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Stamcellstransplantation  

Vid en stamcellstransplantation, SCT, byts de blodbildande 

stamcellerna i den sjuka benmärgen ut mot friska stamceller från en 

donator. På så sätt skapas nya blodkroppar som blir ett nytt 

immunförsvar. SCT stoppar utvecklingen av sjukdomen och minskar 

risken för återfall. 

Behandlingen är uppdelad i tre faser: 

1. Tiden före transplantationen.  

2. Transplantationsperioden, när du är inskriven på avdelningen. 

Perioden består av konditionering, transplantation och isolering. 

Tiden varierar men är oftast 3–6 veckor. 

3. Utskrivning och uppföljning. 

När beslutet är fattat att du ska göra en SCT startar planeringen, och man gör en tidsplan för 

transplantationsperioden.  

Tiden före transplantation 

Hitta en donator 

Sökning efter donator påbörjas. Donatorn måste matcha dig genetiskt. Det kontrolleras med 

blodprov på dig och donatorn. Om du har några helsyskon kontrolleras de först. Om du inte har 

några syskon, eller inget syskon matchar, söker man vidare i register över donatorer både i 

Sverige och utomlands. I Sverige har vi till exempel Tobiasregistret.  

Undersökningar 

Du kommer att göra många undersökningar inför transplantationen. Till exempel kontrolleras 

tänderna, hjärtat, lungorna och njurarna.  

Fertilitetsbefrämjande åtgärder 

Transplantationen påverkar din möjlighet att få barn. Om det går kommer du därför att bli 

erbjuden fertilitetsbefrämjande åtgärder, Pojkar som har kommit in i puberteten erbjuds att 

lämna spermier för att frysa in, för att kunna använda dem senare i livet. Flickor som har kommit 

in i puberteten kan erbjudas att frysa in ägg eller vävnad från äggstocken inom ramen för en 

studie, om du ska få behandling som innebär stor risk för att inte kunna få barn i framtiden.  

Flickor och pojkar som inte har kommit in i puberteten och som ska få behandling som innebär 

stor risk för att inte kunna få barn i framtiden, kan erbjudas att delta i studier där det ingår att 

frysa in vävnad från äggstocken eller testikeln. 

Central venkateter 

Du kommer att få ännu en central venkateter, eftersom det kan behövas flera infarter under 

vårdtiden. 

Transplantationsperioden 

Förberedande behandling – konditionering 

Konditioneringen innebär att du får intensiv cytostatikabehandling, ibland tillsammans med 

immunbehandling och/eller helkroppsstrålning. Syftet är att dels ta bort så mycket som möjligt 

av din sjukdom, dels ”tömma” din benmärg på stamceller. På så sätt försvagas ditt eget 

immunförsvar för att de nya cellerna ska kunna tas emot i din kropp. Exakt hur din 

konditionering ser ut beror på din sjukdom och bestäms av din läkare.  

Blodbildande stamcell. 
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Konditioneringen är oftast cirka en vecka lång. Under denna tid kan du oftast röra dig som 

vanligt på avdelningen, och kanske mår du ungefär som du brukar när du får 

cytostatikabehandling. 

När du får helkroppsstrålning strålas hela kroppen, i stället för bara en kroppsdel som vid vanlig 

strålbehandling. Helkroppsstrålning påverkar benmärgen. Dels dör de sjuka cellerna, dels 

hämmas immunförsvaret vilket ger plats för de nya cellerna. Hur mycket och hur länge du ska 

strålas bestäms av onkologen och strålläkaren.  

Under strålningen behöver du ligga stilla. Om du har svårt för det kan du få lugnande medicin 

eller sövas. 

Transplantationen 

I samband med transplantationen kommer du att flytta till ett isoleringsrum, med särskilda regler 

för både dig och de runt dig. Vårdpersonalen berättar vilka reglerna är. Det är extra viktigt med 

hygienen under transplantationen. Tvätta därför händerna noga och duscha varje dag. 

Själva transplantationen går till ungefär som en blodtransfusion. Det vanligaste är att stamceller 

tas ut från donatorn, antingen via benmärgen eller från blodbanan. Det görs oftast dagen innan 

du får dem. Ibland används stamceller från navelsträngsblod som frusits ner.  

Transplantationen tar vanligtvis runt en timme. Under tiden kontrolleras blodtryck, puls och 

syresättning. Vårdpersonal finns hos dig hela tiden. 

Isolering  

Du kommer att vara instängd på ditt rum, isolerad tills benmärgen och immunförsvaret har 

återhämtat sig så att du inte längre är så infektionskänslig. Det tar oftast ungefär 3 veckor.  

Biverkningar 

Biverkningar av helkroppsstrålning kan komma tidigt men även senare. Vanliga tidiga 

biverkningar är feber, diarré, illamående eller hudproblem som torrhet, sår, känslig hud och 

pigmentförändringar. Sena biverkningar kan till exempel vara hämmad tillväxt. För att undvika 

strålskador på huden ska du inte använda hudkräm direkt före strålningen, men du får gärna 

smörja in din hud efteråt.  

Cirka en vecka efter transplantationen kommer antalet röda och vita blodkroppar sjunka. Det är 

en effekt av konditioneringen, innan de nya stamcellerna har etablerat sig och börjat producera 

nya blodkroppar. Du kommer förmodligen att behöva transfusioner med blod och trombocyter 

under denna period.  

Det är vanligt att slemhinnorna blir sköra. Du kan då få besvär som ont i munnen och svalget 

(mukosit), diarré och tandkött som lätt blöder. Du kan få svårt att äta och dricka. Ibland behöver 

du få näring genom sond eller dropp.  

Även om du är isolerad kan du få en infektion, och du kommer då att behandlas med antibiotika.  

Prover tas regelbundet för att kontrollera hur din kropp återhämtar sig. 

Utskrivning och uppföljning 

Efter att du blivit utskriven fortsätter din återhämtning. De första månaderna kommer du 

förmodligen att känna dig tröttare än vanligt. Du kan även ha kvar en del biverkningar, till 

exempel problem med magen, sämre aptit eller besvär med hud och slemhinnor. Det är viktigt 

att du försöker äta det du kan och är så fysiskt aktiv som du orkar. Hygienen är viktig, så försök 

att undvika torr och sårig hud genom att smörja med mjukgörande kräm.  
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Före utskrivningen kommer du att få veta mer om vad du behöver tänka på kring mat, sol och 

socialt liv under den närmaste tiden. 

Du kommer att få gå till mottagningen för kontroller och uppföljning efter transplantationen. I 

början är kontrollerna täta, kanske flera gånger i veckan, för att sedan glesas ut. Hur ofta 

besöken blir bestäms av din läkare. Du kommer att få göra samma undersökningar som före 

transplantationen, för att kontrollera behandlingens effekt och upptäcka och behandla 

biverkningar. Minst en gång om året kommer du att besöka mottagningen fram tills du fyller 

18 år. 

 

 Läs mer på barncancerfonden.se. Sök på stamcellstransplantation. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på stamcellstransplantation. 

 Läs mer på tobiasregistret.se. 

 

 

 

 

 


