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Introduksjon 

Kreft i svangerskapet er sjelden, pasientgruppen er heterogen og forskningsgrunnlaget er 
begrenset. Det er naturlig nok vanskelig å inkludere gravide kvinner i forsøk som omhandler 
kreftbehandling, både fordi de er få, men også fordi det er etisk problematisk. Man har i 
senere år sett økt forekomst av kreft i svangerskap og første året etter fødsel, med en 
insidens på omtrent 1 per 1000 svangerskap.1 Økningen forklares dels på grunn av en 
aldrende populasjon av gravide, men også fordi kreftforekomst øker i befolkningen generelt. 
Det ser ikke ut som om kreft i svangerskap har forskjellige tumorbiologi sammenliknet med 
hos ikke gravide kvinner, men diagnostikk kan vanskeliggjøres på grunn av graviditeten.  

Utredning av gravide skal ikke forsinkes eller gjøres mindre grundig på grunn av 
svangerskapet og på lik linje med alle andre pasienter med mistanke om kreft, inngår 
gravide i pakkeforløp. Dette er viktig å presisere siden forskning har vist at graviditet kan 
føre til både forsinket mistanke om malignitet, forsinket utredning, dårligere behandling og 
unødvendig iatrogen prematuritet hos barnet.2 

Som obstetriker er det viktig å være oppmerksom på at en oppfylling i brystet, atypisk 
vaginal utflod eller vaginal blødning, eller en forstørret lymfeknute kan være tegn på 
malignitet.  

Det presiseres også at ansvar for utredning og kreftbehandling ligger hos 
behandlingsansvarlig spesialist (f eks onkolog eller gyn-onkolog), men den gravide bør ofte 
tas vare på i et multidisiplinært team som også inkluderer en obstetriker evt pediater. 
Obstetrikeren bør vite noe om denne problemstillingen, og hva som er viktig å fokusere på 
når det gjelder oppfølging av den gravide, samt planlegging av forløsningstidspunkt og 
metode.  

Dette kapittelet vil gi en kortfattet oversikt. For utfyllende informasjon, henviser vi til kilder 
med ytterligere evidensbasert informasjon (se avsnitt om Søkestrategi).  
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Anbefalinger 
 

(tabell modifisert etter tabell i Sandbjerg guidelines, se avsnitt om Søkestrategi)  

  Anbefaling Evidensnivå 

Gravide med nydiagnostisert kreft bør 
behandles i multidisiplinært team, 
bestående av obstetriker, onkolog og /eller 
hematolog, barnelege og patolog. 

Anbefales I A 

Grundig gjennomgang av situasjonen med 
pasienten og hennes familie  

Anbefales I D 

De fleste former for kjemoterapi er trygge å 
bruke etter 1. trimester  

Anbefales II  B  

Pasienter som gjennomgår kjemoterapi kan 
ikke amme. 

Anbefales   

Avvent kjemoterapi til etter 1. trimester 
hvis det er trygt for den gravide ** 

Anbefales II  B  

Tidspunktet for forløsning bør være 2-3 
uker etter siste dose kjemoterapi, slik at 
benmargsdepresjon hos både mor har gått 
tilbake, og slik at cytostatika metaboliseres 
via placenta 

Anbefales I  A  

Tilstreb forløsning etter gestasjonsuke 35 
for å unngå iatrogen prematuritet  

Anbefales II  B  

Ved utredning på mistanke om kreft og 
staging, er det trygt å bruke MR, Ultralyd, 
røntgen, benmarg biopsi og kirurgi. Begrens 
CT og unngå PET hvis mulig. 

Foreslås III  C  

Placenta bør sendes til patologisk 
undersøkelse for placentametastaser. 
Barnelege og onkolog og/eller hematolog 
skal informeres ved positivt svar.  

