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MÅLSÄTTNINGEN är att varje patient skall få optimal antiemetikaprofylax- utan 
överbehandling. 
 
Eftersträva så liten kortisondos som möjligt utan att äventyra effekten. 
 
Behandlingen bör vara individualiserad. 
 
Sjuksköterskor och läkare underskattar ofta förekomsten av illamående och kräkning vid 
cytostatikabehandling framförallt det fördröjda illamåendet. 
 
Patienter som riskerar att få besvärande illamående och kräkning är framförallt fertila 
kvinnor, individer med tidigare graviditetsillamående, åksjuka och de som tidigare mått illa vid 
cellgift- eller strålbehandling. 
Vidare har oroliga patienter och de med nedsatt allmäntillstånd större risk för illamående och 
kräkning. Individer med hög alkoholkonsumtion har lägre risk. 
Detta skall beaktas vid val av antiemetikabehandling. Dessa riskpatienter kan med fördel 
uppmanas att inte bara ta vid behov Metoklopramid (Primperan) utan exempelvis behandla i 
cirka 3 dagars tid med T Metoklopramid (Primperan) vb, max-dos Primperan enl FASS är 30 
mg/dygn, eller enl. särskild ordination. (Beprövad erfarenhet tillåter högre doser, oftast har vi 
använt 20 mg x 3. Detta gäller självfallet om besvärande illamående har uppstått).  
 
  
Uppmana patienter att dricka rikligt både före och efter behandling. Har patienter svårt att 
dricka kan man överväga ytterligare ett stöd-eller spoldropp vid cytostatika behandlingen. 
 
Fråga alltid innan varje cytostatikabehandling angående eventuellt illamående eller kräkning 
efter föregående behandling. Detta är särskilt viktigt efter 1:a behandlingen. 
 
Om påtagliga besvär - öka på två steg enligt antiemetikaschema. 
Om måttliga besvär - öka på ett steg. 
Om inga besvär eller kortisonbiverkningar - minska ned 1-2 steg på antiemetikaschema och 
överväg även att minska kortison på behandlingsdagen. 
 
Om betingat illamående - kontakta behandlade läkare. 
 
From 20 april-11 
Pga besparingsskäl ändras nu standard behandling från inj Navoban 5mg till inj Ondansetron 
8mg. 
Om otillräcklig effekt kan man öka på till Ondansetron 16mg nästa gång cytostatika ges 
 
From 19 maj -14 
Onkologen på Akademiska ämnar nu gå över till peroral antiemetikabehandling istället för 
injektioner. Detta pga flera olika skäl såsom kostnadsbesparing och mindre tidsåtgång för 
sköterskor och patienter på behandlingsavdelning. Vidare kan det vara fördel om patienterna 
tar kortison ett par timmar innan den onkologiska behandlingen påbörjas för bättre effekt av 
steroiderna. Allt fler centra i landet går nu över till peroral antiemetikabehandling och det kan 
ju vara en fördel om vi har likriktad behandling. 
 
From december-17 
Ge Olanzapin som profylax vid behandling med högemetogena regimer och som tillägg till 
triplett antiemetika, då behövs inget kortisonschema efter kur. Går även att använda vid 
behov istället för Metoklopramid (Primperan). Se nya antiemetikachema nr 8A och 8B. 
 


