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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Leukemi är ett samlingsbegrepp för flera olika former av blodcancer. Årligen diagnostiseras cirka 

400 vuxna personer i Sverige med leukemi där den vanligaste formen som drabbar vuxna är akut 

myeloid leukemi (AML). Behandlingen sker huvudsakligen med cytostatika och vid återfall av 

sjukdomen finns benmärgstransplantation att tillgå. Möjligheten till bot beror på patientens 

prognostiska faktorer så som ålder och allmäntillstånd. Patienter med leukemi står inför många 

svårigheter. Vanliga inskränkningar i vardagen är fatigue, illamående och kräkningar, infektioner, 

isolering samt oro och ångest. Livshotande sjukdomar innebär för många människor emotionella, 

fysiska och existentiella omställningar vilka kan utlösa en traumatisk kris. Den nya livssituationen 

tvingar patienten att finna olika copingstrategier för att kunna hantera sjukdomen och vardagen på. 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva copingstrategier patienter med leukemi använder för att hantera sin sjukdom. 

  

Metod 

 

Metoden litteraturbaserad studie valdes för att besvara föreliggande studies syfte. Sökning i 

PubMed, CINAHL samt manuell sökning resulterade i 21 inkluderade artiklar för resultatet. 

Artiklarna presenteras i en matris.  

  

Resultat 

 

Sju kategorier av strategier framkom under databearbetningen. Majoriteten av patienterna nyttjade 

aktiv coping i form av informationssökning, positivt tänkande, sökande av stöd hos familj och 

vänner, försök att få kontroll över situationen, utövande av religion, acceptans och anpassning. En 

minoritet av patienterna använde sig av passiv coping som strategi där distansering, distraktion, 

förnekelse och icke-acceptans förekom. För majoriteten av patienterna ansågs erhållandet av 

information kring sjukdom och behandling viktigt för uppnåendet av acceptans och anpassning. En 

medveten positiv grundsyn hjälpte de flesta att hantera diagnos och behandling. Även socialt stöd 

utgjorde en stöttepelare. Familj, vänner och sjukvårdspersonal ansågs viktiga för patienten att hämta 

styrka, hopp, stöd och trygghet från. Patienterna försökte få kontroll både psykiskt såväl som fysiskt 

på olika sätt. Vissa patienter vände sig till religionen för att finna hopp och stöd. En del accepterade 

sin sjukdom medan andra istället förnekade att de drabbats. Distraktion innebar att patienten 

skingrade sina tankar och strävade efter att flytta fokus från sjukdomen.  

 

Slutsats 

 

Av resultatet framkom att patienter med leukemi använde flera olika copingstrategier för att kunna 

hantera sin sjukdom och behandlingen kring den. Resultatet visade även att dessa strategier 

användes av patienter med andra blodmaligniteter och cancerformer. Därmed kan strategierna anses 

vara möjliga att applicera på andra patientgrupper med livshotande sjukdomar och intensiv 

behandling. Sju olika kategorier av copingstrategier uppmärksammades. Information och positiv 

medveten grundsyn var mest framträdande. Vissa studier pekade även på ett samband mellan valet 

av copingstrategi och överlevnad. Studierna indikerade att aktiv coping främjade överlevnad medan 

passiv inte gjorde det.  

 

Nyckelord: Leukemi, coping, strategier, benmärgstransplantation, hopp, information. 
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BAKGRUND 

 

Leukemi 

Leukemi är ett samlingsbegrepp för flera olika former av blodcancer (Socialstyrelsen & 

Cancerfonden, 2009). I Sverige orsakar sjukdomar i cirkulationsorganen ungefär hälften av 

alla dödsfall per år. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken efter cirkulationsorganens 

sjukdomar (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2001; Socialstyrelsen, 

2008). Förekomsten av cancersjukdomar är vanligare hos äldre och då människor lever allt 

längre kommer också antalet diagnostiserade fall att öka (Ferrara et al., 2008; SBU, 2001). 

Leukemi drabbar människor i såväl utvecklings- som industriländer och utgör tre procent 

av alla cancerfall internationellt. I industrialiserade länder är överlevnaden dubbelt så hög 

som i utvecklingsländer. Den troliga förklaringen till detta är att behandlingen kräver 

resurser som fattigare länder saknar (Parkin, Bray, Ferlay & Pisani, 2005).  

 

I Sverige diagnostiseras årligen cirka 400 vuxna personer med akut leukemi (Garton et al., 

2008) och cirka 100 barn i så kallad barnleukemi, vanligast Akut Lymfatisk Leukemi  

(Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009). Könsfördelningen är jämn utom vid Kronisk 

Lymfatisk Leukemi, (KLL) vilken drabbar män oftare än kvinnor. Enligt en rapport från 

Svensk förening för hematologi och Sveriges onkologiska centra (2005) är 

könsfördelningen jämn för akut leukemi. Färre män uppnår en högre ålder i jämförelse 

med kvinnor vilket gör att procenten insjuknade män är större i åldersgrupper över 60 år.  

 

Etiologi 

 

Leukemi karaktäriseras av abnorm tillväxt av omogna vita blodkroppar och en ökad 

spridning av cellerna i blodet och benmärgen. Sjukdomen delas främst in i akut eller 

kronisk leukemi utifrån graden av celldifferentiering (Edquist, 2008) vilket betyder att 

antalet blodceller skiljs ut och räknas (Lindskog, 2008). Vid akut leukemi blir de vita 

blodkropparna defekta medan de ännu är små och omogna. Medan vid kronisk leukemi 

förändras de vita blodkropparna då de är mogna och specialiserade. Dessa två grupper, 

akut och kronisk, delas ytterligare in i två former, myeloid samt lymfoid beroende på om 

sjukdomen uppstått i stamceller som är föregångare till leukocyter eller lymfocyter 

(Edquist, 2008).  

 

De vanligaste formerna av leukemi är Akut Myeloid Leukemi (AML), Kronisk Myeloisk 

Leukemi, (KML), Akut Lymfoblastisk Leukemi, (ALL), samt KLL (Socialstyrelsen & 

Cancerfonden, 2009). Vuxna drabbas oftast av AML och av de insjuknade är över hälften 

äldre än 65 år (Ferrara et al., 2008; Garton et.al., 2008; Socialstyrelsen & Cancerfonden, 

2009).  

 

Utlösande faktorer för leukemi kan sökas i genetiken hos människan och i miljön runt 

omkring. Hos 50 procent av tumörcellerna återfinns genetiska defekter eller mutationer 

varav ett exempel på detta är Philadelphiakromosomen (Garton et.al., 2008). Detta är en 

förändring av kromosomer som ses i maligna celler vid KML. Delar av kromosom 9 och 

kromosom 22 har brutits av och bytt plats med varandra, så kallad translokation (Lindskog, 

2008).  
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Andra riskfaktorer utgörs av genetiska sjukdomar som bland annat Downs syndrom. 

Vidare kan miljöfaktorer påverka uppkomsten av leukemi till exempel joniserande 

strålning och exponering för kemikalier såsom bensen. Även tidigare 

cytostatikabehandling kan öka risken att drabbas av blodcancer (Garton et al., 2008; 

Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009).   

 

Symtom  

 

Leukemi är en sjukdom som försämrar benmärgens förmåga att producera 

funktionsdugliga blodceller. Följden av detta blir att patienter med leukemi kan drabbas av 

anemi, trombocytopeni och neutropeni (Garton et al., 2008). Vanliga symptom vid akut och 

kronisk leukemi är nedsatt allmäntillstånd, blekhet, trötthet, feber, nedsatt aptit, 

viktnedgång, infektionskänslighet, splenomegali, ökad blödningsbenägenhet samt 

förstorade lymfkörtlar (Garton et al., 2008; Socialstyrelsen och Cancerfonden, 2009). Akut 

leukemi har oftare mer uttalade symptom än den kroniska, vilken ibland kan vara helt 

asymtomatisk (Garton et al., 2008).  

 

Diagnostik 

 

Diagnostisering sker genom benmärgsbiopsi, kartläggning av antalet vita blodceller samt 

analyser av andra blodceller. Vidare studeras de vita blodcellernas differentieringsgrad, 

vilken fas i utvecklingen de är, och kromosombild (Garton et al., 2008; Socialstyrelsen & 

Cancerfonden, 2009; Thomas, Le, Danaila, Lhéritier & Ffrench, 2002).  

 

Behandling 

Inledande behandling, så kallad induktionsbehandling, består i huvudsak av cytostatika 

vilken ges tills komplett remission uppnåtts (Garton et al., 2008). Med remission menas att 

det skett en tillfällig förbättring i ett sjukdomstillstånd (Lindskog, 2008). Resulterar 

behandlingen i komplett remission ges även en konsolideringsbehandling med avseende att 

stärka effekten av induktionsbehandlingen och därmed förlänga remissionstiden (Garton et 

al., 2008; Lindskog, 2008). Konsolideringsbehandlingen består av cytostatika. Syftet är att 

nå andra områden, till exempel centrala nervsystemet, som inledande behandling kan ha 

missat. Avsikten är att förhindra återfall. Induktionsbehandling leder till fullständig 

återhämtning för 50-85 procent av patienterna men återfallstendensen är hög speciellt inom 

de näst följande två åren efter tillfrisknandet (Garton et al., 2008). Kurerna administreras 

med några veckors mellanrum för att kroppens friska celler ska kunna återhämta sig (SBU, 

2001). Akut leukemi kräver ett snabbt insättande av behandling. Den kan vara kraftig och 

intensiv eller mindre intensiv och mer långtidsverkande (Garton et al., 2008; 

Socialstyrelsen och Cancerfonden, 2009). Vid ALL finns inte tidsutrymme för annat än 

intensiv behandling då sjukdomens förlopp är aggressivt. Detta till skillnad mot kronisk 

leukemi då behandling påbörjas först vid uppvisande av symtom (Garton et al., 2008).  
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Benmärgstransplantation är en variant av stamcellstransplantation där stamceller tas från 

benmärgen direkt istället för från blodet. Transplantationen kan vara allogen eller autolog 

där den förstnämnda sker via en donator och vid den senare tas stamceller från patienten 

själv (Gahrton & Ringdén, 1997).  Autolog eller allogen stamcellstransplantation är de 

kurativa behandlingar som finns tillgänglig för patienter vilka har fått återfall (Rowe, 

2010). Fördelen med allogen stamcellstransplantation är att givaren inte har några sjuka 

celler som kan överföras till patienten. Nackdelen är att de celler som transplanteras inte är 

identiska med patientens egna varvid en immunologisk reaktion kan uppstå där patientens 

immunförsvar kan komma att stöta bort de nytillkomna cellerna. Ytterligare en risk finns 

för så kallad ”graft-versus-host” sjukdom (GVHD) där donatorns stamceller attackerar 

patientens egna celler vilket kan bli potentiellt livshotande (Gahrton & Ringdén, 1997).  

 

Vid autolog transplantation attackerar inte patientens immunförsvar cellerna men däremot 

är risken överhängande för infektioner. Denna risk finns även vid allogen transplantation. 

Oavsett tillvägagångssätt genomgår patienterna inledningsvis en cytostatikabehandling 

vilket eliminerar de sjuka cellerna i benmärgen. Därefter ges frisk benmärg till patienten 

via en blodtransfusion (Gahrton & Ringdén, 1997).  

 

Benmärgstransplantation utförs för att behandla akut och kronisk leukemi men används 

även vid behandling av andra hematologiska maligniteter. De vanligaste dödsorsakerna i 

samband med benmärgstransplantation gällande icke-maligna sjukdomar är bakteriella 

infektioner, GVHD och virusinfektioner medan dödsorsak vid leukemi ofta grundar sig i 

återfall av sjukdomen (Gahrton & Ringdén, 1997) samt av infektioner (Gahrton et al, 

1997). 

 

Prognostiska faktorer  

 

Patientens möjligheter till bot och val av behandling beror på olika prognostiska faktorer 

(Ferrara et al., 2008; Wedding et al., 2006). Faktorerna utgörs av ålder, allmäntillstånd och 

cytogenetik (Ferrara, et al., 2008; Thomas et al., 2002). Cytogenetik är ärftlighetsforskning 

och studiet av hur kromosomer och gener påverkar individens utveckling (Lindskog, 

2008). Thomas et al. (2001) nämner även andra prognostiska faktorer exempelvis antalet 

vita blodceller och övriga sjukdomar. Intensiv behandling och återfall i sjukdom avgör 

också utgången för patienten gällande överlevnad (Rowe, 2010; Svenska kvalitetsregistret 

för akut leukemi, 2005). Lång induktionstid och kort remission har ofta en negativ 

inverkan på behandlingens utgång (Rowe, 2010).  