Foreslås IV  D  

Kirurgi er trygt i hele svangerskapet  Foreslås III  C  



 

Det ser ikke ut til at terapeutisk abort 
forbedrer maternell overlevelse  

Foreslås III  C  

Dagens evidens tyder ikke på at overlevelse 
for gravide er dårligere enn ikke- gravide  

 III  C  

 

**Vurder avbrudd dersom utsettelse av kjemoterapi vil kunne forringe mors prognose.  

 

Søkestrategi  

INCIP (The International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy ) er et nettverk 
etablert under regi av ESGO (European Society of Gynecological Oncology) og har som mål å 
fremme kunnskap og forskning på kreft i svangerskapet. INCIP utarbeidet i 2018 en veileder 
for behandling av graviditet i svangerskapet. De danske Sandbjerg guidelines utgav i 2015 en 
guideline. Dette kapittelet benytter seg primært av disse to kilder. I tillegg ble et 
internasjonalt konsensusdokument for behandling av gynekologisk kreft brukt.3 Det ble ikke 
utført en systematisk litteraturgjennomgang, men benyttet referanselister til disse 
retningslinjer, samt søk i PubMed.  

https://www.esgo.org/explore/textbooks/textbook-of-cancer-in-pregnancy/ 

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/556b27e7e4b063c8
1eb47438/1433085927472/150515+Guideline_CancerogGraviditet_revideret.pdf 

https://www.npeu.ox.ac.uk/downloads/files/mbrrace-uk/reports/MBRRACE-
UK%20Maternal%20Report%202019%20-%20WEB%20VERSION.pdf 

 

Søkeord i app versjonen 

Kreft i svangerskap, graviditet og kreft, kreft i barsel, pregnancy associated cancer (PAC). 

 

Definisjon 

Kreft i svangerskapet (pregnancy associated cancer, PAC) defineres som kreft diagnostisert i 
løpet av svangerskapet og inntil et år post partum.  

 

Epidemiologi  

Forekomsten av kreft i svangerskap og barseltid varierer mellom 70-140 per 100 000 
graviditeter, hvorav 17-25 per 100 000 diagnostiseres i selve svangerskapet. Brystkreft, 
malignt melanom, livmorhalskreft og hematologisk kreft er de vanligste kreftformene.  

https://www.esgo.org/explore/textbooks/textbook-of-cancer-in-pregnancy/
https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/556b27e7e4b063c81eb47438/1433085927472/150515+Guideline_CancerogGraviditet_revideret.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/556b27e7e4b063c81eb47438/1433085927472/150515+Guideline_CancerogGraviditet_revideret.pdf
https://www.npeu.ox.ac.uk/downloads/files/mbrrace-uk/reports/MBRRACE-UK%20Maternal%20Report%202019%20-%20WEB%20VERSION.pdf
https://www.npeu.ox.ac.uk/downloads/files/mbrrace-uk/reports/MBRRACE-UK%20Maternal%20Report%202019%20-%20WEB%20VERSION.pdf


 

Prognosen til kvinner diagnostisert under graviditet synes å være sammenlignbar med 

alders- og stadie-matchede ikke-gravide pasienter4. Enkelte studier har antydet dårligere 

overlevelse for malignt melanom og brystkreft, men seleksjonsbias, små pasientmaterialer 

samt grov inndeling av stadier og prognostiske faktorer hefter ved en del av studiene på 

denne pasientgruppen.5-8 En nylig publisert studie antyder at prognosen ved malignt 

melanom er lik hos gravide som ikke gravide.9  

 

Diagnostikk  

Billeddiagnostikk i svangerskapet 

Utredning av gravide bør ikke forsinkes eller gjøres mindre grundig på grunn av 
svangerskapet. Billeddiagnostikk av gravide med kreftmistanke, gjøres i utgangspunktet som 
med andre pasienter, men eksponering for ioniserende stråling av fosteret begrenses i størst 
mulig grad.  

Utredningsmetode avhenger av krefttype som mistenkes, og utredning gjøres av 
behandlingsansvarlig spesialist og i samråd med radiolog.  

