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Yttre och inre strålbehandling i kombination med 
cisplatin vid livmoderhalscancer 
Du rekommenderas behandling med både yttre och inre strålbehandling, i kombination med ett 
cytostatikum som heter cisplatin.  

Strålbehandling är en vanlig form av behandling vid cancer. Den används för att bota 
sjukdomen, förebygga återfall, lindra symtom och förlänga överlevnaden. Strålbehandlingen 
skadar cancercellerna så att de har svårt att reparera sig. Även de friska cellerna skadas, men 
de har lättare att reparera sig. Du strålbehandlas på ett begränsat område på kroppen, precis 
där tumören finns. Strålningen är vanligen av samma typ som vid röntgenundersökningar, men 
med mycket högre energiinnehåll. Strålbehandling kan även kombineras med andra 
behandlingar.  

Inre strålbehandling innebär att en strålkälla placeras inuti kroppen, i eller nära det område som 
ska behandlas. Då kan man ge en mycket hög och avgränsad dos riktad direkt mot tumören, 
med så lite påverkan som möjligt på den friska vävnaden intill. Inre strålbehandling kallas även 
brachyterapi. 

Cytostatika är ett samlingsnamn för en typ av läkemedel som används för att ta bort 
cancersjukdomen, hindra återfall och lindra symtom. Läkemedlen kallas ibland även för cellgifter 
eller kemoterapi. Cytostatika skadar cancercellernas DNA och hindrar dem att växa, dela sig 
och bli fler. I ditt fall ges cisplatin för att göra cancercellerna mer känsliga för strålbehandlingen. 
Cisplatin ges direkt i blodet via dropp. 

Förberedelser 

Yttre strålbehandling 

Inför behandlingen får du genomgå en eller flera röntgenundersökningar. De ligger till grund för 
planeringen av området som ska strålbehandlas.  

Det är viktigt att strålningen kommer på exakt samma område vid varje behandling. Därför får 
du vid röntgenundersökningen ligga på rygg med ett speciellt stöd för benen. Du ligger sedan 
på exakt samma sätt vid varje behandling. Eventuellt får du också markeringar på huden för att 
säkerställa att strålområdet är på samma ställe vid varje behandling. 

Efter undersökningarna tar det cirka 1–3 veckor innan behandlingen kan starta. 

Inre strålbehandling 

Inför behandlingen får du träffa läkare och sjuksköterska och får veta hur du ska förbereda dig 
inför dina behandlingar, till exempel om du ska fasta eller ta laxerande läkemedel. Du får också 
lämna blodprov.  

Oftast görs en förberedande gynekologisk undersökning där du sövs. Läkaren bestämmer då 
vilka instrument som ska användas under behandlingen. Därefter görs en röntgen, oftast 
magnetröntgen. Läkare och strålfysiker tittar sedan på röntgenbilderna och planerar din 
behandling. 

Cytostatikabehandling 

Du får lämna blodprover inför varje cytostatikabehandling. 
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Så går det till  

Yttre strålbehandling 

Strålbehandling ges på en särskild strålbehandlingsavdelning. Vid första behandlingen får du 
träffa en sjuksköterska för att få information. Du får veta mer om hur behandlingen går till, vilka 
biverkningar som är vanliga och vad man kan göra för att minska dessa. Strålbehandlingen ges 
sedan en gång per dag, måndag till fredag, under 5–7 veckor. 

 
Yttre strålbehandling vid livmoderhalscancer 

Vid behandlingen ligger du på en brits med benen i benstöd, utan kläder på underkroppen. 
Personalen ställer in strålbehandlingsapparaten så att den riktas mot rätt område på kroppen. 
Sedan går de till ett rum bredvid där de övervakar behandlingen via en skärm. Du får veta hur 
du ska signalera om något känns konstigt. Då kan de avbryta behandlingen. Det är viktigt att du 
ligger stilla under strålbehandlingen.  

Själva strålbehandlingen tar bara några minuter, men tiden du är på behandlingsrummet blir 
sammanlagt cirka 15–20 minuter.  

Strålbehandling gör inte ont. 

Cytostatikabehandling 

Cytostatikabehandlingen ges en gång per vecka under strålbehandlingsperioden, högst sex 
gånger. En dag i veckan får du alltså både strålbehandling och cytostatika samma dag.  

Inför start av behandlingen får du information om hur behandlingen går till samt om biverkningar 
och hur dessa behandlas. Du tappar inte håret av behandlingen. 

  Läs om behandlingen på regimbiblioteket.se.  

Inre strålbehandling 

Den inre strålbehandlingen ges oftast vid 2–5 tillfällen med några dagars mellanrum, under 
senare delen av perioden med yttre strålbehandling. Hur behandlingen ges, vilket instrument 
som används och hur många behandlingar du ska ha anpassas efter dig och din sjukdom.  

http://regimbiblioteket.se/javascript/incaobject/patientinformation/pdf/CisplatinVeckovis-CervixVaginalca-6685-patientinfo.pdf
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Behandlingen ges på en särskild strålbehandlingsavdelning. Ofta får du komma till sjukhuset 
dagen innan eller tidigt på behandlingsdagens morgon.  

Du sövs eller får ryggbedövning. Du får sedan en kateter i urinblåsan och eventuellt ett mjukt 
instrument i nedersta delen av ändtarmen. Därefter sätts behandlingsinstrumentet, som kallas 
applikator, på plats i slidan. Sedan väcks du ur narkosen. Efter detta görs en röntgen för att se 
att instrumentet sitter där de ska. Sedan leds strålkällan in i applikatorn via en vajer. Strålkällan 
är bara några millimeter lång och avger strålning vid tumören.  

Själva strålbehandlingen tar oftast cirka 10–15 minuter, men tiden du är på behandlings-
avdelningen varierar och kan ofta vara upp till flera timmar då planeringen av behandlingen är 
tidskrävande. När behandlingen är klar tar man oftast bort behandlingsinstrumentet och 
katetern. Ibland behöver du ha kvar dessa över natten för att kunna få en ny behandling dagen 
efter. 

Efter behandlingen övervakas du några timmar på uppvakningsavdelningen, innan du får gå 
tillbaka till vårdavdelningen eller gå hem.  

Det finns också en variant av inre strålbehandling där du har instrumenten kvar under en längre 
tid och är kopplad till strålkällan hela tiden. Strålbehandlingen ges i så kallade ”pulsar” vilket 
innebär att du får korta intervaller av strålbehandling under några minuter vilket sedan upprepas 
under flera timmar. Är detta aktuellt för dig kommer din läkare och kontaktsjuksköterska att 
berätta mer för dig. 

Uppföljning 

Efter att behandlingen är avslutad träffar du en läkare för att prata om hur behandlingen gått och 
planen framåt.  

Efter cirka 6–10 veckor har du kontakt med en läkare eller sjuksköterska igen. Då pratar ni om 
hur du mår, om du fortfarande har biverkningar och hur du kan få hjälp att lindra dessa.  

Det går inte att utvärdera effekten av strålbehandlingen förrän 3–6 månader efter avslutad 
behandling. Då får du genomgå en röntgenundersökning och en gynekologisk undersökning.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Strålbehandling.  

 Se en film om yttre strålbehandling på youtube.com. Sök på Extern strålbehandling. 
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