
7. SYMTOM, BIVERKNINGAR OCH EGENVÅRD 

Trötthet vid cancer – fatigue 

Om du har cancer kan du känna dig trött på ett sätt som inte liknar vanlig trötthet. Det kallas 
fatigue, som är det franska ordet för trötthet. Fatigue går inte att vila bort. Du kan bli mycket trött 
utan att du har ansträngt dig. Det är inte helt känt varför man får fatigue. De flesta som får 
behandling mot cancer känner av fatigue, även om det varierar hur svåra besvären är. Fatigue 
kan förvärras av andra symtom som smärta, illamående, blodbrist eller svårigheter att äta som 
gör att du går ner i vikt. 

Många som har fatigue beskriver den som en brist på energi eller minskad lust att delta i 
aktiviteter som de tidigare tyckte om. Många tycker att det känns som om de har en tyngd i 
kroppen, som att ”gå i tuggummi” eller att ”benen känns som spaghetti”. Tröttheten kan variera 
över dygnet och kan komma plötsligt. Berätta för din kontaktsjuksköterska eller läkare. De kan 
se till att du får träffa en fysioterapeut som kan ge dig råd. 

 
  

Tips som kan lindra fatigue: 

• Träna regelbundet, helst varje dag. Vad du tränar och hur mycket du tränar får du 
anpassa efter hur du mår men till exempel en promenad varje dag kan göra att du mår 
bättre.  

• Vila gärna innan du blir för trött. 
• Försök att behålla din vanliga dygnsrytm så att du kan sova på natten. 
• Tänk på att prioritera de saker du måste göra och det som är lustfyllt. Ta gärna hjälp  

av andra. 
• Försök att ha ett socialt liv. Att träffa familj och vänner kan ge extra energi och 

avkoppling. 
• Uppmärksamma vilken tid på dygnet du är som piggast. Då kan du planera in aktiviteter 

när du har som mest energi. 
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Sluta röka inför cancerbehandling 

Om du röker är vinsterna många med att sluta inför en operation, strål- och cytostatika 
behandling.  

Efter operation läker såren bättre och det minskar risken för infektioner. Dessutom återhämtar 
du dig snabbare efter operationen. Patienter som röker under sin cytostatika- och 
strålbehandling löper större risk att drabbas av kraftiga biverkningar än icke rökare. Rökare 
drabbas också oftare av komplikationer långt efter avslutad strålbehandling. Det kan vara extra 
svårt att sluta röka om man känner sig orolig över sjukdom och behandling. Samtidigt visar 
forskning att motivationen ofta ökar i samband med sjukdom och att chansen därför är större att 
lyckas, men att man kan behöva stöd och hjälp.  

► Hjälp att sluta röka  
Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du behöver hjälp att sluta röka. Flera av 
sjukhusen och vårdcentralerna erbjuder stöd vid rökstopp. 
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Hud och slemhinnor 

Det kan ta längre tid för sår att läka när du få behandling med cytostatika, målsökande 
läkemedel eller strålbehandling. Skadad hud och sår kan dra till sig bakterier som kan ge 
infektioner. Slemhinnorna i hela kroppen kan också påverkas av behandlingen och bli torra.  
 

 

  

Tips för dig som får cytostatika eller målsökande behandling: 

• Smörj huden regelbundet med mjukgörande hudkräm. 
• Skydda huden mot solen. Använd kläder med lång arm, hatt eller liknande. Smörj 

med solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor. 
• Använd rakapparat och inte hyvel för att undvika skärsår.  
• Om du äter kortison som förebyggande behandling mot illamående vid cytostatika 

behandling blir huden tunnare. Du kan lätt få sår och det kan ta tid innan de läker. 
Var vaksam när du använder till exempel plåster. Ådrorna kan också synas tydligare 
genom huden. Det är inte farligt och kan bli bättre när du slutar med kortisonet.  

• Om du är torr i munnen kan du skölja munnen med kolsyrat vatten eller kranvatten. 
Det finns också olika medel som stimulerar saliven. Sockerfria sugtabletter, gel och 
spray finns att köpa på apoteket.  

• Ögonen blir lätt torra. Det finns flera varianter av ögondroppar att köpa på apoteket. 
• Om du är torr i slemhinnorna i könsorganen eller ändtarmsöppningen finns krämer 

eller vagitorier (läkemedel som du för in i slidan) som du kan köpa på apoteket. 
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Hår  

Det kan hända att cytostatika eller strålning gör så att håret tunnas ut eller faller av helt. Det 
händer vanligtvis cirka två veckor efter att behandlingen har startat. Håret växer oftast ut igen. 
Då kan det först ha en lite annan färg och kvalitet.  Även ögonbryn, ögonfransar, könshår och 
hår på andra ställen kan falla av. Det är normalt att bli öm i hårbotten när du tappar håret och 
det är på väg att växa ut igen. Smörj huden på huvudet med mjukgörande kräm.  