 Start utredning med ultralyd der det er hensiktsmessig. Ultralyd kan være en god 
initial diagnostisk modalitet for bryst, abdomen og bekken.  

 Mammografi med abdominal skjerming anses som trygt i svangerskapet. 

 MR er trygt i svangerskapet. I siste del av svangerskapet skreddersys ofte protokollen 

for å tilpasse undersøkelsestiden. Sekvensvalg tilpasses den gravide for å unngå 

skadelig oppvarming hos foster. Ekstrasekvenser med større anatomisk dekning bør 

alltid vurderes hvis det kan erstatte CT/PET-CT. MR brukes fortrinnsvis uten 

gadolinium. MR-kontrast med gadolinium kan evt brukes hvis det ikke er mulig å 

oppnå helt nødvendig diagnostisk kvalitet uten.10 

 Computer tomografi (CT) kan benyttes der det anses som nødvendig i samråd med 
behandlingsansvarlig spesialist, individuell vurdering gjøres ut fra gestasjonslengde, 
protokoll og tumorlokalisasjon. Den føtale dosen vil da avhenge av abdominal 
skjerming, tumorens lokalisasjon, og CT-innstillingene. 

 Ved PET vil den føtale eksponeringen være avhengig av traceren, dosen og den føtale 
vekten, og bruk av PET bør unngås i hele graviditeten da sikkerheten ved bruk av PET-
skanning av gravide ikke er kjent.11 12  

Fysiologiske variasjoner av tumormarkører (f eks CA 125 og CEA) kan forekomme på 
grunn av graviditeten, og disse anses dermed som usikre til bruk i diagnostisk øyemed 
alene.13 14  

 



 

Placenta histologi 

Tumormetastaser til placenta er sjelden, men forekommer, og hyppigst rapportert ved 
malignt melanom og hematologiske maligniteter.15 Placenta bør uansett sendes til 
histologisk undersøkelse.  Ved positivt svar, bør behandlende spesialist og barnelege 
informeres.  

 

Behandling 

Det presiseres at ansvar for utredning og kreftbehandling ligger hos behandlingsansvarlig 
spesialist (f eks onkolog eller gyn-onkolog), men den gravide bør ofte tas vare på i et 
multidisiplinært team som også inkluderer en obstetriker, evt pediater.  Obstetrikeren bør 
vite noe om denne problemstillingen, og hva som er viktig å fokusere på når det gjelder 
oppføling av den gravide, og planlegging av forløsningstidspunkt og metode.  

Når kreftdiagnosen i svangerskap er bekreftet, anbefales det at pasienten henvises til en 
institusjon med tilstrekkelig kompetanse og erfaring i å håndtere slike pasienter. Pasienten 
selv og hennes partner/pårørende bør oftest involveres i informasjons- og 
beslutningsprosessen. Behandlingen orienterer seg oftest så langt det lar seg gjøre på 
standardbehandlingen for den aktuelle kreftformen. 

 

Generelt om kreftbehandling i svangerskapet 

En kohortstudie på INCIPs register fra de 20 siste årene viser at det har blitt vanligere å gi 
kjemoterapi i svangerskapet. Kjemoterapi bør i hovedsak starte etter uke 14 på grunn av 
potensiell teratogen effekt. Tilgjengelige kliniske data tyder på at fostre som har vært 
eksponerte for kjemoterapi i andre trimester ikke opplever betydelige 
langtidskomplikasjoner.16 17 Likevel bør disse svangerskapene betraktes som 
risikosvangerskap, og følges opp ved fødeavdeling.  Det er sett økt risiko for SGA ved bruk av 
enkelte cytostatika, særlig platinumbaserte kurer. Ved kjemoterapi bør forløsning planlegges 
slik at man unngår nadir for benmargssuppresjon og dermed reduserer infeksjons- og 
blødningsfare. Nadirtidspunkt varierer noe mellom kurer, men inntrer ofte 10-14 dager etter 
siste dose. 

