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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Allogen stamcellstransplantation (SCT) är en behandling med botande potential vid olika 

typer av hematologiska och icke-hematologiska sjukdomar. År 2009 genomfördes det 225 

stycken allogena stamcellstransplantationer i Sverige. Det är en krävande behandling som 

medför många fysiska och psykiska svårigheter och en risk att drabbas av livshotande 

komplikationer. Kännedom om upplevelserna kan hjälpa vårdpersonal att tillgodose 

patienternas omvårdnadsbehov och ge bästa möjliga stöd och bemötande under 

behandlingen. 

  

Syfte 

 

Syftet var att belysa patienters upplevelse av att genomgå allogen stamcellstransplantation. 

 

Metod 

 
Som metod valdes en litteraturstudie. Databassökning genomfördes i PubMed och Cinahl 

vilket ledde till inkluderandet av16 stycken artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades och 

sammanställdes i en matris för att därefter presenteras i resultatet.  

 

Resultat 

 

Resultatet presenterades efter fem olika teman: upplevelser av fysiska symtom, upplevelser 

av stress och oro, upplevelser av rädsla och hopp, stamcellstransplantationens påverkan på 

livskvalitèn samt patienternas hantering av stamcellstransplantationen. Patienterna 

upplevde flest symtom och sämst funktion en månad efter SCT, därefter minskade 

symtomen medan den fysiska funktionen ökade. Rädsla för döden och behandlingsresultat 

var mentala svårigheter patienterna tvingades möta. Patienterna använde sig av olika 

copingstrategier under behandlingens gång för att hantera de svårigheter den medförde. 

 

Slutsats 

 

Upplevelsen av att genomgå allogen stamcellstransplantation kan vara flerdimensionell. 

Samtidigt som patienten upplevde flertalet fysiska och psykiska svårigheter fann 

patienterna hopp i behandlingen och såg den som deras sista chans till tillfrisknande. 

Fatigue, gastrointestinala symtom och sömnstörningar var vanliga fysiska upplevelser 

medans oro och rädsla för döden var psykiska svårigheter patienterna tvingades möta.   

 

Nyckelord 

 

Allogen stamcellstransplantation, upplevelser, symtom, livskvalité, coping.  
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BAKGRUND 

 

Stamcellstransplantation (SCT) är en behandling med botande potential vid olika typer av 

maligna och icke-maligna hematologiska sjukdomar (Brown, 2010). Över 60 000 

stamcellstransplantationer genomfördes i världen år 2011. I Europa var motsvarande siffra 

35 000. De senaste tio åren har antalet utförda SCT ökat i Europa med 50 procent 

(Gratwohl, Baldomero & Passweg, 2013). 

 

Stamcellstransplantation 
 

Stamcellstransplantation innebär tillförsel av stamceller till en person med målet att 

de ska utvecklas till nya celler och återupprätta funktionen i benmärgen (Finne-Grönn & 

Wiig-Dagestad, 2011). Stamcellerna finns framförallt i benmärgen där de ger upphov till 

cirka 300 miljarder vita och röda blodkroppar dagligen, de cirkulerar även i blodbanan. 

Stamceller har förmågan att dela sig och ge upphov till alla olika celltyper som finns i 

blodet, det vill säga erytrocyter, trombocyter och leukocyter (Gahrton & Juliusson, 2012). 

 

Stamceller kan skördas från donatorns benmärg eller från donatorns perifera blod. 

Stamceller tas numera främst från perifert blod eftersom dessa har visat sig börja producera 

nya blodceller snabbare än celler från benmärgen. Benmärgstransplantation är även 

betydligt besvärligare för donatorn och kräver narkos (Kasberg, Brister & Barnard, 2011). 

Man kan även samla stamceller från navelsträngsblod. Skörden blir dock ofta liten i 

samband med detta och räcker därför inte till en vuxen patient men stamceller från två 

navelsträngsdonatorer kan i vissa fall kombineras (Svahn, Ringdèn, Ljungman & 

Winiarski, u.å.). 

 

Det finns tre olika typer av stamcellstransplantation- syngen, autolog och allogen.  

 

Syngen SCT innebär att patienten erhåller stamceller från en genotypisk identisk 

enäggstvilling men eftersom de flesta saknar tvilling är detta en ovanlig  

transplantationsform (Kasberg, et al., 2011).  

 

Autolog SCT innebär att man skördar stamceller från patientens perifera blod före denne 

genomgår behandling med höga doser cytostatika som har till syfte att ta död på alla 

tumörceller och minska sjukdomsåterfall. Efter cytostatikabehandlingen återförs sedan 

stamcellerna till patienten för att återigen bygga upp benmärgen (Kasberg, et al., 2011). Av 

alla utförda SCT i Europa 2013 var 60 procent autologa (Gratwohl et al., 2013).  

 

Vid allogen SCT tillförs stamceller från en donator till en person som inte är genotypisk 

identisk. Innan en allogen SCT genomförs måste donatorns och mottagarens vävnadstyper 

genomgå en förenlighetsprövning, även kallat humant-leukocytantigen (HLA)- typning, 

för att undvika immunologiska reaktioner. De donerade stamcellerna kan antingen 

härstamma från ett HLA- identiskt syskon eller från en annan donator med matchande 

HLA-antigen (Gahrton & Juliusson, 2012). En persons HLA-typ ärvs från båda föräldrarna 

och det är en fjärdedels chans att helsyskon har matchande HLA-typ (Kasberg et al., 2011). 

