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Rapport från Tarmcancerdagen i Gävle, Folkets Hus  

26 mars 2019 

Mag- och tarmföreningen Gävleborg och ILCO Gävleborg arrangerade, 2019, 
Tarmcancerdag med intressanta föreläsare och många åhörare. 
Företagssponsorer, Cancerfonden och ABF bidrog ekonomisk för att göra 
Tarmcancerdagen till ett lyckat arrangemang 
Samtliga sponsorer uttryckte en stor uppskattning över att få delta och möta patienter 
samt visa upp sina produkter. 
Arrangemanget var uppskattat ca 105 besökare och samtliga uttryckte sitt stora Tack 
till oss och hoppas att vi skulle fortsätta med dessa dagar. 
 
Temat vid årets Tarmcancerdag var livskavlitet, funktion efter behandling av 
tarmcancer samt vid spridd tarmcancer. Dessutom presenterades leverkirurgi och hur 
långt man har kommit i behandling av metastaser i levern. 
Årets tarmcancerdag hade följande program. 

Mag- och Tarmföreningen Gävleborg och ILCO Gävleborg            16:30 – 16:40 
    
Maria Albertsson; Professor i Onkologi Linköping              16:40 – 17:20 
Talade om: Livskvalité vid behandling av spridd tarmcancer  
  
Information från sponsorer.               17:25 – 17:35 
 
Eva Angenete, Professor och Överläkare                                           17:35  – 18:20          
Sahlgrenska Universitetssjukhuset                   
Talade om: Funktion och livskvalitet efter behandling  
för tjock och ändtarmscancer 
 
Fika, kaffe/te och smörgås                18:20 – 18:50 
   
Magnus Rizell, Leverkirurg  Sahlgrenska                                             18:50 – 19:40                                    
Universitetssjukhuset, Göteborg    
Talade om: Leverkirurgi och behandling av  
levermetastaser från tarmcancer  
 
Maria Albertsson nämnde att cancer idag är en folksjukdom var tredje person 
kommer att drabbas av cancer. Tarmcancer är den näst vanliga bland kvinnor efter 
bröstcancer och bland män efter prostatacancer. Ca 6000 drabbas av tarmcancer 
och av dessa dör ca 1800. När tarmscreening införs kommer ca 300 liv att sparas/år. 
Behandlingsresultaten för tarmcancer blir allt bättre, fler överlever eftersom 
diagnostiken blir bättre även kirurgin, strålningen och den onkologiska behandlingen. 
Kan man bota en spridd Cancer? Ibland kan man det och detta förbättras vilket 
Magnus Rizell kommer att visa angående leverkirurgin. Det kräver då ofta 
omfattande behandling med cytostatika i omgångar, strålbehandlingar och flera 
operationer. Ofta leder det till att man får en ¨kronisk¨ sjukdom. 
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Behandlingsmål vid spridd (metastaserad tarmcancer). Ibland bot, men ofta ger det 
en förlängd överlevnad man strävar efter en förbättrad livskvalité genom 
symptomlindring ibland symptomfördröjning och tumörkrympning. 
Viktigt vid spridd cancer är psykologisk stöd hjälp med att hantera rädsla och ångest. 
Försöka få en så bra funktionell kropp, så normaliserad som möjlig funktion i organ, 
avveckla stomi om möjligt. 
 
 
 
 
Eva Angenete inledde sitt anförande med att försöka förklara hur kan man mäta 
Livskavlitet, inte helt lätt? Det är viktigt när man skickar ut enkäter till patienterna att 
låta patienten svara i lugn och ro alltid ha uppföljning under lång tid så att patienterna 
känner att någon bryr sig om svaren! Det finns ett antal enkäter som rör livskvalitets 
frågor, dessutom finns enkäter som rör tarmfunktionen såsom: 
Inkontinens 
– Gas 
– Avföring 
• Hög frekvens 
• Ofullständig tömning 
• Bråttom till toaletten 
En internationell studie med 1248 patienter som hade behandlats för ändtarmscancer 
kommer att publiceras snart, Evas grupp har varit ledare för denna studie. 
Frågan är: Hur är det med livskvaliteten och funktionen efter kirurgi för tjock- och 
ändtarmscancer? Den fysisk funktion, den social funktion Studier har visat att det 
sjunker mest första månaden, för att sedan förbättras efter 6 månader och i 
en del studier åter till baseline vid 12 månader. 
Viktiga faktorer är depression, påträngande tankar, känsla av sammanhang och 
tarm- och stomifunktion. 
Många faktorer som påverkar livskvaliteten efter behandling för tjock- och 
ändtarmscancer såsom: 
• Tarmfunktion 
• Urinfunktion 
• Sexuell funktion 
• Stomi 
• Smärta 
• Social struktur 
• Fatigue 
• Rädsla för återfall 
Symptomen består över tid, upp till 70% har påverkad funktion så som: 
– Trängningar till toalettbesök 
– Inkontinens 
– Tömningsbesvär 
Tarmfunktionsbesvär påverkar livskvalitet negativt. 
Stomifunktion, en dåligt fungerande stomi kan ha en negativ effekt på livskvalitet 
En välfungerande stomier påverkar sannolikt inte livskvaliteten negativt. 
Vad är dålig stomifunktion då? Vanliga sena komplikationer: 
• Stomibråck 
• Problem med bandagering 
• Läckage 



  

3 

 

• Trång stomi 
Fler faktorer som kan påverka livskvalitet exempelvis smärta. 
• Kronisk smärta i bäckenområdet 
– 21-31% efter ändtarmscancerbehandling 
– >3 år postoperativt 
– Mer vanligt efter ”rektumamputation” än andra ändtarmscanceroperationer 
– Mer vanligt hos kvinnor 
– Mer vanligt efter (kemo)radioterapi 
• Har en påverkan på livskvalitet 
 
Behandling för tjock- och ändtarmscancer påverkar livskvaliteten på lång sikt. 
Kroppsfunktioner och psykosociala faktorer samspelar och påverkar livskvaliteten 
Vi har mycket kvar att göra för att förbättra livet för alla som behandlas för tjock- och 
ändtarmscancer. 
 
Magnus Rizell talade om Leverkirurgi och behandling av levermetastaser från 
tarmcancer. Han fokuserade på följande. 

• När går det att bota? 
• Hur går det till att behandla levermetastaser? 
• Vilka metastaser kan behandlas? 
• Kan man göra hur som helst? 

Totalt idag blir ca 5% av alla med tarmcancer opererad i levern. Vid behandling av 
levermetastaser är ålder i sig inte viktigt, lika bra resultat om du mellan 50 – 64 år 
eller äldre än 85. Tumörens lokalisering har liten betydelse - mer beroende av att 
tumörens storlek varierar. 
Prognostiska faktorer för tarmcancer och levermetastaserna. 

• Kön- oviktigt (men kvinnor går lite bättre) 
• Ålder ganska oviktigt (men inte betydelselöst >75) 
• BMI spelar ingen roll 
• Annan sjuklighet spelar stor roll. 
• Tumörutbredning i tarm och lever viktig. 
• Förekomst av lymfkörtelmetastaser mkt viktigt. 

 
En viktig fråga är: Hur kan vi samverka för att hela Sverige skall få likvärdig vård? 
Levern kan regenereras, den väger ca 1.5 kg 30% av levern är tillräckligt för dess 
funktion! 
Kan levercancer förebyggas? Kaffe och gurkmeja har positiv effekt samt kost och 
motion. 
En viktig fråga är: Var går gränsen för när vi gör skada?  

• Kirurgi ger komplikationer och kan i värsta fall stimulera tumör  
• Mindre ingrepp bättre? 
• Förbättrar tumörreduktion överlevnad? 
• Hur väljer vi?  
• Vad är systemisk sjukdom?  
• Kemoterapins roll… 

Magnus på pekade att det råder ojämlikheter inom behandling av levercancer 
inklusive levermetastaser. Bästa vård ges i närheten av Unversitetssjukhusen. 
 
Han påpekade även följande: Vi, sjukvården,  behöver patientföreningar! 
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• För att underlätta bättre tillgång till MDK och vård för hela Sverige 
• För att få tillräcklig kapacitet 
• För att få tillgång till teknologisk utveckling 
• För att få ett tryck på att det görs nationella studier med patientnära mål 
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Vid penna Fredrik Hopfgarten 




