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Multipelt MyeloM

Du har nu fått veta att du har en sjukdom som heter multipelt 
myelom. Du har sannolikt en rad frågor i huvudet om sjukdomen, 
som exempelvis: behandlingen, framtiden och på vilka sätt sjukdo-
men kommer att påverka ditt liv.

Direkt när du får veta om sjukdomen kan det orsaka en chock och 
ofta en kris av någon grad. Tankarna kan inte forma frågor som 
du skulle vilja ställa. Alla krafter går åt till att smälta informationen. 
Därför har vi i denna patientbroschyr samlat ihop information om 
multipelt myelom. Detaljerad information om sjukdomen just i ditt 
fall får du bäst direkt av din läkare och av sjuksköterskorna som 
tar hand om dig. Det lönar sig att fråga dem om alla saker som 
du funderar på.
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Vad är Multipelt MyeloM?

Myelom är en elakartad cancersjukdom i benmärgen som utveck-
las av plasmaceller. Myelom kan diagnostiseras från många olika 
symtom och ibland upptäcks sjukdomen av en ren slump i sam-
band med rutinmässigt blodprov där hög sänka (mått på inflam-
mation) eller lindrig anemi avslöja. Ibland kan det vara en kraftig 
smärta som fått patienten att söka läkare, och undersökning av 
skelettet leder sen till en myelomdiagnos.

Myelom utvecklas långsamt, vanligtvis under flera år. Myelom är en 
sjukdom som förekommer hos äldre vuxna och den är sällsynt hos 
unga. I Finland diagnostiseras i medeltal 250 nya myelompatienter 
varje år. En myelompatient är i genomsnitt 65 år gammal när sjuk-
domen upptäcks. Enligt nuvarande kunskap är myelom en obotlig 
sjukdom, men med modern behandling kan man lindra symtomen 
samt förbättra livskvaliteten och förlänga livet. 

Myelom uppstår när sjuka plasmaceller i benmärgen börjar föröka 
sig och utsöndra ett avvikande immunoglobulin som är ett slags 
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protein, en antikropp. Detta protein kallas M-komponent eller 
paraprotein, och genom att mäta den kan man följa upp behand-
ling effekt. Behandlingen minskar mängden M-komponent. Det 
avvikande proteinet eller antikroppen kan mätas i blodet och/eller 
dygnsurinen.

När sjuka plasmaceller förökar sig och tar upp utrymme i benmär-
gen störs den normala blodbildningen i benmärgen, vilket först 
visar sig som sänkt hemoglobin (anemi). Benmärgens funktion 
kan undersökas med hjälp av benmärgsprov. Benmärgsprovet tas 
med en speciell nål från bröstbenet (sternalpunktion) eller från 
höftbenskammen på ryggsidan (cristapunktion).

Vilk a syMtoM orsak ar MyeloM?

Myelomets förlopp och hur det beter sig är individuellt hos varje 
patient. De viktigaste symtomen orsakas av anemi, skelettför-
ändringar, njursvikt och hög kalciumhalt i blodet. Förekomsten 
av dessa symtom varierar från patient till patient och symtomen 
kan även förekomma i olika ordning. Alla patienter får inte heller 
alla symtom. Myelomsjukdomen kan framskrida i mycket långsam 
takt utan symtom efter tidig diagnos av sjukdomen. Ibland kan 
skelettförändringar utvecklas snabbt och t.o.m. orsaka svårigheter 
att röra sig.

Anemi (lågt hemoglobin) leder till syrebrist i vävnader och muskler 
vilket orsakar trötthet, hjärtklappning och/eller andfåddhet. Ofta 
söker patienten läkare just på grund av trötthet. Anemi är det van-
ligaste symtomet vid upptäckten av myelom.

