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Cirka 70 procent av patien-
terna med obotbar cancer drab-
bas av medelsvår eller svår can-
cerrelaterad smärta. Acceptabel
eller total smärtkontroll går att
uppnå hos mer än 90–95 pro-
cent av dessa patienter, men en-
bart smärtstillande medel räck-
er inte till. Med rätt dos morfin
eller annan stark opioid kan
majoriteten få en god smärtstill-
ning, men det innebär att andra
metoder behövs för att optimera
resultaten. Dessa metoder om-
fattar kortison, NSAID, palliativ
strålbehandling, palliativ kirur-
gi eller anestesiologiska metoder
med spinal tillförsel, för att ge
några exempel.

Varje år drabbas mer än 38 000
svenskar av cancer, och drygt hälften av
dessa avlider i sin grundsjukdom. Ca 50
procent av patienterna med avancerad
cancer upplever mycket svår smärta och
ytterligare ca 20 procent drabbas av me-
delsvår smärta. I livets slutskede före-
kommer plågsam smärta hos upp till 90
procent av patienterna, beroende på
cancertyp och spridningsmönster [1].
Trots siffrorna ovan är smärtbehand-
lingen i Skandinavien enligt WHOs be-
dömning framgångsrik, inte minst på
grund av den ökade användningen av
perorala opioider.

Idag bedömer WHO att man kan ge
god smärtlindring till majoriteten av pa-
tienterna med hjälp av olika analgetika,
om de används i rätt dos och i optimala
kombinationer [2]. Det betyder emel-
lertid att mer än 10 procent av patienter-
na med svår/outhärdlig smärta inte får
en tillräcklig smärtlindring av analgeti-
ka, inte ens av morfin eller andra starka

opioider, oavsett dos, eftersom alla ty-
per av cancerutlöst smärta inte svarar
tillfredsställande på starka opioider. För
Sveriges del betyder det att tusentals pa-
tienter behöver alternativa eller kom-
pletterande metoder för att uppnå god
smärtlindring eller smärtfrihet.

Resurser saknas för optimalt
utnyttjande av smärtexpertis
Patienter med cancerrelaterad smär-

ta i sena skeden finns i alla delar av sjuk-
vårdsapparaten, på sjukhuskliniker,
inom specifika palliativa enheter med
sluten palliativ vård eller avancerad
hemsjukvård, inom den öppna vården
och i särskilt boende. Läkare på dessa
olika enheter måste kunna sköta – och
sköter i praktiken – den stora majorite-
ten av smärtfallen, med WHOs smärt-
trappa [2] som bas. I komplicerade fall
behövs en mera kvalificerad bedöm-
ning av en specialkunnig läkare.

Vid de svåraste fallen kan en samlad
bedömning av ett multidisciplinärt
smärtteam vara till stor hjälp, men för-
svåras av praktiska problem. Den re-
sursbrist som råder är ett hinder för op-
timalt utnyttjande av smärtexpertis.
Medianöverlevnaden för patienter som
skrivs in i avancerad, palliativ hemsjuk-
vård är ofta runt en till två månader, och
vid vissa specialiserade palliativa enhe-
ter bara två till tre veckor. En del patien-
ter kan inte flyttas. Problemen uppstår
ofta akut och måste då handläggas akut
– även nattetid och helger. Väntetider
till smärtenheterna samt svårigheten att
få hjälp av smärtenheter akut under
jourtid gör att den patientansvarige lä-
karen i den palliativa vården – ofta geri-
atriker, onkolog eller allmänläkare –
måste kunna handlägga även komplice-
rade fall jourtid.