 

Individuellt anpassad behandling 

 

Rowe (2010) forskningsöversikt visade att de prognostiska faktorernas betydelse kan 

appliceras på patienter med leukemi som grupp men hänsyn måste tas till att 

sjukdomsbilden varierar mellan individer. Cytostatikans effekter på sjukdomen och 

patienten, terapisvaret och riskerna med behandlingen är omständigheter vilka höjer kraven 

på just individuellt anpassad behandling. För patienter yngre än 60 år med diagnosen AML 

är målet kurativ behandling. Patienter äldre än 60 år har mindre möjlighet till bot och 

behandlingen ger också kraftiga biverkningar på grund av cytostatikans toxicitet (Garton et 

al., 2008). Har patienten flera riskfaktorer i sin anamnes, exempelvis hög ålder och är 

multisjuk, inriktas behandlingen på palliation exempelvis genom att förbättra blodvärdena. 

och öka personens möjligheter att få bibehålla sin ursprungliga livskvalitet (Garton et al., 

2008).  
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Reece et al. (2008) drog slutsatsen att flera nya läkemedel tagits fram med syfte att ge färre 

och mindre intensiva biverkningar och att vid återfall bidra till att få kontroll över 

sjukdomen. De anser att ytterligare forskning krävs för att ta fram de bästa 

läkemedelskombinationerna i syfte att öka behandlingens effektivitet och förbättra 

patienternas villkor. 

 

Trots att nämnda faktorer beaktats och lett till en individuellt anpassad behandling kan 

patientens förutsättningar att bli frisk försämras om denne svarar dåligt på behandlingen 

och inte uppnår total remission (Rowe, 2010; Tavernier, Le, Elhamri & Thomas, 2003). 

 

Behandlingskomplikationer 

 

Cytostatikaterapin påverkar inte bara tumörcellernas tillväxt utan drabbar också friska 

celler vilket leder till att andra blodcellers tillväxt hämmas (SBU, 2001). Biverkningarna 

utgörs bland annat av ökad infektionsrisk, blödningar, trötthet, illamående, kräkningar och 

håravfall (Garton, 2008).  

 

På grund av biverkningarna är patienterna ofta i behov av adjuvant (understödjande) 

behandling då komplikationerna kan medföra svåra konsekvenser (Garton, 2008). Sjuttio 

procent av patienterna med akut leukemi avlider på grund av infektion (Gharton, Öst & 

Sundström, 1997). Svårbehandlade svampinfektioner är speciellt fruktade (Ljungman, 

2003) och forskning har funnit ett samband mellan ökad dödlighet, invasiva 

bakterieinfektioner (Garton, 2008; Nørgaard, Larsen, Pedersen, Schonheyder & Sorensen, 

2006) och svampinfektioner (Auberger et al., 2008; Garton, 2008; Nørgaard et al., 2006).  

 

I Thomas et al. (2002) studie fick patienter med dåliga hemoglobin- och trombocytvärden 

blodtransfusioner som adjuvant behandling. I deras studie behandlades även patienterna 

med antibiotika vid uppvisande av symptom på feber och neutropeni. I övrigt kan adjuvant 

behandling inriktas på blödningsprofylax samt icke-farmakologiska metoder som till 

exempel näringsstöd och infusionsbehandling (Garton, 2008). 

 

Begränsningar i vardagen  

En person med diagnosen leukemi står inför många svårigheter. Situationer som uppstår i 

vardagen som tidigare hanterats problemfritt måste nu bemästras på bästa sätt. Patienten 

tvingas hantera påfrestande sjukdomssymtom och intensiva behandlingar (Rusten, 2003).  

Wedding et al. (2006) fann i en studie att en femtedel av patienterna i 

undersökningsgruppen upplevde begränsad funktionell förmåga. Enligt Lehne (2003) 

tvingas patienter anpassa sig efter en lägre aktivitetsnivå de troligtvis inte är vana vid, 

vilket ger vardagslivet en helt annan innebörd. Några vanliga inskränkningar i vardagen 

patienterna upplever är fatigue, illamående (Lehne, 2003; Savory & Marco, 2009; 

Socialstyrelsen, 2006), kräkningar (Lehne, 2003; Savory & Marco, 2009; Socialstyrelsen, 

2006), infektioner, isolering, benmärgstransplantation (Lehne, 2003) samt oro, ångest 

(Lehne, 2003; Savory & Marco, 2009; Socialstyrelsen, 2006) och sömnlöshet (Savory & 

Marco, 2009; Socialstyrelsen, 2006).  
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Fatigue 

 

Trötthet är ett vanligt symtom vid leukemi vilket kan härledas från både sjukdomen samt 

från biverkningarna av de behandlingar patienten måste genomgå (Schumacher et al., 

2002). Glaus (1996) benämner denna trötthet som en osund ”normal” trötthet. Patienten 

plågas av en extrem trötthet och kan inte fungera normalt. Begreppet fatigue används för 

att beskriva detta fenomen. Vid cytostatikabehandling kan en så kallad akut fatigue 

(förväntad trötthet) uppträda, vilken kan hålla i sig från några dagar till veckor och den är 

oftast kopplad till vissa delar av kroppen. Däremot påverkar den så kallade kroniska 

fatiguen hela kroppen och patienten kan uppleva den en längre tid (Kautto & Westergaard, 

2003). I studien av Schumacher et al. (2002) påvisas att denna extrema trötthet påverkar 

den fysiska konditionen, livskvaliteten samt det emotionella välmåendet hos patienter med 

AML. Allt från de vardagliga sysslorna som exempelvis att laga mat, städa, ta promenader 

ute och det generella sociala livet påverkades negativt då de drabbade inte orkade 

genomföra dessa moment (Curt et al., 2000).  

 

Illamående och kräkningar 

 

Enligt Birgegård och Glimelius (1998) har det framkommit i flera studier att illamående 

och kräkningar är en av de biverkningar patienter lider mest av vid cytostatika behandling. 

Patienter upplever att kräkningar är lättare att handskas med gentemot illamående. Därmed 

har illamåendet en större inverkan på livskvaliteten (Foubert & Vaessen, 2005). Patienter 

som upplevt illamående eller kräkts vid tidigare cytostatikakurer kan vid vidare 

behandlingar börja må illa redan innan behandlingen ska ske. Detta kallas för ett betingat 

illamående och är viktigt att känna till i förebyggande syfte (Birgegård & Glimelius, 1998).  

Illamående och kräkningar kan komma i direkt anslutning till behandling, akut illamående, 

eller några dagar efter behandlingens slut, fördröjt illamående. Effektiva läkemedel har 

tagits fram för att förebygga illamåendet när det gäller den akuta formen (Hassan & 

Ljungman, 2003) och hälften av patienterna drabbas inte ens av illamående längre, 

samtidigt som de flesta inte besväras av kräkningar heller (Birgegård & Glimelius, 1998). 

Däremot påvisas i studien av Glaus et al. (2004) att den andel patienter som trots allt lider 

av ett besvärande illamående tyckte att detta inverkar negativt på det dagliga livet.  

 

De flesta patienter upplever stor rädsla för okontrollerade illamåenden och kräkningar i 

samband med cytostatikakur. Våldsamma kräkningar kan leda till dehydrering, 

elektrolytrubbningar, malnutrition, aspirationspenumoni och viktminskning. Patienten 

upplever svårigheter att fungera normalt i vardagen, gå till arbetet, delta i olika 

fritidsinteressen (Lohr, 2008) har svårt att sova och upplever ångest (Foubert & Vaessen, 

2005). Individer med okontrollerade symptom av illamående och kräkningar lider oftare av 

fatigue samt depressioner (Lohr, 2008). Däremot framgår i en studie gjord av Molassiotis, 

Stricker, Eaby, Velders och Coventry (2008) att en del patienter tyckte att andra symptom 

som fatigue eller smärta var mer handikappande och begränsande i det vardagliga livet än 

just illamåendet. 

 

Isolering 

 

Då patienter med leukemi är benägna att drabbas av allvarliga infektioner vidtas olika 

åtgärder för att skydda patienten mot att utsättas för bakterier och andra mikroorganismer 

(Kunitomi et al., 2009).  
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En av åtgärderna kan vara att patienten avskiljs från yttervärlden och vårdas i ett 

isoleringsrum (Kunitomi et al., 2009). Rutiner kring isolering av riskpatienter kan det se 

lite olika ut beroende på var patienterna befinner sig. Vissa inrättningar vårdar patienter i 

plasttält och personal måste använda sterila handskar vid allt patientnära arbete. På andra 

ställen vidtas mindre extrema åtgärder exempelvis genom att handskar inte krävs för 

beröring av patienten (Birgegård & Glimelius, 1998).  

 

Isoleringen kan medföra psykologiska svårigheter som studien av Sasaki et.al (2000) 

påvisar. Undersökningen gjordes på patienter vilka skulle genomgå 

benmärgstransplantation. Drygt hälften av patienterna uppvisade symtom såsom irritation, 

insomnia, hallucinationer, konfusion samt delusion. Medan resten i gruppen, utom en 

person, visade psykiska besvär. De mest rapporterade besvären visade sig vara svårigheter 

att anpassa sig till isoleringen med ihållande ångest samt depression.  

 

Benmärgstransplantation 

 

De patienter som erhåller en cytostatikakur och genomgår en benmärgtransplantation 

upplever fysiska, sociala och psykiska plågor kopplade till behandlingen (Rischer, 

Scherwath, Zander, Koch & Schulz-Kindermann, 2009). Att som patient även påtvingas 

sjukhusvistelse för behandlingen medför ytterligare svårigheter enligt studien av Rischer et 

al. (2009). Många av patienterna vilka genomgick en benmärgstransplantation led av 

sömnsvårigheter vilket grundade sig i ett antal faktorer. En av dessa utgjordes av de ljud 

sjukhusmiljön skapar, exempelvis från monitorer eller infusionspumpar. Andra patienter 

stördes av vårdpersonal som under dygnets timmar gav vård av olika slag. Just under 

benmärgsdepression då vitala parametrar bevakades var fjärde timme var det påfrestande 

för patienter att bli uppväckta med jämna mellanrum. I studien fann de även ett tydligt 

samband mellan nivån på de fysiska funktionerna och bristen på sömn. En försämrad 

sömnkvalitet åtföljdes av en sämre fysisk funktion, ökad fatigue samt behandlingsrelaterad 

stress och ångest. 

 

Studien gjord av Shuster, Steeves, Onega och Richardson (1996) undersökte hur patienter 

som skulle genomgå benmärgstransplantation hanterade den nya situationen. Patienter kan 

få olika besvär som exempelvis ikterus, håravfall, klåda illamående, kräkningar, diarré, 

trötthet samt smärta i munnen vilket hindrar denne från att äta eller prata. För att hantera 

behandlingen kring cancersjukdom fann Shuster et al. (1996) i sin studie fem olika teman 

som visade hur patienterna hanterade sin situation varav ett av dessa handlade om 

vakenhet. Läkemedelsbiverkningar, själva sjukdomen och uttråkning var faktorer vilka 

frambringade trötthet. Vissa patienter sov igenom sitt lidande och en del låtsades sova för 

att slippa social interaktion och därmed förtränga det som skedde. Denna förnekelse eller 

flykt kan ses som en skyddande copingstrategi. Samtidigt kunde paralleller dras från ett 

annat tema där patienter ignorerade de faktorer som talade om att behandlingen inte gick i 

den riktning som läkarna ville. Detta ignorerande av informationen gjorde att patienterna 

inte behövde se eller tänka på allvaret i sin situation. Tv-tittandet var en aktivitet alla i 

studien utförde i strävan att möjliggöra distansering mot cancern.  
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Depression och Ångest  

 

Patienter som lever med cancer omfattas ibland av ett dåligt eller otillfredställande socialt 

nätverk, lider av övriga sjukdomar samt har försämrad fysisk prestationsförmåga (Kurtz, 

Kurtz, Stommel, Given & Given, 2002). Van't Spijker, Trijsburg och Duivenvoorden 

(1997) fann i sin litteraturöversikt att patienter med cancer upplever depression i större 

utsträckning än människor utan cancer. Vad som orsakar depression varierar mellan 

individer och det är inte alltid säkert att det är sjukdomens fas eller allvarlighetsgrad som 

utlöser oro och ängslan. Känslor som att tappa kontrollen, uppleva cancern som ett hot, att 

passivt acceptera sin situation var associerade med högre frekvens av depression. Yngre 

var mer deprimerade än äldre och i studier där kvinnor och män jämfördes uppvisade 

kvinnorna mer depressiva symtom. Farrell, Heaven, Beaver och Maguire (2005) fann i sin 

studie, om kvinnor som genomgick cytostatikabehandling, att kvinnorna var oroliga för 

aspekter rörande sjukdomen exempelvis behandlingen och symtomen. Samtidigt ängslades 

de inför framtiden, en minskad fysisk förmåga, relationer till andra, sin ekonomi och arbeta 

samt känslan av att vara annorlunda. Vårdarna hade i samma studie svårt att identifiera och 

uppfatta det som orsakade patienternas ångest. Samtidigt uppgav kvinnorna i studien att de 

inte alltid berättade allt de oroar sig över för vårdpersonalen. 

 

Överlevnad 

I Sverige har prognosen för patienter med leukemi ytterligare förbättrats då nya 

behandlingsmetoder ökat förutsättningarna för överlevnad. Enligt en rapport om leukemi i 

Sverige levde 70 procent tio år efter att diagnosen ställts i gruppen 16-24 år. I gruppen 65 

år och äldre avled samtliga inom tio år efter fastställd diagnos (Svensk Förening för 

Hematologi & Sveriges Onkologiska Centra, 2005). I Moorman et al. (2010) studie om 

ALL uppnådde färre patienter i åldrarna 60 år och äldre total remission jämfört med 

patienter under 60 år. Detta antas bero på att patienter äldre än 60 år inte alltid erbjuds 

botande behandling. Enligt Bakitas et al. (2009) kan palliativ behandling möjliggöra flera 

års överlevnad med bibehållen livskvalitet trots framskriden sjukdom. 