Om man inte hittar någon passande besläktad donator kan man hitta obesläktade donatorer 

via Tobiasregistret som är Sveriges nationella donatorsregister där det finns cirka 40 000 
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registrerade givare eller i något internationellt register där det för närvarande finns cirka 15 

miljoner donatorer registrerade (Gahrton & Juliusson, 2012). 

 

År 2008 var akut myeloisk leukemi (AML) samt akut lymfatisk leukemi (ALL) de 

vanligaste indikationerna för allogen SCT (Kasberg et al., 2011). Andra indikationer för 

allogen SCT är aplastisk anemi som var en av de första sjukdomarna att botas av allogen 

SCT, kronisk myeloisk leukemi, kronisk lymfatisk leukemi samt andra hematologiska 

maligniteter. Andra indikationer är sjukdomar med svåra metabola defekter och svåra 

immunbristsjukdomar (Gahrton & Juliusson, 2012). De senaste decennierna har 

indikationerna för allogen SCT ökat markant bland annat beroende på förbättringar vad 

gäller konditionering, stödjande omvårdnad, HLA- typning och bättre hantering av 

komplikationer som kan uppstå i samband med behandlingen (Gyurkocza, Rezvani & 

Storb, 2010). I Sverige utförs årligen cirka 150 stycken allogena SCT av vuxna och cirka 

50 stycken av barn. År 2009 var det exakta antalet 225 stycken (Socialstyrelsen, 2010).  

Behandlingsförlopp 

 

Allogen SCT kan indelas i tre olika faser, förutredning, transplantation och efterbehandling 

(Svahn et al., u.å.). 

Förutredningar 

 

Innan man påbörjar transplantationen ska patienten genomgå en rad olika undersökningar 

med fokus på lung- hjärt- och njurfunktion. Även tandläkarundersökning ska genomföras 

så man inte missar några möjliga infektionskällor. Ålder, allmäntillstånd och andra 

sjukdomar är också viktiga att ta med i förundersökningen. Det ultimata är om patienten är 

i god fysisk form före behandlingen eftersom sjukdomar som hjärtsvikt, diabetes, 

hypertoni och kronisk obstruktiv lungsjukdom kan förvärras under transplantationen 

(Kasberg et al., 2011).  

 

Vid exempelvis tillstånden ALL och AML måste man ta hänsyn till faktorer såsom vilket 

behandlingsresultat man kan förvänta sig utan transplantation, sjukdomsprognos, 

patientens psykiska och fysiska status, HLA- kompatibilitet, blodgrupp, ålder och kön. 

Man bör även beakta i vilken fas sjukdomen befinner sig i då transplantationen helst ska 

genomföras i första remission, vilket innebär att patienten befinner sig i ett symtomfritt 

tillstånd. Detta eftersom risken för återfall då är minst (Gahrton & Juliusson, 2012).  

 

Transplantationsfasen 

 

Själva transplantationsfasen varar i fyra till sex veckor och patienten kan då antingen vara 

inneliggande på sjukhus eller i vissa fall vara i hemmet (Svahn et al., u.å.; Svahn et al., 

2002).  

 

Transplantationsfasen börjar med att patienten genomgår en förbehandling, kallad 

konditionering, som inleds ungefär en vecka före själva transplantationen (Finne-Grönn & 

Wiig-Dagestad, 2011). Konditionering styrs av grundsjukdomen och dess mening är att 

förbereda patienten för transplantationen (Gahrton & Juliusson, 2012). 

 

Man skiljer mellan intensiv myeloblativ konditionering (MAC) och reducerad intensiv 

konditionering (RIC). Vid MAC erhåller patienten en hög dos cytostatika och/eller 
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helkroppsbestrålning med syfte att utrota sjukdomen och dämpa immunförsvaret för att 

förebygga avstötning av de transplanterade cellerna (Saria & Gosselin-Acomb, 2007). De 

transplanterade cellerna ombesörjer sedan återuppbyggnaden av immunförsvaret och kan 

även bidra till behandlingseffekten genom att bekämpa kvarvarande sjuka celler vilket 

kallas för graft-versus-leukemia effekten (Shelburne & Bevans, 2009). Patienten erhåller 

även immunsuppressiva läkemedel som profylax för att förhindra avstötning av 

transplantatet (Finne-Grönn & Wiig-Dagestad, 2011). 

 

Vid RIC erhåller patienten en mildare konditionering som fortfarande möjliggör 

uppbyggnad av immunförsvaret men som kan vara otillräcklig vad gäller att utrota 

sjukdomen (Saria & Gosselin-Acomb, 2007). När exempelvis hög ålder står i vägen för 

myeloblativ behandling eller när man har en stabil sjukdomsbild eller flera underliggande 

sjukdomar kan RIC användas. Med hjälp av RIC kan även äldre personer genomgå SCT då 

det kan utföras på patienter upp till slutet av 70-års åldern medans MAC kan ges till 

patienter under 55 år (Kasberg et al., 2011).  

