
Svenska Barnradioterapigruppen och Svenska neuropsykologer
verksamma på respektive centrum har dessa två informationsskrifter
tagits fram på initiativ av Barncancerfonden. Barn som har behandlats för cancer och deras föräldrar, samt andra berörda i samhället,
kan i dessa skrifter få ytterligare information utöver den som ges
på respektive centrum. I takt med stigande ålder övergår mer och
mer av ansvaret för denna uppföljning till individen själv. Vi hoppas
att skrifterna kan vara behjälpliga även för detta ändamål. Denna,
den första skriften, är bredare och mer allmän och kan vara mer
eller mindre aktuell för de flesta. Den andra skriften behandlar
de neuropsykologiska komplikationer som huvudsakligen är
aktuella för en del av de barn som behandlats för tumör i hjärnan
eller mycket närliggande organ.

mars 2006 							
SALUB 							
Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer
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S ena komplikationer efter barncancersjukdom

Med sena komplikationer, seneffekter (late effects, long term
effects) menar man de mer eller mindre kroniska förändringar som
kvarstår sedan den mest intensiva behandlingen är avslutad. Oftast
blir dessa effekter tydliga först vid en tid då de största riskerna för
återfall av cancersjukdomen är över. De sena komplikationerna är
därför något man kan tvingas acceptera för att bli botad från cancer.
Sena komplikationer kan debutera redan under behandlingsperioden och bli bestående, i andra fall ger de initialt inga symptom och
kan inte upptäckas förrän i vuxen ålder.
Efter de stora framgångarna under 70 - och 80 -talet i behandlingen
av barncancer har man noterat ﬂer och ﬂer sena komplikationer,
som sjukdomen, tillsammans med olika kombinationer av 		
kirurgi, strålning och cytostatikabehandling, gett upphov till.
En del komplikationer är av allvarlig natur, medan andra kan vara
rent kosmetiska. Ibland kan det vara svårt att bedöma hur stor
betydelse behandlingens olika delar har i relation till sjukdomen
för de besvär som så småningom kan uppkomma.
Idag botas över 75 % av alla barn med cancer men skillnaden mellan
olika sjukdomar är fortfarande stor. Förbättringen har åstadkommits genom mer intensiv behandling men också genom en mer
differentierad och individualiserad behandling.
De ﬂesta behandlingsmetoder vid cancerbehandling inriktar sig
på att hämma celldelning eller inducera programmerad celldöd
(apoptos) i snabbt växande celler. Den fundamentala skillnaden
mellan barn och vuxna är att barn har en generell och åldersberoende snabb celldelningshastighet. Det kommer därför hos barn att
ﬁnnas ﬂer vävnader som löper risk att påverkas och/eller skadas av
sådan behandling. Dessutom kommer barn som botats från cancer
i regel att leva avsevärt längre efter avslutad behandling än vuxna
i motsvarande situation. Sena komplikationer kommer därför att
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både ha längre tid på sig att utvecklas och, när de uppkommer, ge
symptom under längre tid.
År 2006 är närmare 1 av 700 individer mellan 25 och 35 år botade
från en cancersjukdom i barnaåren och antalet ökar hela tiden beroende på att allt ﬂer botas och att nya årskullar hela tiden tillkommer.
Utan bot uppstår inga problem med sena komplikationer av behandlingen. I det enskilda fallet kommer man därför även fortsättningsvis ofta att med öppna ögon välja en behandling med risk för
sena komplikationer när inga andra bra alternativ ﬁnns att tillgå.
Att erbjuda uppföljning, behandling och stöd till dessa barn och
unga vuxna är, och kommer att vara, en viktig och växande uppgift
för sjukvården.
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S ena komplikationer i olika organsystem

De olika effekter som observeras kan i stort hänföras till någon av
följande grupper:
• Effekter på det endokrina/hormonella systemet			
• Effekter på äggstockar, testiklar och fertilitet			
• Effekter på inlärning, hörsel och syn				
				
• Effekter på muskler, skelett och leder
					
• Effekter på hjärta och kärl
						
• Effekter på njurar
				
• Effekter på tänder och spottkörtlar 				
• Risk för cancersjukdomar senare i livet 			
• Psykosociala effekter			

• Neuropsykologiska effekter – behandlas i skriften om Kognitiva
och psyko- sociala sena komplikationer (aktuellt huvudsakligen för
barn med tumörer i hjärna eller närliggande organ).
endokrina effekter

