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(D) Behandling av lungcancer 
Efter utredningen tar vården fram ett behandlingsförslag utifrån sjukdomens egenskaper, dina 
förutsättningar och riktlinjerna i det nationella vårdprogrammet. Du diskuterar förslaget 
tillsammans med din läkare, och ni kommer överens om vilken behandling du ska få. Du har 
alltid rätt att tacka nej till behandling. Närstående har inte rätt att bestämma. 

Din behandling kan komma att ändras allteftersom din behandling följs upp, och man ser hur 
sjukdomen svarar på behandlingen och hur du mår.  

Olika egenskaper påverkar rekommenderad behandling 

Cancertumörer har olika egenskaper som bland annat påverkar hur snabbt de växer och vilken 
typ av behandling de är känsliga för. Annat som kan påverka behandlingsförslaget är om 
cancercellerna har spridit sig till lymfkörtlar, skelett, lever eller andra delar av kroppen. Storleken 
på tumören kan också ha betydelse, liksom ditt hälsotillstånd, andra sjukdomar och mediciner. 
Likaså om du är gravid eller ammar. Vad du själv vill och behöver vägs också in. 

Olika stadier påverkar rekommenderad behandling 

Lungcancer brukar delas in i 4 olika stadier:  

• Stadium I är en begränsad tumör som inte har spridit sig utanför lungan eller luftrören. 

• Vid stadium II och III är även lymfkörtlar angripna. 

• Stadium IV betyder att cancern är spridd med metastaser i andra organ. 

Det är framför allt stadium I och II som kan opereras och/eller strålbehandlas i botande syfte.  

Skillnaderna mellan de olika stadierna är inte så skarpa som det kan låta. Det finns alltid 
gränsfall. 

Vanliga rekommenderade behandlingar 

Lungcancer kan behandlas med operation, strålbehandling, cytostatika eller målriktad 
behandling. Ofta ges en kombination av dessa behandlingar. 

Operation 

Operation är den metod som botar flest patienter med lungcancer. En förutsättning är att 
tumören upptäcks i ett tidigt skede, och att ditt allmäntillstånd och din lungfunktion är tillräckligt 
bra.  

Strålbehandling 

Strålbehandling kan rekommenderas om det är olämpligt att operera, till exempel om du har 
dåligt allmäntillstånd.  Strålbehandling kan ges i botande syfte eller för att lindra symtom. 

Cytostatikabehandling 

Cytostatika rekommenderas ibland tillsammans med operation och strålbehandling för att öka 
möjligheten till bot. Cytostatika används framför allt för att lindra symtom och bromsa 
sjukdomen. 

Målriktad behandling 
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Målriktad behandling hämmar speciella signalvägar i tumörcellerna. Immunterapi stärker 
kroppens förmåga att angripa tumörcellerna. Dessa behandlingar rekommenderas oftast vid 
spridd sjukdom, men även vid lokalt avancerad lungcancer. 
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