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Symtom av tumör i hjärnan 

Kroppens funktioner styrs från olika delar av hjärnan. Beroende på var i hjärnan tumören sitter 

ger den olika symtom.  

Vilka symtom och hur mycket besvär du får är individuellt och kan variera över tid. Många har 

långa perioder utan besvärande symtom. Ibland kan symtomen vara diffusa och svåra för 

omgivningen att förstå.  

Symtom som förekommer vid hjärntumörer kan sammanfattas i tre grupper :  

 Diffusa symtom som inte är direkt relaterade till var tumören sitter, till exempel 

humörsvängningar och personlighetsförändring.  

 Symtom som återspeglar var tumören sitter, till exempel påverkan på tal och andra kroppsliga 

funktioner.  

 Symtom till följd av ökat intrakraniellt tryck, huvudvärk, illamående och ibland kräkningar, ofta 

på morgonen. 

Här kan du läsa om olika symtom som kan förekomma vid hjärntumör.  

Huvudvärk 

Hjärntumör kan orsaka huvudvärk. Det beror ofta på ett ökat tryck som orsakas av att tumören 

växer och tar plats, men också ofta den svullnad som uppstår runt tumören. 

Huvudvärken förvärras ofta på efternatten eller tidig morgon, eftersom trycket ökar när du ligger 

ner. Du kan då också må illa och kräkas.  

 Läs mer om smärta och huvudvärk i kapitlet Rehabilitering och egenvård av symtom och 

biverkningar.  

Epileptiska anfall 

Ett epileptiskt anfall orsakas av en överaktivitet i hjärnans nervceller. Vid epilepsi orsakat av en 

hjärntumör uppstår överaktiviteten i området där tumören finns. Det innebär att symtomen av 

anfallen blir olika beroende på var tumören sitter. Ett epileptiskt anfall kommer plötsligt och är 

vanligtvis kortvarigt, från några sekunder upp till några minuter. Anfall hos olika personer ser 

ofta väldigt olika ut, men är ofta liknande varje gång hos samma person.  

 Läs mer i avsnittet Epilepsi.  

Försämring eller förlust av kroppens funktioner  

Rörelse och känsel  

Om tumören sitter i det område i hjärnan som styr rörelser så kan kraft, funktion och känsel 

påverkas gradvis. Till exempel kan ena armen eller benet påverkas och ibland hela 

kroppshalvan. Den del av kroppen som påverkas är alltid på motsatt sida från tumörens 

placering i hjärnan.  

Förmåga att svälja och äta  

Vid hjärntumör kan du få symtom som gör att det blir svårare att svälja och äta. 

Språklig förmåga 

Beroende på var tumören sitter kan din förmåga att tala, skriva och läsa komma att påverkas. 

Exempel kan vara svårt att hitta ord, förstå vad som sägs, läsa eller skriva och att tala tydligt. 
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Syn 

Tumörer kan påverka synen på olika sätt, beroende på var tumören sitter. Exempel på 

synförändringar kan vara synfältsbortfall, skelning eller dubbelseende. 

Hörsel 

Om tumören finns i hörselnerverna kan den till exempel orsaka sämre hörsel, tinnitus eller att du 

upplever ljud annorlunda. 

Hydrocefalus 

Ett ökat tryck i huvudet kan orsakas av att tumören sitter i vägen för vätskan som cirkulerar runt 

hjärnan och i hjärnans hålrum (likvor). Det kallas hydrocefalus, och kan exempelvis leda till 

sämre minne, huvudvärk eller sämre balans. 

Kognitiv påverkan 

Förutom symtomen nedan kan också kognitiv påverkan visa sig genom problem med inlärning 

och minne, nedsatt insikt eller koncentrationssvårigheter. 

Hjärntrötthet 

Hjärntrötthet innebär en energilöshet som är kraftigare än vanlig trötthet. Hjärntrötthet är ofta ett 

dolt problem som inte syns för omgivningen. Symtom på hjärntrötthet kan bland annat vara ljud- 

och ljuskänslighet, koncentrationssvårigheter, minnesproblem och stresskänslighet. 

 Läs mer om hjärntrötthet i kapitlet Rehabilitering och egenvård av symtom och biverkningar. 

Personlighetspåverkan 

En tumör i hjärnan kan ge symtom som påverkar hur du är, uppfattar dig själv och uppfattas av 

andra. Det kan det vara människor i din omgivning som märker att du har förändrats.  

En personlighetsförändring kan visa sig som en förlust av en eller flera delar, till exempel 

 spontanitet 

 motivation 

 förmåga att uttrycka dig lika verbalt och emotionellt som tidigare 

 beslutsförmåga 

 sociala, emotionella och sexuella kontroller. 

Du kan få svårt att göra saker du brukar, komma ihåg saker eller känna igen personer. Du kan 

även bli likgiltig inför saker du brukar bry dig om. Relationerna till dina närstående kan förändras 

med missuppfattningar som följd, men ibland också svårare symtom som kan behöva annan 

behandling eller psykiatriskbedömning. 

Psykiatriska symtom 

Du kan uppleva olika psykiatriska symtom, till exempel depression och ångest. 

Psykologiska symtom 

Att utredas för en tumör eller leva med en tumör och de symtom som följer kan innebära en 

psykologisk påfrestning, med symtom som till exempel nedstämdhet. Ditt kontaktteam finns för 

stöd och ibland kan du också behöva stöd från en psykolog. 


