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Cytostatikabehandling 

Cytostatika är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel som är vanliga vid behandling av 

cancer. Cytostatika används för att ta bort sjukdomen, hindra återfall och lindra symtom. 

Cytostatika skadar cancercellerna och hindrar att de delar sig och blir fler. Läkemedlen kallas 

ibland även för cellgifter eller kemoterapi. Cytostatika kan ges som enda behandling eller i 

kombination med andra behandlingar, till exempel före en operation. 

Så går det till 

Cytostatika får du direkt i blodet via dropp eller som tabletter. Cytostatikabehandling ges ofta i 

så kallade kurer med uppehåll på några veckor mellan varje kur. Hur många kurer du får beror 

på din typ av cancer. Effekten av behandlingen följs av din läkare, genom till exempel 

röntgenundersökningar.  

En cytostatikabehandling kan bestå av flera olika läkemedel. Mängden cytostatika anpassas 

efter hur mycket du väger och hur lång du är, och funktionen hos organ som njurarna och 

hjärtat.  

Effekten av cytostatika kan påverkas av vissa naturläkemedel. Ta inte naturläkemedel under 

cytostatikabehandlingen utan att först ha pratat med din läkare. 

Cytostatika påverkar även friska celler och du kan därför få biverkningar av behandlingen. I 

läkemedelsbeskrivningen ser du vilka biverkningar din behandling kan ge. 

Uppföljning av dina blodvärden 

Cytostatikabehandlingen kan göra att antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar 

tillfälligt. Det är viktigt att blodvärdena inte försämras alltför mycket. För att kunna följa dina 

värden, kommer du att behöva lämna blodprov före, under och efter behandlingen.  

Du kommer att få en remiss för provtagning där det står vilka prover som ska tas och när. 

Remissen får du på papper eller elektroniskt. Om du får en pappersremiss, ta med den och visa 

för vårdpersonalen där du ska lämna prover. Du kan lämna proverna på den vårdcentral eller 

det laboratorium som passar dig bäst. 

Om något av provsvaren skulle vara avvikande kommer du att bli kontaktad för att planera din 

fortsatta behandling. Om du inte hör något är provsvaren inom gränsvärdena. Då genomför du 

din behandling som planerat och fortsätter att lämna blodprover enligt remissen. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Cytostatikabehandling.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Att lämna blodprov.  

 

 