Till följd av reduceringen av immunförsvaret blir patienten infektionskänslig och vårdas 

därför isolerad under delar av sjukhusvistelsen för att förebygga infektioner (Svahn et al., 

2002). Under skyddsisoleringen vårdas patienten i ett övertrycksventilerat rum med särskilt 

filtrerad ren luft för att förhindra att sjukhusluft kommer in i rummet med smitta. Tiden för 

isoleringen samt vilka skyddsrutiner som ska användas styrs av patientens blodvärde 

(Schlesinger, 2009).  

Efter konditioneringen tillförs stamcellerna till patienten i form av en vanlig 

blodtransfusion genom en central venkateter. I samband med detta kan patienten uppleva 

symtom liknande vid en vanlig blodtransfusion som illamående, kräkningar och feber 

(Kasberg et al., 2011). Det kan ta 14 till 25 dagar för transplantatet att börja producera nya 

blodkroppar beroende på varifrån stamcellerna har skördats (Brown, 2010). 

 

Efterbehandling 

 

Efterbehandlingen varar i två till fyra månader i form av öppenvård och då görs återbesök 

på sjukhuset för provtagning två gånger i veckan samt läkarbesök en gång i veckan eller 

mer. I vissa fall blir patienterna inlagda på sjukhus igen för fortsatta kontroller på grund av 

komplikationer. I tre till sex månader efter utskrivningen bör patienten även följa vissa 

förhållningsregler som exempelvis att ha noggrann handhygien, undvika sjuka människor, 

undvika bassängbad, inte gräva i jord eller ha blommor med jord i sovrummet samt att 

använda munskydd i folksamlingar (Svahn et al., u.å.).  

 

I samband med utskrivning har patienten ett stort informationsbehov bland annat vad gäller 

symtom och när de kan behöva kontakta sjukvården. Enligt Grant, Cooke, Bhatia och 

Forman (2005) ska undervisning i samband med utskrivning inkludera hur patienten 

handskas med specifika symtom och vilka symtom man ska vara uppmärksam på samt 

psykiska problem och utmaningar som kan förekomma. Undervisningen kan påverka 

antalet återbesök och längden för sjukhusvistelse i samband med dessa. Vid tiden för 

utskrivning är patienten och dennes familj också extra sårbara och kan uppleva ökad oro, 

depression och stress. Informationen kan även minska dessa symtom. 
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Komplikationer i samband med allogen SCT 

 

Eftersom antalet transplantationer och indikationerna för SCT ökar inom onkologin är det 

viktigt för sjuksköterskan att ha förståelse om komplikationerna i samband med SCT. 

Detta för att komplikationer som inte uppmärksammas och behandlas i tid kan leda till 

ökad morbiditet och mortalitet. Patienter som genomgår SCT är under stor risk att drabbas 

av livshotande komplikationer och faktorer som kan öka risken för detta är njursvikt och 

andra organsjukdomar, hög ålder, övervikt och typ av donator (Rimkus, 2009). 

Infektioner 

 

Neutropeni, som innebär brist på neutrofila granulocyter, som uppstår till följd av 

konditioneringen kan ofta orsaka infektioner som kan få dödlig utgång efter allogen SCT 

(Saria & Gosselin-Acomb, 2006). Både bakteriella, virala-, svamp- och parasitiska 

infektioner kan drabba patienten (Kasberg et al., 2011). Virusinfektioner som kan 

uppkomma till följd av transplantationen är främst cytomegalovirus, herpes simplex-, 

varicella zoster- och Epstein-Barr virus (Saria & Gosselin-Acomb, 2006).  

Enligt Bellm, Epstein, Rose-Ped, Martin och Fuchs (2000) är oral mucositis som orsakar 

sår i munnen en besvärande komplikation till SCT som kan medföra mycket lidande för 

patienten och göra det svårt att äta, svälja och dricka. Oral mucositis kan därför även vara 

en orsak till att patienter erhåller parenteral nutrition under behandlingen (Skop-

Lewandowska, Kolarzyk & Skotnicki, 2011).  

Graft-versus-host-disease 

 

En vanlig och allvarlig komplikation till allogen SCT är graft-versus-host-disease (GVHD) 

som innebär att transplantatet reagerar på och börjar angripa mottagarens celler. Det kan 

indelas i akut GVHD som uppkommer inom 100 dagar eller kronisk GVHD som ofta 

uppkommer efter 100 dagar. Akut GVHD drabbar främst hud, lever och gastrointestinala 

områden. Vanligast är att huden påverkas och att patienten utvecklar erytem på handflator 

och fotsulor som i vissa fall kan sprida sig till lemmar och bål. Gastrointestinala symtom är 

främst diarré men även symtom som illamående och kräkningar kan förekomma och leda 

till anorexia, malabsorption och viktförlust. I extrema fall kan även tillfälliga blödningar, 

smärtsamma kramper och paralytisk ileus tillstöta. Tillståndet GVHD är förknippat med 

ökad mortalitet och morbiditet och kan ha negativ inverkan på patientens livskvalité 

(Woodward, 2012). Akut GVHD beräknas uppkomma hos 9 till 50 procent av alla som 

erhållit stamceller från ett HLA- identiskt syskon, incidensen är högre bland dem som inte 

har en besläktad donator. GVHD beräknas även orsaka 15 till 40 procent av alla dödsfall 

till följd av allogen SCT (Kasberg et al., 2011).  