Peruker 
Du har rätt till ersättning för peruk och lösögonfransar. Prata med din kontaktsjuksköterska eller 
läkare om du vill ha peruk.  

Skydda huvudet 
Alla vill inte ha peruk men tänk på att skydda huvudet mot solljus och kyla. Du kan använda 
mössa, keps, sjal eller buff som är ett tubformat tygstycke som du kan använda på olika sätt på 
huvudet. 
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Illamående  

 

Om du mår illa kan det vara en biverkning av den behandling du får. Sjukdomen i sig kan också 
orsaka illamående. Det kan vara svårt att äta om du mår illa. Här är några tips som kan göra det 
lättare. 

 

 

 

 

► Det finns flera andra alternativ för att behandla illamående. Prata med din 
kontaktsjuksköterska eller läkare.   

Tips för att kunna äta när du mår illa: 

• Vädra innan du ska äta. 
• Drick klara drycker som vatten, te, buljonger och äppeljuice.  
• Ät lite åt gången, men ofta.  
• Be någon annan att laga maten så du slipper känna doft från matlagningen.  
• Ha färdiglagad mat i frysen.  
• Kall mat kan smaka bättre än varm mat. 
• Salt mat kan dämpa illamående, till exempel ansjovis, kaviar, popcorn, salta kex 

och jordnötter.  
• Undvik söta, friterade och feta rätter.  
• Kokt eller ugnsstekt mat kan vara lättare att äta.  
• Vissa väljer att undvika sina favoriträtter under illamående, eftersom det kan bli 

dåliga smakminnen i framtiden.  
• Det är viktigt att du får i dig tillräckligt med vätska. Drick ofta och lite per gång. Om 

du mår illa på morgonen, prova torr och knaprig mat innan du stiger upp som till 
exempel kex, skorpor och rostat bröd. 
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Infektionskänslighet om du får cytostatika 

Risken för att du ska få infektioner är större under vissa tider när du får cytostatikabehandling. 
Oftast är risken större sju till tio dagar efter behandlingen. Då är det vanligt med infektioner från 
egna bakterier på huden. Infektionsrisken beror på att cytostatika minskar de vita 
blodkropparna. De vita blodkropparna är en del av kroppens immunförsvar. Immunförsvaret 
skyddar mot till exempel infektioner. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

► Om du får dessa problem under kvällstid och helger – se kontaktuppgifter under fliken Min 
vårdplan.  

  

Tips för att förebygga infektioner: 

• Tvätta händerna ofta, framför allt före måltid, efter toalettbesök och när du varit 
utomhus.  

• Var noggrann med din munhygien, borsta tänderna med en mjuk tandborste. 
• Undvik folksamlingar under de dagar då du är som mest infektionskänslig.  
• I influensatider kan det vara bra om du och din familj vaccinerar er för att skydda dig 

från smitta. Rådfråga din läkare.  
• Undvik att påta i jord, både i rabatter och i krukväxter. Det finns mycket bakterier i jord 

som kan orsaka infektioner i småsår i huden. 
• Se Hud och slemhinnor för mer information om hur du kan skydda dig mot infektioner. 

Kontakta vården omedelbart om 

• du får feber, över 38 grader 
• du får frossa 
• du får hosta 
• du får utslag eller inflammation på huden 
• det svider när du kissar 
• om du känner allmän sjukdomskänsla. 
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Förmågan att lära, förstå och minnas kan 
påverkas 

När du har cancer och får behandling kan du uppleva att du får svårare att koncentrera dig och 
att minnet inte fungerar som det brukar. Du kan till exempel ha svårt att hitta ord. Ibland 
kommer du inte ihåg sådant du brukar minnas, du glömmer detaljer och du kan känna dig 
oorganiserad. Det kan också ta längre tid att utföra uppgifter än tidigare. Detta kan vara psykiskt 
påfrestande att råka ut för och något du kan diskutera med din kontaktsjuksköterska eller 
kurator. Besvären minskar och försvinner oftast när cancerbehandlingen är färdig. 

 
  

Tips som kan göra det lättare att lära, förstå och minnas: 

• Ägna dig åt fysisk aktivitet. Det har visat sig förbättra minnet under behandlingar. 
• Gör en sak i taget. 
• Undvik distraherande moment som till exempel en radio i bakgrunden när du läser 

tidningen. 
• Gör listor, om du upplever att du glömmer lätt. 
• Ha en kalender där du skriver vad du ska göra. 
• Lägg dina saker på bestämda platser så du lättare kommer ihåg var de finns. 
• Upprepa och skriv ner information du får. 
• Träna hjärnan till exempel genom att lösa korsord, sudoku och lägga pussel. 
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Diarré 

Cytostatika påverkar slemhinnan i tarmen. Behandlingen kan även påverka dina matvanor och 
hur mycket du kan röra på dig. Det kan förändra hur magen och tarmen fungerar. Du kan få 
besvär med förstoppning eller diarré. 

