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Yttre strålbehandling vid livmoderhalscancer 
Du rekommenderas behandling med yttre strålbehandling.  

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. 

Förberedelser 

Inför den yttre strålbehandlingen 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. 

Så går det till  

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. 
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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. 

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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