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Inre strålbehandling, brachyterapi 
 
Du ska genomgå en behandling med inre strålbehandling, så kallad brachyterapi.  
Det är en metod där strålkällan placeras inuti eller nära området som ska 
behandlas. Metoden gör det möjligt att med liten påverkan på omgivande frisk 
vävnad ge en hög och avgränsad dos strålning direkt mot tumören. Behandlingen 
görs vanligtvis i ryggbedövning, men kan i vissa fall göras under narkos. 
Brachyterapi ges oftast i kombination med annan behandling. 

Förberedelser 
Du kommer till avdelningen dagen innan behandling för inskrivning. Då träffar du 
läkare och sjuksköterska. Blodprover tas och blodtryck och hjärtfrekvens mäts.  

Kvällen före behandling ska du ta två stycken minilavemang/mikrolavemang 
(Microlax®) för att tömma tarmen. Dessa finns att köpa på valfritt apotek. 

Du ska antingen duscha på kvällen före eller på behandlingsdagens morgon. 
Använd inte nagellack eller smink. Ta bort smycken och eventuell piercing.  

Du får inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen innan behandlingen. Du får 
vidare information om rutiner inför fasta av din sjuksköterska på avdelningen. 

Ta med: 
• Legitimation 

• Personliga läkemedel 

• Toalettartiklar 

Behandlingsdagens morgon 
På vårdavdelningen får du en infart i armen, en liten venkateter. Genom den får du 
ett dropp och eventuellt mediciner. Från avdelningen körs du i din säng till 
brachyterapin på plan 5 där behandlingen utförs. Där får du bedövning och en 
kateter i urinblåsan. Totalt är du cirka två timmar på brachyterapin, varav 
strålbehandlingen tar cirka 10 till 15 minuter. 

Innan behandlingen kan börja, sätter läkaren in applikatorer i vagina. Applikatorn 
sätts in vaginalt och hjälper till att hålla strålkällan på plats Strålkällan, som är två 
millimeter lång och sitter på en vajer, leds in i livmoderhalsen via applikatorerna. 
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För att veta att den sitter på rätt plats görs en magnetkameraundersökning. När 
strålningen är klar tas applikatorerna bort.  

Efter behandlingen 
Efter behandlingen kommer du att övervakas på en uppvakningsavdelning. När du 
mår bra flyttas du till vårdavdelningen, där du kan äta och dricka. 

Innan du blir utskriven 
Vanligen blir du utskriven samma dag som du gjort behandlingen. Katetern i 
urinblåsan tas bort innan du går hem och bedövningen ska ha släppt helt. Du ska 
ha kunnat kissa och kunnat äta och dricka innan du går hem. 

Biverkningar 
Oftast känner du inget obehag av undersökningen. Om du får ont ges 
smärtstillande läkemedel. Ibland kan tarmfunktionen påverkas och du får lös 
avföring.  

Prata med din kontaktsjuksköterska om du har frågor om din behandling. 

  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Strålbehandling.  

 
 


