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Hormonell behandling med antiöstrogen – tamoxifen 

Tamoxifen är en så kallad antiöstrogen som används för att behandla hormonberoende 

bröstcancer.  

Tamoxifen hindrar östrogenets verkan och stoppar därmed de hormonberoende cancercellerna 

från att växa och föröka sig. Läkemedlet har effekt både före och efter klimakteriet.  

Så går det till 

Behandlingen innebär att du tar en tablett en gång om dagen, oftast i 5–10 år. Du kan ta 

medicinen vilken tid på dygnet som helst, och med eller utan måltid och andra mediciner.  

Det påverkar inte effekten om du skulle glömma tabletten någon enstaka dag. Om du har glömt 

att ta tabletten ska du inte ta dubbel dos nästa dag. Vid biverkningar som illamående, 

huvudvärk eller trötthet kan du prova att ta medicinen på kvällen i stället för på morgonen, då 

kanske du sover över besvären. 

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna är klimakteriebesvär som värmevallningar och svettningar. Du kan 

även få humörsvängningar, nedstämdhet, viktuppgång, stelare leder och torra slemhinnor i 

underlivet, ögon och mun. Allvarliga, men mycket ovanliga biverkningar är blodpropp och cancer 

i livmodern.  

Behandling med tamoxifen sätter ner fertiliteten, men det finns ändå en liten risk för att du kan 

bli gravid under behandlingen om du har oskyddat samlag.  

Eftersom preparatet kan ge fosterskador bör fertila kvinnor använda preventivmedel. Det vanliga 

är att mensen upphör inom några månader, men vissa kvinnor kan ha mer eller mindre 

regelbunden mens under behandlingen. Detta är helt normalt och beror på 

hormonomställningen i kroppen. Skulle du få mycket kraftiga eller långvariga blödningar bör du 

gå till en gynekolog för att bli undersökt.  

Tamoxifen har en positiv effekt på benskörhet och hjärtkärlsjukdomar. 

Vilka biverkningar du drabbas av och hur kraftiga de blir är individuellt. Det är vanligt att 

biverkningarna går över eller minskar med tiden. En del patienter får inga biverkningar alls av 

behandlingen. 

Om du får biverkningar ska du prata med din kontaktsjuksköterska, för att få råd och hjälp att 

minska besvären. Tänk på att motion kan förebygga och lindra biverkningar. Allt från 

promenader till hårdare fysisk träning kan hjälpa. 