Strålning mot endokrina organ, det vill säga de organ som bildar
hormoner av olika slag, innebär en risk för att hormonbildningen
störs omedelbart eller efter en tid. Strålbehandling mot hjärnan är
den vanligaste orsaken till endokrina symptom, eftersom hypofyshypothalamusområdet, som är en viktig del i regleringen av 		
hormonbildningen, då ofta får ansenliga stråldoser. Man ser oftast
först en tillväxthormonbrist (GH-brist, Growth Hormone). Från
doser omkring 15 Gray (Gy) kan GH-brist uppträda, från 20 Gy är
den inte ovanlig. Vid doser omkring 30 Gy uppstår nästan alltid en
brist som kan påvisas med tester efter några år.
En GH brist medför oftast en nedsatt längdtillväxt och kan också
i viss utsträckning påverka ämnesomsättningen. Med god klinisk
uppföljning diagnostiseras GH brist i tid för att insatt behandling
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med tillväxthormon ska kunna förhindra merparten av de långsiktiga komplikationerna. Det ﬁnns idag inga belägg för att 		
tillväxthormonbehandling skulle öka risken för återfall av 		
grundsjukdomen.
Behandling av tillväxthormonbrist sker med dagliga injektioner av
tillväxthormon under huden (subkutant) på samma sätt som barn med
diabetes injicerar insulin. Behandlingen genomförs tills tillväxten är
avslutad och fortsätter sedan med lägre doser i vuxen ålder.
Vid högre stråldoser ökar risken för brist av ﬂera av hypofysens
funktioner. Dessa brister omfattar i första hand de hormoner som
får sköldkörteln, binjurebarken och könskörtlarna att fungera
normalt och bilda de hormoner de ska. Alla dessa brister kan
behandlas med hormontillförsel, vanligen i form av tabletter.
Efter operationer där man varit tvungen att skära av förbindelsen
mellan hypothalamus och hypofys behöver man omedelbart sätta in
behandling med ﬂera hormoner.
Vid strålbehandling av andra regioner än hjärnan löper sköldkörteln
och äggstockar/testiklar störst risk att skadas med underfunktion av
sköldkörteln respektive infertilitet (se nedan) som följd. Sköldkörteln
kan skadas på grund av sin strålkänslighet även när den bara ligger
i kanten av strålområdet till exempel vid strålning mot skallen och
ryggradens övre del eller vid strålning mot halskörtlar, vid till exempel
Hodgkins lymfom. Eftersom symptomen vid underfunktion kan vara
svåra att känna igen är det viktigt att kontrollera sköldkörtelfunktion
med jämna mellanrum hos dem som har fått sådan behandling.
Helkroppsbestrålning inför benmärgstransplantation är ett 		
specialfall där hormonella bortfallsymtom uppkommer med tiden,
mer eller mindre ofta beroende på om stråldosen givits vid en eller
ﬂera behandlingar.

10
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Vid enbart cytostatikabehandling är det ovanligt att hormonella
bristsymptom uppstår. Höga doser alkylerande cytostatika 		
(till exempel cyklofosfamid, ifosfamid och busulfan) ger dock en
ökande infertilitetsrisk, även här mer uttalat hos pojkar (se nedan).
Puberteten med utveckling av till exempel behåring och sexuell
funktion är vanligen normal.
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E ffekter på fertilitet

