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Yttre strålbehandling i kombination med 
Cisplatin  
Yttre strålbehandling (extern) 
Inför den yttre strålbehandlingen kommer du genomgå datortomografi- och 
magnetkameraundersökning på strålbehandlingsenheten. Dessa undersökningar 
ligger till grund för planering av området som ska strålbehandlas. Efter att du 
genomfört undersökningarna tar det cirka två till tre veckor innan behandlingen 
kan starta. 

Strålbehandlingen ges över tumören i bäckenet och angränsande lymfbanor och 
lymfkörtlar. Behandlingen ges dagligen, måndag till fredag under fem till sju 
veckor. Själva strålbehandlingen tar bara några minuter men tiden du är på 
behandlingsrummet blir sammanlagt cirka 15–20 minuter. Det är viktigt att du 
ligger i exakt samma position vid varje behandling.  

Första behandlingstiden är förbokad och du får då även ett informationssamtal 
med en sjuksköterska. Då får du mer information om hur behandlingen går till, 
förväntade sidoeffekter och hur dessa behandlas.  

Tiderna för behandling kan ofta anpassas efter dina önskemål. 

Cytostatikabehandling 
Cytostatikan ges en dag per vecka under pågående yttre strålbehandling, högst 
sex gånger. Läkemedlet som du får heter Cisplatin och ges som ett intravenöst 
dropp på en av våra behandlingsavdelningar. Behandlingen tar cirka fem timmar.  

Samma dag efter infusionen får du yttre strålbehandling. Efter bägge 
behandlingarna får du åka hem. 

Inför starten av behandlingen kommer din kontaktsjuksköterska att ge dig mer 
information. Du får information om hur behandlingen går till och eventuella 
biverkningar och hur dessa ska behandlas. Du tappar inte håret av denna 
behandling. 

Biverkningar av strålbehandling  
Under behandlingen kan du få urinträngningar och en känsla av att behöva tömma 
urinblåsan oftare. 

Tarmen påverkas oftast med gasbildning, ökad frekvens av tömningar och ofta 
diarréer.  En del patienter kan uppleva illamående. Man ska sträva efter att lindra  
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besvären med medicinering eftersom det är viktigt att må så bra som möjligt under 
behandling. Du kommer att träffa din läkare efter cirka halva behandlingstiden. 

Både strålbehandling och cytostatika kan påverka ditt blodvärde och dina vita 
blodkroppar. Tätare blodprovstagning kan bli aktuellt.  

Kontakta alltid mottagningen om du får feber över 38 grader. 

Uppföljning 
Vid behandlingens slut träffar du din läkare. Vid det besöket går ni igenom den 
givna behandlingen och den fortsatta uppföljningen.  Efter cirka sex veckor har du 
kontakt med din kontaktsjuksköterska. Där går ni igenom eventuella kvarvarande 
biverkningar och hur behandlingen påverkar din livskvalitet. 

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

Allmänna råd 

Samlag bör undvikas under behandlingen på grund av en ökad risk för blödningar 
och infektioner.  

Rök inte. Om du inte röker förbättras effekten av behandlingen och risken för 
biverkningar minskar. 

Kontakta din kontaktsjuksköterska på mottagningen eller sjuksköterska på 
strålbehandlingen om du har besvär eller undrar över något.  

 
 Läs mer på 1177.se. Sök på Strålbehandling.  

 
 
 


