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Hud och slemhinnor  

Vissa mediciner och behandlingar kan ge besvär med hud och slemhinnor. Vid strålbehandling 

påverkas huden och slemhinnorna på den kroppsdel som strålas. Vid cytostatikabehandling 

påverkas huden och slemhinnorna på hela kroppen.  

Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du får besvär. Det finns mediciner och andra 

sätt att lindra. 

Råd för att förebygga och lindra besvär med hud och slemhinnor 

Huden 

• Smörj huden regelbundet med mjukgörande kräm. 

• Tvätta irriterad hud genom att badda med ljummet vatten och klapptorka. Gnugga inte. 

• Används blöja bör den bytas ofta för att skydda huden. Håll rent och torrt, tvätta med olja och 

smörja med skyddande salva. 

• Skydda huden mot solen under och efter behandlingen, en vecka efter avslutad 

cytostatikabehandling, ett år efter avslutad strålbehandling.  

─ Använd solskyddsmedel, täckande kläder och hatt.  

─ Smörj de områden som inte täcks av kläder med solskyddsmedel med hög 

solskyddsfaktor. 

─ Sitt i skuggan när solen är som starkast. 

• Använd rakapparat i stället för hyvel för att undvika skärsår. 

• Bär gärna kläder som sitter löst.  

• Vid strålbehandling: 

─ Bada helst inte under behandlingen.  

─ Använd inte parfymerade produkter eller deodorant på området som strålas. 

Munnen 

• Skölj munnen med koksaltlösning eller munvatten om munnen känns torr. Att smörja munnen 

med en neutral olja kan lindra. 

• Borsta tänderna med en mjuk tandborste. 

• Använd salivstimulerande tabletter, gel eller sprej som kan köpas på apotek. 

Näsan och ögonen 

• Använd nässprej med olja eller koksaltlösning om du har torr näsa. Det kan köpas på apotek. 

• Använd ögondroppar om du har torra ögon. Det kan köpas på apotek. 

Underlivet 

• Tvätta underlivet med ljummet vatten och tvättolja. 

• Vid torr slida:  

─ Smörj med olja eller vaginal fuktlotion.  

Urinvägarna 

• Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om det svider när du kissar. Du kan behöva 

lämna prov för urinvägsinfektion.
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Till ungdomar 

Vid samlag kan du använda glidmedel.  

 

 Läs på barncancerfonden.se. Sök på broschyren Mun och tandvård. 

 

 

 

 