Intensiv cytostatikabehandling, liksom strålbehandling mot
äggstockar och testiklar, ger ökad risk för infertilitet. Redan vid
doser under 10 Gy är risken för infertilitet hos pojkar stor. Högre
doser kan även påverka bildningen av könshormon. Äggstockarna
tål strålning bättre men det ﬁnns en ökad risk att komma tidigt
i klimakteriet. Vid 20 Gy anses risk för infertilitet föreligga.
Risken för infertilitet förefaller mycket olika för olika droger. Den
största risken verkar vara relaterad till behandling med höga ackumulerade doser av alkylerande (se ovan) cytostatika. Eftersom många
olika kombinationer av cytostatikabehandling använts, har det varit
svårt att få objektiva mått på enskilda cytostatikas effekt på fertiliteten.
För att kunna ge dem som måste cytostatikabehandlas en så stor
chans som möjligt att i framtiden kunna bli föräldrar försöker
man så långt det är möjligt att frysa spermier från pojkar som är
könsmogna nog att bilda egna spermier. För ﬂickor som genomgått
puberteten försöker man ibland på motsvarande sätt genom operationer ta ut och frysa ägg eller ovarievävnad. Vid planerad strålning
mot bäckenet kan man genom en mindre operation ﬂytta äggstockarna utanför strålområdet. Forskning pågår för att utarbeta metoder för frysning av äggstock- och testikelceller från barn även före
puberteten men detta är ännu inte i praktiskt kliniskt bruk. Ibland
är det också så viktigt att snabbt komma igång med behandling av
själva cancersjukdomen att man tvingas prioritera detta framför att
försöka bevara möjligheten till fertilitet.
Epidemiologiska undersökningar av barn till föräldrar som
cytostatikabehandlats som barn, talar för att de föräldrar som
behåller sin fertilitet inte löper någon förhöjd risk att föda barn med
missbildningar eller utvecklingsstörning. Däremot kan risken för
missbildningar vara ökad om cytostatikabehandling kommit att ske
under tidig graviditet.

12
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E ffekter på inl ä rning , sy n och hörsel

Strålbehandling mot centrala nervsystemet (CNS) innebär alltid en
viss risk för påverkan av kognitiva funktioner såsom minne, snabb
uppfattningsförmåga, förmåga till koncentration och uppmärksamhet vilka är basala förutsättningar för inlärning. ( Detta behandlas
mer utförligt i kapitlet om neuropsykologiska effekter i skriften om
Kognitiva och psykosociala sena komplikationer). En nedsättning
av hastigheten med vilken man löser uppgifter eller utför saker,
liksom en ökad uttröttbarhet vid intellektuell ansträngning är inte
ovanligt. Allt detta kan visa sig i en liten, men dock klar, minskning
av intelligenskvoten med tiden. Detta betyder att individen fortsätter att lära sig saker och ting men inte riktigt i samma takt som
sina jämnåriga. Hur pass uttalade de här sena komplikationerna blir
är framför allt beroende av barnets ålder, det område i hjärnan som
strålbehandlas och stråldosen. Barn som är under tre år vid behandling löper vid ordinära stråldoser en mycket stor risk för påtagliga
skador. I 3–7 års intervallet avtar risken, för att därefter sjunka
ytterligare.
Det är vanligt att tumörer i hjärnan i sig, eller som en effekt av
operation, ger kvarstående restsymptom, till exempel svaghet
i ena kroppshalvan, balansstörning eller synfältsbortfall.
Strålbehandling mot ögat kan skada linsen som är mycket strålkänslig, redan doser på ett par Gy innebär en ökad risk för grå starr
(katarakt). Gråstarr kan idag relativt lätt korrigeras med ett mindre
operativt ingrepp.
Tumörer som växer i själva synnervsbanorna ger ofta en bestående
synnedsättning oavsett om strålbehandling givits eller inte.
Cisplatin ger nästan alltid en hörselnedsättning i diskant-		
området. I frånvaro av annan hörselskada är den dock av mycket
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liten praktisk betydelse i det dagliga livet. Skadan, som är bestående,
kommer redan i anslutning till behandling. Det är därför viktigt
att följa hörseln så att de som utvecklar en mer uttalad skada,
som även innefattar lägre frekvensområden av ljudet, kan byta till
alternativ behandling för att inte en praktiskt betydelsefull hörselskada ska uppstå.
Strålbehandling för tumörer i huvudregionen kan påverka hörseln.
Detta gäller särskilt i lillhjärnan, där kanten av strålfältet kan ligga
över hörselnerven. I dessa fall kan hörselnedsättning uppstå efter
ﬂera år.

E ffekter på muskler, skelett och leder

Effekter på de här organsystemen ses vanligen endast efter operation eller direkt strålbehandling. Små (unga) barn drabbas även i
detta sammanhang mer än äldre. Störst blir effekten om leder eller
tillväxtzoner måste bestrålas. Initialt kan stråleffekterna över lag
se mycket blygsamma ut. De kommer dock att accentueras under
tillväxtspurten i puberteten då den strålbehandlade delen av skelettet och muskulaturen inte kommer att kunna följa med i tillväxten.
Detta kan leda till asymmetrier. Bristande tillväxt av ansiktsskelettet kan orsaka både kosmetiska och funktionella besvär. En del av
dessa problem kan i varierande grad korrigeras med plastik- och
ortopedkirurgiska ingrepp.

