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Behandling av smärta vid myelom 
Vid myelom är den viktigaste insatsen mot smärta ofta att behandla själva sjukdomen. Det leder 
till minskad nedbrytning av skelettet, vilket i sin tur gör att kroppen börjar bygga upp skelettet 
igen. I väntan på att behandlingen ska ha effekt är det vanligt att du behöver ta smärtstillande 
läkemedel.  
Det finns olika typer av smärta, och beroende på typen fungerar olika behandlingar bättre eller 
sämre. Eftersom det finns flera typer av smärta, finns det också många olika behandlingar.   

Det är därför viktigt att veta var och när du har ont, och hur du upplever smärtan. Anteckna 
gärna detta i en dagbok, för att underlätta kommunikationen med din läkare.  

Ta smärtstillande läkemedel på regelbundna tider 

Smärtstillande läkemedel finns i många olika former, exempelvis tabletter, plåster, nässprej och 
sprutor. Ofta kombineras flera olika smärtstillande läkemedel, till exempel opioider och 
paracetamol.  

En läkare ordinerar en dos som är anpassad för dig. Du bör ta det smärtstillande läkemedlet på 
regelbundna tider, för att hålla en jämn nivå i kroppen och undvika plötslig smärta. Det är ofta 
lättare att lindra smärta om behandlingen sätts in tidigt, innan smärtan är för stark. Vänta därför 
inte med att ta smärtstillande läkemedel om du har ont.  

Var inte rädd för att ta starka värktabletter när du har ont, men ta inte högre doser än du 
behöver. Du ska också trappa ner och avsluta behandlingen när smärtan är borta.  

Smärtlindrande strålbehandling 

Om sjukdomen har orsakat skada på ett specifikt ställe i kroppen, används ibland 
strålbehandling för att få snabb smärtlindring. Det vanligaste är att du i så fall får strålbehandling 
1–2 gånger.  

Hjälpmedel vid smärta 

Om du har smärtor när du rör dig, kan du behöva hjälpmedel som kryckor eller en rollator. 
Anpassning av hemmet kan också underlätta vardagen. Det finns hjälpmedel som exempelvis 
glidlakan och sittdynor samt stöd i ergonomiskt tänkande för att lindra smärtan. På 
rehabiliteringsenheter kan du få dessa hjälpmedel förskrivna av arbetsterapeut eller 
fysioterapeut. 
 

Alternativ smärtbehandling 

Andra behandlingar kan vara taktil massage eller akupunktur. Fysioterapeuten kan också prova 
med TENS. Det är en behandling som med svaga elektriska strömmar via elektrodplattor 
stimulerar kroppens eget smärtlindrande system. TENS är en liten bärbar apparat som du kan 
få låna eller hyra av fysioterapeuten. 

Det finns också egenvård som kan lindra smärta. Prata med din läkare eller 
kontaktsjuksköterska. Smärta som inte behandlas tar mycket energi och kan försämra din 
livskvalitet. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Läkemedel vid långvarig smärta.  
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