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Behandling med Tumour Treating Fields 

Tumour Treating Fields (TTFields) är en behandling mot glioblastom, med elektriska fält genom 

keramiska plattor som fästs på huvudet. TTFields ges tillsammans med cytostatika i upp till 24 

månader, efter att behandlingen med kombinerad strål- och cytostatikabehandling har avslutats.  

Så går det till 

Utrustningen består av en bärbar generator, ett laddningsbart batteri, fyra uppsättningar 

självhäftande keramiska plattor och en väska. Den bärbara apparaten väger 1,2 kilo. 

 

Figur 1 Tumour treating fields. 

Inför behandlingen rakas och rengörs huvudet. De självhäftande keramiska plattorna, så kallade 

arrayer, fästs därefter på huvudet.  

Apparaten genererar elektricitet som via de keramiska plattorna skapar elektriska fält. De 

elektriska fälten hämmar celldelningen i tumörcellerna och kan leda till celldöd i tumören. Friska 

hjärnceller påverkas inte av de elektriska fälten. 

TTFields ska användas minst 18 timmar per dygn för bästa effekt.  

Företaget Novocure, som tillhandahåller TTFields (Optune®), utbildar dig och dina närstående i 

att använda produkten, till exempel hur: 

• apparaten ska skötas och hanteras i olika situationer 

• huvudet ska rakas och rengöras 

• de keramiska plattorna ska fästas  

• plattorna ska bytas ut (2–4 gånger i veckan) 

• eventuella larm ska hanteras. 

Företaget registrerar information om behandlingen, inhämtar din användningstid och skickar 

detta till ansvarig läkare. Endast personal från företaget får öppna eller ändra produkten.  

Biverkningar av TTFields 

Behandlingen medför ingen risk för allvarliga medicinska biverkningar. 

Vanliga biverkningar av TTFields är klåda, rodnad och utslag på huden där de keramiska 

plattorna suttit. Hudutslag på skalpen är behandlingsbart med kortisonkräm. Det är också vanligt 

att huvudet och huden känns varma under behandlingen. Huvudvärk, oro, sömnsvårigheter och 

förvirring är andra biverkningar som kan förekomma.  
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Påverkan på vardagsliv 

Din och dina närståendes praktiska vardag kommer att påverkas, men behandlingen i sig 

innebär inga restriktioner för att du ska kunna leva som vanligt. Det finns en del tips för att 

underlätta vardagen med TTFields: 

• Du kan använda en lättare huvudbonad som mössa, peruk eller sjal knuten på olika vis under 

behandlingen.  

• Du väljer att bära apparaten i den avsedda väskan eller ryggsäcken utifrån vad som passar 

dig.  

• Samtalsstöd för dig och dina närstående kan underlätta att hantera påfrestningar i vardagen. 

Fler tips och råd får du från din kontaktsjuksköterska, din läkare och företaget. 

 

 

Figur 2 Kontakt angående frågor och stöd om behandlingen 
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