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Barn har egne kreftformer med egen biologi. Behandlingen er oftest svært intensiv og 
må tilpasses barns vekst og utvikling. Resultatene har vist enorm fremgang og regnes 
blant moderne medisins triumfer. 

BEHANDLING AV  
KREFT HOS BARN

På 1960-tallet var leukemi hos barn og unge en ufattelig tragedie 
uten håp om å bli frisk. Som de fleste andre barnekrefttyper, er det 
en aggressiv kreftform. Barna ble lagt inn på barneavdelinger og 
døde etter få måneder. I dag kan vi i Norge kurere omtrent 85 % av 
vanlig barneleukemi, akutt lymfatisk leukemi (ALL). En tilsvarende 
fremgang har en sett også ved andre kreftformer hos barn, slik det 
fremgår av figur 1 (se side 7). Da pionerene startet med cytostatika 
mot leukemi, ble de utsatt for betydelig kritikk. Det ble hevdet at 
det var uetisk å plage barna med slike belastende medikamenter 
når de likevel skulle dø. Norske barneleger har deltatt aktivt i ut-
viklingen av bedre behandling. Professor Peter Johan Moe var den 
første som i større skala lot være å strålebehandle ALL-pasientene 
rutinemessig mot hjernen, noe som i dagens behandling er 
standard og sparer barna for nevropsykologiske seinproblemer. 

ULIKHETER MELLOM BARN OG VOKSNE
At barn ikke er voksne i liten størrelse, vet alle. Dette gjelder også 
de fleste forhold vedrørende kreft. Kreft er heldigvis mye sjeldnere 
hos barn enn hos voksne, og i stor grad har barn andre krefttyper 
enn voksne. Når de tilsynelatende er like, har moderne molekylær-
biologisk forskning vist at de likevel har forskjellig biologi. Det 
meste i livet synes å gå fortere rundt hos barn, fra bruddtilhelning 
til væskeomsetning. Ut fra en slik tanke er det ikke overraskende at 
hurtigvoksende svulster dominerer hos barn. For eksempel er 95–98 
% av leukemier hos barn av de akutte typene, ALL og AML. Opp-
dagelsen av at de fleste kreftformene hos barn var mer følsomme 
for cytostatika enn voksenkreft, forandret barnekreft fra å være de 
mest håpløse tilfellene, til at de fikk bedre prognose enn voksne 
med kreft. Det er en del unntak fra dette, særlig ved hjernesvulster.

Kjemoterapi er i mye høyere grad enn hos voksne, dominerende 
i behandlingen av barn, mens kirurgi og strålebehandling har en 
mindre fremtredende plass. Dette skyldes både god effekt av cyto-
statika, mindre mulighet for radikal kirurgi og alvorlige bivirkninger 
ved strålebehandling av barn. Cytostatikabehandlingen er oftest 
svært intensiv. Barn tåler dette bedre enn voksne. I perioder er 
pasientene ekstremt immunsupprimert, og alvorlige infeksjoner et 

hovedproblem i behandlingen. Noen medikamenter tåles dårligere 
hos barn i vekst, for eksempel doxorubicin, som i større doser kan 
gi hjertesvikt på lang sikt. Organer i utvikling stoppes i sin vekst  
ved strålebehandling. Stråling av hjernen kan føre til redusert 
nevropsykologisk utvikling. Dette varierer betydelig ut fra om hele 
hjernen stråles eller bare en del av den, og likeledes hvor stor  
samlet dose som gis. Barn under tre år tåler stråling mot hjernen 
svært dårlig, og derfor prøver en å unngå dette.

INTERNASJONALT BEHANDLINGSSAMARBEID
Siden kreft er så sjeldent hos barn, har internasjonalt samarbeid 
tvunget seg fram for å få nok pasienter til å kunne analysere 
resultatene av ny behandling. I Norge deltar vi i nordiske be-
handlingsprotokoller for vanlig leukemi gjennom den nordiske 
barnekreftforeningen NOPHO, mens for de andre krefttypene er vi 
med i prosjekter via den europeiske foreningen SIOP-E. Det er  
spesifikt for barn og ungdom at nærmest all kurativ behandling 
samtidig er del av internasjonale kreftforskningsstudier. Målet er 
at flest mulig av pasientene skal inngå i studier, slik at de kan være 
med på å bedre behandlingen. Samarbeidet som har oppstått, har 
vært en stor suksess og et forbilde for andre spesialiteter. Nettverket 
mellom barneonkologene i Europa brukes også i stor grad for 
diskusjoner og rådføring i den kliniske hverdag.