 

Psykosocial omvårdnad vid cancer 

I slutet av 1960-talet och i början av följande decennium började stigmat att vara 

cancersjuk och döende mjukas upp. Detta berodde delvis på den förändring som skedde i 

samband med att lagstiftningen ändrades i USA. Lagändringen innebar att cancersjuka 

hade rätt att få information om sin diagnos. Tidigare hade läkare och familj haft möjlighet 

att hemlighålla sjukdomen. Detta på grund av att det ansågs grymt att berätta för patienten 

om dennes diagnos samt att patienten kunde förlora hoppet (Carlsson, 2007). 

 

Forskningen inom psykosocial onkologi har fokuserat på livskvalitet, kris och coping. 

Den belyser psykosocialt stöd genom att beskriva fyra former av specifikt stöd utifrån de 

frågor eller behov som patienterna och dess anhöriga uttrycker. Det kan vara emotionellt 

genom visande av intresse och empati eller bekräftande där personen ska få känna sig 

värdefull och unik. Informativt stöd handlar om att ge vägledning och råd i frågor rörande 

sjukdomen och det vardagliga livet. Den sista formen är instrumentellt vilket berör 

exempelvis hjälp i hemmet, praktiska hjälpmedel och transport. Dessa fyra former av stöd 

kan både anhöriga och sjukvårdspersonal ge enligt Carlsson (2007). 
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Svårt sjuka patienter värderar symtomkontroll liksom personalens vårdande attityd och 

tillgänglighet högst (Carter, Macleod, Brander & McPherson, 2004). I litteratur som berör 

döende patienters vård har symtomkontrollen lyfts fram som ett viktigt tema (Steinhauser 

et al. 2000). Symtom patienter önskar få hjälp med att förebygga och lindra är bland annat 

illamående, sömnlöshet, oro och ångest (Savory & Marco, 2009; Socialstyrelsen, 2006). 

 

Patienternas positiva upplevelser under sjukdomsperioden kan kopplas till 

sjukvårdspersonal och informella vårdares generositet och respekt för dem som individer. 

De uppskattar också att vänner behandlar dem som de alltid gjort och inte drar sig undan 

(Carter et al., 2004). Det är även viktigt att bevara patientens autonomi, respektera dennes 

egna val och önskningar kring sin egen vård och att ge tydlig information till patienten och 

dess närstående (Savory & Marco, 2009; Steinhauser et al, 2000). Patienterna och dess 

anhöriga kan känna stress och oro om de upplever att de är dåligt förberedda på vad som 

ska ske (Steinhauser et al, 2000).   

 

Sjuksköterskor som vårdade svårt sjuka eller döende uppgav att de upplevde engagemang 

och hade höga ambitioner att tillgodose patientens och dess anhörigas önskningar och 

behov. Dessa sjuksköterskor poängterade hur viktigt ett gott bemötande och samarbete var 

med patient och anhöriga då de upplevde att deras handlande kunde ge ett bestående 

intryck (Wallerstedt & Andershed, 2007). Det stöd som patienter och dess närstående 

eftersöker beror helt på vem av familjemedlemmarna som drabbats, familjesituationen, 

vilken fas av sjukdomen patienten befinner sig i och hur behandlingen påverkar denne 

(Carlsson, 2007).  

 

Traumatisk kris vid cancer 

Patienter hanterar sjukdomen och upplever sin situation mycket olika. Flertalet klarar av att 

handskas med den trots att sjukdomen periodvis är mycket svår. Personer som upplever 

situationen som oerhört tung har ofta andra erfarenheter eller händelser i sitt liv som gör 

dem mer sårbara exempelvis psykiska problem, arbetslöshet eller relationsproblem 

(Carlsson, 2007). Cullberg (2006) menar att en cancerdiagnos kan utlösa en traumatisk 

kris. En sådan kris är inte nödvändigtvis en negativ process eftersom det kan innebära 

personlig utveckling och mognad. Cullberg (2006) beskriver krisens process utifrån fyra 

faser: chock-, reaktions-, bearbetnings- samt nyorienteringsfasen. 

 

Den akuta krisen utgörs av både chock- och reaktionsfasen. I den förstnämnda har 

personen svårt att förstå vad som hänt och vad det innebär. Apatiskt beteende liksom 

kraftiga känslomässiga utbrott är båda reaktioner individen kan uttrycka. Reaktionsfasen 

avlöser chockfasen och först då börjar personen på riktigt förstå situationen. Under 

reaktionsfasen försöker individen finna en mening i det som skett, men kan också förneka 

allvaret i situationen, projicera sina egna skuldkänslor på andra samt medvetet undertrycka 

sina känslor eller omedvetet distansera sig från sina känslor. Under den akuta fasen 

upplever personen mycket stress, vilket kan visa sig genom psykiska såväl som somatiska 

symptom till exempel lättretlighet, depression, trötthet, magont, huvudvärk och 

hjärtklappning (Cullberg, 2006).  

 

Bearbetningsfasen innebär att de känslor som dominerat den akuta fasen successivt 

kommer att ersättas med en distans till krisen vilket öppnar för en försoning med det som 

skett (Cullberg, 2006).  
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Nyorienteringsfasen avrundar processen men saknar i sig ett riktigt slut. Personen har nu 

accepterat krisen trots att minnet av den ännu är smärtsamt. Individen har funnit ett sätt att 

skapa sig ett nytt liv (Cullberg, 2006). 

 

Copingstrategier för att bemästra sjukdom  

Enligt Lazarus och Folkman (1984) är det nödvändigt att individer drabbade av svår 

sjukdom finner ett sätt att bemästra sjukdomen samt sina nya livsvillkor. Begreppet coping 

kom att användas för att beskriva strategier med vilka patienter hanterar svåra situationer. 

Lazarus och Folkman (1984) definierade coping som: ”Konstant föränderliga kognitiva 

och beteendemässiga kraftansträngningar med syfte att hantera specifika yttre eller inre 

krav bedömda som krävande eller överstigande personens förmåga.”(s. 141). 

 

Två olika huvuddrag av copingstrategier har definierats i form av aktiv problemfokuserad 

och passiv emotionsfokuserad. Utifrån den problemfokuserade formen strävar individen 

efter att systematiskt och aktivt lösa problemet som är upphovet till den stressfyllda 

situationen eller försöker att minimera den faktiska stress som upplevs. Den emotionellt 

inriktade formen innebär att patienten genom ett passivt agerande försöker minimera 

obehaget situationen bringar exempelvis genom undvikande (Lazarus och Folkman, 1984). 

 

Büssing et al. (2010) fann i sin studie att patienter med kroniska sjukdomar använde fem 

olika strategier för att skaffa sig kontroll över sin sjukdom. Dessa strategier innebar att 

förlita sig på medicinsk hjälp, söka information och nyttja alternativa behandlingar, lita till 

gudomlig hjälp och leva på ett medvetet sätt. De tre första handlar om att söka hjälp utifrån 

medan den sista handlar om att sköta sin kropp genom att äta rätt, upprätthålla en aktiv 

vardag och bryta negativa tankar som ger upphov till ångest. Vissa gav sin sjukdom en 

mening genom att de reflekterade över vad som var bra i livet och kände att de kunde 

uppskatta livet mer på grund av sin sjukdom. Patienter som kognitivt omvärderade sin 

situation tolkade exempelvis sin sjukdom som en möjlighet att förändra sitt liv och de 

fokuserade på vad som var viktigt i livet. Detta kan leda till att de förändrar sina mål, hur 

de lever och ser sin nya situation som en möjlighet att växa.  

 

I en studie lät Frick, Borasio, Zehetner, Fischer & Bumeder (2004) patienter värdera vad 

som var viktigast för deras psykiska hälsa innan stamcellstransplantation. Familjen visade 

sig vara det dominerande svaret tätt följt av hobby, fritidsintressen, fysisk- och psykisk 

hälsa, yrke samt socialt umgänge.  

 

Enligt Koehler, Koningsmann & Frommer (2009) kommer hotet som sjukdomen utgör och 

rädslor för döden att driva patienter i olika riktningar. Hur de kommer värdera sin 

livssituation beror på deras subjektiva uppfattningar om sin sjukdom, hotet mot hälsan 

samt vilken syn de har på behandlingen. Dessa aspekter står i direkt relation till val av 

strategi. Den strategin patienten väljer utgår från dennes egen inställning och tidigare 

erfarenheter av krishantering. Det patienterna strävar efter var att få behålla hoppet, 

kontrollen samt att må bra. 
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Problemformulering 

De svårigheter patienter med leukemi genomgår och får uppleva är många både när det 

gäller sjukdomen i sig samt behandlingen. Fatigue, illamående, ångest, isolering, 

behandlingar som cytostatika och benmärgstransplantation med dess biverkningar utgör en 

del av de obehag många får uppleva (Rusten, 2003). En livshotande sjukdom innebär för 

många människor emotionella, fysiska och existentiella omställningar vilka kan utlösa en 

traumatisk kris (Cullberg, 2006). Under hotet från en dödlig sjukdom upplever patienter 

oro inför livet, framtiden, ekonomin och relationer (Farrell et al., 2003). Då patienten står 

inför en ny livssituation måste denne finna olika copingstrategier för att hantera sin 

situation och tillika sjukdomen på (Lazarus & Folkman, 1984). Enligt författarna är dessa 

specifika strategier av yttersta vikt då de utgör grunden för den insjuknade patienten att 

finna vägar till någon form av livskvalitet.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva copingstrategier patienter med leukemi använder för att hantera sin 

sjukdom. 

 

 

METOD 

 

Val av metod 

För att besvara studiens syfte valdes metoden litteraturbaserad studie, vilket innebär att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett valt ämne eller 

problemområde.  I föreliggande studie har kvantitativa samt kvalitativa originalstudier 

legat till grund för resultatet. En kvalitetsgranskning och sammanställning av befintliga 

evidensbaserade forskningsresultat har genomförts. Därefter utfördes en tolkning och 

utvärdering av undersökningarnas fynd för att besvara studiens syfte i enlighet med 

Forsberg och Wengströms (2008) rekommendationer. 

 

Urval 

I enlighet med Forsberg och Wegnström (2008) har inklusionskriterier valts ut. 

Urvalskriterierna gällande språk utgörs av forskning utgiven på engelska och svenska då 

författarna endast behärskar dessa språk. Detta kriterium valdes eftersom det minskar 

risken för feltolkning av de funna studiernas innehåll. De vetenskapliga artiklar som 

använts i föreliggande studie skulle vara originalartiklar, peer-reviewed samt ha publicerats 

mellan åren 1990 och 2011. Denna tidsperiod gav mest träffar då en sökning på artiklar 

publicerade från 2001 inte gav tillräckligt med material till föreliggande studie. Eftersom 

förutsättningarna för dessa patienter har förbättrats kan resultatet sett annorlunda ut om 

enbart artiklar inkluderats som bygger på studier gjorda närmare 2011. Vidare har 

avgränsningar gjorts från myndighetsåldern 18 år och uppåt då personer i yngre ålder kan 

anses använda sig av andra typer av strategier.  
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Då författarnas ambition var att genomföra en bred och omfattande undersökning lades inte 

vikt vid huruvida patienten är nydiagnostiserad, återinsjuknad eller levt en längre tid med 

sjukdomen eller om studierna gjorts under pågående behandling eller efter dess avslutande. 

Det kan tänkas att patienter använder olika strategier beroende på vilken fas i sjukdom eller 

behandling de är. Liksom att intervjuer med patienter som överlevt kan innebära att de har 

mer positiva berättelser och det kan möjligen påverka resultatet. 

 

Datainsamling 

De elektroniska sökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL, vilka behandlar 

i områdena medicin, omvårdnad, psykologisk forskning inom medicin (Tabell I).  

Vid pilotsökningen då endast begreppet ”leukemi användes hittades sökord genom att 

studera nyckelord i artiklar vilka var relevanta för amnesområdet. Ord som vi ansåg 

relevanta i förhållande till syftet var ”anpassning”, ”strategier” , ”leukemi”, 

”benmärgstransplantation” och ”coping”. Dessa översattes genom Svenska Medical 

Subject Headings – MeSH sökverktyg för att söktermerna skulle ha den korrekta 

översättningen i samband med sökningen i PubMed.  Inför sökningen i CINAHL letade 

författarna efter relevanta ämnesord genom CINAHL Headings Även booleska operatoren 

AND nyttjades för att avgränsa sökningen. De sökord som valdes var leukemia, 

adaption/psychological, strategies och coping. Sökta kombinationer framgår av tabell I. 

Andra sökord har prövats av författarna till föreliggande studie där sökorden och 

sökordskombinationer inte resulterade i några artiklar. Av den orsaken har dessa sökningar 

inte presenterats i tabell I.  

 

Tabell I. Databassökning 

Avgränsningar: Engelska, svenska, publicerade från 1990-2011 samt vuxna ålder 18+. 

 

Manuell sökning  

 

Genom att ha studerat referenslistorna i både exkluderade och inkluderade artiklar fann 

författarna ytterligare material som var av intresse för ämnesområdet. Detta gjordes utifrån 

riktlinjerna för manuell sökning i enlighet med Forsberg & Wengström (2008).  