Övriga komplikationer 

 

Konditioneringen som patienten genomgår kan resultera i sterilitet men fertiliteten kan 

dock bevaras med reducerad konditionering (Gahrton & Juliusson, 2012). Även den 

sexuella funktionen påverkas efter en SCT och sexuell dysfunktion har identifierats som ett 

av det mest rådande problemet på lång sikt efter behandlingen (Yi & Syrjala, 2009). 
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Prognos 

 

Behandlingsresultatet vid allogen SCT skiljer sig åt beroende på grundsjukdomens 

svårighetsgrad samt hur väl mottagarens och donatorns HLA-antigen matchar varandra 

(Socialstyrelsen, 2010). Vid behandling med allogen SCT vid icke-maligna sjukdomar ses 

överlag goda transplantationsresultat och långtidsöverlevnaden beräknas till cirka 90 

procent (Gahrton & Juliusson, 2012). 

 

Överlevnaden vad gäller SCT har förbättrats de senaste åren och anledningar till detta kan 

vara förbättrad konditionering, förbättrad behandling av infektioner och GVHD, förbättrad 

omvårdnad och en ökad kunskap och skicklighet hos personalen (Remberger et al., 2011). 

 

Sjuksköterskans roll i samband med allogen SCT 

 
Under sjukhusperioden är det sjuksköterskans uppgift att ge stöd till patienten och att 

förutse möjliga komplikationer och mildra symtom som följer med dessa. Beroende på 

vilka symtom patienten upplever kan denne vara i behov av olika omvårdnadshandlingar,  

exempelvis munvård, smärtlindring samt vätske- och näringstillförsel genom parenteral 

nutrition. I sjuksköterskans roll ingår även att ge information till patienten om behandling 

och biverkningar samt vad patienten själv kan göra för att förebygga dessa (Gahrton & 

Juliusson, 2012).   

 

Då allogen SCT är en oerhört krävande behandling att genomgå är det viktigt att ta hänsyn 

till såväl fysiska som psykiska, sociala och emotionella bieffekter som kan uppstå (Finne-

Grönn & Wiig-Dagestad, 2011). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska finns beskrivet att ”sjuksköterskan ska tillgodose patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga”. I 

kompetensbeskrivningen står också att sjuksköterskan har ansvar för att undervisa och 

stödja både patient och anhöriga (Socialstyrelsen, 2005). En bra kommunikation med 

patienten och dennes anhöriga är betydelsefullt och kan minska oro och öka känslan av 

kontroll genom behandlingen (Kasberg et al., 2011).  

  

Psykiska och sociala frågor kan många gånger vara mer utmanande för vårdpersonalen än 

de medicinska. Transplantationsupplevelsen kan upplevas psykiskt förödande för patienten 

och vårdpersonal kan glömma eller felbedöma vilket trauma patienten kan genomgå 

(Cooke, Gemmil, Kravits och Grant, 2009). Viktigt är att man gör patienten delaktig i 

beslut som fattas vad gäller omvårdnad och behandling så att självkänslan och integriteten 

bevaras. Sjuksköterskan ska även försöka ingjuta hopp i patienten så att denne kan 

mobilisera all den kraft och styrka som behövs för att klara behandlingen på ett bra sätt 

(Finne-Grönn & Wiig-Dagestad, 2011).  

Hälsorelaterad livskvalitet vid allogen SCT 

 

Hälsorelaterad livskvalité är enligt Pidala, Ansetti och Jim (2009) en viktig angelägenhet 

vid omvårdnad av patienter som genomgår SCT. De menar att kunskap om hur 

transplantationen påverkar livskvalitén och hur den värderas av patienter under en SCT är 

viktig i omvårdnadsarbetet. Livskvalité är en personlig upplevelse och ett dynamiskt, 

flerdimensionellt begrepp som ofta mäts genom självrapporteringar. Den påverkas och 
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omfattas av individens fysiska såväl som psykiska, emotionella och sociala funktion 

(Pidala et al., 2009).   

 

Mätinstrument avsedda att mäta livskvalité vid SCT behandlar ofta frågor som hur 

funktionen påverkas av fatigue, smärta, illamående och andra olika biverkningar i samband 

med transplantationen (Liptrott, 2007). Under en SCT kan patienten uppleva flera 

biverkningar och komplikationer med negativ inverka på livskvalitén (Pidala et al., 2009). 

Symtom kan sägas vara en beskrivning av hur patienten känner sig medan livskvalitén 

beskriver patientens funktion. Eftersom symtom och patientens upplevelse av dessa 

påverkar funktionen bedöms de ofta som en del av livskvalitén (Liptrott 2007).  

Patientens upplevelser i samband med allogen SCT 

 

Problem som patienten upplever är delvis relaterade till cytostatikans bieffekter där 

symtom som illamående, aptitlöshet, fatigue och försämrad känsla av välmående 

förekommer (Kurt & Unsar, 2011). Muntorrhet och sväljsvårigheter är andra besvärande 

biverkningar som är kopplade till cytostatikabehandlingen (Finne-Grönn & Wiig-

Dagestad, 2011). 

