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Forord
Dette heftet vil fortelle litt om hva strålebehandling er, og om 
nødvendige forberedelser før behandlingen kan starte. 

Det inneholder også informasjon om de vanligste bivirkninger og svar på noen 
av spørsmålene mange stiller om behandlingen.

Hvis det er andre ting du lurer på, eller noe du trenger mer informasjon om, 
må du ikke nøle med å spørre oss som jobber her. 



Hva er strålebehandling
Strålene som gis ved strålebehandling kan sammenliknes med strålene fra 
et røntgenapparat. Forskjellen er at de har høyere energi. Disse strålene er i 
stand til å skade kreftceller slik at de dør. 

De friske cellene i strålefeltet vil også i varierende grad skades, men de har 
større evne til å reparere seg enn cellene i kreftsvulsten. Strålebehandling er 
derfor et viktig behandlingstilbud ved mange kreftformer.

Strålebehandling kan gis enten alene eller i kombinasjon med cellegift, 
hormonbehandling og/eller operasjon.

Behandlingen er individuelt tilpasset, og avhenger av krefttype og hvor 
kreften er. Du vil få nærmere informasjon om den planlagte behandlingen når 
du kommer til oss.

Før strålebehandlingen kan starte, må det gjøres en del forberedelser (se de 
neste sidene for detaljer).



Planlegging før behandlingsstart
Fiksering
For at strålene skal treffe på nøyaktig samme sted ved hver behandling, er 
det viktig at du ligger helt i ro og i samme stilling. For å sikre dette brukes for 
eksempel puter, armstøtter og former, avhengig av hvilket område vi ønsker 
å behandle. Når hode-/halsområdet skal stråles, må vi lage en maske som 
brukes ved hver behandling.

CT for doseplan
For de fleste som skal ha strålebehandling vil det bli tatt en CT-røntgen på 
vår avdeling for å planlegge selve behandlingen. Deretter vil det bli laget en 
individuell behandlingsplan (doseplan).  

Området du skal få stråling mot, blir lokalisert og tegnet på huden (alternativt 
på masken) med en tusj. Strekene gjør det enkelt for stråleterapeutene å stille 
inn strålene mot nøyaktig samme område ved hver behandling. 
Tusjstrekene må ikke vaskes av.
Planleggingen er en tidkrevende prosess som gjøres i samarbeid mellom 
stråleterapeut, lege og fysiker. Det kan ta opp til to uker fra CT tas til 



behandlingsplanen er klar og du kan starte behandlingen.  

Doseplan
Vi bruker CT-bildene til å lage noe vi kaller doseplan, hvor vi tegner inn det vi 
ønsker å bestråle og hvilke områder som skal spares. Den ferdige doseplanen 
gir oss en detaljert oversikt over hvor mye dose som gis til de ulike områdene 
(både svulsten og omkringliggende friskvev).



Strålebehandling
Behandlingsapparatet er i et eget rom som er skjermet fra omgivelsene med 
stråletette vegger. Behandlingen styres fra kontrollrommet ved siden av. 

Selve strålebehandlingen tar vanligvis 5-10 minutter hver gang, avhengig av 
hvilken behandling du får og hvor mange strålefelt som gis.

Stråleterapeutene sørger for at du ligger i riktig behandlingsleie. Vi går ut av 
rommet den korte tiden strålingen pågår, men følger hele tiden med deg på 
en overvåkingsskjerm. 

Du vil ikke kjenne noe ubehag mens strålingen pågår.



Hva skjer ved første behandling?
Når alle nødvendige undersøkelser og forberedelser er gjort og behandlings-
planen er ferdigstilt og godkjent, møter du opp ved behandlingsenheten. Her 
vil du få nærmere informasjon om hvordan behandlingen skal gis, og du vil få 
en del praktisk informasjon (oversikt over tidspunktene for dine stråle-
behandlinger, blodprøvetaking etc.).



