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Hormonell behandling med bikalutamid 

Du har rekommenderats hormonell behandling med tablett bikalutamid. Syftet är att minska 

produktionen av hormonet testosteron i kroppen och på så sätt bromsa tumörens tillväxt och 

fördröja sjukdomens förlopp. Behandlingen rekommenderas för förhållandevis stora 

prostatatumörer när operation och strålbehandling antingen inte behövs eller bedöms vara 

olämpligt. Behandlingen rekommenderas också när PSA-värdena stiger efter en operation eller 

strålbehandling. 

Förberedelser 

Hormonell behandling kan göra att brösten växer och blir ömma, så kallad gynekomasti. För att 

förebygga detta får du en dos strålbehandling mot brösten innan den hormonella behandlingen 

börjar. Du kan börja behandlingen med tabletterna samma dag som du får strålbehandlingen. 

Så går det till 

Du tar tabletten bikalutamid (150 mg) en gång om dagen. Ta tabletten vid ungefär samma 

tidpunkt varje dag. 

Behandlingen pågår så länge den har effekt, ibland livet ut. Om effekten minskar brukar man i 

första hand byta till hormonell behandling med spruta. 

Effekter och biverkningar 

Medicinen minskar testosteronets påverkan på tumören utan att minska kroppens produktion av 

testosteron. Det gör oftast att tumören blir inaktiv och krymper.  

Om du har smärtor från tumören eller om den ger problem när du kissar, brukar behandlingen få 

besvären att minska eller försvinna. 

Fördelen med hormonell behandling med bikalutamid är att du har kvar ditt kroppsegna 

testosteron (det manliga könshormonet). Det gör att biverkningar i form av minskad sexlust, 

klimakterieliknande besvär och minskad muskelmassa är mindre vanliga än om du får hormonell 

behandling med spruta. Hormonell behandling i tablettform ökar heller inte risken för 

benskörhet.  

Strålbehandlingen du får innan behandlingen startar gör huden på brösten känslig för solens 

strålar. Du bör därför skydda brösten från sol året efter att du fått strålbehandling. Det går bra att 

bada utomhus, men använd solkräm med hög solskyddsfaktor och ta på dig en tröja när du 

kommer upp ur vattnet.  

Trots den förberedande strålbehandlingen kan bröstkörtlarna ömma och växa av behandlingen.  

Andra ganska vanliga biverkningar är yrsel, illamående, trötthet och hudutslag och ibland 

påverkan på levern. Läs tabletternas bipacksedel för mer information. 

Om du behandlas med Waran kan PK-värdet påverkas av behandlingen med bikalutamid. 

Meddela den som skriver ut Waran att du får denna behandling.  

Berätta för din kontaktsjuksköterska hur du mår, så att du kan få behandling och råd om 

egenvård. 

Uppföljning 

Behandlingens effekt utvärderas med blodprover och ibland även röntgenundersökningar. Med 

tiden kan cancercellerna bli mindre känsliga för behandlingen. Då kan man behöva lägga till 

andra läkemedel som kan bromsa sjukdomen. 
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