 

Behandlingen innebär en stor psykisk påfrestning för patienten, beroende på osäkerhet och 

rädsla vad gäller behandlingsresultatet och de förväntade svårigheterna i samband med 

transplantationen. Behandlingen håller även patienten borta från sitt hem, familj, arbete 

och dagliga aktiviteter (dos Santos, Sawada, & dos Santos, 2011). Undran och oro över 

familjen kan bekymra patienten (Brown, 2010) och många kan uppleva hemlängtan och 

exempelvis uppleva oro över husdjur och vem som ska ta hand om dem när de befinner sig 

på sjukhus (Cooke, Grant och Gemmill, 2012). Även skyddsisoleringen kan upplevas 

psykiskt krävande och den långa tiden av isolering kan leda till oro, rädsla för framtiden, 

och undran för när transplantatet ska börja producera nya blodceller (Brown, 2010). 

Coping- patienters hantering av upplevelser 

 

Coping kan definieras som de tankar och strategier personer använder sig av för att hantera 

de interna och externa faktorer som följer med en stressfylld händelse. Copingstrategier 

kan grovt indelas i problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping. 

Problemfokuserad coping innebär att patienten försöker hantera situationen som orsakar 

svårigheter. Emotionsfokuserad coping innebär att man försöker förbättra de negativa 

känslorna som associeras med problemet, exempelvis genom att distrahera 

uppmärksamheten från problemet eller genom att söka stöd från anhöriga. En undvikande 

copingstrategi kan ses som en form av emotionsfokuserad coping och innebär kortfattat att 

patienten undviker att tänka på problemet (Folkman & Moskowitz, 2004).  

 

En undvikande copingstrategi verkar kunna relateras till mer psykologiska problem 

medans en problemfokuserad copingstrategi kan relateras till en lägre grad av oro och 

nedstämdhet (Hellbom, 2007). Schoulte, Lohnberg, Tallman och Altmeier (2011) menar 

att sjuksköterskans medvetenhet om patienters copingstrategi före SCT kan hjälpa 

patienten att förstå hur deras coping kan ha betydelse för upplevelse och välmående. 
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Problemformulering 

 

Allogen SCT är en krävande behandling att genomgå med flertalet kraftiga fysiska 

biverkningar. Patienten löper även risk att drabbas av livshotande komplikationer och kan 

därför även uppleva oro och rädsla över behandlingsresultatet (Pidala et al., 2009). I 

sjuksköterskans yrkesuppgift ingår det att lindra symtom, minska lidande och att ge 

emotionellt stöd till patienten under behandlingen (Finne-Grönn & Wiig-Dagestad, 2011). 

För att sjuksköterskan ska kunna utföra dessa uppgifter på bästa sätt är det av stor vikt att 

känna till hur patienten upplever behandlingen och hur denne påverkas fysiskt, psykiskt, 

emotionellt och socialt så patientens omvårdnadsbehov kan tillgodoses. 

 

Larsen (2006) skriver att det finns en risk för att sjuksköterskor underskattar eller 

överskattar hur besvärande symtomen är för patienten i jämförelse med hur patienten själv 

upplever symtomen. Detta kan medföra en risk för att patientens symtom inte blir 

behandlade på bästa sätt vilket kan innebära onödigt lidande för patienten.  

 

För att förebygga emotionellt obehag kan det även vara bra att vara medveten om hur 

patienterna hanterar upplevelserna i samband med behandlingen eftersom olika 

copingstrategier kan vara mer eller mindre effektiva när det gäller att främja känslomässigt 

välmående (Folkman & Moskowitz, 2004). Att känna till olika copingstrategier kan vara 

till hjälp vid utformande av omvårdnadshandlingar som kan hjälpa patienter att hantera 

stressen som följer symtomen på ett mer effektivt sätt.  

 

Med detta som bakgrund anser författarna det betydelsefullt att studera patientens 

upplevelse av att genomgå allogen SCT. 

SYFTE 

 

Att belysa patientens upplevelse av att genomgå allogen stamcellstransplantation.  

METOD  

 

Som metod valdes en litteraturstudie över forskningen som finns tillgänglig gällande 

patienters upplevelser i samband med allogen SCT. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, 

s. 95) beskriver en litteraturstudie som ”en sammanställning av alla tillgängliga 

vetenskapliga arbeten inom ett visst område, som på ett systematiskt sätt och med en 

dokumenterad sökstrategi har sökts, granskats och sammanställts”. För att en 

litteraturstudie ska kunna genomföras måste det finnas tillgång till ett tillräckligt antal 

studier av god kvalitet som ligger till grund för slutsatser och bedömningar. Sjuksköterskan 

ska bedriva evidensbaserad omvårdnad och resultaten som framkommer kan utgöra en 

viktig kunskapskälla i omvårdnadsarbetet och även utgöra underlag vid utvecklande av 

användbara kliniska riktlinjer (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

Urval 

 

En litteraturstudie kan inkludera artiklar som bygger på både kvalitativ och kvantitativ 

forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen begränsades till artiklar som 

publicerats från år 2004 och inkluderade endast artiklar som innefattade vuxna personer 
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över 19 år samt artiklar skrivna på engelska eller svenska. I Cinahl begränsades sökningen 

även till peer-reviewed artiklar. Denna möjlighet fanns inte i PubMed utan information om 

artikeln var peer-reviewed togs istället fram genom tidskriften artikeln publicerats i.  