Emotionella komponenter
förstärker smärtan
Vid behandling av cancerrelaterad

smärta bör man komma ihåg att smärt-
upplevelsen undantagslöst har inslag av
emotionella komponenter, såsom oro,
ångest och depression, faktorer som
förstärker smärtupplevelsen och sänker
smärttröskeln [3, 4]. Smärtan leder ock-
så till andra negativa konsekvenser så-
som dålig sömn eller sömnlöshet, ned-

satt koncentrationsförmåga, vilket för-
svårar intellektuella funktioner, in-
skränkt rörlighet och social isolering
[5]. Då smärtan, oavsett svårighetsgrad,
är en stark påminnelse om att cancern
håller på att sprida sig i kroppen, ökar
ångesten, vilket i sin tur förstärker
smärtan. Till exempel visade Lancee
och medarbetare 1994 att dåligt kont-
rollerad smärta är den viktigaste enskil-
da förklarande variabeln för ångest hos
cancerpatienter [6]. En trygg personal
och en bra läkare–patientrelation redu-
cerar ångesten och därmed lidandet.
Sambandet mellan otillräckligt kontrol-
lerad smärta och dess negativa psykis-
ka, sociala och existentiella konsekven-
ser finns sammanfattade i en aktuell
översiktsartikel [7].

Opioider och lokalanestetika
basen för smärtbehandling
Vid svår smärta utgör opioider ett

förstahandsval och sätts in i enlighet
med WHOs smärttrappa [2]. Opioider-
na har effekt vid nociceptiv smärta,
framför allt vid konstant, molande
smärta som inte är rörelseutlöst [2]. De-
taljerade svenska anvisningar om både
peroral och parenteral administration,
inklusive spinal tillförsel, återfinns på
annat håll [8-11]. Analgetika, framför
allt opioider, i olika administrationsfor-
mer (peroralt, i smärtpumpar, spinalt), i
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avancerade fall i kombination med lo-
kalanestetika, är den självklara basen
för smärtbehandling. Denna artikel  be-
lyser övriga metoder som kan användas.

NSAID-komplement krävs
vid inf lammator isk smärta
Inslag av inflammation är vanligt vid

cancerutlöst smärta. Mekanismerna är
endast delvis kartlagda, men beror bl a
på en frisättning av prostaglandin E2
(PEG2). Således bör en PGE2-häm-
mande behandling, dvs kausal behand-
ling, eftersträvas. Hos minst hälften av
patienterna med metastatisk cancer-
smärta utgör den inflammatoriska smär-
tan en viktig komponent, som inte sva-
rar helt tillfredsställande på opioider.
Behandlingen behöver därför komplet-
teras med NSAID. Den inflammatoris-
ka smärtan förekommer ofta parallellt
med en molande smärtkomponent,var-
för en kombinationsbehandling med
opioid kan krävas (Fallbeskrivning 1).

Kortik osteroider
har också god effekt 
Eftersom kortikosteroiderna häm-

mar prostaglandinsyntesen i ett tidigare
skede än NSAID, uppnås en hämmande
effekt på både prostaglandin- och leu-
kotriensyntesen. Kortikosteroider har
god effekt vid smärttillstånd med in-
flammatoriska inslag, särskilt vid smär-
tande skelettmetastaser med snabb pro-
gress [12]. Även vid smärtande lever-
metastaser (på grund av inflammation
och svullnad), eller vid buksmärtor or-
sakade av kolorektal cancer (på grund
av massiv metastasering med omgivan-
de inflammation, ödem och hypoxi),
kan steroider ge god smärtlindring [13].
Steroider, ofta betametason eller dexa-
metason i högdos, är även förstahands-
preparat vid svår huvudvärk, på grund
av hjärntumör eller hjärnmetastaser.

Även vid cancerutlöst, neurogen smär-
ta kan steroider ha effekt, på grund av
den anti-inflammatoriska, avsvällande
effekten (Fallbeskrivning 2).

