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Strålbehandling av huvud- och halscancer 
Strålbehandling är en vanlig form av behandling vid cancer. Den används för att bota 
sjukdomen, förebygga återfall och lindra symtom.  

Du får strålningen på ett begränsat område på kroppen, i området där tumören finns.  

Yttre strålbehandling är vanligast. Det innebär att strålningen kommer från en strålapparat 
placerad en bit från kroppen.  

Vid behandling av cancer används så kallad joniserande strålning. Strålningen har hög energi 
och överförs till vävnaderna i det strålbehandlade området. Detta påverkar cellernas 
delningsförmåga. Cancerceller är mer känsliga för strålning än frisk vävnad. Det gör att 
strålningen dödar cancercellerna, men att den friska vävnaden till stor del återhämtar sig. Den 
totala stråldosen ges uppdelad i mindre doser, så att den friska vävnaden kan återhämta sig. 

Förberedelser  

Tandstatus 

Att få strålbehandling mot käken kan ge komplikationer och biverkningar under lång tid, ibland 
resten av livet. Därför får du träffa en tandläkare innan strålbehandlingen börjar. Tandläkaren 
hjälper till med att få tänderna och munhålan i gott skick. Det minskar risken för komplikationer. 

Sluta röka 

Du som röker rekommenderas att sluta. Det minskar risken för skador i käkbenen, så kallad 
osteoradionekros. Det finns även forskning som visar att strålbehandling har sämre effekt om 
man röker. 

Kontakta din kontaktsjuksköterska eller läkare om du röker och vill ha hjälp att sluta.  

Planering av området som ska 
strålbehandlas 

Inför strålbehandlingen får du prova ut 
en behandlingsmask. Masken hjälper 
dig att ligga i exakt samma ställning 
varje gång du strålbehandlas.  

Vissa behöver också en så kallad 
munöppnare eller andra stöd för att 
kunna ha samma position varje gång.  

Du kommer att göra en 
datortomografiundersökning, även 
kallad skiktröntgen, med behandlingsmasken på dig. 
Undersökningen görs för att kunna planera exakt vilket område som ska behandlas.  

Behandlingspositionen dokumenteras genom att linjer ritas på din behandlingsmask och foton 
tas. Ett foto tas även på dig som en extra identitetskontroll. Ibland ritas även linjer på kroppen. 
Ibland undersöks du också med magnetkamera eller PET-kamera. 

Dosplanering 

Sjuksköterskor, läkare och fysiker gör en så kallad dosplanering, med hjälp av datorbaserade 
beräkningar. Dosplaneringen är en uträkning av var du ska strålas och med vilken styrka. 
Dosplaneringen görs mycket noggrant och tar ungefär 4–5 dagar. 

Behandlingsmask 
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Så går det till 

Oftast får du strålbehandlingen en gång per dag 5 dagar i veckan i 6–7 veckor.  

Du får ligga på en brits i ett behandlingsrum. Sjuksköterskorna ställer in strålapparaten så att 
behandlingen riktas mot rätt område på kroppen. Sedan går de till ett rum bredvid där de 
övervakar behandlingen via en skärm. Du får veta hur du ska signalera om något känns 
konstigt. De kan då avbryta behandlingen. 

Det gör inte ont att få strålningen, och själva behandlingen tar bara ett par minuter. Tillsammans 
med förberedelserna blir tiden i behandlingsrummet cirka 10–20 minuter. 

Vid dina första behandlingar tas kontrollbilder för att se att behandlingen stämmer med 
planeringen, och att du ligger på samma sätt som du gjorde vid förberedelserna. Kontrollerna 
upprepas under behandlingsperioden. 

Uppföljning  

En läkare eller sjuksköterska kontrollerar regelbundet om du har biverkningar, och ger dig råd 
och hjälp för att minska dem. Du träffar kanske också  

• dietist för råd om mat och näring  

• fysioterapeut för att träna gap och rörelse  

• logoped som kan bedöma sväljning  

• tandhygienist för hjälp med munvård.  

Dessa besök samordnas ofta med strålbehandlingen. 

Efter avslutad behandling följs du upp i 5 år enligt ett särskilt schema. Se separat information. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Strålbehandling.  
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