  

Författarna valde att fokusera på patienters upplevelse under behandlingen med allogen 

SCT, vilket innebär tiden för inskrivning till sjukhus till cirka 100 dagar efter SCT. Flera 

av de inkluderade artiklarna sträcker sig över en längre tidsperiod än så. I de fall valde 

författarna att plocka ut de delar som beskrev tidsperioden avsedd att skriva om.  

 

Datainsamling 

 

Datainsamling skedde genom systematisk sökning i databaserna PubMed och Cinahl. 

Författarna tog bibliotekspersonal vid Sophiahemmet Högskola till hjälp för att finna 

relevanta sökord vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) är bra för sökningens 

effektivitet. PubMed är en omfattande databas där man hittar artiklar inom områdena 

omvårdnad, medicin och odontologi medan Cinahl inkluderar artiklar inom områdena 

omvårdnad, arbetsterapi samt sjukgymnastik. Söktermer i Medical Subject Headings 

(MeSH) samt subheadings användes i PubMed och söktermer i Cinahl Headings samt 

subheadings användes i Cinahl. Olika sökord kombinerades med AND för att utvidga 

sökningen och få ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Vid sökning i PubMed användes MeSH-termerna stem cell transplantation och 

subheadings nursing samt psychology. Sökningen kompletterades med en fritextsökning 

med sökorden allogeneic stem cell transplantation och quality of life. I Cinahl söktes på 
Cinahl Headings bone marrow transplantation samt subheadings adverse 

effects/nursing/psychological factors. Även en fritextsökning med sökorden stem cell 

transplantation AND symptom experience utfördes. Många av artiklarna påträffades i flera 

av de olika sökningarna. Vidare redovisning av sökord och antalet träffar presenteras i 

tabell 1.  

 

Enligt Willman et al. (2011) bör sökningen även kompletteras med manuella sökningar. 

Manuell sökning kan exempelvis göras genom genomgång av relevanta artiklars 

referenslistor (Forsberg & Wengström, 2013). Vid granskning av funna artiklars 

referenslistor påträffades fem artiklar varav två stycken motsvarade syftet och 

inkluderades.  

 

Resultatet från sökningen inklusive lästa abstrakt, lästa artiklar samt inkluderade artiklar 

redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Databassökning i PubMed och Cinahl 

Databaser 

2014-02-03 

Sökord Antal  

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2014-02-03 

Stem Cell 

Transplantation 

[MeSH]/nursing 

[Subheading] 

39 25 10 4 

Pubmed 

2014-02-03 

 

 

Stem Cell 

Transplantation 

[MeSH]/psychology 

[Subheading] 

167 65 14 7 

PubMed 

2014-02-07 

allogeneic stem cell 

transplantation AND 

quality of life  

129 20 6 1 

Cinahl 

2014-02-07 

Bone Marrow 

Transplantation 

[CinahlHeadings]/nur

sing/adverse 

effects/psychological 

factors 

[subheadings] 

63 15 2 1 

Cinahl 

2014-02-07 

Stem cell 

transplantation AND 

symptom experience 

5 1 1 1 

Manuell 

sökning 

2014-02-07 

 5 5 5 2 

Totalt  408 131 38 16 

 

Dataanalys 

 

Initialt lästes alla påträffade artiklars titlar och vidare lästes abstrakten i de artiklar vars 

titlar bedömdes motsvara syftet. Om abstraktet ansågs intressant letades artikeln upp i sin 

helhet. Artiklarna lästes sedan av författarna var för sig för att öka förståelsen och undvika 

påverkan av varandras åsikter (Willman et. al., 2011). Sammanlagt lästes 38 artiklar och 

efter noggrann bedömning inkluderades 16 artiklar. Valda artiklars resultat granskades och 

sammanställdes i en matris (bilaga A) där även studiedesign, kvalitetsbedömning, antal 

inkluderade patienter samt artikelns syfte angavs. Sammanställandet i matrisen underlättar 

för läsaren att göra en bedömning gällande tillförlitligheten av slutsatserna (Henricsson, 

2013). 

 

Resultatet från de utvalda artiklarna lästes flera gånger för att uppnå en djupare förståelse 

och inte missa betydelsefulla fakta. De delar som bedömdes speciellt relevant för syftet 

markerades och indelades sedan i olika teman för att därefter kunna sammanställas på ett 

strukturerat sätt i resultatet.  
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Tillförlitlighet 

 

Författarna har strävat efter att formulera en tydlig problemformulering och ett tydligt syfte 

vilket enligt Henricsson (2013) ökar arbetets trovärdighet. Författarnas avsikt var även att 

noggrant beskriva metod, urval och databassökning. Detta möjliggör för andra forskare att 

utefter beskrivningen kunna uppnå samma resultat vilket Forsberg och Wengström (2013) 

framhöll vikten av. Artiklarna som ingår i arbetet är alla peer- reviewed för att öka 

tillförlitligheten. I resultatet presenteras endast orginalartiklar som klassificerats och 

värderats genom användning av Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag (bilaga 

B) som är utformat efter Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Resultatet inkluderar endast artiklar av medel- till hög kvalité. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna har inte haft någon  medveten avsikt att plagiera andra forskares eller 

författares arbeten utan att ange ursprunglig källa vilket enligt Helgesson (2010) står i 

enlighet med god forskningsed. Korrekt referenshantering eftersträvades genom hela 

arbetet för att undgå vetenskaplig oredlighet. Helgesson (2010) beskrev även vikten av 

objektivitet vid genomförande av metod och resultat. Målet har varit att redovisa ett 

mångsidigt resultat där alla granskade artiklar och relevanta fakta ingår och där ingen 

påverkan av egna åsikter eller värderingar förekommer. Författarna vill även reservera sig 

för eventuella misstolkningar som kan ha uppstått i översättningen från engelska till 

svenska. 

