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Yttre strålbehandling med hormonell behandling 

Vid höga PSA- eller gleasonvärden kan du rekommenderas hormonell behandling i kombination 

med strålbehandling.  

Strålbehandling är en vanlig form av behandling vid cancer. Strålbehandlingen skadar 

cancercellerna så att de har svårt att reparera sig. Även de friska cellerna skadas, men de har 

lättare att reparera sig. Den hormonella behandlingen gör tumören känsligare för 

strålbehandlingen och minskar kroppens produktion av testosteron, vilket oftast gör att tumören 

blir inaktiv och krymper.  

Förberedelser 

Markörer i prostata 

Innan strålbehandlingen börjar för man ofta in så kallade markörer i prostatakörteln. Markörerna 

kan vara i form av antingen tre små guldkorn eller så kallade ankare. Markörerna är lättare att 

se på röntgen än prostatakörteln, vilket gör strålbehandlingen mer träffsäker.  

Om du tar blodförtunnande läkemedel kan din dos behöva ändras tillfälligt innan markörerna 

förs in.  

Markörerna läggs in i prostatan med vägledning av ett ultraljud som förs in i ändtarmen. Det kan 

kännas obehagligt när ultraljudsstaven trycks mot prostatan och du kan känna dig kissnödig. 

För att minska risken för infektion kan du behöva behandlas med antibiotika efter ingreppet. Det 

är då viktigt att du tar de tabletter du ordinerats. 

Förberedande undersökningar 

Du får strålningen på ett begränsat område på kroppen, precis där tumören finns. För att 

strålbehandlingen ska kunna göras så exakt och säkert som möjligt, behöver du göra en 

datortomografi och en magnetkameraundersökning före strålbehandlingen. Undersökningarna 

brukar ta cirka 30 minuter vardera. Vid undersökningarna tatueras små prickar in på huden. 

Markeringarna behövs för att kunna rikta strålarna. Planeringen efter undersökningarna tar cirka 

en vecka.  

Om du har svårt att ligga stilla på grund av smärta, bör du ta smärtstillande inför 

undersökningarna och strålbehandlingen. 

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. 
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Strålbehandling 

Strålbehandlingen ges under helgfria vardagar. Hur mycket strålbehandling du ska få är 

individuellt. I vissa fall ges en dos per dag under cirka 4–8 veckor, i andra fall ges några doser 

per vecka.  

I slutet av strålbehandlingen får du vanligtvis även en stråldos mot bröstkörtlarna. Det minskar 

risken för att brösten växer och ömmar av den hormonella behandlingen.  

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.  

 Besvär med urinvägarna, exempelvis sveda och lite blod i urinen. Det kan hjälpa att dricka 

mycket, upp till 1,5 liter per dygn. 

 Att du behöver tömma urinblåsan och tarmen oftare.  

 Blod eller slem i avföringen.  

 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.  

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. 

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

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

Uppföljning 

Du kommer att få tid för återbesök cirka 3–4 månader efter att strålbehandlingen är slut. Inför 

återbesöket ska du ta blodprover, inklusive PSA. Utifrån din upplevda effekt av behandlingen 

och svaren på blodproverna bestäms din fortsatta uppföljning.  

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Strålbehandling.  

 Se en film om yttre strålbehandling på youtube.com. Sök på Extern strålbehandling. 

  Se en film om strålbehandling på 1177.se. Sök på Film: En vanlig dag när Bosse strålas. 

När ska jag kontakta vården? 

 Om det svider när du kissar. 

 Om urinen är grumlig eller luktar illa. 

 Om du har feber över 38 grader. 

 Om du mår dåligt, får feber över 38 grader eller får frossa dagarna efter att markörerna har 

lagts in. 

 Om du blöder från ändtarmen. 
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