
STRÅLBEHANDLING 

Strålbehandling 

Strålbehandling är en vanlig form av behandling mot cancer. Den används för att få tumören att 

krympa och för att förebygga återfall. Strålningen som används vid behandlingen är så kallad 

joniserande strålning. Strålningen får du på ett begränsat område på kroppen, precis där 

cancertumören finns. Både friska celler och cancerceller påverkas av strålningen, men de friska 

cellerna har en bättre förmåga att reparera sig efteråt. Genom att dela upp behandlingen i flera 

små doser hinner de friska cellerna till viss del repareras mellan stråldoserna, medan 

cancercellerna gradvis skadas och dör. 

Förberedelser 

Innan behandlingen kan börja krävs en del förberedelser. Det kan vara besök hos läkare eller 

sjuksköterska, röntgenundersökningar och utprovning av hjälpmedel för att du ska kunna ligga 

bra när du får behandlingen. Det är också vanligt att du får besöka strålbehandlingsavdelningen 

innan behandlingen börjar. 

Så här går behandlingen till 

När du ska få strålbehandling får du ligga på en brits i ett behandlingsrum. Sjuksköterskorna 

ställer in strålapparaten så att behandlingen ges till rätt område på kroppen och går sedan till ett 

angränsade rum där behandlingen övervakas via en tv-skärm. Om något känns konstigt kan du 

signalera till personalen som då avbryter behandlingen och kommer in i rummet igen. 

Det gör inte ont att få strålningen och själva behandlingen tar bara ett par minuter. Men med 

alla förberedelserna blir tiden i behandlingsrummet mellan 10 och 20 minuter. 

Hur du mår efteråt 

Eftersom strålningen påverkar även de friska cellerna i kroppen kan den ge biverkningar. Vilka 

biverkningar du får beror bland annat på var tumören sitter och hur mycket strålning du får. 

Oftast börjar du känna av biverkningarna 1–2 veckor efter att strålbehandlingen har börjat, och 

blir som värst 1–2 veckor efter avslutad behandling. Kontaktsjuksköterskan kan berätta vilka 

biverkningar som är vanliga vid den typ av strålbehandling du ska få.  

► Du kommer att få mer information om du ska få strålbehandling. Den informationen kan du 
sätta in här. 