Eftersom benmärg finns i alla långa ben (benen i extremiteterna) 
och också i de flesta platta ben (skallens ben, bäckenet, skul-
derbladen) kan även de lokala skelettförändringarna orsakade av 
myelom förekomma på många olika ställen i kroppen. Härifrån här-
stammar namnet ”multipelt myelom”. På sådana ställen där sjuka 
plasmaceller, så kallade myelomceller, förökar sig kraftigast, kan 
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en härd uppstå i skelettet. Dessa härdar kan vara asymtomatiska 
(orsakar inte symtom) ”uppklarningar” som syns bara på röntgen, 
eller symtomatiska och orsaka smärta. Ibland kan det uppstå en 
fraktur/benbrott på sådana här ställen i skelettet som blivit skö-
rare. Frakturen kan uppstå till följd av en mycket liten skada, till 
och med av sig själv. Myelom kan också orsaka allmän benskörhet 
(osteoporos).

Ifall en myelompatient upplever ny ben- eller ryggsmärta, utreds 
situationen först med hjälp av skelettröntgen och vid behov genom 
ytterligare undersökningar med datortomografi eller magnetka-
mera. Smärtande, stora härdar behandlas oftast med radioterapi 
(strålbehandling). Brådskande strålbehandling ges också om 
en härd t.ex. i ryggraden orsakar trycksymtom på ryggmärgen i 
ryggmärgskanalen.

En lokal ansamling av myelomceller kallas plasmocytom eller 
lokal tumör orsakad av myelomceller. Vid myelom kan plasmo-
cytom förekomma i skelettet. När plasmocytomet växer tränger 
den undan normalt skelett och vävnad. Ibland, mera sällan, kan 
plasmocytom förekomma på andra ställen i kroppen, t.ex. på 
huden, i hjärnan eller på annat ställe i det centrala nervsystemet, 
och då beror symtomen på var plasmocytomet sitter.

Njursvikt kan också ibland vara symtom på myelom. Symtom på 
njursvikt är trötthet, svullnader, illamående och minskning av urin-
mängden. Vid myelom kan njursvikten orsakas av riklig utsöndring 
av myelomprotein i urinen och/eller för hög kalciumhalt i blodet. 

Till myelomsjukdomen hör också en ökad känslighet för infektio-
ner, speciellt för luftvägsinfektioner. När normala, friska plasmacel-
ler saknas minskar produktionen av antikroppar som skyddar mot 
infektioner och detta leder till försvagad motståndskraft. Dessut-
om kan mängden friska vita blodkroppar minskas till följd av själva 
sjukdomen men också till följd av behandlingen. Ett normalt antal 
väl fungerande vita blodkroppar är kroppens viktigaste skydd mot 
olika infektioner orsakade av bakterier, svamp eller virus.
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Hur st älls diagnosen?

När myelom misstänks tas blod- och urinprov från patienten för 
att upptäcka ”myelomproteinet”. Med röntgenundersökningar letar 
man efter möjliga förändringar i skelettet, och ibland kompletteras 
undersökningen med datortomografi eller magnetkameraunder-
sökning. Vanliga röntgenbilder tas på följande ställen: skallen, 
de långa benen (armar och ben), höftbenen och ryggraden. Ben-
märgsprov är en viktig del av diagnostiseringen.

All blodbildning sker i benmärgen. För att säkerställa diagnosen 
görs en benmärgsundesökning. Benmärgsprovet kan tas från 
bröstbenet, sternum (sternalpunktion) eller i nedre delen av ryg-
gen från höftbenskammen (cristapunktion). Provtagningsstället 
rengörs och bedövas. Läkaren suger ut en liten mängd benmärg 
i en spruta med en speciell nål. Bedövningen är vanligtvis effektiv 
under åtgärden, men när benmärg sugs upp i sprutan kan man 
känna en ilande smärta som snabbt går över. Vid benmärgsbiopsi 
tas en liten bit av benmärgen från höftbenet på ryggsidan. Biopsin 
tas i samband med benmärgsprovet då mera prov behövs för att 
säkerställa diagnosen. Det finns också ett särskilt provtagnings-
instrument som används vid biopsi, med vilket läkaren ”borrar” ut 
en bit av benet. Patienten får premedicinering vid behov före ben-
märgsbiopsi för att lindra smärta och spänning. Benmärgsprovet 
och biopsin avslöjar eventuella störningar i blodkroppsproduktio-
nen. Hos en myelompatient ses en ökad mängd plasmaceller i 
benmärgsprovet och plasmacellerna kan också ha ett avvikande 
utseende. I benmärgen finns vanligen 1–5 % friska plasmaceller. 
När mängden myelomceller ökar i benmärgen, försvagas produk-
tionen av normala blodkroppar (röda och vita blodkroppar samt 
blodplättar).