LEUKEMI
Vi deltar i NOPHO-studier som har vært suksessrike med glimrende 
resultater. Opprinnelig var den siste studien beregnet for barn opp 
til 15 år, men den viste seg overlegen også for eldre ungdommer 
sammenlignet med «voksenbehandling». Derfor brukes den nå som 
standard også for voksne opp til 45 år. Behandlingen varer i 2–2,5 år 
med et komplisert oppsett av mange forskjellige cytostatika. Høy-
dose metotreksat er en av grunnpilarene, der en gir en dose som 
egentlig overskrider dødelig dose, men har god effekt ved at en 
gir motgift etter 42 timer. Denne behandlingen krever, i likhet med 
mange andre kurer i barneonkologi, svært nøye overvåkning og 
er personalkrevende. Moderne barneonkologi er på mange måter 
intensivbehandling.
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SVULSTER UTENFOR CNS
De fleste av disse svulstene er hurtigvoksende og har allerede 
spredt seg ved diagnosen eller har innvekst i naboorganer. De kan 
derfor ikke enkelt fjernes ved kirurgi. De fleste pasientene får derfor 
først kun utført biopsi kirurgisk for å stille diagnose. Deretter be- 
handles de med cytostatika, før det senere i forløpet gjøres forsøk 
på radikal kirurgi. Man har prøvd å unngå strålebehandling hos barn 
på grunn av bivirkninger, men den er fortsatt nødvendig ved en del 
kreftsvulster.

HJERNESVULSTER
Svulster i sentralnervesystemet skiller seg fra andre barnesvulster på 
flere måter. Her er det overvekt av langsomt voksende svulster og 
nevrokirurgi er helt vesentlig. Både på grunn av svulstenes biologi 
og problemer med å få cytostatika til å passere inn i hjernen – den 
såkalte blod-hjerne-barrieren – er kjemoterapi mindre effektiv enn 
ved andre svulster. Strålebehandling er helt nødvendig ved en del 
svulster og blir brukt på tross av uheldige seinskader.  Stråling kan 
være spesielt uheldig hos små barn og når man må stråle hele 
hjernen.

SEINEFFEKTER
Med høy overlevelse og langt livsløp har man i økende grad blitt 
klar over at behandlingen kan ha sin pris på lang sikt. Seinskader 
kan vise seg flere tiår etter avsluttet behandling og kan i varierende 
grad ramme mange organer avhengig av krefttype og behandling.
Mest alvorlig er sekundærkreft, som oftest skyldes strålebehandling.
Heldigvis får få pasienter dette.

Det foreligger store mengder forskning om seinskader. Likevel har 
en kommet kort når det gjelder systematisk oppfølging av disse 

pasientene i voksen alder. Det er et ønske om å lage regionale  
seinskadesentra i Norge for å koordinere dette arbeidet.

Barnekreftoverlevere utgjør den største gruppen seinskader etter 
kreftbehandling, på tross av det lille antallet i utgangspunktet.
Rundt i verden er det nå tusenvis av voksne som har hatt kreft som 
barn. De kalles survivors, har dannet egne organisasjoner og er viet 
stor forskningsinteresse.

UNGDOM
Tradisjonelt har kreft hos barn under 15 år vært regnet som 
barnekreft, og statistikk over resultater gjelder neste alltid denne 
gruppen. Imidlertid har vi i Norge etter hvert erkjent at også ung-
dom opp til 18 år bør behandles innenfor barneonkologien og på 
barne- og ungdomsavdelinger. Internasjonal forskning viser entydig 
bedre resultater med barneonkologisk baserte behandlingsopplegg 
for ungdom, og sykehusavdelingene bør legge forholdene mye 
bedre til rette for denne aldersgruppen.

