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Cytostatikabehandlingar kan ibland ge biverkningar 
i form av Hand- och fotsyndrom (HFS). HFS 
innefattar här både HFS och HFSR (Hand- 

foot skin reaction), ett nyare begrepp för symtom vid 
målinriktad behandling, samt nagelpåverkan orsakad 
av cytostatika. HFS påverkar framför allt huden på 
handflator, fingrar, fotsulor, tår och naglar.

Orsaken till HFS är inte helt kartlagd. Man tror att 
symtomen orsakas av utsöndringen av cytostatika 
i områden med rik förekomst av svettkörtlar och 
kapillärer. När läkemedlet finns i blodkärlen skadas 
omkringliggande vävnad. En snabbare celldelning gör 
också att huden där blir extra känslig för utsöndringar 
som koncentreras i huden. Man har i olika studier samt 
genom klinisk erfarenhet kunnat konstatera att genom 
nedkylning av händer och fötter under den intravenösa 
cytostatikabehandlingen så kan biverkningarna delvis 
förhindras då kyla gör att kapillärerna dras samman.

Hudreaktioner:
 Torr, fjällig och / eller ”glasig” röd hud

 Hudsprickor

 Blåsbildning

 Sår, infektion

 Hypergranulos, svallkött

 Rodnad, svullnad

 Förhårdnader

 Hudutslag

 Brunpigmentering

Nagelförändringar:
 Sprödhet, nageln skivar sig

 Missfärgning, blödning undertill

 Infektion i nagelbädd/nagelband

 Ökad hornbildning under nageln

 Förändrad form och struktur

 Beaus linjer – tvärgående fördjupningar

 Nagellossning

 Nageltrång, risk för infektion

 Vätska under nageln, ofta har en blåsa 
bildats som sedan går sönder

Ömhet i naglarna kan också förekomma

Nedan ges exempel på biverkningar som kan 
förekomma. Klicka på textrad för att se bild

Hand- och fotsyndrom

Hud- och nagelbiverkningar ser olika ut och symtomen 
kan variera från lindriga till svåra, och vara olika från 
individ till individ. 

Det är viktigt att förebygga utvecklingen av symtom av 
HFS. Ju färre symtom, desto bättre klarar patienten av 
sin behandling. Därför är det viktigt att patienten får 
information redan innan  symtom uppkommer.

Vårt mål är att detta material ska sprida kunskap om 
vikten av fotsjukvård för patienter med svåra biverkningar 
samt sprida kunskap till personal som arbetar med 
dessa patienter. Detta för att personalen ska kunna ge 
information och råd om eventuella biverkningar i ett 
tidigt skede för att minimera risken att patienten får så 
svåra biverkningar att beslut om dosreduktion och / eller 
förlängt behandlingsintervall måste tas, eller till och med 
beslut om avbruten behandling.
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HFS utgör sällan en livshotande biverkning, men 
kan försämra livskvaliteten med sämre sårläkning 
samt svårigheter att klara vardagliga aktiviteter 

som att knäppa knappar eller hålla i saker. 

Vid avslutad behandling kan det ta upp till fem veckor 
för symtomen att avta, men det kan dröja upp till sex 
månader för fingernaglar och ett år för tånaglar att bli 
återställda. Vid varje ny behandlingscykel kan det ta längre 
tid för biverkningarna att gå tillbaka.

Uppmana patienterna att:
 Inspektera hud och naglar för att tidigt kunna upptäcka 
eventuella biverkningar.

 Tvätta hud varsamt med oparfymerad tvål eller baby-
olja, samt ej i hett vatten.

 Smörja huden med fuktkräm, omedelbart efter dusch 
och före sänggång, gärna med en salva som innehåller 
karbamid som har vattenbindande egenskaper och 
därmed bidrar till normalisering av torr hud.

 Skydda händerna med gummihandskar vid allt smutsigt 
arbete samt vid kontakt med vatten. 

 Använda bomullsvantar i gummihandskarna för att 
undvika att huden blir varm och fuktig.

Om Hand- och fotsyndrom (HFS)

Förebyggande åtgärder

Biverkningarnas allvarlighetsgrad beror på antalet 
behandlingar och på kumulativ dos; ju fler behandlingar 
och högre dos desto större risk för biverkningar.

Vid målinriktad behandling kan biverkningar uppkomma 
två veckor till två månader efter behandlingsstarten.

 Hålla naglarna rena och kortklippta. Fila ojämnheter 
med glasfil hellre än sandpappersfil, och använda 
nagelolja närmast nagelbanden.

 Använda rymliga skor med mjuk sula för att minska 
tryck samt eventuellt fotbäddar för att jämna ut trycket.

 Använda strumpor av bomull eller ylle med lös resår 
och utan sömmar för att minska risken för tryck. Att ha 
dubbla strumpor minskar dessutom risken för friktion.

 Motion är viktigt, men bör ske utefter biverkningsgrad. 
Om biverkningar uppkommer bör motionsform som 
inte belastar utsatt område väljas.

HFS kan delvis förhindras genom att patienten är försiktig med tryck, friktion 
och värmeexponering i händer och fötter i 3 dygn efter behandling med 
intravenösa cytostatika då utsöndringen är som störst under denna tid. 
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I vår verksamhet behandlar vi ett stort antal patienter 
som kommer med remiss för fotsjukvård i samband 
med cytostatika- och målinriktad behandling. Detta för 

att behandlingen givit upphov till mer eller mindre uttalade 
biverkningar. Vi har arbetat med denna patientgrupp sedan 
2014, och har en stor klinisk erfarenhet av besvär som 
uppkommer och hur dessa kan behandlas så att ett gott 
resultat uppnås. Vi har också samarbetat med Karolinska 
Universitetssjukhusets onkologklinik Solna, och ingått i en 
referensgrupp där ett PM för personal tagits fram om HFS 
och HFSR samt nagelpåverkan.

Efter samarbetet med KUS noterade vi att patienterna inte 
alltid fått den information de skulle behöva, vilket ledde 
till oro och smärtproblematik för en del av patienterna 
som hade kunnat undvikas. Vi såg då ett behov av 

Om oss / bakgrund
patientriktad information, och med hjälp av ekonomiskt 
stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder skrev vi 
broschyren Hand – och Fotsyndrom samt nagelpåverkan 
orsakad av cytostatika. Information och goda råd 
till patienter. Denna granskades och godkändes av 
Theodoros Foukakis, Överläkare och docent Bröstcentrum 
Karolinska, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset 
Solna. Onkologmottagningar i Region Stockholm kan 
kostnadsfritt beställa broschyren och dela ut till patienter 
där. 

Vi ser fortsatt nytta av fördjupad kunskap inom detta 
område för personalen som möter dessa patienter. Därför 
har vi nu sammanställt detta informationsmaterial vilket 
blivit möjligt genom ekonomiskt bistånd från stiftelsen 
Stockholms Läns Cancerpatienter, SCaPa. 

Medicinsk Fotvård GKS
Lena Honkanen och Anna Mickos
Medicinska fotvårdsspecialister

Solna Torg 3, 7 tr, 171 45 Solna
info@medicinskfotvard-sthlm.se

Vad ska patienten vara försiktig med och / 
eller undvika beroende på biverkningsgrad:

 Ökat tryck på händer och fötter.

 Att exponeras för solljus och värme.

 Hård fysisk aktivitet som långa promenader och 
löpning, vilket ökar risken för HFS. När tår och hud 
belastas extra ökar läckaget av cytostatika i vävnaden 
genom tryck, friktion och förhöjd temperatur.

 Att använda trädgårdsredskap, hushållsredskap som 
skruvmejslar och annat där friktion mot huden uppstår. 
Även knappande på tangentbord och mobil/surfplatta 
ger ett tryck som kan öppna kärlen.

Var försiktig med och / eller undvik

Om biverkningarna blir för besvärande och svårhanterliga 
för patienten trots rådgivning och egenvård så bör remiss 
till fotsjukvård och / eller handsjukvård skrivas. Den enda 
kliniken i Stockholm som i dagsläget får ta emot dessa 
remisser är Medicinsk Fotvård GKS. Olika regler gäller 
i olika regioner. Se respektive regions fotsjukvårdsavtal. 
Främsta syftet med fot- och handsjukvården är att 
behandla de problem som uppkommit i samband med HFS.
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Torr, fjällig och / eller ”glasig” röd hud

Röd och glasig hud

Röd, fjällig hud på tryckbelastade områden

Röd, fjällig, glasig. Även sprickbildning

Röd, avgränsad och torr hud

Röd, fjällig och glasig hud

Röd, fjällig, hudavlossning

Röd, fjällig, avgränsad

Torr, rodnad, fjällig  och glasig hud
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Torr, rodnad, fjällig hud

Torr, rodnad, fjällig och glasig hud

Torr, rodnad, hudavlossning Torr, fjällig, glasig. Patienten har även diabetes. 
Cirkulationsrubbning?

Torr, rodnad, fjällig hud

Torr, rodnad, fjällig och glasig hud

Torr, rodnad, fjällig och avgränsad hud

Torr, rodnad, fjällig och glasig hud

Torr, fjällig och / eller ”glasig” röd hud
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Hudsprickor

Hudavlossning med hudsprickor, smärtsamt Hudspricka, tunn och skör hud, smärtsam Hudsprickor, flagnig röd hud, smärtsam
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Blåsbildning

Blåsbildning, sår, smärtsam

Blåsbildningar, smärtsamma

Blåsbildning, hematom, neuropati Blåsor börjar bildas

Blåsbildning, smärtsam, neuropati

Blåsbildningar, smärtsamma

Blåsbildning, smärtsam

Inåtvända smärtsamma blåsbildningar med 
hyperkeratos
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Blåsbildning

Kraftiga blåsbildningar, smärtsamma Kraftiga blåsbildningar, smärtsamma

Inåtvända smärtsamma blåsbildningar med hyperkeratos Inåtvända smärtsamma blåsbildningar med hyperkeratos
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Sår, infektion

Sår, neuropati

Sår, neuropati

Sår, neuropati

Sår, neuropati
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Hypergranulos, svallkött

Hypergranulation, svallkött Hypergranulation, svallkött
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Rodnad, svullnad

Avgränsad rodnad fotsula och fotränder

Röda svullna tåtoppar

Rodnad, hudavlossning, sprickbildning
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Förhårdnader

Förhårdnad Förhårdnader, även PSO Förhårdnader, även svampangripna naglar
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Hudutslag

Hudutslag
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Brunpigmentering

Brunpigmentering Brunpigmentering Brunpigmentering
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Sprödhet, nageln skivar sig

Spröd, skivar sig
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Patienten har haft kylvante på vänster hand under intravenös behandling 
och ej på höger hand då det gjorde för ont, höger hand delvis förlamad. 
Patienten är högerhänt. Nu ses bara biverkningar på höger hand där 
kylan inte förhindrat/förmildat HFS.

Missfärgning, Blödning undertill

Missfärgning, blödning under nagel

Missfärgning, blödning, nagellossning

Missfärgning, hematom och pågående nagellossning

Missfärgning, blödning, nagellossning

Missfärgning
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Infektion i nagelbädd/nagelband

Nagelbandsinfektion, nagellossning

Nagelbäddsinfektion, pus, nagellossning

Pågående nagelbandsinfektion

Nagelbandsinfektion under läkning, nagellossning
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Ökad hornbildning under nageln

Ökad hornbildning, röda och svullna fingertoppar, smärtsam Ökad hornbildning

Ökad hornbildning Ökad hornbildning, blåsbildning på 
gång, smärtsam

Ökad hornbildning, blåsbildning på 
gång, smärtsam
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Förändrad form och struktur

Förändrad struktur

Förändrad struktur

Förändrad struktur
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Beaus linjer – tvärgående fördjupningar

Beaus linjer
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Nagellossning

Nagellossning, blåsbildning, smärtsam

Nagellossning, blåsbildning Nagellossning, blåsbildning
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Nageltrång, risk för infektion

Nageltrång med hypergranulation, pus, smärtsam

Nageltrång, hypergranulation, smärtsam

Nageltrång, pus, smärtsam

Nageltrång med hypergranulation, smärtsam

Nageltrång, infektion, pus, smärtsam

Nageltrång, pus, smärtsam
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Nageltrång, pus, smärtsam

Nageltrång, risk för infektion
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Vätska under nageln, ofta har en blåsa 
bildats som sedan går sönder

Pågående blåsbildning, nagellossning, smärtsam

Uppklippt nagel, frilagt sår orsakat av blåsa i nagelbädd

Uppklippt nagel, frilagd intakt blåsbildning Uppklippt nagel, frilagt sår orsakat av blåsa i nagelbädd

Uppklippt nagel, frilagt sår orsakat av blåsa i nagelbädd

Pågående blåsbildning, nagellossning, smärtsam
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Uppklippta naglar pga blåsbildningar

Uppklippt nagel, frilagt sår orsakat av blåsa i nagelbädd

Uppklippt nagel, frilagt sår orsakat av blåsa i 
nagelbädd

Uppklippt nagel, frilagt sår orsakat av blåsa i nagelbädd

Uppklippt nagel, frilagt sår orsakat 
av blåsa i nagelbädd

Uppklippt nagel, frilagt blåsa i nagelbädd

Vätska under nageln, ofta har en blåsa 
bildats som sedan går sönder
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