Kjemoterapi 

Utfordringen med å bruke kjemoterapi i svangerskapet er overgang til placenta. Medisiner 
med lav molkulær vekt (<500 g /mol), lipidløselige og ubundne forbindelser har lettere for å 
krysse placenta. En rekke cytostatika har blitt undersøkt mtp føtoplacentær passasje. Mindre 
enn 10% av doxorubicin eller epirubicin kunne detekteres i fosterets blod.18 Carboplatin 
derimot er et lite molekyl hvor mesteparten foreligger ubundet til protein (24-50%), og ca 
50% av carboplatin konsentrasjonen i morens blod påvises hos fosteret.  
 
Fysiologiske forandringer i svangerskapet påvirker hvordan medikamenter absorberes, 
metaboliseres og skilles ut. Doxorubicin, epirubicin, paclitaxel og docetaxel har vist en lavere 



 

plasmakonsentrasjon over tid og raskere utskillelse i svangerskapet.19 20 Teoretisk kan dette 
resultere i en lavere effekt som potensielt kan kompromittere den onkologiske 
behandlingen. Derfor er det anbefalt å doseberegne basert på den aktuelle vekten og 
høyden til pasienten for hver kur. Dosen skal ikke reduseres for å minske skaden på barnet. 
Pasienten skal på lik linje med ikke gravide får premedikasjon før kjemoterapibehandlingen. 
Dexametason, metoclopromide og ondansetron kan brukes. Det er viktig å sørge for 
tilstrekkelig hydrering under behandlingen. Graviditetslengde ved første syklus og antall 
sykler er signifikant knyttet til høyere risiko for å ikke kunne produsere nok melk.21 Kvinnen 
bør informeres godt om dette.  

 

Kirurgi 

Kirurgi er trygt under hele svangerskapet, selv om enkelte studier har rapportert en lett økt 
risiko for abort i 1. trimester.23 Stor abdominal- eller bekkenkirurgi kan være forbundet med 
økt morbiditet og graviditetskomplikasjoner gjennom hele graviditeten. Derfor bør 
indikasjonen for denne typen kirurgi diskuteres nøye med pasienten og i et multidisiplinært 
team. Lymfeknutestaging i bekkenet (aktuelt ved f eks operasjon for livmorhalskreft) kan 
gjøres frem til svangerskapsuke 18-20, fortrinnsvis ved hjelp av minimal invasiv teknikk. 
Begrensningen til uke 18-20 beror på at tilgang til bekkenveggen vil være vanskeligere, jo 
større uterus er. 

Bruk av blåfarge ved vaktpostlymfeknuteteknikk er kontraindisert på grunn av hhv allergiske 
reaksjoner samt at teknesium kan medføre stråling. Bruk av indocyaninegrønn (ICG) er 
fremdeles eksperimentell siden det foreligger kun noen få rapporter, men muliggjør denne 
kirurgiske teknikken.24 

 

Tromboseprofylakse 

Svangerskapet i seg selv gir økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE).  Kreftsykdom og 

kirurgi er også risikofaktorer for VTE.   

Ved kirurgi i svangerskapet, bør pasienten ha forlenget tromboseprofylakse med 

lavmolekylært heparin (LMVH) i 4 til 6 uker.  

Profylakse antenatalt må vurderes individuelt avhengig av krefttype, stadium, behandling og 

immobilisering, evt andre tilleggsrisikofaktorer.   

I tillegg foreslås LMVH i profylaksedoser i 6 uker post partum, særlig ved tilstedeværelse av 

flere andre risikofaktorer. 