MULTIDISIPLINÆRT TEAM
God behandling av kreftsyke barn er avhengig av at mange yrkes-
grupper samarbeider og alle bør ha høy kvalitet. Barneonkologen 
koordinerer og leder behandlingen. Mange legespesialister deltar: 
forskjellige typer kirurger, nevrokirurger, stråleonkologer, radio- 
loger, patologer, immunologer, øyeleger, øre-nese-halsleger og 
flere. Dessuten deltar mange andre yrkesgrupper. Sykepleierne er 
selvfølgelig en svært viktig gruppe i behandlingen av kreftsyke barn. 
De har mange oppgaver, ikke minst ved administrering av særs 
komplisert behandling der ingenting må gå galt. Behandlingen kan 
balansere på eggen mellom kurasjon og behandlingsmortalitet.
Sykepleierne har mest kontakt med pasientene og familiene og er 
nøkkelpersoner i det psykososiale støttearbeidet.

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
Å få beskjed om at barnet ditt har kreft, er en voldsom belastning 
for foreldre. Heldigvis kan vi som oftest samtidig informere om at 
det er store muligheter for at barnet blir friskt, og det er nesten alltid 
håp. Foreldrene får under hele behandlingsperioden sannferdig og 
realistisk informasjon om sykdommen og behandlingen, noe som 
er nødvendig for å klare å takle situasjonen.

Vi ser at foreldre i en slik krisesituasjon mobiliserer en styrke som de 
ikke visste de hadde, og de stiller opp hundre prosent for sitt barn.
Barn er på sin side kloke mennesker og forstår mer enn man 
vanligvis tror, ikke minst av nonverbal kommunikasjon.

Ærlig informasjon til barnet er derfor helt essensielt, og den tilpasses 
alderen.

Det er en integrert del av behandlingen å gjøre livet i sykdomstiden 
best mulig for barna. Barne- og ungdomsavdelingene er tilpasset 
dette og har leketerapi, skole, musikkterapi og spesialutdannete 
sykepleiere.

FIGUR 1: Bedret overlevelse av ulike krefttyper i tidsperioder. 
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NETTVERKSORGANISERING
I Norge har vi fire barnekreftsentra: på Rikshospitalet, Haukeland, St. 
Olavs Hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge. Alle barn med 
kreft har primærutredning og behandling i et av disse sentrene. 
Deler av videre behandling kan foregå på andre sykehus, men 
alltid i tett samarbeid med sentrene. Ingen barn med kreft i Norge 
behandles utenom dette systemet.

Det er et meget godt nettverkssamarbeid, nasjonalt og internasjonalt, 
mellom behandlingssentra. I Norge har vi tre faggrupper som er 
multidisiplinære med representanter fra alle sentrene: Faggruppen 
for svulster i sentralnervesystemet hos barn, Faggruppen for kreft-
svulster hos barn og Norsk barneleukemigruppe. Disse gruppene 
lager norske retningslinjer, blir enige om hvilke behandlings- 
protokoller vi skal slutte oss til, utnevner norske koordinatorer og 
uttaler seg om helsepolitiske saker.

Fra 1999 har faggruppene hatt en meget stor betydning for tillits-
fullt samarbeid mellom norske fagfolk til beste for pasientene.
Barneonkologi har et tett internasjonalt nettverkssamarbeid, som 
er bedre utviklet enn i de fleste andre fagmiljøer og kan være til 
inspirasjon for disse. 

Europeiske barnekreftsentra samarbeider på kryss og tvers i nett- 
verket om forskning samt rådgiving og diskusjoner om kliniske 
problemer. Nettverket er organisert gjennom den europeiske delen 
av International Society of Pediatric Oncology (SIOP). I Norden er 
det et ekstra tett samarbeid gjennom Nordic Society of Paediatric 
Haematology and Oncology (NOPHO).

RESULTATENE I NORGE
I 2003 gjorde den europeiske kreftorganisasjonen Eurocare en  
sammenliknende undersøkelse av kreftresultatene for barn i de euro-
peiske landene. Resultatene ble publisert i det medisinske vitenska-
pelige tidsskriftet Annals of Oncology i slutten av 2003 (supplement 
5, side 19-27). Her kom de nordiske landene klart best ut. Dette var 
såpass markert at gruppen skrev som konklusjon:
«The Nordic countries represent a survival gold standard to which 
other countries can aspire» Senere har denne forskjellen blitt noe 
mindre, men Norge ligger fortsatt på verdenstoppen sammen med 
Sverige og Finland. Kreftregisteret har publisert resultater for en 25-års-
periode for solide svulster hos barn. Alle de fire regionene har meget 
gode resultater og det er ingen forskjell mellom dem. Femårsover- 
levelsen ligger rundt 80 % og leukemiresultatene er enda bedre.

FORELDRENES INNSATS
Vi har ingen enkel forklaring på hvorfor resultatene er så gode i 
Norge. Det tette nettverkssamarbeidet mellom fagpersoner er 
viktig. Vi har faglig godt oppdaterte leger og annet personell som 
jobber med kreftsyke barn. Den regionaliserte organiseringen har 
vært en suksess.  Alle barna behandles innenfor det faglige  

nettverket. Det er vanligvis tett kontakt mellom pasientene og det  
barneonkologiske senteret i behandlingsperioden og også nær 
kontakt med lokale sykehus.

Utredning av kreftmistanke hos barn er alltid en «øyeblikkelig hjelp» 
situasjon. Når det meldes om mistanke om kreft blir pasientene 
innlagt straks og det startes utredning umiddelbart. De såkalte pakke- 
forløpene vil derfor ikke endre dagens praksis i barneonkologien. 
Samfunnsmessige forhold har sannsynligvis også betydning. Norge 
er et «likhetssamfunn» med godt folkeopplysningsnivå. Foreldrene 
og andre pårørende får forklart og forstår de viktigste fakta om 
barnets sykdom og behandling og blir en viktig del av behandlings- 
kjeden. For eksempel vil foreldre kontakte barnekreftlege raskt når 
barnet har feber på grunn av sterkt svekket immunforsvar under 
kreftbehandlingen. Dermed kan antibiotika settes tidlig inn, noe 
som bidrar til at vi har lav dødelighet av infeksjoner. Dette påvirker 
behandlingsresultatene som helhet.

NYE BEHANDLINGSTYPER
Nye fantastiske molekylærbiologiske metoder har skapt en eksplosiv 
økning i kunnskap om molekylære forhold som gir kreft eller øker 
cellenes aggressivitet. Mutasjoner i kreftcellenes DNA kan øke vekst-
stimulering eller redusere veksthemming. Begge deler fører til økt 
cellevekst og kreftfare.

Med denne kunnskapen som bakgrunn kan en konstruere mole-
kyler som går inn i de onkogene mekanismene og normaliserer 
cellenes biologi. Det er en enorm forventning til disse stoffene, og 
mange kliniske forsøk er i gang. Det er imidlertid flere problemer 
som har hindret suksess. I mange tilfeller vender kreften tilbake når 
man slutter med behandlingen. Man har korrigert konsekvensene 
av feilen i kreftcellene, men selve feilen består. Cellene har en  
komplisert økologi, og overraskende effekter kan komme på grunn 
av oppstart av alternative mekanismer når en reaksjon blir blokkert.

FREMTIDEN
De siste ti årene har det vært lite bedring i behandlingsresultatene.
Det ser ut til at man har nådd taket for effekt av tradisjonell 
behandling. I dag er det likevel stor optimisme knyttet til nye 
målrettete molekylære stoffer. Fortsatt trengs det mer kunnskap 
om hvordan vi best skal bruke disse. Kanskje vil en kombinasjon 
av disse og tradisjonelle cytostatika være det som trengs for nye 
gjennombrudd.

Kreft hos barn og unge rammer en liten gruppe. Behandlingen er 
vanligvis atskillig mer ressurskrevende enn hos voksne. Disse barna 
har et langt liv foran seg, og dagens resultater medfører svært 
mange sparte leveår. I kampen om ressursene må dette fremheves.

Satsing på barnekreft må styrkes betydelig.
Å kurere et barn med kreft er ingen liten ting.
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