Om organisering av kreftbehandlingen ved UNN 
De fleste kreftpasienter følges opp av kreftavdelingen eller kreftpoliklinikken 
lokalisert på hhv D4 og D2. Unntak er pasienter med kreft i øre-nese-hals-
regionen, lungekreft og hematologisk kreft. Disse følges opp av sine 
avdelinger.

Oppfølgingssamtaler (gjelder polikliniske pasienter)
Før strålebehandlingen blir du satt opp til samtale hos lege for å få 
informasjon om behandlingen og mulige bivirkninger, samt en vurdering i 
samråd med deg om behandlingen skal gis. Underveis i behandlingen vil du 
følges opp av lege og kreftsykepleier etter behov. 

Mot slutten av strålebehandlingen settes du opp til en avsluttende kontroll, 
både for å høre hvordan det har gått og for å planlegge videre oppfølging. 
Dersom du har behov for flere samtaler underveis, kan du ta dette opp med 
personalet på stråleavdelingen eller sekretær i stråleekspedisjonen. 
For legesamtalene må du betale egenandel (utgår når du har nådd grensen 
for frikort).



Blodprøver
Det tas rutinemessig blodprøver i forkant av informasjonssamtale hos lege. 
Ved behov bestilles kontrollblodprøver underveis i behandlingen.



De vanligste bivirkninger
Dårlig matlyst 
Noen opplever dårligere appetitt under strålebehandling. Selv om appetitten 
er dårlig, må du prøve å få i deg mest mulig næringsrik mat og drikke. Frisk 
luft og aktivitet skjerper appetitten. 

Kvalme og slapphet 
Du kan komme til å føle deg kvalm og slapp i behandlingsperioden. Et godt 
råd er å hvile en times tid etter hver behandling. Det er viktig at du drikker 
rikelig fordi kroppen trenger spesielt mye væske i behandlingsperioden. Det 
bedrer utskillelsen av avfallsstoffer som hoper seg opp i kroppen. 

Sår hud 
Strålene kan etter hvert gjøre at du blir rød og sår i huden der du får 
behandling (kan sammenlignes med solbrenthet). Det anbefales å bruke en 
uparfymert fuktighetskrem/lotion for å redusere tørrhet og kløe. Eksempler 
på uparfymerte fuktighetskremer er Aderma, Apobase og Bepanthene. Disse 
kan kjøpes på apoteket. 



Huden skal være ren og tørr før du får behandling, så det anbefales å ikke 
smøre seg rett før strålebehandling. Stråleterapeutene holder øye med huden 
din daglig og kommer med råd. 

Unngå bruk av parfyme, etterbarberingsvann og kremer med parfyme i selve 
strålefeltet, da dette kan irritere huden din. 

Du kan dusje som vanlig, men bruk lunkent vann og lavt trykk på dusjen over 
området hvor du stråles. Ikke skrubb eller gni i stråleområdet da dette kan 
gjøre huden din sår. Etter dusjing klapper du huden i stråleområdet tørr eller 
lar den lufttørke. Det anbefales å bruke en mild uparfymert såpe. 

I behandlingsperioden må huden innenfor strålefeltet beskyttes for sol. 
Solkrem skal IKKE benyttes like før stråling.



Du kan: 
• Dusje
• Bruke andre hudpleieprodukter utenfor strålefeltet

Du bør:
• Bruke tøy av bomull i det bestrålte området
• Bruke uparfymert fuktighetskrem/lotion for å redusere tørrhet og 

kløe 

Du bør unngå:
• Direkte sol mot strålefelt
• Bading i klorvann
• Tøy som strammer mot strålefeltet
• Såpe og parfyme i strålefeltet
• Sterk varme eller kulde mot strålefeltet 
• Badstue



Ved barbering i stråleområdet anbefales det bruk av elektrisk barbermaskin. 
For pasienter som får strålebehandling mot brystveggen frarådes 
barbering under armene, dette for å skåne huden mest mulig. Det anbefales 
ikke bruk av etterbarberingsvann for pasienter som får stråling mot halsregion 
siden etterbarberingsvann inneholder alkohol og parfyme som kan irritere 
huden. 

