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Behandling med kortison vid tumör i centrala 

nervsystemet  

En tumör i hjärnan eller ryggmärgen kan orsaka svullnad i vävnaden runt omkring, vilket leder till 

ökade symtom. Behandling med kortison ges för att minska svullnaden, vilket ofta bidrar till att 

du mår bättre och känner dig piggare. Vid till exempel huvudvärk eller illamående kan kortison 

vara en effektiv behandling. Behandlingen kan vara kortvarig eller behövas under en längre tid.  

Kortison kan ge biverkningar 

Kortison är ett kroppseget hormon, kortisol, som normalt utsöndras när du behöver öka dina 

kroppsfunktioner, till exempel skynda dig till bussen, om du skadar dig eller vid en operation. 

Kortisonet har därför effekter på flera organsystem i kroppen.  

Det kan ge biverkningar, men vilka kan variera liksom hur besvärande de är. En högre dos och 

en behandlingsperiod på mer än 3–4 veckor, medför oftast andra biverkningar än de som är 

över kort tid eller med lägre dos. Tillsammans med din läkare väger du risken för biverkningar 

mot fördelarna med behandlingen.  

Råd för att förebygga biverkningar 

 Rör på dig för att behålla muskelstyrkan, belasta skelettet, motverka trötthet och öka 

välbefinnandet.  

 Om du har risk för benskörhet, osteoporos, kan du få skelettstärkande behandling. Smörj 

huden med mjukgörande kräm och förebygga skavsår. 

 Ät hälsosamt. 

Biverkningar som kan förekomma tidigt i behandlingen 

Sömnsvårigheter 

Under kortisonbehandling kan du ha sömnsvårigheter. Besvären är tydligast när du börjar 

kortisonbehandlingen och vid höga doser, och brukar därför avta med tiden.  

Om du tar kortison två gånger under dagen kan du ta den andra dosen på eftermiddagen i 

stället för på kvällen. Du kan också försöka motverka besvären genom att följa råd för goda 

sömnvanor. I vissa fall kan du pröva sömntabletter.  

Förändrat humör och oro 

Ditt humör kan påverkas, så att du känner dig till exempel upprymd, pigg, nedstämd, orolig eller 

inte kan koppla av. Det är då viktigt att du berättar detta för din kontaktsjuksköterska eller 

läkare. 

Magbesvär 

Det finns en risk för magkatarr och magsår vid behandling med kortison. För att skydda 

slemhinnan i magsäcken får du ofta förebyggande behandling med magskyddande läkemedel. 

Du kan också ha andra besvär, som förstoppning och diarré. Ta din kortisondos i samband med 

måltid. 

Infektionskänslighet 

Kortison dämpar immunförsvarets reaktioner och motverkar inflammation. Det gör att du blir mer 

känslig för vissa infektioner och kan även göra att symtomen på infektion blir mindre tydliga. 
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Oftast räcker det att du följer allmänna råd om god handhygien och undviker att umgås med 

personer som är sjuka.  

Det finns en ökad risk för att få bältros. Om du får symtom på bältros bör du uppsöka läkare för 

snabb bedömning och start av behandling. 

Ökad aptit och högre blodsocker 

Kortisonet kan påverka kroppens förmåga att reglera blodsockret, särskilt vid höga doser eller 

behandling under längre tid. Det är också vanligt att få en ökad aptit och sug efter sötsaker. Det 

är för att kroppen har ett visst stresspåslag på grund av kortisonet och då tror att du behöver 

mer energi än vad du gör. Det är därför viktigt att du äter hälsosamt och undviker för mycket 

socker.  

Tecken på högt blodsocker kan vara trötthet, ökad törst, större urinmängder, klåda eller dimsyn. 

Om du misstänker att du har fått högt blodsocker ska du kontakta din kontaktsjuksköterska eller 

vårdcentral.  

Akne 

Kortisonbehandlingen ger en ökad tendens till att talgkörtlarna i huden stängs, vilket kan orsaka 

akne. Det kan vara besvärligt, men är ofarligt och försvinner när behandlingen avslutas.  

Kortison och vaccinationer 

Vissa vaccinationer är olämpliga att ta under kortisonbehandling. Detta gäller exempelvis vaccin 

mot tuberkulos, gula febern, vattkoppor och mässling. Anledningen är att du inte kan skapa 

antikroppar och hantera vaccinet korrekt, och det är därför helt onödigt att ta det under 

kortisonbehandling. Berätta därför alltid att du behandlas med kortison om du ska vaccineras. 

Det finns inget hinder för vaccination mot säsongsinfluensa, Covid-19 och lunginflammation.  

Behandlingen behöver trappas ner 

Kroppens eget kortison kallas för kortisol och produceras i binjurebarken. Kortisol är ett hormon 

som har stor betydelse för många funktioner i kroppen, bland annat för omsättningen av socker, 

fett och protein, för salt- och vätskebalansen och för immunförsvaret. 

När kortison tillförs som läkemedel minskar binjurebarkens produktion av kortisol. Så länge 

kortison tillförs i tillräcklig dos uppstår ingen brist på hormonet i kroppen. Men när behandlingen 

med kortison avslutas behöver den trappas ner gradvis, så att kroppen hinner få i gång sin egen 

produktion av kortisol. Ju längre behandlingen har pågått, desto långsammare måste den 

trappas ner. Det är därför viktigt att följa den dosering du fått av din ansvariga läkare och att du 

inte plötsligt avslutar kortisonbehandlingen. 

Symtom vid kortisolbrist är trötthet, svaghet, led- och muskelvärk, huvudvärk, illamående, 

aptitlöshet och lågt blodtryck som kan märkas som yrsel vid uppresning. Om bristen uppstår 

snabbt kan du bli allmänpåverkad, kräkas och få buksmärta och feber. Det är ett allvarligt 

tillstånd där du ska söka vård akut. 

Behandling med kortison under längre tid 

När du behandlas med kortison under längre tid ökar risken för biverkningar. Exempel på 

biverkningar vid behandling längre än 3–4 veckor: 

 Benskörhet. 

 Påverkan av saltbalansen i kroppen. 

 Diabetes. 

 Rundare ansiktsform. 
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 Svullnad i kroppen. 

 Ökat fettansamling runt magen. 

 Minskad muskelmassa. 

 Skör hud med bristningar och tendens till blåmärken. 

 Sämre sårläkning. 

 Förändrad sexuell förmåga och lust. 

Mindre vanliga biverkningar  

 Grön starr. 

 Grå starr. 

 Ökad risk för blodpropp. 

Vid höga doser kan du också få psykiska biverkningar som depression eller mani. 

Viktigt att komma ihåg vid behandling med kortison under längre tid 

 Det är viktigt att ta tabletterna varje dag, om inte din läkare ordinerat annat.  

 Berätta alltid att du behandlas med kortison när du söker vård eller tandläkare. 

 Berätta att du har behandlats med kortison under längre tid när du söker vård eller 

tandläkare, även första året efter att du avslutat behandlingen. 

 Innan binjurebarken fullt återhämtat sin funktion kan du tillfälligt behöva extra kortison vid 

infektion med feber, operation, större olycksfall eller annan större fysisk påfrestning. 

 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du är allmänpåverkad, kräks eller har feber. 

 Om du har långvarig hosta. 

 Om du får symtom på bältros, till exempel brännande smärta i huden och vätskefyllda 

blåsor. 

 Om du har bevärande biverkningar.  

 Om du har symtom på högt blodsocker, till exempel ökad törst och ökade 

urinmängder. 
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