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Cancer i struphuvudet – larynxcancer   
Struphuvudet (kallas även larynx) sitter i halsen och består av struplocket och stämbanden. 
Struplocket finns för att vi ska skydda luftvägen när vi sväljer. Stämbanden har två funktioner, 
dels skydda luftstrupen vid sväljning, men används också för att bilda röst. Cancer i 
struphuvudet delas in i undergrupper beroende på var tumören sitter, och är vanligast på 
stämbanden. Den vanligaste tumörformen vid cancer i struphuvudet är skivepitelcancer. I 
Sverige diagnostiseras cirka 180 fall av cancer i struphuvudet per år. Det är vanligare bland 
män än kvinnor. De flesta som får det är över 65 år.  

 
Struphuvudet 

Riskfaktorer 

Att röka och dricka mycket alkohol är kända riskfaktorer för att drabbas av cancer i 
struphuvudet, och risken blir högre om du både rökt och druckit mycket. Ofta vet man dock inte 
varför någon drabbas.  

Symtom 

Vid cancer i struphuvudet är det vanligaste symtomet heshet. Andra symtom är svårigheter att 
svälja, viktnedgång, annan röstpåverkan, felsväljning, andningshinder eller en knöl på halsen. 

Behandling 

Om tumören är begränsad till stämbanden kan den behandlas med strålning eller operation, i 
vissa fall med laseroperation. Om tumören även växer i mjukvävnaden utanför stämbanden får 
du strålbehandling.   

En tumör som sitter ovanför stämbanden behandlas oftast med strålbehandling, i vissa fall i 
kombination med cytostatika. Om strålbehandlingen inte ger önskad effekt kan operation 
rekommenderas. En tumör som sitter nedanför stämbanden behandlas oftast med 
strålbehandling.  

För tumörer som växt in i struphuvudets brosk rekommenderas en operation där hela eller delar 
av struphuvudet avlägsnas. En sådan operation kallas laryngektomi. En laryngektomi påverkar 
talet och innebär att din förmåga att bilda röst försvinner. Du kommer att få ett nytt sätt att bilda 
röst och kommer att få rehabilitering hos logoped. Under behandlingen påverkas ofta rösten 
eller så kan du bli mer hes. Du kan även få svårare att svälja. 
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