E ffekter på k ä rl och hjä rta

Den största betydelsen för hjärtpåverkan har cytostatika ur anthra
cyklingruppen. Av dessa är doxorubicin och daunorubicin de
vanligast förekommande. Det är ovanligt med långsiktiga besvär
som blir av praktisk betydelse hos de som fått lägre totala doser än
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250 mg/m 2. Om man fått annan behandling, med till exempel

strålbehandling mot hjärtat eller om en hjärtsjukdom av annat slag
föreligger, kan besvär uppkomma vid lägre anthracyklindoser.
Strålbehandling kan i sig ge upphov till sena komplikationer på
hjärta och kärl. Man har sett en ökad risk för olika former av
kroniska hjärtsäcksinﬂammationer såväl som för kranskärlspåverkan och hjärtinfarkter. Risken för hjärtkomplikationer av
anthracykliner ökar om hjärtat fått en stråldos i samband med
strålbehandling av bröstkorgen.
Man måste komma ihåg att den som i barnaåren behandlats med
anthracyklinpreparat kan få hjärtproblem långt senare i livet vid
tillfällen av stor belastning på hjärta och cirkulation. Hjärtsvikt vid
graviditet har rapporterats i denna patientgrupp.
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E ffekter på njurar

Av störst praktisk betydelse är den bestående njurpåverkan som
kan ses efter behandling med framför allt ifosfamid och cisplatin.
Kontroller av njurfunktionen och blodtryck är ett förhållandevis
enkelt sätt att i tid notera en påverkad njurfunktion och om 		
möjligt avbryta behandlingen innan problem uppstår. Efter 		
avslutad behandling kan njurfunktionen förbättras något men
i enstaka fall kan den leda till bland annat njursvikt och försämrad
tillväxt. Kirurgi, det vill säga borttagande av en njure, brukar inte
leda till några framtida komplikationer så länge den kvarvarande
njure, är välfungerande. Strålbehandling mot njurar/urinvägar kan
också leda till sena komplikationer.

E ffekter på tä nder och spottkörtlar

Både cytostatika och strålning skadar tand- och rotanlagen. Hela
den akuta behandlingsproceduren med cytostatika som ger upphov
till aptitlöshet, ökad frekvens av inﬂammationer i mun och svalg
liksom generella infektioner med antibiotikabehandling och påverkan på bakterieﬂoran kan ge ökad karies. Senare års erfarenhet visar
dock att man med intensiv information och profylax mot karies till
stor del kan eliminera det problemet. Strålning mot mun och spottkörtlar ger en bestående sänkning av salivproduktionen. Frånsett
det subjektiva obehaget innebär även detta en ökad kariesrisk som
behöver följas upp.

Risk för cancersjukdomar senare i livet

Som grupp har individer behandlade för cancer som barn en något
ökad risk att senare i livet insjukna i en ny cancersjukdom. Risken
för varje enskild individ är dock överlag mycket liten. Det kan
ﬁnnas en medfödd benägenhet att utveckla tumörer, vilket visar
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sig ytterligare en gång i en ny tumör. Det kan även vara en effekt av
tidigare given strål- och/eller cytostatika behandling. Bägge dessa
behandlingar kan ge upphov till skador i friska cellers kromosomer
(DNA), vilket kan leda till tumöruppkomst.
Vissa behandlingsregimer har visat sig medföra så stora risk-		
ökningar att det kan ﬁnnas skäl för särskilda kontroller. Det gäller
till exempel vid Hodgkins lymfom där strålbehandling mot bröstkörtlarna kan medföra en ökad risk för bröstcancer.

