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Blödningsrisk vid cytostatikabehandling 

Blodplättarna gör att blodet kan levra sig och att sår kan läka. Vid cytostatikabehandling kan 

blodplättarna bli färre. Det gör att du lättare får blåmärken och blödningar. Du kan till exempel 

lättare få näsblod och blöda från tandköttet och från små sår.  

Råd vid ökad blödningsrisk 

• Ta inte värktabletter som innehåller ämnen som kan göra att du blöder mer, till exempel 

acetylsalicylsyra, ibuprofen och diklofenak. Ta i stället värktabletter som innehåller 

paracetamol (Alvedon eller Panodil). 

• Prata med din läkare om du tar naturläkemedel, eftersom de kan göra att du blöder mer. 

Exempel på sådana är omega 3, fiskoljor, linfrön och linolja, jättenattljusolja, vitamin E, 

hajbroskpreparat och melatonin.  

Munnen 

• Använd en mjuk tandborste.  

• Om du inte kan använda tandborste bör du skölja med 0,12-procentig klorhexidinlösning, 

men inte om du har öppna sår i munnen. Då kan koksaltlösning vara ett bra alternativ.  

Näsan 

• Var försiktig när du snyter dig.  

• Vid näsblod: 

─ Sitt ner och luta dig framåt. Tryck ihop näsvingarna, alltså näsans mjuka delar.  

─ Stoppa in en tuss i näsborren. Lite olja på tussen gör att den inte torkar och river upp 

såret igen när du tar bort den. På apoteket kan du köpa färdiga tussar (Spongostan).  

Kiss och bajs 

• Ljusrött blod i bajset tyder på sprickor i ändtarmens slemhinna. Det är vanligt vid förstoppning 

och kan göra ont. På apoteket finns receptfri salva som kan lindra besvären. 

• Tänk på att rödbetor och röd- eller gulfärgade cytostatika kan färga kisset rosa och rött, och 

göra bajset mörkare. Tillskott av järn kan göra bajset mörkt och svart.  

 

 

 

 
 
  

När ska jag kontakta vården? 

• Om näsblodet inte går över, trots tryck mot blödningen under 15 minuter. 

• Om du blöder näsblod ofta. 

• Om du blöder väldigt mycket. 

• Om bajset är mörkt eller svart. Det kan vara tecken på en blödning i tarmen.  

• Om kisset är rosa, rött eller brunt. 


