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Behandling med strålkniv, gammakniv 

Behandling med strålkniv är en typ av riktad strålbehandling som möjliggör strålning med hög 

dos mot ett specifikt område. Strålkniven består av många strålkällor som alla är riktade mot en 

och samma punkt. Behandling med strålkniv ges på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  

Förberedelser 

Du kan oftast äta och dricka på behandlingsdagen. Ät gärna frukost innan du kommer till 

avdelningen, om du inte fått någon annan information vid inskrivningen. 

 

Montering av ram 

På behandlingsdagens morgon sätts en ram fast på 

ditt huvud. Ramen fästs med skruvar i den yttre 

delen av kraniet. Du får lokalbedövning i huden där 

skruvarna ska fästas. Det kan svida och spänna när 

du får lokalbedövningen. Ramen sitter kvar på 

huvudet under hela behandlingsdagen. Efter 

behandlingen monteras den av. Av- och 

påmonteringen kan ge en tryckande huvudvärk, 

vilket lindras med värktabletter. 

 

 

Bildtagning 

När ramen har fästs på huvudet görs en magnetkamera- eller datortomografiundersökning. Om 

det är en kärlmissbildning som ska behandlas genomförs även en kärlröntgen, en så kallad 

angiografi. Det tas flera serier av bilder i magnetkameran för att dosplanen skall bli så bra som 

möjligt. 

Dosplanering  

Bilderna läggs in i en dosplaneringsdator och används för att kunna rikta strålningen till exakt 

rätt position i hjärnan. När planeringen är genomförd bedömes om behandlingen går att 

genomföra. Om behandling är möjlig planeras denna av en läkare och en sjukhusfysiker. 

Så går det till 

Under behandlingen ligger du på en brits. Behandlingen är helt smärtfri och utförs av ett team 

som består av neurokirurg, onkolog, neuroradiolog, sjukhusfysiker och sjuksköterska. Den är i 

princip helt ljudlös och du kan lyssna på musik eller sova. När strålningen ges är du ensam i 

rummet, men du är övervakad av personal som befinner sig i rummet bredvid. Det finns ett 

fönster och kameraövervakning till rummet där personalen är, och du kan när som helst prata 

med personalen via en mikrofon.  

Efter behandlingen tas ramen av och ett bandage sätts runt huvudet där ramen har suttit. Du får 

stanna på vårdavdelningen några timmar för observation. 

Behandlingen med alla delmoment tar ofta en hel dag.  

 

Figur 1 Ram som håller huvudet stilla. 
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