Den manuella sökningen resulterade i tio artiklar varav sex inkluderades i studien. Totalt 

inkluderades 21 artiklar. vilka sorterades in i en matris (bilaga II).  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

 abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

20110131 

 

Leukemia [mh] 

AND Adaption, 

Psychological 

[mh] 

95 33 15 
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PubMed 

20110201 

Coping AND 

Bone marrow 

transplantation 

[mh] 

110 28 7 5 

CINAHL 

20110131 

Leukemia AND 

Coping 

27 11 1 1  

Totalt:  232 72 23 15 
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Databearbetning och dataanalys 

Utifrån de 72 granskade abstracten i den elektroniska sökningen valdes 23 artiklar ut som 

lästes i sin helhet. Dessa artiklar reducerades ner till 15 stycken vilkas innehåll ansågs 

relevant och inkluderades i föreliggande studie. De artiklar vilka hittades genom manuell 

sökning studerades på samma sätt som i den elektroniska. Bedömningsunderlaget (bilaga I) 

för vetenskaplig klassificering av artiklar som modifierats av Berg, Dencker och Skarsäter 

(1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) har använts vid granskningen av de 

vetenskapliga artiklarna. 

 

Samtliga inkluderade vetenskpaliga artiklar lästes enskilt av respektive författare. Var och 

en av författarna markerade det som ansågs kunna besvara studiens syfte. Författarna 

diskuterade sedan gemensamt samt analyserade innehållet i det vetenskapliga materialet i 

relation till syftet. De inkluderade artiklarna lästes upprepade gånger för att undvika 

feltolkningar i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). De markerade delarna i 

artiklarna jämfördes sinsemellan och dessa delar av artiklarna som hade liknande innehåll 

sorterades ut och sammanfördes i en överskådlig sammanställning. Därefter identifierades 

nyckelord för strategier som formulerades som rubriker i resultatredovisningen enligt 

rekommendation av Forsberg och Wengström (2008). Tjugoen artiklar resultatartiklar 

sorterades in i en matris (bilaga II). Författarna har i denna process beaktat vikten av att 

undersöka det som varit syftet med föreliggande studie 

 

Tillförlitlighet 

 

Användningen av ett bedömningsunderlag (bilaga I) för vetenskaplig klassificering av 

artiklar som modifierats av Berg et al. (1999) samt Willman et al. (2006) har utvisat att de 

vetenskapliga artiklar som inkluderats i studien har hållit medel till hög kvalitet. För att 

undvika missförstånd och oklarheter när artiklarna granskats har författarna använt sig av 

svensk- engelsk lexikon innehållande termer inom det medicinska området (Cressy, 2000). 

Endast originalartiklar har inkluderats då sekundärkällor kan försämra trovärdigheten för 

studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Ytterligare tillförlitlighet eftersträvades 

genom att artiklarna var peer reviewed. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt hederlighetsregeln av Hermerén (1996) har en kritisk granskning genomförts av det 

funna materialet och forskningsetiska principer har beaktats utifrån riktlinjerna att inte 

plagiera eller förvränga något materials innehåll. Författarna till föreliggande studie valde 

att enbart inkludera studier vilka erhållit tillstånd av etiska kommittéer.  Avseende valet av 

artiklar har författarna inte valt artiklar som styrt mot någon form av i förväg förväntat 

eller önskat resultat. 

 

RESULTAT  

 

Resultatet redovisas utifrån sju kategorier som framkom under databearbetningen enligt 

följande: medveten positiv grundsyn, socialt stöd och relationer, kontroll, information, 

gudstro och spiritualitet, acceptans och anpassning samt distansering, distraktion och 

förnekelse. Kategorierna presenteras inte i någon speciell ordningsföljd. 
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Medveten positiv grundsyn 

I de flesta undersökta artiklarna framgick det att patienterna använde strategier att tänka 

positivt för att hantera diagnos och behandling (Berterö, Eriksson & Ek 1997a; Coolbrandt 

& Grydnock, 2010; Ersek, 1992; Farsi, Dehghan-Nayeri & Negarandeh, 2010; Friis, 

Elverdam & Schmidt, 2003; Grulke et al., 2005; Koeningsmann, Koehler, Regner, Franke 

och Frommer 2006; Mah et al., 2008; Meenaghan & Dowling, 2010; Persson & Hallberg, 

2004; Saleh & Brockopp, 2001).  

 

Negativa tankar undveks (Coolbrandt & Grydnock, 2010; Ersek, 1992; Mah et al., 2008; 

Persson & Hallberg, 2004; Xuereb & Dunlop, 2003). En positiv inställning var ett 

medvetet förhållningssätt och en förutsättning för att kunna känna hopp (Berterö et al., 

1997a; Coolbrandt & Grydnock, 2010; Meenaghan & Dowling, 2010; Saleh & Brockopp, 

2001). Vissa patienter uppgav att de medvetet inskärpte ett positivt tankesätt då de ansåg 

det vara en effektiv strategi för att stävja oro och rädsla (Farsi et al., 2010). 

 

En del patienter koncentrerade sig på positiva aspekter som ansågs vara till nytta under 

behandlingen (Coolbrandt & Grydnock, 2010; Farsi et al., 2010; Mah et al., 2008) vilka 

kunde av utomstående uppfattas som ologiska (Coolbrandt & Grydnock, 2010).  

 

Detta kunde vara fördelar de själva hade gentemot andra patienter (Cohen & Ley, 2000; 

Coolbrandt & Grydnock, 2010; Farsi et al., 2010) till exempel att vara ung eller gammal, 

ha god fysik, hittat en matchande donator, snabb återhämtning efter behandling 

(Coolbrandt & Grydnock, 2010) eller att ha genomgått en lyckad behandling (Cohen & 

Ley, 2000).  

 

Patienterna fann olika tillvägagångssätt för att skydda sin positiva attityd. Det kunde 

specifikt handla om att bara fokusera på positiv information om behandlingsresultat och 

prognos (Farsi et al., 2010; Mah et al., 2008; Saleh & Brockopp, 2001). En del patienter 

försökte se behandlingen som en möjlighet till överlevnad (Cohen & Ley, 2000; Mah et al., 

2008) och biverkningarna som något övergående (Mah et al., 2008). Andra patienter ansåg 

att intensiv behandling var ett tecken på att läkarna satsade på dem och det ingav hopp 

(Koeningsmann et al., 2006). Vidare ville vissa samtala med andra patienter med leukemi 

som befann sig i en likanade situation (McGrath, 1999; Saleh & Brockopp, 2001; 

Stephens, 2005).  

 

Vissa patienter odlade en stark tro på ett lyckligt slut (Coolbrandt & Grydnock, 2010; 

Xuereb & Dunlop, 2003) och valde att sätta upp mål för sitt tillfrisknande (Xuereb & 

Dunlop, 2003), planera för framtiden (Berterö et al., 1997a; Coolbrandt & Grydnock, 

2010; Mah et al., 2008; Saleh & Brockopp, 2001) och att tro på livet och kämpa för att 

överleva (Xuereb & Dunlop, 2003). Vissa yngre patienter uttryckte att de förväntade sig en 

bra prognos och att situationen de befann sig i bara var ett tillfälligt avbrott i livet (Persson 

& Hallberg, 2004).  

 

Xuereb & Dunlop (2003) fann i sin studie att om patienterna fick behandling, som ökade 

deras chanser till överlevnad, uppvisade många av dem en kämparanda. När patienterna 

hade något konkret att kämpa emot kände de hopp. För vissa var målen kortsiktiga och 

handlade mer om att komma hem från sjukhuset och att leva intensivt i nuet (Berterö et al., 

1997a).  
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De uppsatta målen formulerades inom flera olika områden exempelvis genom inhämtandet 

av nya kunskaper eller genom att patienten övervann någon form av hinder. När dessa mål 

uppnåddes stärktes patientens hopp (Saleh & Brockopp, 2001). I en studie kände 

patienterna mer hopp efter stamcellstransplantation och de formulerade mål såsom att gifta 

sig eller skaffa jobb (Farsi et al., 2010).  

 

Socialt stöd och relationer 

I flera artiklar uppmärksammades patienternas utnyttjande av socialt stöd (Berterö et al., 

1997a; Coolbrandt & Grydnock, 2010; Farsi et al., 2010; Koeningsmann et al., 2006; Mah 

et al., 2008; McGrath, 1999; Meenaghan & Dowling, 2010; Persson, Hallberg & Ohlsson, 

1995; Persson, Hallberg & Ohlsson, 1997; Persson & Hallberg, 2004; Saleh & Brockopp, 

2001; Somerfield, Curbow, Wingard, Baker & Fogarty, 1996; Tschuschke et al., 2001; 

Xuereb & Dunlop, 2003).  

  

För många patienter var det viktigt att ha stöd av familj och vänner (Farsi et al., 2010; Mah 

et al., 2008; Meenaghan & Dowling, 2010; Persson & Hallberg, 2004; Saleh & Brockopp, 

2001). Anhörigas emotionella stöd och fysiska närvaro gav patienterna känslan av att de 

inte var ensamma i sin kamp mot sjukdomen (Meenaghan & Dowling, 2010). Den kraft 

och styrka patienterna hämtade från partner, barn och vänner gav känslan att de fortfarande 

var värdefulla människor trots ökande sjuklighet. Stödet från familj och vänner på olika 

sätt var viktigt för att hantera sjukdomen och för att det ingav hopp och stärkte patienterna 

(Saleh & Brockopp, 2001).  

 

I Farsis et al. (2010) studie upplevde patienterna att sociala relationer gjorde dem mer 

avslappnade, förbättrade deras fysiska och psykiska hälsa, minskade sjukdomssymtomen 

och gjorde att de lättare tog itu med problem. Denna strategi var något de använde genom 

hela sin sjukdomsprocess. 

 

Patienter ville träffa andra i samma situation för att få samtala om sin sjukdom (Farsi et al., 

2010; McGrath, 1999, Saleh & Brockopp, 2001; Stephens, 2005). I en studie sökte 

patienterna socialt stöd åt sina anhöriga såväl som sig själva eftersom de kände oro över 

hur deras anhöriga upplevde situationen (McGrath, 1999). Patienter med behovet att tala 

med någon som gått igenom samma sak kunde känna sig isolerade när de inte hittade 

någon i samma situation (Stephens, 2005).  

 

Även sjukvårdspersonalens roll var viktig. Personalens kompetens i omsorg, behandling 

och beslutsfattande gjorde att patienterna kände sig trygga och hoppfulla (Coolbrandt & 

Grydnock, 2010; Farsi et al., 2010; Mah et al., 2008; Meenaghan & Dowling, 2010; Saleh 

& Brockopp, 2001). Personalen byggde upp patienternas förtroende och gav dem stöd 

genom att finnas till hands vid behov, genom att sitta ner och prata en stund (Meenaghan & 

Dowling, 2010; Saleh & Brockopp, 2001) och genom skapandet av en hemtrevligare miljö 

på sjukhuset (Meenaghan & Dowling, 2010).  
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Kontroll 

I många av de inkluderade studierna visades att patienter försökte få kontroll (Farsi et al., 

2010; Koeningsmann et al., 2006; Mah et al., 2008; Persson et al., 1995; Persson & 

Hallberg, 2004; Saleh & Brockopp, 2010; Tschuschke et al., 2001; Xuereb & Dunlop, 

2003) både psykiskt såväl som fysiskt genom att vidta olika åtgärder (Coolbrandt & 

Brockopp, 2010; Farsi et al., 2010; Koeningsmann et al., 2006; Persson & Hallberg, 2004; 

Saleh & Brockopp, 2010; Xuereb & Dunlop, 2003). 

 

Ersek (1992) fann i sin studie att patienter kunde använda flera olika strategier för att få 

kontroll över sjukdomens och behandlingens inverkan på deras liv. Det kunde exempelvis 

handla om att konfrontera sjukdomen. Detta innebar att ge utlopp för sina känslor av 

rädsla, ångest och nedstämdhet kopplade till insikten att sjukdomen var ett hot mot deras 

existens. Vidare visar studien att konfrontationen av sjukdomen liksom att hålla den i 

schack hade som syfte att upprätthålla en känsla av hopp. 

 

Eftersom patienterna kände att de inte kunde styra sjukdomen eller den eventuellt 

förestående döden utförde de olika handlingar (Xuereb & Dunlop, 2003) i syfte att 

förbättra sin fysiska och psykiska hälsa (Mah et al., 2008; Persson & Hallberg, 2004; 

Xuereb & Dunlop, 2003). Patienterna försökte lindra eller undvika uppkomsten av 

komplikationerna (Koeningsmann et al., 2006; Xuereb & Dunlop, 2003). Detta kunde 

bland annat vara genom fysisk träning, andningsövningar och genom användandet av 

munskydd (Coolbrandt & Brockopp, 2010; Koeningsmann et al., 2006) eller genom att 

minska stressen i livet (Mah et al., 2008).  

 

Med hänsyn till sitt nedsatta immunförsvar anpassade patienter sitt sociala umgänge i olika 

former (Berterö et al., 1997a; Koeningsmann et al., 2006; Xuerbeb & Dunlop, 2003). 

Infektionsrisken minimerades genom att begränsa antalet besökare till bara 

familjemedlemmar (Xuereb & Dunlop, 2003) eller att patienterna inte vistades bland andra 

sjuka människor (Koeningsmann et al, 2006).  

 

En patient bad både sjukvårdspersonal samt andra besökare att stå vid en plats bredvid 

sängen, på avstånd från luftkonditioneringen, för att undvika att bakterier kunde blåsa på 

patienten (Xuereb & Dunlop, 2003). 

 

Patienterna vidtog åtgärder inom områden av icke-medicinsk natur där de hade kontroll. 

Inga konkreta förberedelser gjordes relaterade till behandlingsmomentet utan de anlade ett 

bredare fokus med aktiviteter som exempelvis bestod av shopping eller att tillbringa tid 

med vänner. Vissa utförde till och med förberedelser i hemmet innan sin sjukhusvistelse 

om de inte skulle överleva (Xuereb & Dunlop, 2003). 

 

Vissa uppgav att de konfronterade sjukdomen och tankarna kring döden på samma sätt som 

de brukade hantera andra saker i livet (Mah et al., 2008; Xuereb & Dunlop, 2003). De 

kunde ta vara på sin inre styrka, kämpa vidare mot sjukdomen och bearbeta svårigheter 

successivt och inte allt på en och samma gång (Mah et al., 2008). Genom att tänka 

rationellt kring händelser och erhållen information kunde patienter undvika att låta känslor 

ta över (Coolbrandt & Grydnock, 2010).  
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En annan studie påvisade att många patienter sökte vård och behandling så fort diagnosen 

fastställts och skyndade på behandlingen i syfte att inte förlora tid då de ansåg att 

behandlingen var deras livsgaranti. Detta bidrog till att minska stressen, rädslan och oron 

(Farsi et al., 2010). Patienter kunde i sin strävan att överleva även söka andra behandlingar 

(Cohen & Ley, 2000; Farsi et al., 2010) exempelvis inom området för alternativmedicin 

(Farsi et al., 2010). En artikel (Mah et al., 2008) redogör för enpatients beskrivning av sin 

självmedicinering bestående av rökning.  

 

En del patienter kunde använda stödgrupper i syfte att förbättra sin förmåga att hantera 

situationen, hävda oberoende, upprätthålla värdighet, få perspektiv på sin sjukdom och 

förstå vad som väntar dem i framtiden enligt McGrath (1999). 

 

Information 

Många av patienterna ansåg det vara viktigt med information avseende sin sjukdom 

(Cohen & Ley, 2000; Ersek, 1992; Farsi et al., 2010; Grulke et al., 2005; Hoff, Tidefelt, 

Thaning & Hermerén, 2007; Mah et al., 2008; McGrath, 1999; Persson et al., 1995; 

Persson et al., 1997; Xuereb & Dunlop, 2003) och sökte därmed aktivt efter detta (Ersek, 

1999; Farsi et al., 2010; Hoff et al., 2007; Mah et al., 2008; McGrath, 1999; Tschuschke et 

al., 2001; Xuereb & Dunlop, 2003) samt efter information kring den aktuella behandlingen 

(Ersek, 1999; Farsi et al., 2010; Hoff et al., 2007; McGrath, 1999; Xuereb & Dunlop, 

2003). En större del av patienterna i studien av Xuereb och Dunlop (2003) ville vara mer 

involverade i sina behandlingar och förde en öppen kommunikation och diskussion runt 

sjukdomen. 

 

I studien av Berterö et al. (1997a) ansågs kunskap förstärka möjligheten för acceptans och 

anpassning. När patienter fick kunskap om sjukdomen och dess biverkningar hade de 

enklare att leva med den förändrade situationen och därmed också lättare att anpassa sig. 

Då patienter fick information om sjukdomen och dess begränsningar visste de att vissa 

sociala, psykiska och fysiska ändringar var tvungna att genomföras. 

 

Informationssökning skedde på olika sätt exempelvis genom att patienterna sökte på 

internet, studerade böcker inom området, (Farsi et al., 2010; Xuereb & Dunlop, 2003) 

ställde frågor till läkaren (Farsi et al., 2010; Hoff et al., 2007; Xuereb & Dunlop, 2003) 

eller till andra patienter och släktingar (Farsi et al., 2010). Denna strategi ansågs i studien 

av Farsi et al. (2010) vara stressminskande och bidrog till att minska ångest och oro. Vissa 

patienter i studien av Hoff et al. (2007) följde även utvecklingen av sjukdomen exempelvis 

via de olika testresultat som erhölls. Dessa patienter önskade information genom hela 

sjukdomsprocessen oavsett om den var positiv eller inte. 

 

I studien av McGrath (1999) undersöktes betydelsen av en utbildningskurs för patienter 

med leukemi. I studien framkom att majoriteten av patienterna anmält sig till kursen då de 

sökte efter information kring sjukdomen och behandlingen. De sökte bland annat efter att 

hitta ett annat perspektiv än det som läkarna hade. 

 

Patienter ansåg det vara hjälpsamt att få information för hanteringen av sjukdomen och 

anpassningen (Stephens, 2005). Även kvalitén på själva uppgifterna var viktig (Hoff et al., 

2007; Meenaghan & Dowling, 2010; Xuereb & Dunlop, 2003). En patient uttryckte tydligt 

ett ointresse för den generella informationen (Berterö, Eriksson & Ek, 1997b).  
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Många av patienterna ansåg att innehållet skulle vara inriktat mer mot individen och dess 

specifika situation. Fakta om hur sjukdomen skulle påverka den dagliga livsföringen var i 

fokus för patienternas önskan och inte generella statistiska komponenter (Friis et al., 2003; 

Xuereb & Dunlop, 2003). Enligt Xuereb och Dunlop (2003) var den individuellt anpassade 

informationen en faktor som kunde lindra stress. 

 

I studien av Friis et al. (2003) fann de att en del av patienterna ansåg sig inte ha behövt så 

mycket information som de faktiskt fick och de undvek att söka efter detta. Studien av 

Xuereb och Dunlop (2003) påvisade att en minoritet av patienterna valde att inte söka efter 

information överhuvudtaget utan överlät helt beslutsfattandet till läkare och 

sjukvårdspersonal. Anledningen till varför vissa valde att avstå information var för att 

undvika känslan av obehag (Koeningsmann et al., 2006) och genom att inte söka aktivt 

kunde de undvika uppkomsten av stress och ångest (Farsi et al., 2010). En patient önskade 

inledningsvis information men sedan den erhållits inleddes ett förnekande beteende (Hoff 

et al., 2007). 

 

Det fanns även en variation av informationsbehovet under sjukdomens gång som påvisades 

i studien av Hoff et al. (2007) där de som var nära döden önskade en mindre 

informationsmängd än tidigare och även förnekade den fakta som erhölls. 

 

Gudstro och spiritualitet 

I några studier (Farsi et al., 2010; Saleh och Brockopp, 2001; Xuereb och Dunlop, 2003) 

visades att flertalet av de patienterna hade en tro på Gud eller en högre makt som de ansåg 

gav tröst, styrka och hopp. Styrkan de upplevde sig få av tron och tilliten till Gud gjorde att 

de kunde hantera de svårigheter sjukdomen och behandlingen medförde psykiskt, fysiskt 

och emotionellt (Xuereb & Dunlop, 2003). Även i Somerfields et al. (1996) studie visades 

att flertalet patienter som överlevt benmärgstransplantation vände sig till religion. 

 

Olika aktiviteter knutna till religionen utfördes av patienterna i form av kyrkliga besök och 

religiösa studier (Saleh & Brockopp, 2001) och bönestunder (Farsi et al., 2010). På grund 

av sjukdom och oförmåga att arbeta blev bönestunderna en större del i många av 

deltagarnas liv. Detta skapade en upplevelse av en närmare relation till Gud (Farsi et al., 

2010; Saleh & Brockopp, 2001) och denna närhet upplevdes ge tröst (Saleh & Brockopp, 

2001). Bönestunderna upplevdes även som en källa till avslappning och vissa fann stöd och 

hopp hos religiösa ledare (Farsi et al., 2010). 

 

En del av patienterna trodde att sjukdomen var Guds vilja (Ersek, 1999; Saleh & 

Brockopp, 2001) och deras gudstro gav lidandet mening som inte kunde ges utifrån en 

mänsklig förklaring (Saleh & Brockopp, 2001). En tro på Gud medförde att en del 

patienter lättare accepterade sin situation samt kände ingen oro, oavsett om de skulle 

överleva eller dö (Farsi et al., 2010). 

 

Studien av Xuereb och Dunlop (2003) visade även att vissa inte trodde på Gud utan mer på 

en annan form av högre makt. En kvinna i studien beskrev det som en spiritualism inom 

sig själv.  
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Acceptans och anpassning 

Patienter visade acceptans inför det de drabbats av (Berterö et al., 1997a; Ersek, 1999; 

Grulke et al., 2005; Hoff et al., 2007; Mah et al., 2008; Meenaghan & Dowling, 2010; 

Persson & Hallberg, 2004; Somerfield et al., 1996; Stephens, 2005; Tschuschke et al., 

2001) och anpassade sig till den nya situationen som leukemin medförde och åtgärder 

vidtogs för att kunna hantera den nya vardagen (Berterö et al., 1997a; Ersek, 1999; Hoff et 

al., 2007; Meenaghan & Dowling, 2010; Persson & Hallberg, 2004; Stephens, 2005). 

Patienten accepterade sig själv som en sjuk person och anpassade sig till den nya rollen 

som sjuk genom att kompromissa i sociala sammanhang eller med de fysiska 

begränsningar som sjukdomen innebar (Berterö et al., 1997a). Hoff et al. (2007) liksom 

Meenaghan och Dowling (2010) påvisade i sina studier att acceptansen skedde först en tid 

efter det initiala sjukdomsbeskedet under fortskridande behandling.  

 

Stephens (2005) studie visade att när patienten vant sig vid de kroppsliga förändringar som 

sjukdomen medfört kunde denne anpassa vardagen efter sina nya fysiska förutsättningar. 

Persson och Hallberg (2004) påvisade i sin studie att anpassning av arbetsplatser och 

arbetsuppgifter genomfördes på grund av patienters fysiska begränsningar i strävan att få 

dem att leva ett normalt liv. Patienterna trodde på livet och arbetade för att leva, de hade 

beslutat sig för att klara sig genom sjukdomen och överleva. 

  

Vidare visade Persson och Hallbergs (2004) studie att vissa patienter inte accepterade sin 

leukemi eller de fysiska förändringar sjukdomen medförde. Då kroppen förändrades 

förknippades detta med skamkänslor och vissa ville inte visa sin kropp ens för sin partner. 

Inte heller i studien av Berterö et al. (1997a) accepterade en del av patienterna att de 

drabbats av sjukdom utan strävade efter att fortsatta leva som vanligt. 

 

Distansering, distraktion och förnekelse 

I flera studier framkom att patienter förnekade, (Farsi et al. 2010; Persson & Hallberg, 

2004; Somerfield et al., 1996) distanserade sig (Berterö et al, 1997a; Farsi et al., 2010; 

Koeningsmann et al., 2006) eller distraherade (Berterö et al., 1997a; Ersek, 1999; Farsi et 

al., 2010; Grulke et al., 2005; Mah et al., 2008; Tschuschke et al., 2001) sig själva för att 

skingra tankarna.  

 

Vissa patienter i Perssons & Hallbergs (2004) studie försökte arbeta i likhet med hur de 

gjort innan sjukdomen utan att erkänna för andra att de behövde hjälp. Patienterna 

förträngde sjukdomstillståndet och strävade efter att förbli självständiga. De försökte även 

distansera sig både från sjukdomen såväl som andra människor för att undvika exponering 

av sitt försvagade tillstånd. Även patienters personliga känslor doldes för omgivningen 

(Koeningsmann et al., 2006; Persson & Hallberg, 2004). Generellt undveks all diskussion 

om själva sjukdomen samt övriga tankar kopplade till sjukdomen. Dessa patienter skapade 

en tydlig distans till att de själva är berörda och pratade inte om sig själva som bärare av en 

dödlig sjukdom (Koeningsmann et al., 2006). 

 

Distraktion handlade om åtgärder för att glömma bort sjukdomen och undvika sina 

negativa tankar. Patienter ägnade sig åt intressen, religion, eller umgänge med vänner. 

Distraktion visade sig vara användbart framförallt vid isolering då patienterna exempelvis 

studerade, tittade på tv, använde dator eller lyssnade på musik (Farsi et al., 2010).  
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Många av patienterna uttryckte att de inte ville tänka på sjukdomen och inte heller träffa 

andra patienter vilka påminde dem om sjukdomen (Farsi et al., 2010). En patient drack 

alkohol och rökte cigaretter för att dämpa den ångest sjukdomen medförde (Persson & 

Hallberg, 2004).  

 

I de fall där förnekelse riktades mot sjukdomen bidrog det till undvikande av behandling. 

Exempelvis vägrade en patient ta emot cytostatikabehandling (Farsi et al., 2010). Så länge 

en del av patienterna inte hade symtom levde de som vanligt. Att patienter inte genomgick 

en behandling bidrog till deras åsikt att de inte var sjuka (Berterö et al., 1997a). 

 

Enligt Farsi et al. (2010) kunde patienter använda sig av tålamod som en strategi. I de fall 

patienter nyttjat övriga strategier som för dem visat sig vara ineffektiva föll de tillbaka i en 

tålmodig väntan. Det tålmodiga tillståndet yttrade sig i en mindre angelägenhet att få veta 

allt just i stunden. Patienten uppvisade i samband med detta en tillbakadragen 

undergivenhet. Patienterna distanserade sig från sjukdomen och tålamodet bidrog till en 

väntan på en utgång som accepterades oavsett hur det slutade 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studies syfte var att beskriva copingstrategier patienter med leukemi 

använder för att hantera sin sjukdom. Metoden som valdes för att besvara studiens syfte 

var en litteraturbaserad studie vilket innebar att utifrån problemområdet söka och kritiskt 

granska vetenskaplig litteratur, enligt Forsberg och Wengström, 2008. En annan metod 

hade förmodligen gett ett annat resultat. Eftersom författarna till föreliggande studie 

möjligen inte fått kontakt med personer vilka befinner sig i olika skeenden av sjukdom och 

behandling. Möjligen hade resultatet av en intervjustudie påvisat färre antal kategorier av 

strategier eftersom urvalet bestått av ett mindre antal personer. Författarna anser att vald 

metod besvarade föreliggande studies syfte. 

   

Författarna har strävat efter att undersöka vilken forskning som fanns tillgängligt inom det 

valda området för att kunna sammanställa en översikt i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008). De vetenskapliga artiklarna har syftat till att ge en förståelse för ämnet 

och författarna till föreliggande studie har eftersträvat att belysa alla fynd utan att på något 

vis rangordna eller värdera de olika strategiernas relevans eller effektivitet gentemot 

varandra.  

 

Författarna strävade efter att inkludera vetenskapliga artiklar som var peer reviewed vilket 

anses öka artiklarnas tillförlitighet (Forsberg & Wengström, 2008) och därmed även den 

föreliggande studiens resultat. Författarna önskade även att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan åren 2001- 2011 vilket av Forsberg och Wengströms (2008) anses höja 

trovärdigheten. Tidsramen resulterade i ett underlag som var otillräckligt för att kunna 

genomföra en översikt av kunskapsläget. Författarna fick därmed utöka intervallet till att 

inkludera artiklar från år 1990-2011 där nio stycken av de inkluderade artiklarna var äldre 

än tio år. Detta kan tänkas sänka trovärdigheten av resultatet då utgångsläget för 

leukemisjuka kan ha förbättrats de senaste åren jämfört med hur det var för 20 år sedan. 

Men eftersom leukemi ännu idag är en sjukdom vilken upplevs av patienter som ett hot 

mot deras liv kan det vara så att de redovisade strategier ändå kan vara aktuella. 
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De inkluderade artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa, vilka klassificerats genom 

det vedertagna bedömningsverktyget framtaget av Berg et al. (1999) samt Willman et al. 

(2006). Utifrån matrisens kriterier fann författarna att artiklarna höll hög kvalitet med ett 

par undantag, samtliga redovisas i Bilaga II. Då författarna till föreliggande studie inte är 

vana vid att använda ovan nämnda bedömningsverktyg lämnas utrymme för viss osäkerhet 

vid artikelklassificering. Orsaken till att vissa artiklars kvalitet klassificerades lägre 

berodde på att metoden i dessa artiklar inte var tillräckligt utförligt beskriven. Detta i 

jämförelse med de andra inkluderade artiklarna som ansågs hålla hög kvalitet. Möjligen 

kan detta påverka resultatets trovärdighet då artiklar av lägre kvalitet kan ha fått lika stort 

utrymme som de vetenskapliga artiklarna med hög kvalitet. 

 

Elektroniska sökningar genomfördes i CINAHL och PubMed både med och utan headings 

och meshtermer. Under databassökningarna återkom flera artiklar löpande vilket gjorde att 

författarna till föreliggande studie inte utförde flera elektroniska sökningar utan gick vidare 

med att leta efter material manuellt genom att studera artiklars referenslistor.  

Vid elektronisk sökning visade det sig också att flertalet artiklar rörande upplevelser av 

leukemi ofta inriktats på föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med leukemi. Dessutom 

utforskade många studier begreppet livskvalitet i relation till leukemi. Studierna som 

behandlade föräldrarnas perspektiv uteslöts helt och artiklar som utforskade livskvalitet 

inkluderades om de även behandlade strategier för att hantera sjukdomen. Det kan även 

finnas en möjlighet att författarna till föreliggande studie inte funnit alla artiklar knutna till 

copingstrategier hos patienter med leukemi då tillgänglig tid för elektronisk och manuell 

sökning varit begränsad. Detta kan i så fall kanske påverkat resultatet negativt. 

 

Då författarna till föreliggande studie inte fann material enbart kopplat till leukemi 

inkluderades även artiklar som behandlade både leukemi, andra blodmaligniteter samt i 

vissa studier även andra cancerformer, vilket kan tänkas sänka trovärdigheten. Dessutom är 

det svårt att säga men värt att begrunda om resultatet kan ha sett annorlunda ut om samtliga 

artiklar endast haft ett urval bestående av patienter med leukemi. Däremot ansåg sig 

författarna till föreliggande studie identifierat en likriktning avseende använda strategier. 

Detta då författarna till de utvalda studierna själva valt att inte särskilja resultatet utifrån de 

olika typerna av sjukdom. Oavsett sjukdomsform var behandlingarna likvärdiga vilket 

ledde till likvärdiga strategier.  Det bör därför inte ha påverkat föreliggande studies resultat 

negativt.  

 

Resultatdiskussion 

Utifrån de artiklar vilka utgjort underlaget till resultatet i föreliggande studie visade det sig 

att ett cancerbesked alltid utlöste någon form av reaktion. I flera artiklar framkom främst 

reaktioner som författarna till föreliggande studie kunde koppla till Cullbergs (2006) 

beskrivning av den akuta krisen bestående av två faser, chockfasen och reaktionsfasen. 

Patienterna berättade om ett inre kaos av starka känslor (Ersek, 1999: Koeningsmann et al., 

2006; Persson & Hallberg, 2004; Xuereb & Dunlop, 2003), att livet vänts upp och ner, de 

tappade fotfästet (Persson & Hallberg, 2004 ), livet tedde sig overkligt som i en film 

(Koeningsmann et al., 2006), beskedet kom plötsligt och att sjukdomen utgjorde ett hot 

mot hela deras person vilket uttrycktes i patienternas kommentarer om döden (Berterö et 

al., 1997b; Cohen & Lay, 2000; Ersek, 1999; Koeningsmann et al., 2006; Meenaghan & 

Dowling, 2010; Persson et al., 1995; Persson & Hallberg, 2004; Stephens, 2005; Xuereb & 

Dunlop, 2003). 
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För att kunna hantera sin kris använde patienterna med leukemi strategier som hjälpte dem 

att bemästra sin situation. Författarna till föreliggande studie anser utifrån de inkluderade 

artiklarnas resultat att patienter med en förlåtande syn sina begränsningar var de som 

lyckades acceptera och anpassa sig till sin nya livssituation. Dessa patienter tog hjälp av 

strategier baserade på socialt stöd, fokuserade på positiva faktorer och tankar, levde 

intensivt i nuet och var mer lyhörda för sin kropps behov och signaler än tidigare. Utifrån 

resultatet i Perssons et al. (2004) artikel tolkade författarna till föreliggande studie att 

patienter med leukemi inte självklart kommer finna försoning, utan kan uppleva 

svårigheter att tackla konsekvenserna av sjukdomen även i framtiden trots friskförklaring. 

Patienternas utmärkande reaktioner beskrevs i formerna av förlust av kontroll samt 

bitterhet och besvikelse över att inte vara helt återställda (Persson & Hallberg, 2004).  

 

Trots att patienternas copingbeteenden hade gemensamma drag fanns det skillnader och 

variationer i deras beskrivningar av att leva med leukemi (Berterö et al., 1997; Ersek, 

1992; Koeningsmann et al., 2006; Persson et al., 1995; Persson & Hallberg, 2004). 

Patienterna använde sina strategier i försök att skapa ordning och få kontroll över sin 

situation samt för minimering av känslan att de levde i ett kaos (Farsi et al., 2010; 

Koeningsmann et al., 2006; Persson & Hallberg, 2004). De strävade efter att på olika sätt 

förbättra sina förutsättningar för behandlingen (Coolbrandt & Brockopp, 2010; 

Koeningsmann et al., 2006; Mah et al, 2008; Persson & Hallberg, 2004; Xuereb & Dunlop, 

2003). Patienterna låste sig inte vid en strategi utan kunde använda flera och även 

motstridiga strategier exempelvis genom att kämpa aktivt mot och konfrontera sjukdomen 

samtidigt som de kunde acceptera den (Ersek, 1999).  

 

Hoppets betydelse för människor beskrivs av Wiklund (2003) ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv som en drivkraft hos människan, att orka kämpa mot lidandet samt att även 

försonas med densamma.  

 

Wiklund (2003) menar att sjuksköterskans uppgift kan vara att väcka eller stärka patientens 

hopp. Till sin hjälp har sjuksköterskan omvårdnadshandlingar till exempel att lyssna på 

patienten, bygga upp ett förtroende och att hjälpa till att se de möjligheter som finns trots 

att situationen är påfrestande. Omvårdnadshandlingarna kan bekräfta patientens värdighet 

och främjar möjligheten att känna kontroll, hopp, ökad livskvalitet och minskat lidande. 

 

Ovan beskrivna tankar kan kopplas till Carlssons (2007) beskrivningar hur det 

psykosociala stödet utformas för att specifikt passa patienternas omvårdnadsbehov. I den 

psykosociala omvårdnaden ska sjuksköterskan även knyta vården till människorna nära 

patienten. Patienter med leukemi har behov av att själva få psykosocialt stöd inklusive stöd 

till sina anhöriga (McGrath, 1999; Stephens, 2005). Författana till förliggande anser att 

omvårdnad skulle kunna främja eller stödja patienters eget utnyttjande av aktiva 

copingstrategier.  

 

Danhauer, Crawford, Farmer & Avis (2009) fann att aktiva copingstrategier hade samband 

med förbättrad livskvalitet hos unga kvinnor med diagnosen bröstcancer. Utifrån studiens 

resultat noterade forskarna att den copingstrategi som användes mest under hela studiens 

undersökningsperiod var ett medvetet positivt tänkande.  
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Bland patienter med leukemi återfanns positivt tänkande som strategi (Berterö et al., 

1997a; Coolbrandt & Grydnock, 2010; Meenaghan & Dowling, 2010; Saleh & Brockopp, 

2001) för upprätthållandet av hopp. Utifrån artiklarnas fynd framstår känslan av hopp som 

centralt oavsett vilka strategier patienterna med leukemi använder (Berterö et al., 1997a; 

Cohen & Ley, 2000; Coolbrandt & Grydnock, 2010; Ersek, 1992; Farsi et al., 2010; Friis et 

al., 2003; Grulke et al., 2005; Koeningsmann et al., 2006; Mah et al., 2008; Meenaghan & 

Dowling, 2010; Persson & Hallberg, 2004; Saleh & Brockopp, 2001). 

 

Sjukvårdspersonalens arbete hade stor betydelse för hur patienterna med leukemi upplevde 

sin situation, kände hopp, trygghet och tilltro till behandlingen (Coolbrandt & Grydnock, 

2010; Farsi et al., 2010; Koeningsmann et al., 2006; Mah et al., 2008; Meenaghan & 

Dowling, 2010; Saleh & Brockopp, 2001). Uppfattningar och reflektioner kring 

sjukvårdspersonalens betydelse är något som även belyses i artiklar om patienter med 

cancer eller patienter som får palliativ behandling (Carter et al., 2004; Farrell et al., 2005; 

Heaven & Maguire, 1997; Savory & Marco, 2009; Steinhauser et al., 2000). Då leukemi 

beskrivs i termer av blodcancer var det intressant att jämföra med andra patienter som 

insjuknat i cancer eller som var döende. Författarna till föreliggande studie anser att dessa 

patientgrupper kan ha liknande erfarenheter. Palliativa patienter tillfrågades i en studie vad 

de uppskattade hos personalen. I likhet med patienter med leukemi tyckte dessa att 

sjukvårdspersonalens vårdande inställning och tillgänglighet var viktig (Carter et al., 

2004).  

 

Sjuksköterskans ansvar gentemot patienten handlar om att förstå och utforma omvårdnaden 

efter patientens behov. Patientens delaktighet i sin vård och dess önskningar har en central 

roll (Savory & Marco, 2009; Steinhauser et al., 2000). I de studier som nämner 

sjuksköterskornas svårigheter att upptäcka patienternas största besvär handlar det inte om 

ointresse från personalens sida (Farrell et al., 2005; Heaven & Maguire, 1997). I en artikel 

av Wallerstedt & Andershed (2007) kan yrkesstoltheten tydligt ses i sjuksköterskornas 

utsagor. De hade höga ambitioner att respektfullt och holistiskt vårda patienten. De 

upplevde sitt arbete stimulerande och tillfredsställande. Samtidigt kunde sjuksköterskorna 

beskriva arbetet betungade liksom krävande och de kunde uppleva känslor av frustration 

samt otillräcklighet. 

 

Resultatet i stort visade hur personalen roll kunde variera från det rent professionella med 

medicinteknisk behandling, information, beslutsfattande och praktisk omvårdnad 

(Coolbrandt & Grydnock, 2010; Farsi et al., 2010; Mah et al., 2008; Meenaghan & 

Dowling, 2010; Persson et al., 1995; Saleh & Brockopp, 2001) till det mer personliga i 

form av sällskaplighet och stöd på ett mer informellt sätt. Denna variation i personalens 

roll uppfattades av patienterna som något positivt (Meenaghan & Dowling, 2010; Saleh & 

Brockopp, 2001).  

 

Ett av problemen relaterat till kommunikationen mellan patienter med leukemi och 

sjukvårdspersonalen var att patienterna inte alltid berättade om sina svårigheter och att de 

var arga på sig själva på grund av detta (Persson et al., 1995). I en artikel undersökande hur 

patienterna på ett hospice avslöjar sina bekymmer för personalen visade det sig att dessa 

hade en tendens att oftare belysa fysiska besvär. Led patienterna av ångest var det mindre 

troligt att de skulle berätta om vad som oroade dem (Heaven & Maguire, 1997).  
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Det är även de svåra fysiska symtomen hos patienter diagnostiserade med cancer som 

sjuksköterskor lättast identifierade och såg som orsaken till patienternas besvär. Vidare 

hade sjuksköterskorna svårast att upptäcka svårigheter kopplat till patienternas oro för 

framtiden eller psykiska besvär (Farrell et al., 2005).  

 

Deltagarnas positiva svar problematiseras i fyra artiklar (Coolbrandt & Grydnock, 2010; 

Mah et al., 2008; Persson & Hallberg, 2004; Xuereb & Dunlop, 2003). Forskarna till dessa 

studier tar upp faktumet att urvalet bestått av patienter som överlevt vilket möjligen 

medfört att tonen i deras utsagor blivit mer optimistiska. Anledningen till detta tros bottna i 

att patienterna haft tid på sig att reflektera över sin sjukdom. Persson och Hallberg (2004) 

diskuterar att deltagarna i studien möjligen hade styrkan att tala om sina upplevelser medan 

de som avstod kanske var de som mått sämst och som inte ville kännas vid denna period i 

livet. Dessa aspekter kan ha påverkat resultatet i de vetenskapliga studier som använts i 

föreliggande studie.  

 

Studien av Hoff et al. (2007) som studerat patienter med leukemi och samtidigt använt sig 

av en kontrollgrupp bestående av lungcancersjuka patienter visade att strategierna inte 

skiljde sig åt. Därför anser författarna att strategierna som leukemisjuka patienter använder 

kan anses vara möjliga att applicera på andra patientgrupper med livshotande sjukdomar 

och intensiv behandling.    

 

Alla artiklar som inkluderats i föreliggande studie, utom en (Farsi et al. 2010), har sina 

ursprung i industrialiserade länder. Då leukemi är en svår sjukdom med ibland dödlig 

utgång anser författarna till föreliggande studie att känslorna och strategierna är liknande 

oavsett kulturella skillnader. I detta fall visade det sig att samtliga artiklar i stort sett var 

samstämmiga avseende strategier patienter har att tillgå. Däremot vägde stödet i religionen 

som strategi tyngre i Farsi et al. (2010) studie och religion utövades mer av dessa patienter 

i jämförelse med de andra inkluderade artiklarna.  

 

Legalisering av olika preparat gav patienter andra möjligheter att hantera sin sjukdom. 

Patienten i Mah et al. (2008) artikel kan ha använt sig av medicinsk marijuana. Artikeln var 

författad i Kanada där vissa patientgrupper kan få preparatet på recept. Detta gäller bland 

annat de som drabbats av cancer, HIV/ AIDS eller de med smärtsamma och palliativa 

tillstånd (Health Canada, 2008). Värt att notera är att det enbart i tre studier (Grulke et al., 

2005; Mah et al., 2008; Persson & Hallberg, 2004) förekom rökning eller intag av alkohol 

som strategi. Dessa strategier skulle kunna förekomma hos flera patienter. Däremot är detta 

inget som påvisats i de andra inkluderade artiklarnas resultat.  

 

Ett bifynd författarna till föreliggande studie uppmärksammade var studier vilka indikerade 

skillnader i överlevnad vid val av copingstrategi. Människor drabbade av sjukdom agerar 

olika i förhållande till sin situation. Därmed använder de sig av olika strategier vilket har 

påvisats i de inkluderade studierna. Gällande valet av copingstrategi kan detta medföra 

negativa eller positiva utkomster. I studier (Andrykowski, Brady & Henslee-Downey, 

1994; Colón, Callies, Popkin & McGlave, 1991;Tschuschke et al., 2001; Grulke et al., 

2005) framkom skillnader i överlevnad beroende på sättet patienterna hanterat leukemin. 

Studien av Tschuschke et al. (2001) fann en samhörighet mellan kämparanda, distraktion 

och överlevnad. Att distrahera sig mindre från sjukdomen och upprätthålla en kämparanda 

bidrog för patienterna till ökad överlevnad efter en benmärgstransplantation i jämförelse 

med dem som distraherade sig själva i högre grad och som uppvisade mindre kämparanda.  
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Grulke et al. (2005) påvisade i sin studie tre olika copingstrategier vilka hade ett samband 

med längre överlevnad för patienter som genomgick benmärgstransplantation. Strategierna 

bestod av emotionellt stöd från andra människor, acceptans och att ta kontroll över sin 

situation. Även Colón et al. (1991) studie visade på att just socialt stöd var viktigt för 

patienternas chans till överlevnad. 

 

Folkman och Lazarus (1986) anser det nödvändigt för individer drabbade av sjukdom att 

finna sätt för hantering av situationen. De har definierat två huvuddrag av copingstrategier 

i form av aktiv problemfokuserad och passiv emotionsfokuserad. I studierna (Andrykowski 

et al., 1994; Colón et al., 1991; Grulke et al., 2005; Tschuschke et al., 2001) påvisas att 

aktiv coping är att föredra kontra passiv. Därmed anser författarna till föreliggande studie 

att det är det viktigt för sjukvårdpersonal att stötta patienter att bibehålla sina aktiva 

strategier. Samtidigt är det av yttersta vikt att de patienter vilka använder passiva strategier 

ges stöd och möjlighet till aktiva copingstrategier.  

 

Slutsats 

Resultatet visade flera olika copingstrategier patienter drabbade av leukemi använder sig 

av för hanteringen av sjukdomen och behandlingen. Det framkom att dessa strategier även 

användes av patienter med andra blodmaligniteter och cancerformer. Därmed kan 

strategierna anses vara möjliga att applicera på andra patientgrupper med livshotande 

sjukdomar och intensiv behandling. Sju olika kategorier av copingstrategier 

uppmärksammades. De mest framträdande kategorierna visade sig vara en medveten 

positiv grundsyn och information. Vissa studier pekade även på ett samband mellan 

överlevnad och val av copingstrategi. Studierna indikerade att aktiv coping främjade 

överlevnad medan passiv inte gjorde det. Patienterna utnyttjade även sina strategier på 

olika sätt och fokuserade ibland bara på enstaka sådana beroende på var i sjukdomsfasen 

de befann sig och hur mycket energi de hade. Många patienter uppgav att de var nöjda med 

den vård de fått. Det finns däremot indikationer på att kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonal och patienter borde kunna förbättras för att göra vården optimal. 

 

Fortsatta studier 

 

Författarna till föreliggande studie anser att mer forskning inom detta problemområde bör 

utföras. Specifikt just avseende patienter med leukemi då de funna artiklarna även 

undersökte andra blodmaligniteter och andra cancerformer förutom leukemi.  

 

Författarna till föreliggande studie fann även att det inte fanns tillräckligt med aktuell 

forskning kring ämnet utan var tvungna att utöka tidsintervallet för insamlandet av 

materialet till 20 år tillbaka i tiden. Vidare vore det intressant att undersöka varför 

sjuksköterskor har svårt att identifiera vad patienterna uppfattar som besvärligast och hur 

vården i framtiden ska kunna förbättras. 
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ORDLISTA            

 

Adjuvant behandling: Understödjande behandling till redan befintlig behandling 

(Lindskog, 2008). 

  

Allogen stamcellstransplantation: vävnad tas från en individ och ges till en annan 

mottagare (Gahrton & Ringdén, 1997) 

 

Anemi: betyder blodbrist. Kan innebära att det är för få röda blodkroppar eller förlite 

hemoglobin (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Autolog stamcellstransplantation: individen donerar vävnad till sig själv (Gahrton & 

Ringdén, 1997) 

 

Celldifferentiering: skilja ut och räkna antalet blodceller vid leukemi (Lindskog, 2008). 

 

Cytogentetik: ärftlighetsforskning och studiet av hur kormosomer och gener påverkar 

individens utveckling (Lindskog, 2008). 

 

Fagocytera: äta (Lindskog, 2008) 

 

Induktionsbehandling: Induktion betyder igångsättande eller inledning. I detta fall menas 

det inledande behandling (Lindskog, 2008). 

 

Konsolideringsbehandling: konsolidera betyder befästa eller stärka. I detta fall avses att 

stärka effektern av induktionsbehandlingen och förlänga remissonstiden (Lindskog, 2008). 

 

Neutropeni: sjuklig minskning av neutrofila leukocyter vilka har till uppgift att medverka 

vid akuta inflammationer genom att äta (fagocytera) microorganismer. 

 

Philadelphiakromosomen: en förändring av kromoser i som ses i maligna celler vid 

Kronisk Myeloid Leukemi. Delar av kromosom 9 och kromosom 22 har brutits av och bytt 

plats med varandra (translokation) (Lindskog, 2008). 

 

Remission: Tillfällig förbättring i ett sjukdomstillstånd (Lindskog, 2008). 

 

Splenomegali: mjältförstoring (Lindskog, 2008). 

 

Stamcellstransplantation: stamceller överförs från en individ till en annan (Gahrton & 

Ringdén, 1997; Lindskog, 2008). 

 

Trombocytopeni: minskning av trombocyter, blodplättar, vilka har betydelse för blodets 

koagulering (Lindskog, 2008). 
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Tabell 2. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Mede

l 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kval

itet 

Typ 

 

Berterö, C., 

Eriksson, B-

E. & Ek, A-C. 

(1997a). 

Sweden 

 

A substantive theory of 

quality of life of adults 

with chronic leukaemia. 

Att erhålla djupare 

förståelse för hur individer 

med kronisk leukemi ser på 

QoL och ge begreppet 

teoretisk samt empirisk 

innebörd som kan tillämpas 

i omvårdnad. 

Intervjustudie med 

intervjuguide, utifrån 

grounded theory. 

n=15 

(0) 

Huvudkategorin var tillfredställelse med livet  

som kunde benas upp i ytterligare fyra  

kategorier: självkänsla, mellanmänskliga  

relationer, prestationsförmåga och socialförmåga.  

QoL förändrades på grund av sjukdom och coping  

användes för att kunna leva med sjukdomen 

I 

K 

Berterö, C., 

Eriksson, B-

E. & Ek, A-C. 

(1997b). 

Sweden 

 

Explaining different 

profiles in quality of life 

experiences in acute and 

chronic leukemia. 

Förklara och bidra till en 

förståelse hur upplevelsen 

av QoL skiljer sig mellan 

de med akut leukemi och 

kronisk leukemi.  

Kvalitativa intervjuer med 

intervjuguide. 

 

 

n=15 

(0) 

Sjukdomen utgör ett hot mot livet vilket gör att  

patienterna känner osäkerhet inför framtiden.  

Trots detta känner de tillfredställelse med livet  

och uppger att de har en positiv syn  

på livet.  

II 

K 

Cohen, M.Z 

& Ley, C.D. 

(2000). USA 

Bone marrow 

transplantation: the battle 

for hope in the face of 

fear. 

Beskriva patienters 

upplevelse av att genomgå 

en autolog 

benmärgstransplantation.  

Öppna intervjufrågor. 

Hermeneutisk 

fenomenologi vilket 

kombinerar deskriptiv och 

tolkande fenomenologi.  

20 

(0) 

Patienterna upplevde rädsla vilket samtidigt var  

uppbalanserat av hopp för överlevnad. Rädslan för 

döden var ofta relaterat till ovissheten om vad som 

hände efter döden. Rädslan kom även av att 

patienterna inte kände sig tillräckligt förberedda 

emotionellt såväl som fysiskt.   

II 

K 

Coolbrandt, 

A. & 

Grypdonck, 

M.H.F. 

(2010). 

Belgium. 

Keeping courage during 

stem cell transplantation: 

A qualitative research. 

Undersöka hur patienter 

som genomgår 

stamcellstransplantation 

håller modet uppe och hur 

de tar sig igenom den 

krävande behandlingen. 

Kvalitativ studie utifrån 

grounded theory med 

halvstrukturerade 

intervjuer 

n=15 

(0) 

 

Patienterna håller modet upp genom att skapa en  

positiv berättelse (mentalt) som de värnar om.  

De skyddar den mot negativ information eller  

negativa fysiska symptom då den inger dem en  

känsla av hopp om ett lyckligt slut.  

 

I 

K 

Ersek, M. 

(1992). USA. 

The process of 

maintaining hope in 

adults undergoing bone 

marrow transplantation 

for leukemia. 

Utforska processerna kring  

hoppet hos vuxna vilka 

genomgår 

benmärgstransplantation. 

Kvalitativ studie utifrån 

grounded theory 

n= 20 

() 

Det centrala för patienterna var att försöka  

bibehålla hoppet. Detta gjordes genom  

konfrontation av sjukdomen och alla dess aspekter.  

Det andra sättet var försök  

att kontrollera eller begränsa gensvar av terapin  

och sjukdomen. 

 

II 

K 
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Farsi, Z., 

Nayeri, N.D. 

& 

Negarandeh, 

R. (2010). 

Iran 

 

 

Coping strategies of 

adults with leukemia 

undergoing 

hematopoietic stem cell 

transplantation in Iran: a 

qualitative study. 

Utforska copingstrategier 

som patienter med akut 

leukemi använder sig av 

när de genomgår 

hematopoetisk 

stamcellstransplantation. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n=10 

(0) 

Åtta teman identifierades och 13 underteman som  

beskrev patienternas copingstrategier.  

Huvudteman var: tillskrivning, förnekelse och  

undvikande, koppling till gudomligt ändamål,  

organisera behandling, söka efter socialt stöd,  

modifiering, reflektion samt tålamod och  

resignation.   

I 

K 

Friis, L.S., 

Elverdam, B. 

& Schmidt,  

K.G. (2003). 

Denmark. 

The patient´s 

perspective: A qualitative 

study of AML patients´ 

need for information and 

their information-seeking 

behaviour. 

Syftet var att beskriva 

behovet av information 

utifrån patientperspektiv 

och deras 

informationssökande 

beteende. 

Kvalitativ metod baserad 

på etnografiska intervjuer. 

(21) 

(2) 

 

Många – speciellt äldre -  ville inte ha av  

detaljerad information kring sin sjukdom.  

Intresset låg mer på information kring hur  

sjukdomen konkret påverkade vardagen.  

Undvikandet av information, gällande själva  

prognosen, var en strategi för att upprätthålla  

hopp. Det fanns en diskrepans mellan behovet av  

information och deras faktiska sökning efter  

information. Patienterna sökte inte medicinsk  

information själva trots att känslan av ”borde”  

fanns där. 

I 

K 

Grulke N., 

Bailer H., 

Hertenstein 

B., Kächele 

H., Arnold R., 

Tschuschke V. 

& Heimpel H. 

(2005). 

Germany. 

 

Coping and survival in 

patients with leukemia 

undergoing allogeneic 

bone marrow 

transplantation: long -

term follow-up of a 

prospective study. 

Undersöka sambandet 

mellan coping och 

överlevnad hos patienter 

vilka genomgår en 

benmärgstransplantation. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

72 

(7) 

 

 

Copingstrategierna emotionellt stöd, acceptans  

och att ta kontroll visade sig vara associerade  

med längre överlevnad. Kompensation som  

strategi var däremot associerade med kortare  

överlevnadstid. 

I 

P 

Hoff, L., 

Tidefelt, U., 

Thaning, L. & 

Hermerén, G. 

(2007). 

Sweden. 

 

 

 

 

In the shadow of bad 

news: views of patients 

with acute leukemia, 

myeloma or lungcancer 

about information, from 

diagnosis to cure to 

death. 

Studera hur patienter med 

hematologiska maligniteter 

eller lungcancer förhåller 

sig till den medicinska 

information som de 

erhåller genom hela 

sjukdomsprocessen. 

En kvalitativ intervjustudie 

med hermeneutisk ansats 

12 

(5) 

Fyra copingstrategier upptäcktes: Beroende av  

information och accepterande, beroende av  

informationen förnekande, medicinsk 

 informerad och accepterande samt  

medicinskt informerad men förnekande. 

I 

K 
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IV 

 

Koenigsmann, 

M., Koehler, 

K., Regner, 

A., Franke, A. 

& Frommer, 

J. (2006). 

Germany. 

Facing mortality: A 

qualitative in-depth 

interview study on illness 

perception, lay theories 

and coping strategies of 

adult patients with acute 

leukemia 1 week after 

diagnosis. 

Fenomenologiskt beskriva 

och utveckla induktiv 

förståelse inför den  

existentiella kris patienter 

med leukemi befinner sig i 

en vecka efter 

diagnosbeskedet.  

Kvalitativ djupintervju 

med halvstrukturerade 

intervjuer. 

n=12 

(0) 

Yngre patienter kände överväldigande känslor  

av hot i kontrast mot äldre som istället  

rationaliserade. Patienterna uttryckte känslor av  

maktlöshet och hanterade detta genom att  

försöka upprätthålla ett normalt liv, anpassa sig till  

situationen och kämpa mot sjukdomen. En viktig 

copingstrategi var tillit till sjukvårdspersonal och  

behandling. 

I 

K 

Mah, K., 

Khoraych, 

M., lipton, 

J.H., Messner, 

H.A., 

Khoraych, G., 

Krawiec, K., 

Lefebvre, F. 

& Devins, .M. 

(2008). 

Canada. 

Do allogeneic bone 

marrow transplant 

candidates match coping 

controllability of pre-

treatment stressors? 

Att undersöka vilka  

copingstrategier 

patienterna använde för att 

hantera specifika stressorer. 

Kvalitativa intervjuer med 

fokus på 

patientbeskrivningar 

utifrån uppsatta teman. 

17 

(0) 

Patienter använde oftast emotionellt fokuserad  

coping för bemästrandet av svårhanterliga  

stressorer. Problemfokuserad coping förekom också liksom en 

kombination av dessa två. 

I 

K 

McGrath, P. 

(1999). 

Australia. 

Findings from an 

educational support 

course for patients with 

leukemia. 

 

Undersöka patienters 

upplevelser av att delta i en 

utbildningskurs om 

leukemi 

Frågeformulär, utvecklat av 

författaren till studien, för 

deltagares 

självrapportering 

46 

(0) 

Majoriteten av deltagarna var ute efter information 

 och anmälde sig därför till kursen. Deltagarna 

fann att kursen var hjälpsam för dem själva och 

deras anhöriga. 

 

II 

K 

Meenaghan, 

T. & 

Dowling, M. 

(2010). 

Ireland. 

Treatment for acute 

leukaemia: elderly 

patients´ lived 

experiences.  

Utforska äldre människors, 

diagnostiserade med akut 

leukemi, erfarenheter när 

de genomgår 

cytostatikabehandling. 

Fenomenologisk metod 

med tolkande ansats. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

 

n=7 

(0) 

 

Tre huvudteman framträdde ur tolkningen från  

patienternas berättelser: känslor vid diagnosen,  

behovet av stöd från anhöriga, vänner och  

sjukvårdspersonal samt vikten av att kunna lita på  

att erhållen information var sann och korrekt. 

I 

K 

Persson, L., 

Hallberg I.R. 

& Ohlsson, O. 

(1995). 

Sweden. 

Acute leukemia and 

malignant lymphoma 

patients experience of 

disease, treatment and 

nursing care during the 

active treatment phase: 

an explorative study. 

Syftet med studien var att 

undersöka patienternas 

psykiska som såväl fysiska 

upplevelser av problem vid 

sjukdom och behandling. 

Hur de hanterade dessa 

problem samt åsikter de 

hade kring omvårdnaden 

som tillhandahölls. 

Intervjuguide med öppna 

frågor. 

5 

(0) 

Patienterna kände ett hot mot sina liv, tappade  

kontrollen och var tvungna att leva med osäkerhet  

gällande deras sjukdom och behandling. De hade  

problem med bland annat fatigue, diarré,  

kräkningar och illamående. Patinterna ansåg inte  

dessa problem var viktiga utan fokuserade på  

stödet från familjen, få kontroll över situationen och inhämta 

kunskap kring sjukdomen. Det fanns motsägelser i  

vad patienterna ansåg om omvårdnaden de erhöll exempelvis 

att informationen de fick var bra men svår att förstå. 

I 

K 
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V 

 

Persson, L., 

Hallberg, I.R 

& Ohlsoon, 

O. (1997). 

Sweden. 

 

 

 

 

Survivors of acute 

leukaemia and highly 

malignant lymphoma: 

retrospective views of 

daily life problems 

during treatment and 

when in remission. 

Undersöka retrospektivt 

upplevelsen av 

behandlingen och 

omvårdnaden patienterna 

med akut leukemi och 

malignt lymfom erhöll vid 

remission och hur 

sjukdomen och 

behandlingen har påverkat 

deras nuvarande liv.   

Frågeformulär vilket 

härrörde från en annan 

tidigare intervjustudie av 

kvalitativ design. 

54 

(11) 

 

 

Förlust av energi och nutritionsrelaterade problem  

var mest besvärande vid själva behandlingen.  

Patienter med leukemi hade mer besvär än de  

med malignt lymfom och dessa ansåg även att  

vården var sämre. Mindre psykisk och sexuell  

energi kvarstod vid remission. Familjebanden hade förstärkts 

medan arbete och ekonomi påverkades negativt. 

I 

R 

Persson, L. &  

Hallberg, I.R. 

(2004) 

 

 

 

 

Lived experience of 

survivors of leukemia or 

malignant lymphoma. 

Att blotta betydelsen av 

erfarenheter av att insjukna 

med akut leukemi/lymfom. 

Från diagnos till tillvaron 

efter behandlingen.  

Intervjuer utan bestämda 

frågor för att få en 

berättande struktur på 

patienternas utsagor. 

n=18 

(0) 

Av analysen framkom det tre teman: I. Tron på  

livet, kämpade för det och blev starkare. II.  

Livet gick vidare, anpassade sig och fann en  

balans i det nya livet. III. Livet var över,  

kände sig utan kontroll 

och förlorade tron på livet. 

II 

K 

Saleh, U.S. & 

Brockopp, 

D.Y. (2001). 

USA. 

 

 

 

Hope among patients 

with cancer hospitalized 

for bone marrow 

transplantation. 

Erhålla en vidare förståelse 

av begreppet hopp och dess 

samband med patienter 

inskrivnapå sjukhus för 

benmärgstransplantation.. 

Fenomenologisk studie 

med semistrukturerade 

intervjuer, där flertalet 

patienter hade 

diagnostiserats med 

lymfom och leukemi 

intervjuades. 

n=9 

(0) 

Studien visar att hopp är ett multidimensionellt  

begrepp. Sex stora teman identifierades:  

känslan av att vara förbunden med gud,  

bekräftande  

relationer, förbli positiv, förväntad överlevnad,  

leva i nuet och främja pågående prestationer. 

I 

K 

Somerfield, 

M.R., 

Curbow, B., 

Wingard, J.R., 

Baker, F. & 

Fogarty, L.A. 

(1995). USA. 

 

 

Coping with the physical 

and psychosocial 

sequelae of BMI among 

long-term survivors. 

Undersöka coping 

processer och vanliga 

problem hos de 

långtidsöverlevande vilka 

genomgått 

benmärgstransplantation. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

med frågeformulär.  

n=156 

(35) 

Valet till coping var relaterat till den typ av 

problem som patienten stod inför. Problemen 

kunde delas in i tre kategorier, fysiska, existentiella 

och arbete samt pengar. Valet av coping var 

relaterat till den typ av problem som patienten stod  

inför.  

 

I 

P 

Stephens, M. 

(2005). 

Australia. 

The lived experience 

post-autologous 

haematopoietic stem cell 

transplant: a 

phenomenological study. 

Erhålla viss förståelse av 

patienternas upplevelser 

vilka genomgått allogen 

benmärgstransplantation. 

Fenomenologisk metodik 

med Giorgi´s analysmetod. 

n=5 

(0) 

Nio teman uppdagades och inkluderade bland  

annat psykologisk bekostnad, fysisk och psykisk  

anpassning, omprioritering och en känsla av 

 isolering. Själva behandlingen pågick en viss  

period men lämnade spår på patienternas liv för en  

obestämd tidsperiod.  

II 

K 
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VI 

 

Tschuschke, 

V., 

Hertenstein, 

B., Arnold, 

Renate., 

Bunjes, D., 

Denzinger, R. 

& Kaechele, 

H. (2001). 

Germany. 

Associations between 

coping and survival time 

of adult leukemia 

patients receiving 

allogenic BMI: Results 

of a prospective study. 

Undersöka sambandet 

mellan copingstrategier 

och överlevnad på patienter 

vilka genomgår 

benmärgstransplantation. 

 

Prospektiv studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n=52 

        (0) 

 

Strategierna distraktion och kämparanda hade  

samband med längre överlevnad.  

 

 

 

I 

P 

Xuereb, M. C. 

& Dunlop, R. 

(2003). 

Australia. 

 

 

 

The experiance of 

leukaemia and bone 

marrow transplant: 

Searching for meaning 

and agency 

Att genomföra systematisk 

undersökning av enskilda 

individers egna 

beskrivningar av sina 

erfarenheter av diagnos, 

behandling och överlevnad 

utifrån deras 

livssammanhang och 

värderingar. 

Kvalitativ studie med 

öppna frågor utifrån en 

fenomenologisk föresats. 

n=10 

(0) 

Två teman framträdde av de intervjuades  

beskrivningar: den ena var vilken mening  

sjukdomen  

hade för deltagarna och hur deras liv påverkades  

fysiskt och psykiskt. Det andra var hur de  

handlade för att återfå kontrollen över både hälsan  

och viktiga saker i livet. 

I 

K 

Matris för redovisning, sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R),  

Kvalitativ studie (K).  

Hög = I Medel II Låg = III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