RESULTAT 

 

Vid analys av de inkluderade artiklarna framkom fem olika teman med tillhörande 

underteman vilka valdes att presentera resultatet efter. Dessa olika teman var ”upplevelser 

av fysiska symtom”, ”upplevelser av stress och oro”, ”upplevelser av rädsla och hopp”, 

”SCT påverkan på livskvalitén” samt ”patienters hantering av SCT”.  

 

Upplevelser av fysiska symtom 

 

Andersson et al. (2011); Andersson et al. (2009) jämförde symtomupplevelser mellan 

patienter som erhållit MAC med patienter som erhållit RIC. Det sågs ett liknande mönster i 

utvecklingen av symtom över tid hos båda grupperna men MAC- gruppen upplevde mer 

försämringar i fler symtom och hade en lägre funktionsnivå under behandlingen. 

 

Vad gällde symtomens frekvens sågs flest antal upplevda symtom och sämst funktion en 

månad efter SCT. Därefter minskade symtomen medan den fysiska funktionen ökade 

(Andersson, et al., 2009; Andersson, et al., 2011). Patienter med få svåra symtom före SCT 

upplevde flera plågsamma symtom vid dag noll och trettio efter SCT. En skillnad sågs 

mellan yngre och äldre patienter där yngre rapporterade måttliga och svåra symtom i större 

utsträckning än äldre personer (Bevans et al., 2008).   

Fatigue 
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Fatigue rapporterades som ett betydande och vanligt förekommande symtom av flertalet 

författare (Andersson et al., 2009; Andersson et al., 2011; Bevans et al., 2008; Cohen et al., 

2012; Danaher et al., 2006; Larsen et al., 2004; McCabe et al., 2013; Prieto et al., 2006). I 

en studie av Larsen et al. (2004) rapporterades fatigue av över 50 procent av patienterna 

från veckan före inskrivning- till utskrivning från sjukhus. Fatigue var även ett av de 

symtom som upplevdes intensivast och som medförde flest svårigheter. Detta styrks av 

Bevans et al. (2008) och Cohen et al. (2012) som framhöll fatigue som ett av de vanligaste 

och plågsammaste symtomet under behandlingen. Fatigue var även ett av de mest 

besvärande symtomet patienterna upplevde 100 dagar efter SCT (Bevans et al., 2008).  

 

Enligt Cohen et al. (2012) upplevde patienter med god funktionell status mindre fatigue. 

Fatigue visade sig även vara ett betydande problem bland patienter som utvecklat GVHD.  

Vidare upplevde manliga patienter mindre fatigue än kvinnliga. Detta kan jämföras med 

Morishita et al. (2013), som uppgav att det inte var någon betydande skillnad i fatigue 

mellan kvinnor och män. 

 

Prieto et al. (2006) identifierade riskfaktorer som kunde associeras till fatigue efter SCT 

och fann att depression var en betydande riskfaktor. Även faktorer som hög ålder, 

aptitlöshet, illamående, kräkningar, smärta, försämring i normala aktiviteter såsom 

egenvård, rökning och anemi kunde associeras till fatigue.   

 

Sambandet mellan fatigue och fysisk aktivitet efter höga doser cytostatika och SCT 

undersöktes av Danaher et al. (2006). Resultatet visade att fatigue ökade samtidigt som 

graden av fysisk aktivitet minskade direkt efter SCT. 

Gastrointestinala och orala symtom 

 

Aptitlöshet beskrevs som ett av de mest intensiva symtomen i flera olika studier (Cohen et 

al., 2012; Heinonen et al., 2005; Larsen et al., 2004). Detta beskrevs även av Bevans et al. 

(2008) som uppgav att aptitförändringar var ett av de mest närvarande symtomet under 

SCT och upplevdes av 88 procent av deltagarna vid dag noll efter SCT. Efter 30 dagar 

rapporterades aptitförändringar vara det mest plågsamma symtomet av 22 procent av 

deltagarna. Enligt Larsen et al. (2004) upplevde över hälften av patienterna även 

aptitlöshet vid utskrivning från sjukhus.  

 

Danaher et al. (2006) uppgav att patienterna upplevde en ökning vad gäller aptitlöshet, 

illamående, kräkningar och diarré direkt efter infusionen av stamceller. Kräkningar 

beskrevs även som en okontrollerbar stressfaktor under behandlingen (Heinonen et al., 

2005).  

 

Aptitlöshet, muntorrhet, sårig/öm mun och smakförändringar var bland de mest frekventa 

symtomen som upplevdes en månad efter SCT (Andersson et al., 2009). Larsen et al. 

