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Hormonell behandling med spruta och tablett, KAB 

Du har rekommenderats hormonell behandling med spruta och tabletter. Behandlingen kallas 

KAB, kombinerad androgen blockad. Syftet är att få bort produktionen av hormonet testosteron i 

kroppen och på så sätt bromsa tillväxten och fördröja sjukdomens förlopp. Behandlingen 

rekommenderas när cancern har spridit sig utanför prostatan och när hormonell behandling i 

tablettform inte har tillräcklig effekt.  

Så går det till 

Hormonerna ges med en spruta i bukfettet eller sätesmuskeln med 1, 3 eller 6 månaders 

intervall.  

Tablett bikalutamid tar du en gång om dagen. Ta tabletten vid ungefär samma tid varje dag. 

Behandlingen pågår så länge den har effekt. 

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

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

Biverkningar 

 Rodnad och smärta vid insticksstället 

 Värmevallningar och svettningar. De kommer oftast på natten eller i vila. Det finns 

läkemedel och egenvård, till exempel motion, som kan minska besvären.  

 Den sexuella lusten upphör oftast, eftersom den är beroende av testosteronhalten i blodet. 

Oftast försämras även förmågan till erektion.  

 Muskelmassan och orken kan minska, vilket kan motverkas av fysisk aktivitet.  

 Nedstämdhet, trötthet, minskad initiativförmåga och sämre minne. Dessa besvär kan 

motverkas av fysisk aktivitet. Det är viktigt att vara observant på om nedstämdheten övergår 

i en depression eftersom du i så fall kan behöva behandling. 

 Efter några år ökar behandlingen risken benskörhet och därmed för benbrott (frakturer). 

Bentätheten bör därför mätas senast efter tre år. Om du utvecklar benskörhet kan du få 

skelettstärkande läkemedel. Fysisk aktivitet är viktigt för att förebygga benskörhet. 

 Hormonell behandling med spruta kan göra att du går upp i vikt. Brösten blir ofta lite större, 

eftersom det bildas mer fettvävnad i dem. Denna form av bröstförstoring kan inte 

förebyggas med strålbehandling, så som bröstförstoring av hormonbehandling med 

tabletter. Fysisk aktivitet och hälsosam kost är viktigt för att förebygga viktuppgång. 

 Hormontabletten kan i sällsynta fall påverka levern. Därför får du lämna blodprover för att 

kontrollera leverns funktion i början av behandlingen. 

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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