Hudreaksjonene kan vedvare noen uker etter avsluttet behandling. Hud som 
har vært bestrålt kan i ettertid bli tørrere og mer ømfintlig enn huden på 
kroppen for øvrig. Bruk derfor en nøytral krem som tilfører huden fuktighet 
og holder den myk.

Forstoppelse 
Du kan bli plaget med forstoppelse pga lite fysisk aktivitet og endring av 
kostvaner. Smertestillende medisiner kan forverre dette. Drikk mye! Spis fiber 
som grovt brød, grønnsaker og frukt.  Hold deg gjerne i fysisk aktivitet.



Spørsmål vi ofte får om strålebehandling
Blir jeg radioaktiv av behandlingen?
Nei, verken du eller klærne dine blir radioaktive.

Hvor mange behandlinger skal jeg ha?
For å beskytte friskt vev best mulig gis strålebehandlingen som regel i en serie 
av små doser. Antall behandlinger blir beregnet spesielt for deg og din syk-
dom. Som regel gis behandlingen 5 dager hver uke, med pause i helgene.
Behandlingstiden kan variere fra en dag og opptil 8 uker.

Hvor lang tid tar hver behandling?
Det tar vanligvis 10-15 minutter fra du går inn i behandlingsrommet til du er 
ferdig. Selve strålingen tar kun noen få minutter.

Vil jeg merke noe eller kjenne ubehag mens strålebehandlingen pågår?
Nei. 

Vil behandlingen medføre bivirkninger? 
Ja, bivirkninger kan oppstå fordi strålebehandlingen også påvirker friskt vev. 
Bivirkningene du kan få, er avhengig av stråledosen, både den daglige dosen 
og den samlede dosen, hvilket område av kroppen som stråles og om du får 
cellegift sammen med strålebehandlingen eller ikke. Bivirkningene varierer fra 



person til person.

Hva er de mest vanlige bivirkningene?
Mange opplever at de blir trette og slappe i behandlingsperioden. Denne 
trettheten kan vare i noen uker etter at behandlingen er avsluttet. Huden kan 
bli rød og sår mot slutten av behandlingsperioden. Noen pasienter får nedsatt 
matlyst og føler seg uvel. 

Røyking?
Du bør unngå røyking. Dette gjelder særlig 2  timer før og 2 timer etter 
behandling da det kan redusere effekten av behandlingen.

Hva kan jeg gjøre for å minske bivirkningene?
Det er viktig at du drikker rikelig (1-2 liter) fordi kroppen trenger spesielt mye 
væske i behandlingsperioden. Videre kan du ha ekstra behov for hvile i 
behandlingsperioden og tiden etter avsluttet behandling. Lytt til kroppens 
behov! 

Kan jeg sole meg?
Ja, men i behandlingsperioden og det første året etter avsluttet behandling 
bør du dekke til bestrålt hud. Solkrem med høy faktor bør brukes i strålefeltet 
opptil ett år etter behandling. Husk også på å smøre huden ”på baksiden” 
hvor strålene kommer ut. For øvrig kan du sole kroppen som normalt.



Dersom du bor på pasienthotellet eller på et av samarbeidshotellene i byen, 
får du dekket hjemreise i helgene. Hvis du er innlagt må du betale hjemreisen 
selv. Ring pasientreiser på telefon 05515 for å ordne med billetter, alternativt 
kan du få hjelp hos sekretær i stråleekspedisjonen på D2. Pasienter ved øre-
nese-hals-, lunge- og hematologisk avdeling får hjelp ved sine avdelinger.

Hjemreise 
Svært mange av våre pasienter reiser hjem i helgene. Vi forsøker å strekke oss 
langt for å tilpasse behandlingstimene mandager og fredager til ønsket 
hjemreisetidspunkt. Pasienter som har ansvar for barn hjemme prioriteres.

