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Yttre strålbehandling 
Innan strålbehandlingen kan börja behöver du göra en datortomografi- och en 
magnetkameraundersökning. Undersökningarna behövs inför planeringen av 
området som ska strålbehandlas. När de är klara tar det cirka två till tre veckor 
innan strålbehandlingen startar. 

Strålbehandlingen ges över tumören i bäckenet och angränsande lymfbanor 
och lymfkörtlar. Den ges dagligen måndag till fredag under fem veckor. Varje 
besök tar cirka 15 till 20 minuter och själva behandlingen tar några minuter. Att 
det tar 15–20 minuter beror på att det är viktigt att kontrollera att du ligger i 
exakt samma position vid varje strålbehandlingstillfälle. Du ligger ensam i 
rummet under behandlingen men personalen både ser och hör dig. 

Vid första besöket träffar du en sjuksköterska som ger dig information om hur 
behandlingen går till, förväntade sidoeffekter och hur dessa behandlas. Oftast 
kan behandlingstiderna anpassas efter dina önskemål. 

Du träffar din läkare när du fått hälften av behandlingarna.  

Biverkningar 

Att få strålbehandling känns inte, men kan leda till en del biverkningar. 
Vanligtvis kommer dessa efter cirka två veckor och har sin topp några veckor 
efter avslutad behandling för att sedan klinga av. Du kan få en irritation av 
slemhinnan i urinröret, vilket gör att du behöver tömma urinblåsan oftare. 
Många får också problem med tarmen så som gaser, diarréer och tätare 
avföringar. Vissa kan uppleva illamående. Man skall sträva efter att lindra 
besvären med medicinering eftersom det är viktigt att må så bra som möjligt 
under behandling Strålbehandlingen påverkar dina blodvärden och vita 
blodkroppar och därför kommer du att få ta blodprover under behandlingens 
gång 

Uppföljning 

Vid behandlingens slut träffar du din läkare där ni går igenom behandlingen och 
den fortsatta uppföljningen. Cirka sex veckor efter avslutad behandling har du 
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möte med din kontaktsjuksköterska. Då görs en biverkningskontroll och du får 
chans att diskutera kvarstående problem och funderingar.   

Effekten av strålbehandlingen kan tidigast utvärderas tre månader efter 
avslutad behandling. 

Allmänna råd 

Du och din partner bör undvika samliv under behandlingen på grund av den 
ökade risken för blödning och infektion. 

Rökstopp förbättrar effekten av behandlingen och minskar risken för 
biverkningar. 

Har du frågor, hör av dig till din kontaktsjuksköterska på mottagningen eller till 
sjuksköterska på strålbehandlingen 

 