Vid analys av blodproven kontrolleras fullständig blodstatus, och 
första fyndet är oftast anemi. Typiskt för myelom är också hög 
sänka eftersom den avvikande höga proteinhalten i blodet höjer 



 8

sänkan. Dessutom undersöks kalciumvärdena och njur- och lever-
funktionen. Immunoglobulinerna eller proteinantikropparna (IgG, 
IgA och IgM) och mängden myelomprotein i blodet bestäms. 

För undersökning av urinproven samlar patienten upp urin van-
ligtvis från ett helt dygn och från urinproven bestäms mängden 
myelomprotein. Myelomproteinet kan förekomma i urinen som 
lätta kedjor (kappa eller lambda). Hos en del patienter utsöndras 
protein bara i blodet och inte alls i urinen.

Vad Händer efter att sjukdoMen Har uppt äckts?

Diagnosen kommer vanligtvis som en överraskning, och det är 
förståeligt att det är en chockerande nyhet. Det tar tid innan män-
niskan i en sådan situation kan ta emot all information. Reaktioner 
och känslor av många olika slag är möjliga och det är viktigt att 
myelompatienten kan tala med sina anhöriga och vänner om sjuk-
domen. Våga be vårdpersonalen berätta mera om sjukdomen, och 
du kan ställa dem frågor som du grubblar över.
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Om myelomet upptäcks på ett mycket tidigt stadium kan man följa 
sjukdomen utan att inleda behandling. I detta skede är mängden 
sjuka plasmaceller mycket liten och patienten har inga symtom 
på myelom. Myelomsjukdomen kan vara symtomfri under lång 
tid. Principen för behandlingen är att behandlingen inleds först 
då myelomet orsakar symtom hos patienten. För tidigt insatt 
behandling förbättrar inte det slutliga behandlingsresultatet och 
kan dessutom orsaka önskade biverkningar.

Behandlingen inleds vanligtvis på sjukhusavdelningen, men i fort-
sättningen försöker man ordna behandlingen och kontrollerna på 
polikliniken som mottagningsbesök.

Patienten får full ersättning för de flesta läkemedel i behandlingen 
av myelom. För detta ändamål skriver läkaren ett B-intyg till Folk-
pensionsanstalten. Läkaren tar också ställning till arbetsförmåga 
och sjukledighet om du är i arbetslivet.

Hur beHandlas Multipelt MyeloM?

Målet för behandlingen av myelom är ett så långt och symtom-
fritt liv som möjligt samt bra livskvalitet med så få biverkningar 
som möjligt. Enligt nuvarande kunskap finns det ingen botande 
behandling mot myelom, men med cytostatikabehandling och nya 
läkemedel kan myelomsjukdomen vanligtvis fås under kontroll. 
Med hjälp av behandlingen lindras symtomen och livskvaliteten 
förbättras i jämförelse med initialskedet av sjukdomen. Behandling 
inleds om du har anemi, symtomatiska skelettförändringar, njur-
svikt eller andra symtom orsakade av myelom. 

Fullgod behandling av skelettsmärtor är en viktig del av behand-
lingen av myelom eftersom smärtan har en stor påverkan på 
livskvaliteten. Det finns många olika smärtmediciner och lämplig 
medicinering ska bestämmas i samråd med din läkare. Aspirin, 
ibuprofen och liknande smärtmediciner ska undvikas, för de kan 
orsaka blödningar och njurpåverkan.
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Läkaren utvärderar vilken behandling som är den bästa möjliga i 
ditt fall när behandlingen inleds. Bästa behandlingseffekten nås 
genom att ge olika läkemedel mot myelom tillsammans. Oftast är 
initialbehandlingen en kombination av kortison + talidomid, korti-
son + cytostatika eller kortison + bortezomib. En kombinationsbe-
handling med tre läkemedel används också. Efter start av behand-
lingen följs behandlingssvaret upp varje månad. Om behandlings-
svar inte nås med den inledda behandlingen efter några kurer, 
byter man oftast till en annan behandlingskombination. Målet är att 
nå ett så bra behandlingssvar som möjligt och att stabilisera sjuk-
domen för en så lång tid som möjligt. Om myelomet sedan börjar 
orsaka symtom på nytt kan behandlingen inledas med samma 
kombination med vilken behandlingssvar nåddes första gången, 
eller så väljer man en annan kombination av läkemedel.

Cytostatika (cellgifter) har använts för behandling av myelom 
sedan 1960-talet. De viktigaste är melfalan och cyklofosfamid, 
som båda kan användas både i tablettform och som intravenös 
behandling. De doseras i regel tillsammans med kortison. Kor-
tison har också i sig en dödande effekt på myelomceller, vilken 
förstärks ytterligare i kombination med cytostatika. Kortison stöder 
också den friska blodkroppsbildningen i benmärgen och minskar 
illamående.

Talidomid är ett gammalt läkemedel som har konstaterats hindra 
tillväxten av blodkärl vilka förmedlar näring till myelomcellerna. 
På 1960-talet användes det för att förhindra illamående under 
graviditeten samt som lugnande medicin. Senare slutade man 
att använda läkemedlet på grund av svåra fostermissbildningar. 
På 1990-talet togs talidomid i bruk på nytt när det upptäcktes 
att det hindrar tillväxten av blodkärl i cancertumörer. Talidomid 
tas i kapselform via munnen lämpligen på kvällen p.g.a. dess tröt-
tande effekt. Andra biverkningar kan vara utslag, förstoppning, 
stickningar och domningar i händer och fötter samt benägenhet 
för blodpropp. På grund av den ökade risken för blodpropp kombi-
neras talidomidbehandlingen med något antikoagulerande medel 
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(medicin som förhindrar blodkoagulering). En behandling för att 
förhindra förstoppning kan också vara motiverad.

Bortezomib är en nyare medicin som hör till gruppen proteasom-
hämmare. Bortezomib hindrar förökning och tillväxt av myelomcel-
ler och dödar dem. Bortezomib ges som intravenös behandling, 
det finns inte i tablettform. Oftast ges läkemedlet två gånger i 
veckan i två veckor och sedan gör man en 10 dagars paus. Såda-
na kurer ges flera i rad tillsammans med kortisonbehandling. De 
vanligaste biverkningarna av bortezomib är trötthet, illamående, 
diarré, förstoppning, feber, minskat antal blodkroppar (minskat 
antal vita blodkroppar och blodplättar) samt nedsatt känsel och 
stickningar i händer och fötter.

Lenalidomid är också ett nyare läkemedel mot myelom som har 
utvecklats från talidomid. Det dödar myelomceller genom att hin-
dra deras förökning och tillväxt samt genom att aktivera kroppens 
egna immunsystem. Under behandling med lenalidomid ska anti-
koagulerande läkemedel också användas. Lenalidomid kan också 
minska antalet blodkroppar. Det orsakar dock inte domnings- och 
stickningssymtom lika ofta som talidomid. 
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En läkemedelsbehandling som förebygger bildande av härdar i 
skelettet och förstärker skelettet är också en del av behandlingen 
av myelom. Skelettmedicinen kan ges i tablettform eller en gång i 
månaden som intravenöst dropp vid sidan om den övriga behand-
lingen.

Tandläkarkontroll och behandlingar ska utföras innan skelettme-
dicineringen ges. Skelettmedicineringen kan orsaka besvärliga 
biverkningar i käkbenet om tandhälsan är dålig eller större tan-
dingrepp görs under pågående medicinering med skelettstär-
kande läkemedel.

Med lokala strålbehandlingar behandlas smärtande benhärdar. 
Strålbehandlingen kombineras ofta med en kortisonbehandling.

Hos patienter under 65 år är den vedertagna behandlingen en 
högdosbehandling med cytostatika understödd av egna stamcel-
ler. Stamcellstransplantation kan göras antingen med patientens 
egna stamceller eller med stamceller från ett syskon som har pas-
sande vävnadstyp eller från en frivillig donator.

Stamcellstransplantation med stamceller från ett syskon och/
eller frivillig donator utförs endast på yngre myelompatienter som 
annars är i god kondition och som har en högrisksjukdom.

Egna stamceller samlas in efter att man har nått ett så bra 
behandlingssvar som möjligt i behandlingen av myelomet. Stam-
cellerna samlas in från blodomloppet via en kanyl med hjälp av 
ett instrument som kallas cellseparator. Stamcellerna frigörs från 
benmärgen till blodomloppet genom att använda en kombination 
av cytostatikabehandling och tillväxtfaktor. Vid stamcellstransplan-
tation från syskon eller frivillig donator samlas stamcellerna in med 
hjälp av enbart tillväxtfaktor.

Tillväxtfaktorer ges som en injektion som ges under huden. Injek-
tionen frigör stamcellerna från benmärgen till blodomloppet, vari-
från de kan samlas in. Efter insamling djupfryses stamcellerna och 
förvaras i flytande kväve i väntan på bestämd returnering.
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Vid behandling med stamcellstransplantation får patienten först 
en kraftig cytostatikabehandling som förhoppningsvis släcker 
myelomsjukdomen i hela kroppen för en så lång tid som möjligt 
och stamcellerna returneras sedan för att återge benmärgen dess 
funktion. Stamcellerna tinas upp och ges tillbaka som intravenöst 
dropp (stamcellstransplantat). Denna åtgärd liknar blodtransfu-
sion. Behandlingen utförs på universitetssjukhus och behandlings-
perioden är ca 3–4 veckor. Transplantationer från syskon och från 
givare funna via transplantationsregister utförs bara i Helsingfors 
och Åbo.

Hur Verk ar beHandlingen?

Det första och viktigaste målet för behandlingen är att hejda 
myelomets tillväxt och hålla symtomen borta för en så lång period 
som möjligt. Med behandling försöker man återställa benmärgens 
normala funktion, minska infektionsbenägenheten och reparera 
eventuell njursvikt.

Alla mediciner och behandlingar har sina biverkningar. I initialske-
det av myelomsjukdomen, i början av behandlingen, kan sänkta 
blodvärden och infektionskänslighet förekomma. När antalet röda 
blodkroppar sjunker d.v.s. anemin förvärras kan transfusioner av 
röda blodkroppar ges. Vid symtomatisk anemi används tillväxthor-
mon för röda blodkroppar, erytropoietin. När antalet blodplättar 
sjunker ges blodplättar som minskar blödningsbenägenheten. 
Infektionsrisken ökar när antalet vita blodkroppar sjunker, och vita 
blodkroppar finns inte som blodprodukt. De vita blodkropparnas 
funktion kan stödas med hjälp av tillväxtfaktorer. God och ibland 
förebyggande behandling av infektioner är viktigt.

Patienterna är ofta oroliga för håravfall som sker under behandling 
med flertalet cytostatika. Denna biverkning är mindre vanlig i det 
tidiga skedet av myelomsjukdomen, särskilt om behandlingen 
består av talidomid eller bortezomib tillsammans med kortison. Vid 
behandling med stamcellstransplantation är mängden cytostatika 
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så stor att håret faller av. Illamående är i regel inte ett stort pro-
blem vid initialbehandling av myelom. Under högdosbehandling 
används effektiv förebyggande medicinering mot illamående.

Under behandlingen är det viktigt att sköta sin handhygien, 
eftersom största delen av infektionerna förmedlas via händerna. 
Vård av hud och slemhinnor är också viktigt eftersom bakterierna 
tränger sig lättare genom torr och sprucken hud och slemhinnor 
och kan då orsaka infektioner. Behandlingarna torkar ut huden och 
slemhinnorna, vilket kan ge smärta, sveda eller klåda. Bassalva 
ska användas regelbundet. Diskutera med din läkare om slemhin-
nesymtom och behandling av sår. Mun- och tandvård är viktigt 
för att undvika infektioner. Det är bra att borsta tänderna med en 
mjuk tandborste morgon och kväll. Användning av milt rengörande 
munvatten rekommenderas efter måltider.

Diarré och/eller förstoppning kan förekomma under behandlingen. 
Diarré kan vara symtom på tarminfektion. Det är också viktigt att 
förebygga infektion av huden runt ändtarmsöppningen genom att 
använda skyddande och rengörande salvor. Tillräckligt vätskeintag 
är viktigt för att trygga njurfunktionen och för att förebygga uttork-
ning av kroppen. Det finns läkemedel mot förstoppning ifall man 
inte får hjälp av att tillfoga plommon, linfrön och fiberrik näring till 
kosten.

Om man får feber under behandlingen ska detta tas allvarligt. 
Bakom febern finns oftast en infektion som kräver snabb antibio-
tikabehandling. Du ska därför söka läkare för att reda ut orsaken 
till febern.

Myelom är en kronisk, långvarig sjukdom som enligt nuvarande 
kunskap är obotlig. Den enda möjliga botande behandlingen är 
stamcellstransplantation med stamceller från syskon eller frivillig 
donator som på grund av riskerna enbart kan komma i fråga för 
unga patienter med hög risk. Med hjälp av nuvarande behand-
lingar uppnås dock vanligtvis en symtomfri fas och när myelomet 
aktiveras på nytt är målet med behandlingen en så bra livskvalitet 
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som möjligt. Det är viktigt att försöka bevara en positiv livsinställ-
ning och sköta om sig själv. Tillräcklig vila och allsidig hälsosam 
kost är en bra grund. Försök njuta av din familj och dina vänner 
och lev ett normalt liv. Myelomsjukdomens förlopp kan inte förut-
spås men du kan ändå njuta av varje bra stund tillsammans med 
de nära och kära. 

Mera inforMation

I denna broschyr har du fått allmän information om multipelt 
myelom. Mera detaljerad, individuell information får du av din läka-
re och av sjuksköterskorna. Sjukdomen är en ny del av ditt liv och 
du behöver troligen information och så väl psykiskt som praktiskt 
stöd för vardagslivet och i andra saker som har att göra med att 
klara dig i denna situation.

Du har möjlighet att få stöd och information från din regionala can-
cerförening och dess rådgivningsstation. Mera information finns på 
Cancerorganisationernas webbplats på adressen www.cancer.fi. 
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Föreningen Cancerpatienterna i Finland har publicerat olika infor-
mationsbroschyrer för olika situationer som du kan beställa via 
telefon på 09-1353 3211 eller via e-post på potilaat@cancer.fi.
Informationsbroschyrerna är kostnadsfria för cancerpatienter.  
Broschyrerna kan också läsas i elektronisk form på adressen 
www.syopapotilaat.fi.

Exempel på nyttiga guider för en patient med multipelt myelom 
är t.ex.: Handbok i överlevnad, Handbok för cancerpatientens 
anhöriga, Till en ung familj med cancer: Så reder vi oss, Råd till 
dig som får läkemedelsbehandling mot cancer, Näringsguide för 
cancerpatienter, Jag orkar bara inte -brochyr, Cancerpatientens 
sociala förmåner i ett nötskal, Tillbaka på jobb trots cancer och 
Sexualitet och cancer. 

Mot betalning kan du beställa boken Pieniä askelia ja oikeita 
valintoja, som berättar om näringens, motionens och den mentala 
hälsans betydelse för hur cancerpatienten klarar sig.

riksoMfatt ande nätVerk för MyeloMpatienter

Cancerpatienterna i Finland rf. har ett riksomfattande nätverk 
för myelompatienter. Syftet med nätverket är att möjliggöra att 
myelompatienterna och deras nära och kära får nödvändig infor-
mation och stöd samt stöd av likställda.

Nätverket fungerar som ett öppet riksomfattande nätverk. Medlem-
skap i föreningen förutsätts inte och nätverket har ingen medlems-
avgift. Nätverket har ett eget patientledarteam och stödpersoner 
som kan kontaktas via telefon eller e-post.
Du kan bli medlem i nätverket genom att meddela dina kontaktupp-
gifter per telefon (09-1353 3230) eller e-post (potilaat@cancer.fi).
Mera information om nätverkets verksamhet får du också på 
www.syopapotilaat.fi/potilasverkostot.



Cancerföreningen i Finland
Lilla Robertsgatan 9
00130 Helsingfors
tfn 09 135 331
www.cancer.fi

Cancerkontakt
– hjälpande telefon 0800 19414
må kl. 10–14 och 16–18
ti–fr kl. 10–14
neuvonta@cancer.fi

regionaLa c ancerföreningar

Södra Finlands Cancerförening rf.
Elisabetsgatan 21 B 15
00170 Helsingfors
tfn 09 696 2110
etela-suomi@cancer.fi

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Gummeruksenkatu 9 B 9
40100 Jyväskylä
tfn 014 333 0220
www.kessy.fi
syopayhdistys@kessy.fi

Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Kotkankatu 16 B
48100 Kotka
tfn 05 229 6240
kymenlaakso@cancer.fi

Sydvästra Finlands Cancerförening rf.
Seitskärsgatan 35
20900 Åbo
tfn 02 265 7666
www. lssy.fi
meri-karina@lssy.fi

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
Hämeenkatu 5 A
33100 Tammerfors
tfn 03 249 9111
www.pirkanmaansyopayhdistys.fi
toimisto@pirkanmaansyopayhdistys.fi

Österbottens Cancerförening rf.
Rådhusgatan 13
65100 Vasa
tfn 06 320 9800
www.pohjanmaancancer.fi
info@pohjanmaancancer.fi

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Karjalankatu 4 A 1
80200 Joensuu
tfn 013 227 600
www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi
toimisto@pohjois-karjalansyopayhdistys.fi

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Kuninkaankatu 23 B
70100 Kuopio
tfn 017 580 1801
www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi
toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Rautatienkatu 22 B
90100 Uleåborg
tfn 010 249 1100
www.pssy.org
syopayhdistys@pssy.org

Saimaan Syöpäyhdistys ry
Maakuntagalleria
Kauppakatu 40 D
53100 Villmanstrand
tfn 05 451 3770
www.saimaansyopayhdistys.fi
saimaa@cancer.fi

Satakunnan Syöpäyhdistys ry
Yrjönkatu 2
28100 Björneborg
tfn 02 630 5750
www.satakunnansyopayhdistys.fi
toimisto@satakunnansyopayhdistys.fi

Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers
Skarpansvägen 30
2100 Mariehamn
tfn 018 22 419
www.cancer.ax
helka@cancer.ax

konT akTuppgifTer för c ancerföreningar



Celgene Oy har understött produktionen av denna guide.

Lilla Robertsgatan 9, 00130 Helsingfors, www.syopapotilaat.fi




