
EGENVÅRDSRÅD  

Hormonförändringar 
Eftersom antihormonbehandling påverkar hormonnivåerna i din kropp kan 
behandlingen leda till besvär som värmevallningar, torra slemhinnor och  
stelare leder. 

Egenvårdsråd vid hormonförändringar 
• Nikotin och koffein kan förstärka besvären. Om du röker rekommenderas du 

därför att sluta.  

• Undvik starka kryddor i maten. De kan sätta igång värmevallningar och 
svettningar. 

• Motionera regelbundet. Motion kan minska värmevallningar och svettningar, 
göra stela leder mjukare och är positivt för humöret och sömnen. Det 
minskar också risken för benskörhet och övervikt. 

• Det kan underlätta att ha svalt i rummet när du sover i och att anpassa 
sängkläderna efter hur varm du är. Sidenlakan upplevs av många som 
behagliga. 

• Att klä dig i flera lager, till exempel med kofta eller sjal, gör det lättare att ta 
av sig om du plötsligt blir för varm. 

• Torra slemhinnor är vanligt: 

• Muntorrhet kan lindras genom att använda sugtabletter eller munspray. 
Rådfråga gärna din tandläkare eftersom muntorrhet ger ökad risk för karies. 

• På apoteket finns också oljespray för torr nässlemhinna.  

• På apoteket finns hormonfri fuktgel eller vagitorier att köpa som kan hjälpa 
vid torrhetskänsla i underlivet. Har du behandling med Tamoxifen går det 
dessutom bra att använda receptfria vagitorier med östrogen. 

• Om din hud är torr bör du inte duscha för ofta. Använd gärna oljebaserad 
duschkräm istället för tvål. Smörj in kroppen med till exempel barnolja efter 
duschen. Använd en bra hudkräm vid behov. 

• Om fötter och händer är stela och ömma kan det hjälpa att rulla eller krama 
en mjuk massageboll mot handflator och fotsulor. Sådana bollar säljs till 
exempel i sportaffärer. 
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• Mindfulnessträning är ett sätt att hantera känslor av stress och oro.  

• Avslappningsövningar kan hjälpa mot värmevallningar och svettningar, 
sömnsvårigheter, nedstämdhet eller trötthet.  

• Akupunktur är en beprövad metod mot till exempel värmevallningar, 
svettningar och ledbesvär.  

 

 Läs mer på sundkurs.se och livsmedelsverket.se 
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