P sy kosociala effekter

Vid diagnos förändras familjens hela livssituation. Att ha levt under
ett dödshot påverkar alla familjemedlemmar under oöverskådlig
tid. Det sjuka barnet förlorar sin autonomi och blir beroende av ﬂer
vuxna än föräldrarna, bland annat en mängd yrkesgrupper inom
vården. Den psykosociala omgivningen förändras. Tillvaron på
dagis och leken med jämnåriga får vissa restriktioner och det blir
ofta en märkbar skolfrånvaro för de större barnen.
Hur påverkas då psykosociala funktioner, till exempel självuppfattning, önskan om nära relationer, syn på livet, livsmål och
tillfredsställelse med livet? De långsiktiga psykosociala effekterna
av att ha haft barncancer har beskrivits i både positiva och negativa
termer, mycket beroende på graden av psykologisk anpassning till
kvarstående följder av sjukdom och behandling. Att handskas med
uppkomna komplikationer ter sig väldigt olika för olika individer,
också beroende på arten av komplikationen och var i livet man
beﬁnner sig. Det är ofta stor skillnad mellan att anpassa sig till ett
dolt resttillstånd jämfört med ett synligt. Trots att en förändrad
hormonproduktion kan te sig medicinskt allvarligare, kan en
individ ha svårare att anpassa sig till tunnhårighet eller synliga ärr
i huden. Trots att många tänker på infertilitet som ett av de mest
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genomgripande hindren för att förverkliga sina livsmål, behöver
det inte vara svårt att anpassa sig till för en individ som inte har en
aktuell barnönskan.
Förutom egna resurser för problemhantering, coping, spelar andra
saker roll för en lyckad anpassning till de nya livsvillkoren. Möjlig
heterna för anpassning ökar vid
1) egen förståelse av sjukdom och behandling,
2) kunskap om hur man genom hälsobefrämjande beteende minskar

riskerna för sent uppkommande komplikationer och

3) kunskap om vilka stödresurser som ﬁnns i samhället. 		

En organiserad överföring från barnsjukvård till en kunnig,
geograﬁskt och ekonomiskt tillgänglig, vuxenorienterad 		
hälso- och sjukvård kan också underlätta den psykologiska
anpassningen till livet efter behandling.

Barn går snabbt vidare i livet och, om de sena biverkningarna inte
är påtagliga, återgår de till ett vanligt liv. Flera studier och kliniska
iakttagelser visar att många ungdomar dock upplever sig annorlunda, de har fått en annan syn på vad som är svårt i livet och känner
sig mer mogna jämfört med jämnåriga och i många avseenden
uppfattas detta som en positiv skillnad.
Efter behandling för hjärntumörer är risken störst för psykosociala
svårigheter av olika svårighetsgrad. Det är oftast problem som är
sekundära till de komplikationer som diskuteras i skriften om
Kognitiva och psykosociala sena komplikationer.
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U ppgifter inför framtiden

De sena komplikationer vi idag ser är vanligen resultatet av hur
behandlingarna såg ut för 5–30 år sedan. De förändringar som
gjorts av behandlingsprotokollen, liksom den allt längre uppföljningstiden, ger oss ny information om risker och vinster med dagens
behandling. En av de viktigaste uppgifter barnonkologin nu står
inför är att ytterligare organisera de långsiktiga kontrollerna så
att erfarenheterna kan samlas och sammanställas vid barncancer
enheterna för vidare nationell och internationell bearbetning.
Det är därför av värde att tidigare patienter behåller en viss sjukvårdskontakt genom glesa kontroller eller genom att delta i enkäter
eller telefonintervjuer.
På så sätt kan hittills okända effekter snabbt upptäckas och tas om
hand. Samtidigt kan denna nyvunna kunskap vägas in vid utformningen av nya behandlingsscheman. Beroende på sjukdomarnas
allvarliga karaktär har man varit tvungen att skynda långsamt för att
inte öka risken för återfall. Sena komplikationer är numera ett viktigt
mått på behandlingsresultat för alla grupper som arbetar med nästa
generation av behandlingsprotokoll.
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Du håller nu i din hand en skrift i Barncancerfondens
serie med medicinska skrifter. Skrifterna är skrivna av
personer som i sitt arbete har erfarenheter av barncancer
och barncancervård på nära håll. Barncancerfonden ger
ut dessa skrifter för att stödja dem som drabbas och andra
berörda och för att sprida information om barncancer.
Barncancerfonden arbetar för att de barn som drabbas av
cancer ska botas, leva fullvärdiga liv efter behandlingen
och för att inga barn i framtiden ska bli sjuka i cancer.
Barncancerfonden är en ideell organisation som lever helt
på frivilliga bidrag från privatpersoner och företag.

Box 5408, 114 84 Stockholm (Banérgatan 16, Stockholm). Telefon: 08-584 209 00. Fax: 08-584 109 00
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