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Långvariga och sena biverkningar efter behandling av 

äggstockscancer 

Det finns biverkningar som uppkommer under behandlingen och som kan hålla i sig länge. De 

kallas långvariga biverkningar. Det finns även biverkningar som uppstår månader eller år efter 

att behandlingen är slut. De kallas sena biverkningar.  

Det går inte att säga i förväg vilka biverkningar du kommer att få. Saker som kan påverka vilka 

långvariga eller sena biverkningar du får är:  

 Vilken cytostatikabehandling du fått: 

─ Typ av cytostatika 

─ Hur länge du fått cytostatika och hur hög dos 

─ Hur du fått cytostatikan (intravenöst, tabletter, i buken) 

─ Hur ofta du fått cytostatika 

─ Om du fått en eller flera sorters cytostatika samtidigt 

 Typ av cancer 

 Faktorer som har med dig själv att göra:  

─ Ålder 

─ Andra sjukdomar 

─ Body mass index (BMI), ett mått på relationen mellan din längd och vikt 

─ Om du röker 

─ Genetiska faktorer 

 Tidigare cancerbehandlingar: 

─ Kirurgi 

─ Strålbehandling 

─ Cytostatika 

─ Målriktade behandlingar 

─ Endokrina behandlingar 

De vanligaste långvariga biverkningarna av behandling vid äggstockscancer är:  

 Fatigue (trötthet). 

 Kognitiv påverkan, vilket kan visa sig som sämre minne eller förmåga att ”hålla tråden” i ett 

samtal.  

 Perifera neuropatier (stickningar och domningar i framför allt händer och fötter). Detta är 

vanligare efter behandling med taxaner.  

 Sämre hörsel. Speciellt efter behandling med cisplatin. 

 Du kan också få besvär som svettningar, värmevallningar, humörsvängningar och problem 

med sömnen. Det beror ofta på att äggstockarna har opererats bort och du har kommit i 

klimakteriet.  

 Infertilitet. 
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Sena biverkningar kan vara: 

 Försämrad njurfunktion 

 Hjärt- kärlsjukdom  

 Benskörhet, även kallat osteoporos  

 En ny cancer (så kallad sekundär malignitet) kan uppstå, även om det inte är vanligt  

 Efter en operation i buken kan du drabbas av sammanväxningar som kan ge tarmbesvär, 

tarmvred och symtom som liknar tarmvred.  

Det finns en del du kan göra själv för att lindra och motverka en del av dessa biverkningar. Prata 

med din kontaktsjuksköterska eller läkare för att få råd. Läs gärna också under 

cancerrehabilitering, egenvård vid symtom och biverkningar samt levnadsvanor här i Min 

vårdplan.  

Om du får sjukdom i njurarna eller hjärtat senare i livet är det bra om du berättar för 

vårdpersonalen att du har fått behandling för äggstockscancer tidigare.  

 

 

 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du får mycket ont eller kramp i hela magen. Smärtan kan komma i attacker med 

stunder emellan då det gör mindre ont. 

 Om du mår illa och kräks. Maginnehållet kan likna och lukta som avföring eller galla. 

 Om du inte kan tömma tarmen på avföring eller känner av gaser. 

 Om du får uppsvälld och utspänd mage.  

 Om du har mycket ont i magen och samtidigt är yr, matt, svimmar eller känner dig 

mycket sjuk, ring 112. 


