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Kombination av cytostatika och strålbehandling – 

kemoradioterapi    

Vid muskelinvasiv urinblåsecancer ger man ibland cytostatika tillsammans med strålbehandling. 

Cytostatikan gör cancercellerna mer känsliga för strålbehandlingen och ökar chansen till bot.  

Strålbehandling ges om du inte vill operera bort urinblåsan eller om du har svårt att klara av en 

stor operation. Fördelen med strålbehandling jämfört med en operation är att urinblåsan 

bevaras.  

Med modern teknik kan man idag ge höga doser strålning mot urinblåsan med lite påverkan på 

andra organ och vävnader. När cancercellerna utsätts för strålningen kan de inte längre dela sig 

och då dör de.  

Inför strålbehandlingen måste du ha genomgått en TUR-B. 

Så går det till  

Du får ligga på en brits i ett behandlingsrum. Sjuksköterskorna ställer in strålapparaten så att 

behandlingen riktas mot rätt område på kroppen. Du får veta hur du ska signalera om något 

känns konstigt. Sjuksköterskorna kan då avbryta behandlingen. 

Sedan går de till ett rum bredvid där de startar behandlingen och övervakar den via en 

bildskärm. Oftast tar de först kontrollbilder och eventuellt justerar de britsen något. 

Det gör inte ont att få strålbehandlingen och själva behandlingen tar bara ett par minuter. 

Tillsammans med alla förberedelserna blir tiden i behandlingsrummet cirka 10–20 minuter. 

Cytostatikan får du intravenöst, det vill säga via blodet. Mer information om läkemedlen och hur 

behandlingen ska ges kommer du att få av din läkare och kontaktsjuksköterska. 

Det är vanligt att få strålbehandling varje vardag i cirka 6 veckor. Under samma tidsperiod får du 

cytostatikabehandling, vanligtvis vid 2 tillfällen med några veckors mellanrum. Individuella 

variationer kan förekomma.  

 

Exempel på Schema kemoradioterapi. 

Biverkningar  

Vilka biverkningar du får och hur du upplever dem är individuellt.  

Biverkningar av cytostatika beror på vilka läkemedel du har fått. Du kommer att få mer 

information av din kontaktsjuksköterska om vad som gäller just för dig.  

Strålbehandlingen påverkar också friska celler nära tumören, vilket kan ge biverkningar.  

Du kan bli trött, få diarré, behöva kissa ofta och det kan svida när du kissar.  

Biverkningarna brukar ofta komma efter ett par veckor och bli värre under behandlingen, för att 

bli som värst några veckor efter att behandlingen är slut. Därefter minskar de gradvis. Tarmen 

och urinblåsan brukar fungera bra igen några månader efter att strålbehandlingen är slut, men 

det kan ibland ta längre tid. 
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Berätta för din behandlande sjuksköterska eller kontaktsjuksköterska om du får biverkningar så 

att du kan få stöd och råd.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Strålbehandling.  

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


