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Både kurativ och palliativ strålbehandling 
har en dokumenterad plats i behandlingen av cancer

❙ ❙ Man räknar med att var tredje person i
Sverige kommer att utveckla cancer un-
der sin livstid. År 2000 rapporterades ca
45 500 cancerfall till det nationella can-
cerregistret med ungefär lika fördelning
mellan män och kvinnor. Den vanligaste
tumören hos kvinnor är bröstcancer och
hos män prostatacancer, som nu är den
vanligaste cancerformen med 7 611 rap-
porterade fall år 2000.

Detta framgår av SBUs rapport »Strål-
behandling vid cancer II – en evidensba-
serad kunskapssammanställning«. Rap-
porten är en översyn av litteraturen om
strålbehandling vid cancer publicerad
1996, som nu har kompletterats med en
systematisk litteraturgranskning av de ve-
tenskapliga studier som publicerats under
de senaste 5–10 åren. De fakta som redo-
visas bygger på drygt 2 500 studier.

SBUs slutsats är att den strålbehandling
av solida tumörer som tillämpas i Sveri-
ge i huvudsak överensstämmer med vad
som framgår av litteraturen. Strålbe-
handling har en dokumenterad plats i
både kurativ och palliativ behandling av
patienter med vissa cancerformer. Palli-
ativ strålbehandling har blivit vanligare
under senare år, vilket är i enlighet med
vad som framhölls som önskvärt i den
förra SBU-rapporten. Antalet strålbe-
handlingar har ökat med 50 procent från
1992 till 2001. I den tidigare SBU-rap-
porten konstaterades att få behandlingar
skedde i någon form av klinisk studie.
Någon förbättring har inte skett, och
man antar att det troligen beror på att
ekonomiska incitament saknas för att
genomföra strålbehandlingsstudier.

Kunskapsläget inom vissa områden be-
höver förbättras avsevärt. Randomisera-
de, kontrollerade studier av för- och
nackdelar med olika former av palliativ
behandling saknas till stor del. Detsam-
ma gäller studier av strålbehandling
jämfört med andra behandlingsalterna-
tiv. I nya studier av effekten av olika
cancerbehandlingar behöver också på-
verkan på patientens livskvalitet och
välbefinnande studeras. Studier av ome-
delbara och långsiktiga biverkningar be-
hövs och är idag sällsynta, konstaterar
SBU. Strålbehandling har en uttalat tek-
nisk inriktning, och en god relation mel-

lan patienten och läkaren är därför vik-
tig. Studier rörande detta saknas. 

Effekten av strålbehandling vid de vanli-
gaste tumörformerna (ca 80 procent av
all cancer) sammanfattas i SBU-rappor-
ten och gäller tumörer i huvud- och hals-
regionen, cancer i matstrupe, cancer i
ändtarm, lungcancer, mjukdelssarkom,
bröstcancer, livmoderhalscancer, liv-
moderkroppscancer, äggstockscancer,
prostatacancer, urinblåsecancer, primä-
ra hjärntumörer, Hodgkin-lymfom, non-
Hodgkin-lymfom och skelettmetastaser.

Ett urval av de vanligaste cancerty-
perna sammanfattas här. Ändtarmscan-
cer behandlas primärt kirurgiskt. Lokal
kontroll av ändtarmscancer är viktig, ef-
tersom lokala återfall ofta ger svåra sym-
tom och sämre livskvalitet. Här har strål-
behandling visat sig både minska åter-
fallen och öka överlevnaden. Strålbe-
handling kan också möjliggöra kirurgi
när tumören inte kunnat avlägsnas initi-
alt. Strålbehandling har även palliativ
effekt när kirurgi inte är möjlig. 

Icke-småcellig lungcancer, den van-
ligaste lungcancern, behandlas vanligen
kirurgiskt. När tumören inte går att ope-
rera kan strålbehandling vara kurativ.
Att kombinera strålbehandling med ke-
moterapi ger bättre resultat än enbart
strålbehandling för patienter med avan-
cerad lokal lungcancer och med gott all-
mäntillstånd. Palliativ strålbehandling
ger god lindring vid utbredd lungcancer. 

Bröstcancer behandlas i första hand
kirurgiskt med antingen mastektomi el-
ler bröstbevarande kirurgi. Postoperativ
strålbehandling minskar risken för åter-
fall och också risken för att dö i bröst-
cancer. Men det är oklart om totalöver-
levnaden ökar eftersom strålbehandlade
patienter löper större risk att dö i t ex
hjärt–kärlsjukdomar. 

Livmoderkroppscancer är den största
gruppen av gynekologiska cancerformer.
Postoperativ strålbehandling i tidigt sta-
dium hos högriskpatienter kan minska
risken för återfall, däremot påverkas inte

överlevnaden. För patienter som är inope-
rabla och vid återfall kan strålbehandling
leda till bot.

Det är brist på välgjorda randomise-
rade studier av prostatacancer, och inga
sådana finns som jämför strålbehandling
med ingen behandling alls. Kurativ
strålbehandling tycks ge samma resultat
i överlevnad som radikal prostatektomi.
Högre stråldos är av värde för vissa
högriskpatienter. Hormonbehandling,
före eller efter strålbehandling, förbätt-
rar den sjukdomsfria överlevnaden och
möjligen totalöverlevnaden. 

Primära hjärntumörer (hög- och låg-
maligna gliom och meningiom) behand-
las kirurgiskt när så är möjligt. Strålbe-
handling i tillägg vid högmaligna gliom
kan förlänga livet 3–4 månader. Vid låg-
maligna gliom och meningiom kan pal-
liativ strålbehandling vara av värde.

Vid non-Hodgkin-lymfom, både låg-
och högmaligna, kan enbart strålbe-
handling vara värdefull. Uppemot hälf-
ten av patienterna var friska efter 15 års
uppföljning. Vid utbredda lymfom har
strålbehandling klart palliativ effekt. 

Skelettmetastaser är den vanligaste
indikationen för palliativ strålbehand-
ling. Den i regel svåra smärtan kan lind-
ras, frakturer kan förhindras och patien-
terna kan återfå smärtfri rörelseförmåga.

Biverkningarna av strålbehandling är
dels akuta och uppstår i samband med
behandlingen, dels sena och kan uppträ-
da från ett halvår till flera decennier ef-
ter avslutad behandling. Akuta vävnads-
reaktioner uppträder i slemhinnor och
yttrar sig som svullnad, sårbildning,
blödning etc. Om strålområdet innefat-
tar munhåla, svalg och/eller matstrupe
kan patienten få nutritionsproblem.
Samma typ av reaktioner kan uppstå vid
strålning mot buken. 

De sena reaktionerna får till följd att
den bestrålade vävnaden mister sin elas-
ticitet. Blodkärl blir sköra och lättblö-
dande, och åderförkalkning kan upp-
komma. Bestrålning av hjärtat kan öka
risken för kranskärlsskador. Spottkört-
larna kan sluta fungera, vilket leder till
muntorrhet och sin tur ökad risk för ka-
ries. Linsgrumling uppstår om linsen fått
för hög stråldos. En av de allvarligaste
sena reaktionerna är skada på ryggmär-
gen om toleransdosen överskridits.
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Hela rapporten finns på www.sbu.se

SBU-rapport

Antalet strålbehandlingar har ökat med
50 procent från 1992 till 2001, enligt SBU.
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