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Munbesvär 

Slemhinnan i munnen är känslig mot cytostatika och strålbehandling mot munnen. Det ökar 

risken för blåsor och sår i munnen. Detta kan göra ont och du kan behöva medicin som lindrar 

smärtan. Munbevär kan förhindras och lindras genom att du suger på isbitar eller isglass under 

första timmen av cytostatikainfusionens början.  

Bakteriefloran i munnen förändras och salivmängden minskar, vilket ökar risken för hål i 

tänderna. Alla barn och ungdomar som behandlas för cancer får träffa en tandläkare med 

särskild kompetens. Om du har hål i tänderna när du får din diagnos har du större risk att få fler 

hål under behandlingen.  

Andra besvär du kan få är: 

• Mukosit: Det är en inflammation i slemhinnan som kan ge sår och blåsor i munnen, 

matstrupen, magsäcken och tarmarna. Besvären börjar ungefär en vecka efter att du startar 

din cytostatikabehandling. Blåsorna och såren gör ont och kan bli infekterade. Det går över, 

men ibland gör det så ont att du inte kan äta, borsta tänderna eller ens svälja saliven. Det 

finns särskilda bedövningsmedel för munnen, men om de inte hjälper tillräckligt kan du 

behöva få mat genom en sond.    

• Infektioner: Eftersom behandlingen gör att antalet vita blodkroppar minskar, ökar risken för 

infektioner i munnen. Infektioner orsakas ofta av bakterier, virus och svamp som normalt finns 

i munnen. En svampinfektion kan ge beläggning på tungan och göra att det smakar illa, 

svider och känns torrt i munnen. 

• Blödningar: När antalet blodplättar (trombocyter) minskar, ökar risken för blödningar i 

munnen. 

• Muntorrhet: Under behandlingen känner sig vissa torra i munnen, eftersom mängden saliv 

minskar. Detta är inte lika vanligt hos barn och ungdomar som hos vuxna. 

Råd vid munbesvär 

• Borsta tänderna två gånger dagligen med en extra mjuk tandborste.  

• Använd rekommenderad tandkräm. 

• 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 du i stället skölja med koksaltlösning.  

• Smörj läpparna med vaselin eller cerat. 

• Att suga på isbitar eller äta glass kan kännas skönt. 

• Använd sugrör, då får du lättare i dig dryck utan att det gör ont.  

• Ät gärna mjuk mat, som inte är alltför stark och varm. Du kan prova 

att blanda maten med en tesked olja för att smörja och lena munnen. 

Alla gillar inte oljig mat. 

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på Mun och tandvård vid 

cancerbehandling.  

 

 

Närstående borstar 
tänderna på ett barn. 


