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Palliativ vård vid myelom  
Palliativ vård är behandlingar och stöd för att du ska kunna ha ett så aktivt, meningsfullt och bra 
liv som möjligt, trots att du har en sjukdom som inte går att bota. Alla delar av livet räknas. Det 
finns mycket som kan få dig att må så bra som möjligt, bland annat olika mediciner och 
stödsamtal.  

Vården har olika syfte i olika faser av sjukdomen  

Numera pratar man ofta om myelom som en kronisk sjukdom. Många känner sig obekväma 
med begreppet palliativ vård, som kan förknippas med vård i livets slutskede. Men palliativ vård 
kan kombineras med behandling mot myelom för att bromsa sjukdomen. Tillsammans kan 
behandlingarna göra att du kan leva nästan som vanligt i många år. 

Senare, vartefter sjukdomen avancerar och ditt myelom inte längre går att kontrollera, står din 
livskvalitet i fokus. De behandlingar och den omvårdnad och symtomlindring du får syftar till att 
du ska kunna leva så bra som möjligt och göra det som är viktigt för dig och dina närstående. 
Den här perioden kan vara i veckor till månader.  

När döden närmar sig är vården inriktad på en god och värdig död. Symtomlindring och 
närståendestöd står i fokus. Döden kan vara skrämmande – många är rädda för att ha ont eller 
inte få luft och är oroliga för hur de närstående mår. I dag finns många olika medicinska och 
andra åtgärder som ger goda chanser till symtomlindring.  

Prata med din läkare om du undrar hur din prognos ser ut och hur lång tid du kan ha kvar att 
leva. Det går aldrig att säga exakt, men du kan få en uppfattning om ifall det handlar om år, 
månader eller veckor.  

Även närstående kan få stöd 

Den palliativa vården berör även de närstående. För dem kan livet förändras på många sätt när 
de får veta att din sjukdom inte går att bota. De behöver information och kan få praktiskt och 
emotionellt stöd.  

Det kan vara skönt att veta att vården har ett ansvar för dina närstående även efter att du har 
dött, ett så kallat efterlevandestöd. Det innebär bland annat att vårdpersonal kan ge stödsamtal, 
möjlighet att diskutera sjukdomsförloppet och hjälpa närstående vidare inom vården om det 
behövs. 

Hela din hälsa är i fokus 

Den palliativa vården har ett helhetsperspektiv på människan och ser till fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella aspekter av ditt mående. Flera olika yrkesgrupper kan därför behöva 
arbeta tillsammans. Till exempel kan läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter 
och kuratorer arbeta i team för att stötta dig och dina närstående.  

Det innebär också att man ser till helheten av din hälsa och vad som är viktigt för dig. Det är 
alltid en avvägning vilka åtgärder du mår bäst av. Olika åtgärder är bäst i olika faser av 
sjukdomen. Ibland kan de skada kroppen mer än de gör nytta, och därmed sänka livskvaliteten.  

Dina behov och önskemål styr 

Palliativ vård finns i många olika former. Var du får din vård beror på vad du behöver och vill. 
Många bor hemma, ibland med stöd från hemsjukvård och hemtjänst. I dag finns stora 
möjligheter att leva sista tiden i livet hemma. Du kan också vara kortare perioder på ett vård- 
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