 



 

 

 

Strålebehandling 
 

Fosteret er ikke bare utsatt for direkte stråling, men også indirekte fra disseminert stråling 
via tak/gulv samt innvendig spredning.25 Bildediagnostikk for doseplanleggingen er en 
tilleggskilde til stråling. Likevel kan det ved en del kreftformer være grunnlag for å benytte 
seg av strålebehandling, da med målområde i tilstrekkelig avstand fra fosteret og med 
adekvat beskyttelse. Behandlingen individualiseres og bør gjennomføres i et multidisiplinært 
team med tilstrekkelig erfaring og kompetanse. I praksis brukes ALARA-konseptet, “As Low 
As Reasonably Achievable”, hvor det minste terapeutiske feltet brukes med adekvat 
beskyttelse av fosteret. Doseplanen må også omfatte en estimering av dosen til fosteret.  

I første halvdel av svangerskapet vurderes det om avstand fra uterus som tilstrekkelig for å 
kunne tilby strålebehandling. Strålebehandling mot kvinnens hode ansees som 
uproblematisk. 

Strålebehandling mot bekkenet vil føre til føtal død og anvendes ikke hvis graviditeten skal 
fortsettes. 

 

Oppfølging i svangerskap og fødsel 

Vi foreslår at det i god tid lages en tverrfaglig plan for forløsning tilpasset kreftbehandlingen, 
blant annet med hensyn til nadir ved eventuell kjemoterapi.  

Der det obstetrisk sett ligger til rette for vaginal fødsel, anbefales dette på grunn av lavere 
risiko for komplikasjoner som igjen kan gi utsatt kreftbehandling. I tillegg vil kjemoterapi 
kunne gi forsinket sårtilheling. Etter et keisersnitt kan det derfor være behov for noe senere 
oppstart av kjemoterapi enn ved vaginal forløsning.  

Det anbefales fødsel til termin (≥37 uker, iflg RCOG 39-40 uker) når det er mulig, for å unngå 
sen prematuritet, da man har sett økt forekomst av problemer i nyfødtperioden samt 
dårligere kognitiv funksjon hos sene premature i langtstudier.17 Tidligere data tyder på at 
behandlere har hatt tendens til å forløse mor prematurt for å kunne starte med 
kreftbehandling. Denne iatrogen prematuriteten har bidratt til mer komplikasjoner for den 
nyfødte uten å bedre forløp hos kvinnen. Anbefalingene er derfor nå at man drøyer 
forløsning til termin såfremt mulig, og gir behandling mens kvinnen er gravid. 

I enkelte tilfeller der det potensielt kan medfører betydelig risiko for mor eller barn hvis 
forløsningen utsettes må tidlig forløsning vurderes individuelt og i et multidisiplinært team.  

Det anbefales at eventuelt behov for langtidsoppfølging av barnet legges opp i samarbeid 
med pediater etter forløsning. 

 
Pasienter som gjennomgår kjemoterapi kan ikke amme.  



 

Føtal neutropeni har blitt rapportert ved amming under behandling med 
cyclophosphamide22 og det er derfor i fravær av gode data kontraindisert å amme under 
pågående cellegiftbehandling.   
 

Forebygging av graviditet hos kreftpasienter 

Kvinner som er under utredning og behandling for kreft rådes til å være sikret med god 
prevensjon. For enkelte anbefales også hormonfri prevensjon. Kvinner som har gjennomgått 
behandling for brystkreft rådes til å vente 2 år med å bli gravide da de fleste typer residiv 
oppstår innen denne perioden.26  

 

Spesifikke kreftformer 

 

Brystkreft  
 

Forekomst  

Brystkreft diagnostisert under graviditet og i løpet av det første året post partum 

forekommer i mellom 1 per 3000 - 10 000 graviditeter. En tredjedel oppstår i svangerskapet, 

og 2/3 oppstår i løpet av det første året post partum.  

 

Diagnostikk 
Kul i brystet under graviditet er vanskelig å tolke fordi tettheten og kjerteldannelsen i 

brystvevet øker. Vær også oppmerksom på hudforandringer, mastitt som ikke blir bedre eller 

en tumor i aksillen bør vurderes henvist for utredning hos en gravid eller barselkvinne. 