Vardesenteret 
Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Her treffer 
man ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. 
Vardesenteret arrangerer flere typer aktiviteter som turdag, rettighets-
tjeneste, livslystkurs, sminkekurs, barnegruppe, pårørendegruppe og stråle-
informasjon. Vardesenteret ligger i E1 (i det gamle pasienthotellet). 
Informasjon om bl.a. åpningstider: Se http://www.unn.no/vardesenter.

Annen nyttig informasjon

http://www.unn.no/vardesenter


• Kreftforeningen sine hjemmesider  
 https://kreftforeningen.no/

• Brosjyrer fra kreftforeningen:  
 https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/bestill-brosjyrer/

• Oncolex: Onkologisk oppslagsverk:  
 http://oncolex.no/

• Pasientinfo på helsenorge.no:  
 https://helsenorge.no/sykdom/kreft

Kurbadet i Tromsø tilbyr kreftrehabilitering «Veien videre». For mer 
informasjon se http://www.kurbadet.no/.

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og 
deres pårørende. Tilbyr kurs og har som formål å gi hjelp til livsmestring. 
For informasjon og kursprogram se www.montebellosenter.no.

Les mer om kreft generelt

Montebellosenter

Kurbadet

https://kreftforeningen.no/
https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/bestill-brosjyrer/ 
http://oncolex.no/ 
https://helsenorge.no/sykdom/kreft
http://www.kurbadet.no/
http://www.montebellosenter.no


I hovedsak er sykehuset delt inn i fire fløyer (A, B, C og D) og ni plan (etasjer).

Hovedinngangen ligger i fløy A, plan 6. Her finner du også ekspedisjonen for 
blodprøvetaking. 

Kreft sengepost ligger i fløy D, plan 4 (D4). 
Stråleterapien og kreftpoliklinikken finner du i fløy D, plan 2 (D2).
Pasienthotellet finner du på plan 6, ved hovedinngangen.

Narvesen kiosk befinner seg i fløy A, plan 6 ved hovedinngangen. 
Personal- og pasientkantine (Kafé Evert) er lokalisert i fløy D, plan 3 (D3).

Til venstre ved hovedinngangen i A6 er en informasjonstavle der en kan se 
hvor de ulike avdelingene er. Er du usikker, kan du spørre i informasjonen som 
ligger til høyre for hovedinngangen.

Hvordan finne frem på UNN

Plan 2, fløy D
Plan 2, fløy DStråleekspedisjon
Poliklinikk ekspedisjon

Sengepost ekspedisjon
Plan 4, fløy D



Inngang

Inngang

A-fløyPasienthotell

B-fløy

C-fløy

D-fløy

Vardesenteret



D
es

ig
n:

 K
om

m
un

ik
as

jo
ns

se
nt

er
et

, F
ro

de
 A

br
ah

am
se

n
Tr

yk
k:

 H
us

try
kk

er
ie

t U
N

N

Kontaktinformasjon
Kreftpoliklinikken (D2) 
Tlf. 77 62 68 15

Øre nese hals
Dagenhet i B6 
tlf. 77 66 92 54
sengepost i C7 tlf. 77 66 95 74

Lunge
Dagenhet og sengepost i B9, kreft-
sykepleier tlf. 77 62 86 73

Pasienthotell (D2) 
Tlf. 77 75 51 00

Vi ønsker deg et godt opphold her hos oss! 
Nøl ikke med å spørre hvis det er noe du lurer på i forbindelse med din syk-

dom, eller den behandlingen du får. 

Spørsmål, tanker, bekymringer
Egne notater
Du har sikkert tanker, spørsmål eller bekymringer. Det kan være lurt å skrive 
dem ned og ta det opp ved neste samtale med stråleterapeut, sykepleier eller 
lege. 

Din kreftsykepleier:

Din kreftlege:


