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Förord 

 
Sedan 1994 har sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar inom hematologi träffats årligen på 

konferens för att fördjupa sina kunskaper inom området samt utbyta erfarenheter. Behovet av ett 

gemensamt vårdprogram har framkommit under konferenserna.  

 

Vårdprogrammet syftar till att säkerställa ett enhetligt fysioterapeutiskt omhändertagande och 

gemensamt synsätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.  

 

 

Eva Hellberg Nina Nissander 

Universitetssjukhuset i Linköping Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
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Myelom 

 
 

 

Bakgrund 

 

Myelom är benämningen på den sjukdom som kännetecknas av okontrollerad tillväxt av onormala, 

cancerrelaterade plasmaceller i benmärgen. Termen multipelt myelom introducerades 1873 för att 

utpeka multipla skelettumörer som sjukdomens huvudsakliga kännetecken. 

Plasmacellen är en form av vit blodkropp, och utgör ca 2 % av de celler som bygger upp den friska 

benmärgen.  Plasmacellerna är en del av immunsystemet och svarar på infektioner genom att 

producera antikroppar (immunglobuliner). Plasmacellerna stannar kvar i benmärgen och cirkulerar 

normalt ej runt i blodet. 

 

Vid myelom är de flesta plasmacellerna cancerförändrade och producerar endast en sorts 

immunglobin: M-komponenten eller monoklonalt Ig. 

 

Orsaken till multipelt myelom är till största delen okänd. Någon ärftlig faktor har inte kunnat påvisas 

men familjär förekomst har beskrivits. Den viktigaste riskfaktorn är åldern. Sjukdomen är mycket 

ovanlig hos personer under 40 års ålder och är vanligast efter 70 års ålder. Män drabbas något oftare 

än kvinnor. Myelom är den andra vanligaste hematologiska tumörsjukdomen i Sverige. Incidensen 

ligger omkring 6/100 000 inv/år.  

 

 

Symtom 

 

I tidigt skede händer det att man inte har några symtom alls. Latenstiden varierar från några månader 

till 15 - 20 år. Det vanligaste symtomet är smärta från skelettet, ofta från rygg  

och/eller revben. Spontanfrakturer förekommer vanligen, speciellt kotkompressioner. Dessa orsakas 

av nedbrytning av skelettet. Patologiska kotkompressioner samt tumörutväxt kan påverka medulla 

spinalis och/eller nervrötter och leda till neurologiska komplikationer. 

Blodvärdet kan sjunka på grund av att plasmacellerna påverkar den normala bildningen av röda 

blodkroppar i benmärgen. Detta medför bland annat trötthet och nedsatt uthållighet.  

Nedbrytning av skelettet kan ge hypercalcemi. Symtom på detta kan vara illamående, förstoppning, 

törst, trötthet och ibland förvirring.  

Ett debutsymtom kan vara njurinsufficiens. Den orsakas av att hypercalcemi och Bence Jones 

proteinuri är skadligt för njurtubuli. Amyloida inlagringar i njurarna är också av betydelse. 

Infektioner och feber orsakas av att antalet vita blodkroppar ibland är lågt, samt en minskad 

serumkoncentration av normalt IgG, IgA och IgM.  

Ibland kan man finna solitära plasmocytom, dvs ett myelom lokaliserat till ett avgränsat område i 

skelett eller mjukdelar. En del av dessa utvecklar i ett senare skede ett generaliserat myelom, även 

om den lokala härden behandlas radikalt operativt och/eller med radioterapi. 
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Diagnos 

 

För att säkerställa diagnosen myelom skall följande kriterier vara uppfyllda: 

 

1. Klonala plasmaceller i benmärgsprov eller biopsi från annan lokal (plasmocytom) 

2. M-komponent i serum och/eller urin 

3. Tecken på ROTI (Related Organ or Tissue Impairment)* 

• Hyperkalcemi* 

• Njurfunktionsnedsättning* 

• Anemi* 

• Skelettförändringar (osteolytiska foci eller osteopeni med kompressionsfrakturer.
 
Typiska     

utstansade förändringar kan ses vid röntgen i benmärgsförande skelettdelar). 

• Övrigt: Hyperviskositetssyndrom, amyloidos, frekventa bakteriella infektioner (>2 per år) 

 

För diagnos krävs förekomst av punkt 1 + 2 samt minst en av undergrupperna under punkt 31 

 

 

Medicinsk behandling 

 

Det finns idag ingen kurativ behandling för myelom. Målet med behandlingen är att stabilisera 

patientens sjukdom och åstadkomma en så lång tid med god sjukdomskontroll som möjligt. 

Förekomst av ROTI avgör om sjukdomen är behandlingskrävande1. 

 

Cytostatika och kortison utgör basen i behandlingen av myelom. Detta är den vanligaste inledande 

behandlingen. Intensiv behandling med högdoscytostatika följt av autologt stamcellsstöd (ASCT) 

medför förbättrad överlevnad. Kontraindikationer är hög ålder samt vid interkurrent sjukdom. Den 

intensiva behandlingen ger längre och bättre kontroll av sjukdomen och förlänger överlevnaden. Vid 

lokaliserade osteolytiska lesioner är lokal radioterapi av värde, eftersom de sjukliga plasmacellerna är 

mycket strålkänsliga. Den inledande behandlingen syftar till att minska mängden av myelomceller så 

mycket som möjligt utan att alltför svåra biverkningar inträffar. Man strävar efter att uppnå en s.k. 

platåfas. Under platåfasen är sjukdomen inaktiv varvid inga symtom uppstår.  

 

Bisfosfonater 

 

Profylaktisk behandling med bisfosfonater ges under minst två år till patienter med myelom och 

skelettengagemang. Behandlingen syftar till att minska sjukdomsrelaterade skelettkomplikationer1.  

 

Steroidbehandling 

 

Behandlingsregim avseende doser skiljer sig åt beroende på behandlingsindikation. Med anledning 

av att effekt och biverkningar skiljer sig åt mellan de olika behandlingsregimerna måste individuell 

hänsyn tas. Det bör särskilt beaktas att höga doser steroider kan medföra flertal allvarliga 

biverkningar vilka måste tas hänsyn till ur fysioterapeutisk synvinkel, ex kardiovaskulär påverkan, 

myopati, osteopeni samt immunosuppression1.  
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Huvudmål 
 

Det övergripande fysioterapeutiska målet är att nå en så god funktionell nivå för patienten som 

möjligt. 
 

 
Delmål 
 

 Minska risken för inaktivitetskomplikationer 

 Ökad ergonomisk medvetenhet 

 Minimera reduktion av muskelstyrka  

 Förebygga/reducera graden av illamående 

 Förebygga/minska smärttillstånd 

 Reducera fatigue 

 I förekommande fall optimerad ventilation 

 
 

Fysioterapeutiska åtgärder och mätmetoder 

 

Patienter med myelom kan uppleva rörelserädsla, ex på grund av smärta, tidigare patologiska 

frakturer etc. En av sjukgymnastens/fysioterapeutens viktigaste uppgift är att motivera och stötta 

patienten till fysisk aktivitet.  

 

De fysioterapeutiska åtgärderna grundar sig på anamnes och undersökning samt patientens aktuella 

medicinska status. Se även avsnittet om kontraindikationer.  

 

Viktigt att tänka på vid behandling av patienter under pågående cytostatikakur är att cytostatika 

utsöndras genom hud, urin, kräkning samt eventuellt även genom sekret2. Detta gäller upp till tre 

dagar efter avslutad cytostatikakur. Observera att cytostatikarester även kan finnas i sängkläder.  
 

Det finns idag inget fysioterapeutiskt utvärderingsinstrument som är specifikt framtaget för att 

användas vid myelom utan i klinik används icke sjukdomsspecifika mätinstrument. 

 

Nedan följer en beskrivning av fysioterapeutiska åtgärder och mätmetoder utifrån uppsatt 

målsättning. 

 

 
Information – egenvård

3-5 

 

Råd och regim kring förebyggande åtgärder för att minska risken för komplikationer vad gäller 

andning och cirkulation, muskulatur, illamående samt fatigue under pågående medicinsk behandling. 

Patienterna uppmuntras till egenaktivitet för att på så vis bli delaktig i sin behandling samt få 

möjlighet till egen kontroll.  

Bedömning av balans- och förflyttningsförmåga samt utprovning hjälpmedel för att underlätta 

förflyttningar och fysisk aktivitet. 
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Ergonomisk medvetenhet
6 

 

Råd och regim rörande förflyttningsteknik, arbetsställningar, lyftteknik, hållningskorrigering, 

viloställningar, hjälpmedel.  

 

 

Muskelstärkande träning7-10 

 

Smärta är vanligt förekommande vilket påverkar graden av fysisk aktivitet och därmed mängden 

muskelmassa och central uthållighet.  

Den medicinska behandlingen med bland annat cytostatika, kortison och/eller 

stamcellstransplantation medför även en reducering av mängden muskelmassa.  

Myelom orsakar vanligen kotkompressioner varvid bålstabiliserande muskulär träning är av vikt.  

Anemi är vanligt förekommande vilket medför att uthålligheten reduceras. Centralträning är ej 

primärt utan initieras gradvis i relation till patientens hemoglobinvärde. Exakta värden kan ej anges 

då detta står i relation till ålder, kroppsvolym samt ev förekomst av hjärt-kärlsjuka. 

 

Utvärdering: funktionella tester, manuellt muskeltetst enl MRC11, patientspecifik funktionell skala12, 

Timed Stands Test13, handstyrka enligt Jamar14   

 

 

Icke farmakologisk behandling mot illamående7,15-17 

 

Noninvasiv elektrostimulering har ej bevisats ha klinisk effekt när patienter behandlas med 

antiemetika mot illamående. Signifikant effekt vad gäller så kallad delayed symtom har ej heller 

kunnat påvisas. I klinik har dock metoden provats på enskilda patienter med uttalade besvär och gett 

viss lindring varvid metoden kan vara värd att prova. Akupunktur har visat sig ha effekt vid andra 

cancerdiagnoser varvid metoden i särskilda fall kan övervägas i klinik (samråd med läkare)  

 

Utvärdering: VAS18, Borg CR1019 

 

 

Smärtlindring7,20-22 

 

Fysisk aktivitet, förflyttningsteknik, hjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel, avspänning, taktil 

stimulering, värme, akupunktur (samråd med läkare).  

Huruvida noninvasiv elektrostimulering har effekt vid cancerrelaterad smärta är ej bevisat. Dock 

indikerar en randomiserad studie att rörelserelaterad cancersmärta kan lindras med TENS.  

 

 Utvärdering: VAS18, Borg CR1019, smärtteckning 

 

 

Fatigue7,23-26 

 

Fatigue är en multidimensionell problematik vilken drabbar c:a 70-100% av de som behandlas för 

malignitet. Besvären utlöses av flertal olika faktorer av vilken minskad aktivitetsgrad är en. Studier 

talar för att cancerrelaterad fatigue kan påverkas positivt och lindras av fysisk träning. Signifikant 

effekt av fysisk aktivitet i form av uthållighetsträning har visats hos patienter som behandlas för 

bröst- och prostatacancer medan styrketräning inte visade någon signifikant effekt. Det är idag oklart 

om effekten skiljer sig åt mellan olika former av malignitet.  
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Utvärdering: Fatigue Severity Scale (mest lämpad vid poliklinisk verksamhet) 27. Piper Fatigue 

Scale28 
 

 

Optimerad ventilation29 

 

Patienter som behandlas för myelom är under perioder mer mottagliga för infektioner där besvär från 

luftvägarna kan förekomma. Vid problematik som hypersekretion och desaturation kan 

motståndsandning initieras. Andningshjälpmedel ska ur hygiensynpunkt tåla rengöring över 90˚C på 

grund av infektionskänslighet alternativt vara av engångsmaterial. Individuell bedömning av metod 

för motståndsandning ska ske.  

 

 

Inhalation29-30 

 

De vanligaste förekommande problemen hos personer med myelom vilket föranleder 

inhalationsterapi är obstruktivitet och/eller sekretproblematik. Val av utrustning samt arbetstryck 

baseras på vilket-/a läkemedel som ska nebuliseras. Information om detta fås från FASS eller från 

leverantören. Val av nebuliseringsteknik, intermittent kontra kontinuerlig, baseras bland annat på 

patientens andningsfrekvens samt följsamhet. Återanvändningsbara inhalationsdelar ska 

desinfekteras mellan användningarna med en metod som avdödar bakterier, svamp och virus.                                  
 

 

Relativa kontraindikationer för fysisk träning  
 

Patientens allmäntillstånd, läkemedel, feber samt blodstatus ska alltid beaktas!  

 

Frakturrisk 
Uppmärksamma skelettdestruktioner. Beakta senaste genomförda röntgen samt kliniska symtom. 

 

Feber
31-32

 

Feber pga infektion – ej träna. Malignitetsfeber/behandlingsfeber – samråd med läkare. 

 

Trombocyter, TPK
33-34

 

Rekommendationen av nedre gränsen för träning varierar mellan 10 och 20 x 10
9
/L i litteraturen. 

Viktigt att beakta kliniska tecken, så som blödningar och petekier.  

 

Kortison 

Observandum vid höga kortisondoser på grund av ökad katabolism. Höga kortisondoser kan även 

dölja en infektion.  

 

Hemoglobin, Hb
9
 

Observandum vid anemi, framförallt vid samtidig hjärtsjukdom.  

 

Neutrofila granulocyter
35

 

Infektionskänslighet råder vid uppmätta värden under nedre referensvärdet. Rutiner för isolering av 

patienter på grund av infektionskänslighet varierar över landet. Värden under 0,1 x 10
9
/L – stor risk 

att patienten blir septisk.  
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Hjärttoxisk cytostatika 
Uppmärksamma behandling/tidigare behandling med hjärttoxiska cytostatika preparat innan 

träningsstart. Perifer träning bör övervägas. 

  

 

Relativa kontraindikationer vid andra fysioterapeutiska interventioner 
 

Taktil massage/stimulering   

Viktigt att beakta kliniska tecken, så som blödningar och petekier. Observera att cytostatika utsöndras 

genom huden upp till tre dagar efter avslutad kur.  

 

TENS 

Observandum: borttagning av självhäftande elektroder kan ge blåmärken vid låga trombocyter. 

 

Akupunktur 

Låga neutrofila granulocyter, låga trombocyter – samråd med läkare. 

 

Värme 

Låga trombocyter – samråd med läkare. 

 

Bassängträning 
Ingen bassängträning under de tre första dagarna efter genomgången cytostatikabehandling på grund 

av kontaminering. Undvik bassängträning vid låga neutrofila granulocyter på grund av infektionsrisk. 

Bassängträning är kontraindicerat hos patienter som har infart. 
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RÅD TILL DIG MED MYELOM 

 
 

 

Symtom 

Symtomen vid myelom varierar från person till person och beror också på hur långt sjukdomen har 

utvecklats. I ett tidigt skede kan man vara helt symtomfri, men i senare skede är det vanligt med 

smärtor från skelettet, oftast i rygg eller revben. Skelettet blir skörare, vilket kan leda till att man 

lättare får revbensbrott och kotkompressioner (hoptryckta ryggkotor).  

 

 

Vad kan du göra själv? 

Våga röra på Dig, men gör det skonsamt. 

Det är viktigt att Du är uppe och rör på Dig så mycket som möjligt, även om Du har ont i ryggen. På 

detta vis kan man bromsa urkalkning av skelettet, samt undvika att musklerna försvagas och att 

konditionen blir sämre. 

En stödkorsett och/eller ett gånghjälpmedel (käpp, rollator, stavar) kan vara en god hjälp när man ska 

ut och gå. Fråga din sjukgymnast/fysioterapeut vad just du behöver för hjälpmedel. 
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