Det är viktigt att bajsa regelbundet. Vad som är regelbundet kan variera från person till person, 
så gå efter hur det brukar vara för dig.  

 
  

Tips mot diarré: 

• Drick mycket vätska för att ersätta det du förlorat genom diarré.  
• Drick klara drycker som vatten, te, klara buljonger och äppeljuice.  
• Drick långsamt och i små portioner.  
• Drick vätska som har rumstemperatur.  
• Låt kolsyrad dryck bli avslagen innan du dricker den.  
• Undvik kaffe och mjölkprodukter.  
• Ät små portioner men ofta.  
• Minska mängden fibrer i maten.  
• Undvik stekt, fet, starkt kryddad mat, färsk frukt, grönsaker och sötsaker.  
• Tabletter mot turistdiarré kan användas någon dag eller två efter samråd med läkare 

eller sjuksköterska.  
• Om du ha diarré i mer än ett till två dygn eller om du har feber, blodigt bajs eller ont 

och kramper i samband med diarré ska du kontakta din läkare eller 
kontaktsjuksköterska. 
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Förstoppning 

Cytostatika påverkar slemhinnan i tarmen. Behandlingen kan även påverka dina matvanor och 
hur mycket du kan röra på dig. Det kan förändra hur magen och tarmen fungerar. Du kan få 
besvär med förstoppning eller diarré. 

Det är viktigt att bajsa regelbundet. Vad som är regelbundet kan variera från person till person, 
så gå efter hur det brukar vara för dig.  

 
  

Tips mot förstoppning:  

• Drick mycket vätska.  
• Drick varma drycker som vatten och kaffe. 
• Drick katrinplommonjuice.  
• Ät färsk och torkad frukt, bönor, nötter, grönsaker och katrinplommon.  
• Rör på dig så mycket du kan. 
• Fråga din läkare eller kontaktsjuksköterska om råd om problemen blir för jobbiga. Det 

finns läkemedel som läkaren kan skriva ut. 
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Munvård 

I munnen finns rikligt med bakterier som tillsammans gör stor nytta när immunförsvaret 
fungerar. När du får cancerbehandling rubbas balansen mellan bakterierna så att risken för 
infektioner ökar. Du kan också lättare få blödningar i till exempel munnen. Det beror på att du 
har färre blodplättar, som också kallas trombocyter. Sköt tänderna noggrant men försiktigt så 
undviker du sår, blödningar och infektioner i munnen. Prata med din läkare eller 
kontaktsjuksköterska om du behöver gå till tandläkaren. 

 
  

Tips för god munhygien: 

• Skölj munnen efter måltid.  
• Använd extra mjuk tandborste med litet borsthuvud så att du lätt kommer åt överallt. 

Borsta tänderna två gånger per dag.  
• Undvik elektrisk tandborste eftersom det är svårare att kontrollera trycket av borsten 

mot tänder och tandkött.  
• Välj en mild tandkräm som inte irriterar slemhinnan.  
• Skölj gärna med fluor en gång per dag i någon minut. Fluoren är bra för emaljen och 

hindrar att du får hål i tänderna.  
• Gör det för ont att skölja med fluor, så skölj med kolsyrat vatten eller kranvatten.  
• När dina blodvärden är låga bör du inte använda tandtråd eller tandstickor eftersom 

du blöder lättare än vanligt.  
• Om du är torr i munnen finns olika medel som stimulerar saliven. Sockerfria 

sugtabletter, gel och sprej kan du köpa receptfritt på apoteket. 
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Stickningar och domningar 

Vissa cytostatikabehandlingar kan ge känselrubbningar, som också kallas neuropati. Du kan 
känna stickningar och domningar i händerna och fötterna. Händerna och fötterna kan också 
kännas försvagade, få svullnader eller göra ont. Om du har domningar i fötterna är det viktigt att 
du får hjälpa att undersöka dina fötter regelbundet. Prata med din kontaktsjuksköterska. Om du 
får stora besvär kan du behöva byta till en annan läkemedelsbehandling. 

 

 
  

Tips om du har stickningar och domningar: 

• Du kan ha svårt att känna om vattnet är för varmt eller kallt så var försiktig.  
• Undvik mattor du kan snubbla på. 
• Använd halkmatta i dusch/badkar. 
• Använd bekväma skor. 
• Kontrollera om det finns småsår på händer och fötter. Såren kan ge infektioner. 
• Pröva balansträning och olika rörlighets- och töjningsövningar.  Se 1177.se för tips 

på balansövningar. 
• Det kan vara bättre att cykla än att promenera. 
• Om du har möjlighet, gå på gångband inomhus om du vill promenera. Det kan 

kännas säkrare än att promenera utomhus där marken är ojämn.  
• Massera lätt under fotsulorna. 
• Använd gärna stavar, för att underlätta balansen, när du är ute och går. 
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Oro och nedstämdhet 

Att drabbas av cancersjukdom kan vara en omtumlande upplevelse, både för den som har 
sjukdomen och för närstående. Diagnosen och de behandlingar som sjukdomen för med 
sig innebär att livet påverkas på många olika sätt. 

Det är helt normalt att känna oro i samband med cancersjukdom. Oron kan upplevas allt från 
mild och hanterbar till att den upplevs som stark och svår att stå ut med, men ändå vara helt 
normal. Hur man upplever det kan vara väldigt olika. Det finns inga rätt eller fel utan det är hur 
du upplever din situation som är det viktiga. 

Den psykologiska påfrestningen och den stress som det innebär att leva med en 
cancersjukdom kan ibland leda till att man känner sig nedstämd eller deprimerad.  Då är det 
viktigt att veta att det är en vanlig följd av att vara i en så påfrestande situation som en 
cancersjukdom kan innebära och att man kan få hjälp med det.  

I ett stödjande samtal kan man få hjälp att sätta ord på sina tankar och känslor vilket kan vara 
hjälpande om man känner sig orolig, nedstämd eller om man upplever att man fastnat i ältande 
av svåra tankar.  Att få dela sina funderingar kring de existentiella frågorna med någon som är 
professionell kan också kännas skönt. 

► Det finns mycket bra hjälp att få. Du kan prata med din kontaktsjuksköterska eller din läkare. 
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Sexualitet 

Att få cancer och genomgå en cancerbehandling är en omvälvande upplevelse som påverkar 
oss både fysiskt och psykiskt. Ofta påverkas även lusten och förmågan att ha sex. Det är sällan 
några medicinska hinder för att ha sex (se Cytostatika för mer information) men det är vanligt att 
du periodvis har mindre sexlust. Sexlusten kan också öka. Kanske behöver du mer närhet och 
ömhet, oavsett om du vill ha sex eller inte. Hur det är för dig vet bara du själv. Oavsett om du 
lever i en relation eller inte är det alltid bra att försöka vara tydlig med vad du själv vill och 
önskar. Det finns inget rätt eller fel. Fråga din läkare eller kontaktsjuksköterska om du vill ha tips 
eller råd. 

Cancer kan inte smitta vid kroppslig närhet, inte ens när man är intim med någon eller har sex. 

 

 

 

  

Råd och tips: 

• Var tydlig med vad du vill och önskar för att undvika missförstånd och missriktad 
omsorg. 

• Skaffa dig den information som du känner att du behöver. Prata med din vårdkontakt 
och be om tips på läsning, filmer, hjälpmedel och annat relevant för dig.  

• Prova andra sätt att ha sex. Du kan använda händer och munnen eller andra 
hjälpmedel. 

• Ha sex på egen hand. Det är ett bra sätt att lära känna hur din kropp fungerar nu och 
att hitta till din lust.  

• Avstå från sex om det känns bäst för dig. Om samlag är smärtsamt kan det vara bra 
att avstå under en tid. Lusten kan minska om, sex förknippas med smärta och 
obehag.  

• Använd gärna glidmedel eller glidsalva om du har torra slemhinnor. Det finns 
receptfritt på apoteket. 

• Torra och sköra slemhinnor i slidan kan lindras med lokal östrogenbehandling som 
en läkare kan skriva ut åt dig. 

• Om du har svårt att få stånd, finns det mycket hjälp att få, till exempel läkemedel eller 
vakumpump.  
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Smärta 

Det är vanligt att ha ont om man har cancer. Det kan påverka din livskvalitet. Att gå runt med en 
obehandlad smärta tar mycket energi från dig. Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare 
om du har ont.  

► Smärta vid cancer kan ha många orsaker. Behandlingen du får är anpassad efter orsaken till 
din smärta 

Smärtanalys 
En smärtanalys kan vara en hjälp för att komma fram till vilken behandling som blir bäst för dig. 
Du får fylla i en smärtteckning, se exempel nedan, där får du beskriva hur du upplever din 
smärtsituation och var i kroppen du har ont.  

 
 

Smärtskala 
Här kan du fylla i hur du upplever din smärta. Det är ett bra hjälpmedel för att kunna följa om 
smärtmedicineringen fungerar eller behöver ändras. Fråga din kontaktsjuksköterska om du 
behöver hjälp.  
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