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Palliativ strålbehandling av barn 

Nationella riktlinjer, Svenska Barnradioterapigruppen (SBRG) 

 

Bakgrund 

Det finns ett flertal studier som visar att palliativ strålbehandling hos barn ofta ger god 
symptomlindring med lindriga biverkningar (1-6). Det finns också studier som talar för att 
strålbehandling av barn i palliativt syfte är ett underutnyttjat behandlingsalternativ (7). Det 
är därför av största vikt att sprida kunskapen om strålbehandling som möjligt 
behandlingsalternativ i den palliativa situationen. Målet med den palliativa 
strålbehandlingen är främst lindring av symptom och förbättrad livskvalitet, men kan även 
vara en åtgärd för att minimera behandlingsbörda eller att förbygga hotande symptom (1, 
3). 

Behandlingsrekommendationer 

• Palliativ strålbehandling bör undvikas om patienten har en förväntad överlevnad på 
<30 dagar (3). 

• Standardfraktionering vid smärtsamma skelettmetastaser är 8 Gy x 1 (1). 
• Standardfraktionering vid mjukdelsmetastaser och/eller medullapåverkan är 4 Gy x 5 

(1). 
• Hos patienter med metastaser av osteosarkom kan man överväga att i stället för 

standardfraktionering ge 3 Gy x 13, då högre doser har visat längre duration av 
symptomlindringen (8). Detta förutsätter dock att patienten är vid gott 
allmäntillstånd och att det är en rimlig storlek på den volym man planerar att 
strålbehandla. Vid kortare förväntad överlevnad ges lämpligtvis 4 Gy x 5 även till 
patienter med metastaser av osteosarkom. 

• Se tabell 1 från Tsang et al. (1) för fraktionering vid övriga indikationer. 
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 Tabell 1 ur "Palliative radiation therapy for children with cancer", Tsang et al.(1). 

 