Strålterapi bra alternativ
Palliativ strålbehandling är ett bra al-

ternativ med relativt få biverkningar,
särskilt vid smärtor från skelettet. Ca 70
procent av patienterna beräknas bli
smärtfria om smärtan är lokaliserad,
och ytterligare 10–20 procent av patien-
terna blir delvis hjälpta [14]. Smärtor
vid bröstcancer och myelom är särskilt
tacksamma att behandla. Vid metasta-
ser från tumörtyper såsom bröstcancer,
lymfom och myelom kommer effekten
tidigt, oftast redan under den pågående
strålbehandlingen, medan effekten in-
träder senare vid prostatacancer och
lungcancer, ibland först ett par veckor
efter avslutad behandling. Den första
rapporten om strålbehandlingens
smärtlindrande effekt vid skelettmeta-
staser kom så tidigt som 1907. Sedan
dess har studier omfattande 1000-tals
patienter publicerats [14].

Behandlingen kan ges på många oli-
ka sätt. Oftast ges tio st 3 Gy-fraktioner
över det smärtande området med margi-
nal (behandlingstid på knappt två vec-
kor), men även ett fåtal högre fraktioner
kan ges, och till och med en engångsdos
på 6–8 Gy har ofta god effekt. 

En viktig detalj som sällan kommen-
teras är graden av remineralisering efter
strålbehandling. I den mån studier före-
ligger (huvudsakligen på försöksdjur),
talar data för att låga doser ger sämre
mineralisering än medelhöga doser.
Detta har verif ierats även i kliniska stu-
dier [15]. Den konventionella dosering-
en har således fördelar hos patienter
med en relativt lång förväntad överlev-
nad, medan engångsdoseringen framför
allt bör övervägas hos svårt sjuka/termi-
nala patienter, där en snabbt insättande
smärtlindring är huvudmålet. 

89strontium kan ge lindring
för pr ostatacancerpatienter
Radioaktivt strontium (Metastron)

kan vara ett alternativ till strålbehand-
ling vid metastaserande prostatacancer,
med diffus spridning i skelettet. Be-
handlingen kan även ges vid spridd
bröstcancer, särskilt om metastaserna

har en påtaglig osteosklerotisk kompo-
nent [16]. Eftersom strontium fungerar
som en analog till kalcium, tas den upp
där bennybildning sker. Således kan ef-
fekt förväntas i tumörer med hög osteo-
blastaktivitet (osteosklerotiska eller
blandat osteosklerotiska-osteolytiska
metastaser), medan skelettmetastaser
där osteoklastaktiviteten klart domine-
rar (osteolytiska metastaser) inte kan
förväntas ta upp tillräckliga mängder
för att klinisk effekt skall kunna ses.
Strontium ges som en intravenös injek-
tion och ansamlas i skelettmetastaserna,
där det ger en lokal betastrålning, med
en maximal räckvidd på 0,8 cm. Omgi-
vande, frisk vävnad får en mycket låg
stråldos. Stråldosen till omgivningen är
negligerbar, och patienten behöver såle-
des inte isoleras efter administratio-
nen. 

Ca 40 procent av prostatacancerpati-
enterna förväntas få en påtaglig förbätt-
ring av smärtorna, ca 40 procent får en
viss förbättring, och 20 procent har ing-
en nytta av behandlingen [16]. I selek-
terade grupper av bröstcancerpatienter
är responssiffrorna minst lika bra [16].

Hormonell behandling
kan lindr a
Hormonell behandling kan ge snabb

smärtlindring vid hormonkänsliga tu-
mörer. Exempelvis kan östrogenbe-
handling (tex Estracyt) eller annan hor-
monell behandling utöva en smärtlind-
rande effekt vid skelettmetastaserande
prostatacancer. Ablatio testis kan vara
en mycket värdefull behandlingsmetod
hos dessa patienter. Ca 70 procent av
patienterna i denna tumörgrupp beräk-
nas få en god smärtlindring. Vid ablatio
testis kan smärtlindringen börja redan
inom loppet av dagar, medan den maxi-
mala smärtlindrande effekten av annan
hormonell behandling inträffar först ef-
ter någon månad [17]. Effekt kan även
uppnås vid andra hormonkänsliga can-
cerformer, såsom bröstcancer och liv-
modercancer, även om effekten inte är
lika dramatisk som vid prostatacancer. 

Nervblockader
kan vara av värde
Nervblockader kan i vissa fall vara

av stort värde, framför allt vid neuroge-
na smärttillstånd med utstrålning längs
en definierad nervbana, med samtidig
dysestesi eller allodyni (smärta som ut-
löses av normalt icke-smärtsamma sti-
muli, t ex beröring). Tidigare användes
huvudsakligen destruktiva blockader
med alkohol eller fenol. Idag väljer man
allt oftare lokalanestetika, som ger en
mer kortvarig blockad, men som inte
skadar nerver. Blockader som används
idag är bl a [11]: 
• Plexus coeliacus-blockad, vid smär-

tor förorsakade av pankreascancer.
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Äldre kvinna med smärtor på grund
av generell skelettmetastasering hade
sedan två månader tillbaka svåra, rö-
relseutlösta smärtor från halsryggen.
Morfin parenteralt med tillägg av pa-
racetamol gav viss effekt mot vilovär-
ken, men inte mot rörelsesmärtorna.
Extra morfindoser gav inte någon ef-
fekt.

Patienten hade skelettsmärta med
två komponenter: molvärk, relativt
välkontrollerad med hjälp av paraceta-
mol och morfin samt en otillräckligt
behandlad, invalidiserande rörelse-
smärta. Suppositorier indometacin
100 mg till natten sattes in som tillägg
till den övriga behandlingen. På denna
behandling blev patienten så gott som
smärtfri inom ett dygn och kunde skri-
vas ut efter några dagar.

Fallbeskrivning 1

Fall två är en kvinna med skelett-
metastaserande lungcancer. Opioider
har otillräcklig effekt på ryggvärken,
som accentueras kraftigt av rörelser.
Tillägg av Betapred 4 mg × 2 gav total
smärtfrihet inom ett dygn, och dosen
kunde trappas ner till låg underhålls-
dos.

Fallbeskrivning 2



• Plexus hypogastricus-blockad, vid
smärtor i bäckenregionen. 

• Intrapleurablockader med lokalan-
estetika, som ger en smärtlindring i
torakala segment och i övre bukvisce-
ra.

Palliativ cytostatikabehandling
föga dokumenterad
Den smärtlindrande effekten av cy-

tostatika har sällan studerats som hu-
vudfrågeställning, och därför finns det
relativt lite fakta om cytostatikas roll
vid smärtlindring. Med tanke på att cy-
tostatika har en anti-inflammatorisk ef-
fekt kan de förväntas ha effekt på can-
cersmärta, som ofta är av inflammato-
risk typ. En avsevärd del av smärtan me-
dieras via smärtframkallande substan-
ser (prostaglandiner, cytokiner) som
tumören, makrofager eller vita blod-
kroppar frisätter i och runt tumören.
Bl a aktiveras prostaglandin- och leu-
kotriensyntesen av Interleukin-1 (IL-1).
En hämning av IL-1, t ex med hjälp av
metotrexat, har därför sekundärt en anal-
getisk effekt [18]. I de fall man studerat
smärtan ser man ofta en påtaglig effekt.
I studier rörande olika typer av smärt-
samma tumörer ser man effekt i mer än
50 procent av fallen, också i de fall där
själva tumörvolymen påverkats föga el-
ler inte alls av tumören [19].

En smärtlindrande effekt ses genom-
gående vid cytostatikakänsliga tumörer
såsom myelom, bröstcancer och lym-
fom. Exempelvis kan palliativ cytosta-
tika ha en god effekt på lymfomsmärtor,
som strålar ut i skinkorna och benen.
Dessa smärtor orsakas ofta av förstora-
de lymfkörtlar retroperitonealt eller
inom bäckenet. Eftersom körtlarna van-
ligen minskar av cytostatika (även i
obotbara fall), brukar också smärtan
minska. Även vid relativt cytostatika-
okänsliga tumörer, såsom prostatacan-
cer med skelettmetastaser, kan cytosta-
tika ha god effekt på smärtan.

