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Du kommer att få behandling med cytostatika som heter Metotrexat (MTX). 

Exakt hur många behandlingar du behöver beror på hur du svarar på 
behandlingen. Det kontrolleras med mätningar av graviditetshormonet hCG i 
blodet, och värdet ska halveras mellan varje behandlingskur. När hCG-värdet har 
normaliserats ges ytterligare tre kurer. Om värdet inte sjunker eller istället ökar, 
övervägs annan behandling. 

En behandlingskur omfattar 15 dagar. På grund av ökad blödningsrisk vid start av 
behandlingen kommer du att vara inskriven på avdelningen under hela din första 
behandling, med möjlighet till permission mellan injektionerna. Vid de fortlöpande 
behandlingarna kommer du kunna gå hem efter injektionerna. 

Du kommer få behandling den första, tredje, femte och sjunde dagen i kuren. 
Behandlingen ges i form av en spruta i sätesmuskeln. Du kommer också få ett 
preparat som heter kalciumfolinat dag två, fyra, sex och åtta, med start 24 timmar 
efter given spruta. Det är viktigt att du tar dessa tabletter på utsatta tider och får 
därför ett schema att följa. Omstart av nästa kur sker på dag 15.   

I samband med att du behandlas med just Metotrexat får du inte använda preparat 
som Ipren, Voltaren, Brufen eller liknande så kallade NSAID. Det är en grupp 
läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande 
verkan. Dessa kan förvärra biverkningar av cytostatikan, framför allt kan det 
påverka dina blodvärden negativt. 

Biverkningar 

Du kan få biverkningar av behandlingen. En biverkning är påverkan på 
slemhinnorna i framför allt i mun och svalg, så kallad mucosit. Symtomen av detta 
kan behandlas lokalt eller med höjd dos av kalciumfolinat. Berätta för din 
kontaktsjuksköterska om du börjar få blåsor i munnen. Slemhinnorna i ögonen kan 
påverkas så du känner dig torr i ögonen. Det kan lindras med tårsubstitut. Även 
lungorna kan i sällsynta fall bli påverkade. Om du får symtom från luftvägarna i 
form av hosta eller smärta, tala med din läkare eller kontaktsjuksköterska. 

Då behandlingen i vissa fall kan påverka dina blodvärden och också kan påverka 
din leverfunktion, tas regelbundet prover för att kontrollera dessa värden. Låga vita 
blodkroppar innebär att du är mer känslig för infektioner.  

Hör av dig till din kontaktsjuksköterska eller till vårdavdelningen om du får 
feber över 38 grader eller frossa.   

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kemedel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiflogistika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Analgetika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antipyretika
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Illamående är en känd biverkan av cytostatika. Det är dock sällsynt att du mår illa 
av denna behandling. Skulle du trots allt må illa finns det bra preparat för att 
motverka det.  

En del personer kan känna en besvärande tilltagande trötthet, så kallad fatigue. 
Det är en trötthet som inte går att vila bort, men som avtar med tiden efter avslutad 
behandling. 

Om du skulle få vätska i buken eller lungorna bör det tappas ut innan du får din 
behandling.  

Du bör undvika alkohol under cytostatikaveckan. 

Om du har några frågor om biverkningar är du alltid välkommen att ringa till din 
kontaktsjuksköterska. 

 

 

 

 

 


	MTX/FA

