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Håravfall vid onkologisk behandling av tumör i centrala 

nervsystemet 

Strålbehandling 

Av de vanligaste onkologiska behandlingarna vid tumör i CNS, är det främst strålbehandlingen 

som påverkar håravfall. Det är just det område som strålas som påverkas, och det brukar 

märkas efter några veckors behandling. Både när du tappar håret och när det växer ut igen kan 

du känna dig öm i hårbotten. Vanligen tappar du håret fläckvis i de strålade områdena, men det 

är olika hur stora områden som påverkas. Hög stråldos kan göra att håret inte kan växa ut igen.  

Cytostatikabehandling 

Det är sällsynt men kan förekomma att cytostatika ger håravfall vid behandling av tumörer i 

CNS. Hur kroppen reagerar är olika och det beror också på vilken cytostatika du får. Håravfallet 

är mer generellt vid cytostatikabehandling och kan även innefatta ögonbryn och ögonfransar. 

Oftast växer håret ut igen men det kan få en annan struktur. 

Råd vid håravfall 

 Tvätta håret med milt schampo, använd en mjuk hårborste och undvik att permanenta, färga 

eller bleka håret. 

 Smörj huden på huvudet med mjukgörande kräm. 

 Skydda huvudet mot sol och kyla. 

 Ta smärtstillande, till exempel paracetamol, om du är mycket öm i hårbotten. 

Rätten till peruk eller annan hårersättning 

Om ditt hår faller av kan du få ekonomisk ersättning för att skaffa en peruk. Om du skaffar 

peruken innan håret har fallit av är det lättare för perukmakaren att efterlikna din vanliga frisyr. 

Du kan också använda sjalett, hatt eller mössa i stället för peruk eller ha huvudet kalt. 

Du kan även få ersättning för tupé, mössa och löshår och få lära dig olika sätt att knyta sjalar, 

eller om du önskar lösögonfransar eller franslinjetatuering. Det kan skilja sig åt mellan regioner 

vad som ingår i ersättningen.  

Din kontaktsjuksköterska berättar hur du skaffar peruk och andra hjälpmedel.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Praktiskt stöd vid cancer. 