Kir urgi/or topedi motiverat
vid vissa smärtor
Kirurgi kan vara motiverad vid vissa

speciella smärtindikationer. En enkel
stomioperation vid bukmalignitet kan
avhjälpa smärta vid upprepade svåra
subileus-/ileustillstånd. Ett annat exem-
pel är ablatio testis vid prostatacancer
med smärtande skelettmetastaser.

Ortopedisk stagning kan verka lind-
rande vid en smärtande osteolytisk me-
tastas i lårben. Risken för patologiska
frakturer i rörben är stor om lesionen är
huvudsakligen osteolytisk och om cor-
tex involveras. 

Kotmetastaser med hotande tvär-
snittslesion eller kompression av cauda
equina ger upphov till svår smärta och
neurologiska problem. Kotfrakturer
med neurologisk påverkan ses framför

allt vid bröstcancer, prostatacancer,
lungcancer, njurcancer och myelom.
Årligen insjuknar ca 1000 patienter i
Sverige med symtom på epiduralkom-
pression. I de flesta fall är det kotkrop-
pen, inte kotbågen, som komprimeras.
Trycket som uppstår på ryggmärgen
och nervrötter (Cauda equina) sker där-
för framifrån i de flesta fall. Av denna
orsak har klassisk laminektomi (avlägs-
nandet av kotbågen, som minskar tryck-
et bakåt) dålig effekt.

Symtomen kan utvecklas successivt,
men ibland vid en större kotfraktur sker
insjuknandet akut med både svår smär-
ta och neurologisk påverkan. Hand-
läggningen måste ske akut. Vid mycket
strålkänsliga tumörer, såsom myelom
eller lymfom, kan steroider i högdos
kombinerade med akut strålbehandling
räcka för att häva kompressionen. I ma-
joriteten av fallen är det emellertid inte
tumören utan den sammanfallna kotan
eller dislokerade benfragment som
trycker på nerverna. I dessa fall bör de-
komprimerande (avlastande) och stabi-
liserande kirurgiska ingrepp övervägas.
Kirurgisk åtgärd kan utgöra en mycket
god palliation även hos svårt sjuka can-
cerpatienter, med effekt på både smärta
och neurologi. Att avstå från ingrepp
vid en hotande tvärsnittslesion kan leda
till för lamning, inkontinens och svåra
smärtor de sista månaderna i livet, med
uttalat negativ effekt på livskvaliteten. 

Generellt kan sägas att patienter som
har några månaders förväntad överlev-
nad och som bedöms klara konvales-
censen, bör bedömas för kirurgi. De kir-
urgiska ingreppen finns i detalj beskriv-
na i två aktuella svenska skrifter [20,
21]. I korthet kan man välja mellan
främre stabilisering (framför allt hals-
rygg) eller bakre stabilisering (framför
allt bröstrygg och ländrygg) kombine-
rat med ett transpedikulärt fixationsin-
strument, som ger dekompression och
stabilitet. Ibland är en kota så gott som
helt utplånad och behöver ersättas med
bentransplantat, bencement eller metyl-
metakrylat [20]. 

Den palliativa effekten av ingreppen
har varit mycket god. I en genomgång
av 51 patienter som opererats för meta-
staser i halsrygg sågs följande resultat
[22]: 51 av 51 upplevde klar lindring av
den lokala smärtan, 15 av 21 med rot-
smärtor blev besvärsfria, 5 av 6 partiellt
förlamade fick tillbaka gångförmågan.

Viss effekt med
tr anskutan nervstimulering 
TNS (transkutan nervstimulering)

har effekt vid vissa cancersmärtor och
bör prövas framför allt vid neurogena,
utstrålande smärtor, som vanligtvis är
svårbehandlade. Även molande, kon-
stanta nociceptiva smärtor kan svara på
TNS-behandling. Oftast har högfre-

kvent TNS bäst effekt. I djurexperiment
kan högfrekvent TNS ge frisättning av
dynorfin och beta-endorfiner, medan
lågfrekvent TNS frisätter enkefaliner
[22]. Hos människa är situationen oklar.
I vissa fall har naloxon inte haft reverse-
rande effekt på smärtlindringen, vilket
det borde ha om endorfiner är involve-
rade. I andra studier har man sett en klar
effekt, framför allt vid lågfrekvent
TNS. Således är verkningsmekanismen
hos människa fortfarande oklar.

Kalcitonin har f lera
smärthämmande mekanismer
Kalcitoninet har en smärthämmande

effekt vid olika smärttillstånd både i och
utanför skelettet. Sannolikt rör det sig
om flera olika smärthämmande meka-
nismer. Dessa finns utförligt samman-
fattade i en översiktsartikel [23].

Kalcitoninet har prövats vid smär-
tande skelettmetastaser. I samtliga stu-
dier har lax- respektive ålkalcitonin vi-
sat sig ha bättre effekt än humant kalci-
tonin. I fem av sex placebokontrollera-
de studier (N=totalt 200) påvisades en
smärtlindring. Resultaten finns sam-
manfattade på annat håll [10]. Effekten
förefaller vara bättre om metastaserna
är osteosklerotiska. Problemet är emel-
lertid att effekten endast förefaller vara
kortvarig. Ingen av författarna rapporte-
rar längre uppföljning än en månad.

Bisfosfonater registrerade
för behandling i cancervården
Idag finns flera olika bisfosfonater

inregistrerade i Sverige. Inom cancer-
sjukvården är bisfosfonater registrerade
för behandling av hyperkalcemi orsa-
kad av maligna processer (klodronat,
pamidronat) samt för behandling av och
profylax mot bendestruktion vid malig-
na processer. 

Hos cancerpatienter med skelettme-
tastaser är smärta ett vanligt problem.
Allt f ler studier pekar på bisfosfonater-
nas gynnsamma smärtstillande effekt,
särskilt vid bröstcancer, prostatacancer
och myelom [10, 24].

Sekundära muskulära smärtor
kräver annan behandling
Vissa smärttillstånd hos cancerpati-

enter beror inte på cancern i sig utan ut-
görs av sekundära muskulära smärtor.
Smärta föder smärta. Svår cancersmär-
ta, tex vid skelettmetastasering leder
till omedvetna muskulära spänningstill-
stånd, som i senare skeden blir smärt-
samma.

Muskulära smärtor kan bli mycket
besvärande och svarar endast i ringa
grad på morfin. Däremot kan sjukgym-
nastisk behandling med massage, vär-
me, TNS och akupunktur ha god effekt
på smärtorna. Även injektionsakupunk-
tur, dvs injektion med sterilt vatten, lik-
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som ultraljud har rapporterats ha effekt
i vissa fall. 

Endast hälften av möjlig
smärtlindr ing erhålls
Sammanfattningsvis går cancer-

smärta så gott som undantagslöst att
kontrollera hos mer än 90 procent av pa-

tienterna. Ändå vet vi i praktiken att
knappt 50 procent av patienterna är nöj-
da [25]. Detta beror sannolikt på att man
inte gör en adekvat smärtanalys och ger
en riktad behandling.

Analgetika och framför allt starka
opioider, såsom morfin, ketobemidon,
fentanyl och metadon, utgör fortfarande
basen för behandling av svår smärta,
vid sidan av palliativ strålbehandling,
som är en underskattad metod med ef-
fekt vid 70–90 procent av fall med ske-
lettmetastassmärta.

