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Inre strålbehandling av prostata – brachyterapi  

högdosrat med hormonell behandling 

Du har rekommenderats så kallad brachyterapi högdosrat, HDR. Den ges vanligen i 

kombination med yttre strålbehandling men i särskilda fall kan den ges som enda behandling. 

Ofta ges även hormonell behandling samtidigt.  

Inre strålbehandling, brachyterapi, innebär att en strålkälla placeras inuti eller nära det område 

som ska behandlas. Då kan man ge en avgränsad dos strålning riktad direkt mot tumören, med 

så lite påverkan som möjligt till den friska vävnaden intill. Högdosrat innebär att strålningen ges 

med hög dos under en kort tid, cirka 20 minuter.  

Så går det till  

Hormonell behandling 

Den hormonella behandlingen ges som både spruta och tabletter.  

Du tar tabletten bikalutamid varje dag i upp till 3 år efter avslutad strålbehandling.  

Sprutan ges vid ett eller två tillfällen. Den första sprutan ges 1–2 veckor efter att du har börjat 

tablettbehandlingen. Om du ska få en andra spruta ges den efter cirka 3 månader. Sprutan 

hämmar produktionen av testosteron. 

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

kontrollera leverns funktion regelbundet under behandlingen. 

Strålbehandling 

Strålbehandlingen ges vanligen vid ett tillfälle eller vid två tillfällen med två veckors mellanrum.  

Du får antingen ryggbedövning eller blir sövd före ingreppet.  

Det radioaktiva ämnet iridium förs in i prostatan med nålar via huden bakom pungen. Nålarna 

placeras med hjälp av ultraljud inför varje behandlingstillfälle.  

När behandlingen är klar tas nålarna ut och ingen radioaktivitet finns kvar.  

Biverkningar 

Oftast börjar du känna av biverkningarna av strålbehandlingen 1–2 veckor efter att 

behandlingen har börjat, och de brukar vara mest intensiva mot slutet av behandlingsperioden. 

Vanliga biverkningar av strålbehandling är:  

 Trötthet.  

 Försvagad urinstråle 

 Att du behöver tömma urinblåsan och tarmen oftare.  

Vanliga biverkningar av den hormonella behandlingen är: 

 Värmevallningar och svettningar. 

 Bröstkörtlarna kan växa och ömma, så kallad gynekomasti.  

 Andra relativt vanliga biverkningar är yrsel, trötthet och hudutslag och ibland påverkan på 

levern.  

I bipacksedeln för den hormonella behandlingen hittar du mer information.  
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I dag finns det goda möjligheter att lindra och förebygga biverkningar. Berätta för din 

kontaktsjuksköterska hur du mår, så att du kan få behandling och råd om egenvård. 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Strålbehandling.  

 

 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du inte kan kissa. 

 Om det svider när du kissar. 

 Om urinen är grumlig eller luktar illa. 

 Om du har feber över 38 grader eller försämrat allmäntillstånd. 

 Om du blöder från ändtarmen. 
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