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Biverkningar av strålbehandling mot tumör i centrala 

nervsystemet  

En strålbehandling påverkar även friska celler. Därför kan du få biverkningar av behandlingen. 

Det är vanligast att biverkningar kommer efter ett par veckors behandling, men de kan också 

komma längre fram eller till och med när strålbehandlingen är avslutad. De flesta biverkningarna 

avtar långsamt efter att strålbehandlingen är slut. Ibland kan det ta lång tid. Vilka biverkningar 

du får beror på ditt allmäntillstånd när behandlingen startar och vilket område som 

strålbehandlas. Många biverkningar beror på den svullnad behandlingen orsakar. Svullnaden 

behandlas vanligtvis med kortison. 

De vanligaste biverkningarna under strålbehandling av hjärnan är: 

 Trötthet, fatigue. 

 Illamående. 

 Minskad aptit. 

 Huvudvärk. 

 Tryck eller tyngdkänsla i huvudet.  

 Hjärntrötthet. 

De vanligaste biverkningarna under strålbehandling av ryggmärg är: 

 Trötthet, fatigue. 

 Minskad aptit. 

 Biverkningar från svalg, hals eller buk, om det strålbehandlade området omfattat dessa 

organ.  

 Illamående. 

Övriga biverkningar 

Ökning av tidigare symtom 

Symtom du har eller har haft kan återkomma eller försämras under eller efter 

strålbehandlingsperioden. Det beror på den lokala svullnad som strålningen orsakar. Ofta 

behövs kortisonbehandling för att minska svullnaden. 

Känslig hud 

Mot slutet av behandlingen kan huden rodna i det strålade området. Om hudreaktionen blir 

kraftig kan du få recept på kortisonkräm.  

Håravfall 

Vid strålbehandling påverkas hårtillväxten. Det brukar märkas efter några veckors behandling 

och vanligen faller håret av fläckvis. Om du får en hög stråldos kan det göra att håret inte växer 

ut igen.  
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Sena biverkningar 

Sena biverkningar kan komma från några månader till flera år efter att behandlingen är slut. Hur 

de uttrycker sig är olika och de kan ha flera olika orsaker bland annat var ditt strålfält varit. Om 

du fått strålbehandling mot hjärnan kan du till exempel få problem med inlärning och minne. Om 

du fått strålbehandling mot nedre delen av ryggmärgen kan du till exempel få problem med blås 

och tarmfunktionen. 

Att tänka på 

Du ska inte köra bil under perioden du får strålbehandlingen mot hjärnan. Tala alltid med din 

läkare innan du börjar köra bil igen.  

 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Strålbehandling.  

 Se en film om yttre strålbehandling på youtube.com. Sök på Extern strålbehandling.  

 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du har illamående som pågår mer än 24 timmar. 

 Om du har kraftig huvudvärk, illamående eller kräkningar. 

 Om du får en försämring av neurologiska symtom 

 Om du har symtom eller biverkningar, prata med behandlingspersonalen så hjälper de 

dig med råd och andra åtgärder. 
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