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Infektionskänslighet vid tumör i centrala nervsystemet  

Cytostatika påverkar dina blodceller som bildas i benmärgen, till exempel de vita blodkropparna, 

som försvarar kroppen mot infektioner. Det kan göra att ditt immunförsvar försvagas. 

Nedsättning av immunförsvaret påverkar kroppens förmåga att hantera infektioner, men inte 

förmågan att bekämpa cancerceller. Immunförsvaret återhämtar sig oftast av sig självt mellan 

kurerna. Varje läkemedel har sin egen påverkan. Läs informationen om din cytostatika.  

Försök att leva som vanligt. Var noggrann med din hygien och undvik att träffa någon som är 

sjuk. 

Dina värden kontrolleras regelbundet med blodprov. Om något värde är för lågt kan 

behandlingen ändras och dosen justeras.  

Råd vid infektionskänslighet 

 Var uppmärksam på hur du mår. Se till att du har en fungerande febertermometer hemma. 

 Tvätta händerna ofta, framför allt före måltider, efter toalettbesök, när du har varit utomhus 

och när du har varit i kontakt med andra människor.  

 Använd gärna handsprit efter att du har tvättat händerna. Ha med handsprit att använda om 

det är omöjligt att tvätta händerna. 

 Undvik att bita på naglarna och nagelbanden. Hel hud och hela naglar ger en skyddsbarriär. 

 Använd handskar när du arbetar i jord och trädgård för att undvika små sår och stick. 

 Var noggrann med din munhygien och borsta tänderna med en mjuk tandborste. 

 Umgås med personer som är friska. 

 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du har feber över 38 grader, frossa och hosta. 

 Om du har utslag eller inflammation på huden. 

 Om du har symtom på svampinfektion i munnen (gul eller vit beläggning på tungan 

och känner annorlunda smak). 

 Om det svider när du kissar. 

 Om du har kraftig diarré, eller diarré i kombination med feber. 

 

Vid vissa behandlingar får du särskilda instruktioner om när du behöver höra av dig akut. 