Utredningen må gjennomføres uten at fosteret utsettes for risiko. Ultralyd av bryst og axille 

kan være nok. Mammografi med abdominal skjerming er trygt. Det skal tas grovnålsbiopsi. 

Det er viktig å merke remissene med gravid pasient. 

 

Behandling 

Brystkreft under graviditet krever et velfungerende, multidisiplinært team som har erfaring 

med problemstillingen og som har nært samarbeid med obstetrisk avdeling.  

 

Kirurgi  

Både kirurgi i form av mastektomi eller brystbevarende kirurgi er trygt gjennom hele 

svangerskapet.  

Sentinel node diagnostikk kan gjennomføres med lavdose teknesium, men uten blåfarge 

(metylblått), for å unngå allergisk reaksjon hos mor, noe som i sin tur kan stresse fosteret. 

 

 



 

Strålebehandling  

Etter brystbevarende kirurgi eller ved indikasjon for lokoregional strålebehandling gis dette 

etter forløsning. Det samme er tilfelle dersom det er indikasjon for strålebehandling av 

regionale lymfeknuteområder basert på positiv lymfeknutestatus i aksille. 

 

Cytostatikabehandling  

Kjemoterapi bør unngås i 1. trimester, men i 2. og 3. trimester er det ikke rapportert om økt 

forekomst av fosterskader. Generelt kan man gi samme cytostatikaregimer som hos ikke-

gravide brystkreftpasienter. Både neoadjuvant og adjuvant behandling kan benyttes. 

Antracyklinholdige regimer som doxorubicin/cyclofosfamid (AC) eller 

epirubicin/cyclofosfamid (EC) er trygge å benytte da disse preparatene blir filtrert av 

placenta. Det foreligger mindre data på bruk av taxaner under graviditet, selv om det ikke er 

vist alvorlige fosterskadelige effekter av denne typen cellegift. Om mulig kan derfor taxan-

behandlingen gjennomføres etter forløsning, slik det anbefales i de danske retningslinjene 

(DBCG, http://www.dbcg.dk/DBCG%20Retningslinier.htm) 

  

Prognose  

Enkelte studier har vist at svangerskapsassosiert brystkreft gir dårligere prognose, mens 

andre ikke har funnet at gravide har dårligere prognose enn ikke-gravide. Mange studier 

viser at gravide har mer avansert sykdom ved diagnose, og oftere trippelnegativ sykdom.27-29  

 

 

Cervixcancer 
 

Forekomst 
1.4-4.6 tilfeller per 100.000 svangerskap har blitt rapportert. 
 
Diagnostikk 
Utredningen må gjennomføres uten at fosteret utsettes for risiko. Viser til overordnende 
informasjon om bruk av bildediagnostikk. MR anvendes fortrinnsvis og bruk av CT begrenses 
til tilfeller hvor det ansees som absolutt nødvendig.  
 
Behandling 
Behandlingen bestemmes utfra sykdomsutbredelse og svangerskapslengde. I utgangspunkt 
tilstreber man en svangerskapsbevarende behandling av kreften. Både kirurgi og 
kjemoterapi (etter 1. trimester) brukes i svangerskap. For cervix cancer er 
kombinasjonsbehandling med Carboplatin og Paclitaxel anbefalt hvis kjemopterapi skal 
brukes. Et nylig publisert konsensusdokument gir ytterlige informasjon om behandlingen i 
svangerskapet.3 I avanserte stadier (IIb eller høyere eller ved påvist lymfeknutemetastaser) 
kan graviditeten ikke bevares og pasienten bør tilbys kjemo-radiatioterapi  
 
 



 

Prognose 
Livmorhalskreft i svangerskapet har ingen dårligere prognose sammenliknet med ikke-
gravide kvinner.   
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