Eftersom den inflammatoriska smär-
tan dominerar ca 50 procent av svår me-
tastatisk smärta, har även NSAID och
kortison en given plats i behandlingen.
Vid sidan av analgetika och strålbe-
handling finns ett flertal metoder som
bör användas för att optimera behand-
lingen och minimera biverkningar
(Faktaruta).

En riktad behandling mot orsaken,
t ex genom hormonell behandling vid
prostatacancer, ger bättre och långvari-
gare effekt på symtomet smärta än en
»ren» symtombehandling. Smärta mås-
te således alltid analyseras, bakomlig-
gande orsak skall, när det är möjligt, åt-
gärdas, och effekten skall utvärderas.

För en mer detaljerad genomgång av
olika behandlingsmodaliteter, biverk-
ningar och interaktioner, hänvisas till
större läroböcker i ämnet [10, 26, 27].
Ett exempel på effekten av onkologiska
metoder ges avslutningsvis i Fallbe-
skrivning 3.
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Fullständig litteraturförteckning kan erhål-
las från Peter Strang, Palliativa forskningsen-
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köping.

Summary

Cancer-related pain requires goal-
specific treatment;
analgesics are not the sole treatment
alternative

Peter Strang

Läkartidningen 1999; 96: 318-21

Although analgetic treatment, based on mo-
difications of the three-step approach recom-
mended by the WHO, remains the cornerstone
of cancer pain control, other treatment options
are also needed to improve pain relief in severe
cases. The article consists in a discussion of
such treatment alternatives, a guiding principle
being that, where causal treatment is possible,
symptomatic effects are likely to be more
manifest and more enduring than if treatment is
confined to symptom management. The tumour
biological basis of the analgesic or anti-inflam-
matory potential of steroids, palliative radio-
therapy, bisphosphonates, and even such modali-
ties as hormonal manipulation in metastatic
prostate cancer, or chemothrapy are also dis-
cussed, as are calcitonin and stabilising ortho-
paedic measures.
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En ca 70-årig man sökte på grund
av smärtor i ryggen och bäckenet. Ut-
redning visade prostatacancer med
spridd skelettmetastasering. Ablatio
testis utfördes, varpå patienten blev
besvärsfri. 

Två till tre år senare återkom smär-
torna och var då lokaliserade till ena
höftregionen. Röntgen visade pro-
gress av metastaser. Patienten ordine-
rades cytostatika (FEM kur: 5-FU-
Epirubicin - Mitomycin C). Värken
släppte efter första kuren, och patien-
ten var smärtfri när den andra kuren
påbörjades. Effekten av de fortsatta
kurerna varade i nio månader.

På grund av tumörprogress under
pågående cytostatikabehandling och
nytillkomna smärtor, fick patienten
strontium i två omgångar, med tre må-
naders mellanrum. Effekten på smär-
torna var god i sex månader. På grund
av låga trombocyter kunde inte be-
handling med strontium fortsätta. Pa-
tienten fick lokal strålbehandling på
ett begränsat fält på det mest smärt-
samma området, och morfin (i slow-
release form) sattes in för att kontrol-
lera smärtorna på övriga lokaler. Ef-
fekten var god.

Fallet belyser möjligheterna att
komma åt svår skelettsmärta med on-
kologiska metoder: ablatio testis, cy-
tostatika, strontium och lokal strålbe-
handling. Dessa metoder behandlar
själva orsaken till smärtan, inte bara
smärta som symtom. Med dessa meto-
der fick patienten en god symtomkon-
troll i fyra till fem år, utan regelbunden
analgetikamedicinering. 

Fallbeskrivning 3

Olika behandlingsalternativ 
vid cancersmärta
Opioider
NSAID
Kortikosteroider
Tricykliska medel
Palliativ strålbehandling
Strontium
Hormonell manipulation (prostata-

cancer)
Nervblockader
Palliativ cytostatika
Kirurgi (t exstomi vid ileus)
Ortopedi (t ex patologiska kotfraktu-

rer)
TNS
Kalcitonin
Bisfosfonater