(2004) gav en liknande beskrivning och uppgav att mer än hälften av patienterna upplevde 

aptitlöshet, muntorrhet, illamående, diarré och smakförändringar dagen före infusionen av 

stamceller till skyddsisoleringens slut. Vidare beskrev Andersson et al. (2009) att dessa 

symtom minskade i frekvens en månad efter SCT vilket även togs upp av Bevans et al. 

(2008) som angav att symtomen var vanligast direkt efter SCT fram till dag 30 för att 

därefter minska i frekvens fram till dag 100 efter SCT. Undantaget var muntorrhet som hos 

patienter som genomgått MAC var ett kvarstående problem som istället ökade i frekvens 

(Andersson et al., 2009). Detta beskrevs även av Larsen et al. (2004) som uppgav att 

muntorrhet var närvarande hos över hälften av patienterna vid utskrivning. Sårig/öm mun, 
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muntorrhet och smakförändringar var även symtom som patienterna som mottagit MAC 

upplevde mer försämringar i, i jämförelse med de som fick RIC (Andersson et al., 2009). 

Sömnsvårigheter 

 

Upplevelse av sömnstörningar under SCT togs upp i flera av studierna (Andersson et al., 

2009; Andersson et al., 2011; Bevans et al., 2008; Boonstra et al., 2010; Cohen et al., 

2012; Danaher et al., 2006; Larsen et al., 2004; Rischer et al., 2009). I en studie av Bevans 

et al. (2008) framkom att sömnstörningar var det mest besvärande symtomet som 

upplevdes av 86 procent av deltagarna vid dag noll efter SCT.  Ytterligare en studie av 

Larsen et al. (2004) framhöll sömnstörningar som ett frekvent symtom som förekom hos 

över hälften av deltagarna mellan tiden för stamcellsinfusionen till slutet av 

skyddsisoleringen.  

 

Sömnstörningarna upplevdes mest besvärande i fasen mellan transplantationen till dess att 

transplantatet börjat producera nya stamceller. Orsakerna till sömnstörningarna var 

störande ljud, frekventa toalettbesök, irritation, stress och att personalen störde vid 

omvårdnaden (Rischer et al., 2009). Liknande orsaker men olika upplevelsegrad togs upp 

av Boonstra et al. (2010) som uppgav att frekventa toalettbesök var mest störande följt av 

att personalen störde vid omvårdnaden, fysiska symtom, oro och störande ljud. Rischer et 

al. (2009) menade även att sömnstörningar efter SCT delvis kunde sammankopplas med 

fysisk funktion, fatigue och behandlingsspecifika åtgärder. 

 

En studie av Boonstra et al. (2010) uppgav att sömnstörningar upplevdes av 87 procent av 

kvinnorna i jämförelse med 67 procent hos männen vilket kan jämföras med Rischer et al. 

(2010) som tog upp att kön inte hade någon betydelse för sömnkvaliteten. Ingen skillnad 

kunde ses vad gäller sömnsvårigheter mellan olika åldrar (Boonstra et al., 2010; Rischer et 

al., 2010). Däremot sågs en skillnad vad gäller sömnstörningar mellan patienter som 

genomgått MAC i jämförelse med RIC där sömnsvårigheterna upplevdes mer frekvent och 

intensivt hos MAC- gruppen (Andersson et al., 2009; Andersson et al., 2011; Cohen et al., 

2012).   

Övriga symtom 

 

Smärta rapporterades av Danaher et al. (2006) öka direkt efter SCT liknande togs upp av 

Andersson et al. (2010) som menade att patienterna upplevde ökad smärta en månad efter 

SCT. Enligt Andersson et al. (2009) var smärta, muntorrhet och potensproblem symtom 

som stegrade under hela behandlingstiden i jämförelse med övriga upplevda symtom som 

minskade en månad efter SCT.  

 

Dyspné uppgavs av Andersson et al. (2009); Andersson et al. (2011) som symtom som 

patienter som genomgått RIC upplevde kraftig försämring i från tiden för inskrivning till 

en månad efter SCT. I motsats till detta rapporterade Bevans et al. (2008) att problem med 

andningen var det minst upplevda symtomet under behandlingens gång. Även ”känsla av 

att känna sig kall lättare” uppgavs av Andersson et al. (2009); Andersson et al. (2011) vara 

något som patienterna upplevde stor förändring i mellan tiden för inskrivning till en månad 

efter SCT. Vidare rapporterades att patienterna som erhållit MAC upplevde betydande 

försämring vad gäller potensen.  
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Upplevelser av stress och oro 

 

Oro framkom som ett av de mest närvarande och besvärande symtomen under SCT. Vid 

inskrivningen upplevdes oro av 68 procent av deltagarna enligt Bevans et al. (2008). Även 

en studie av Larsen et al. (2004) uppgav oro som ett vanligt symtom vid tiden för 

inskrivning som sedan minskade i frekvens under behandlingens gång. Dessutom visades 

att personer som inte upplevde oro vid inskrivningen upplevde mer symtomsvårigheter vid 

skyddsisoleringens slut och tiden för utskrivning i jämförelse med de som upplevde oro. 

Ingen skillnad kunde ses mellan de som upplevde oro och de som inte upplevde oro vad 

gäller ålder, kön, utbildningsnivå, arbete och civilstånd (Larsen et al., 2004). Att det inte 

rådde någon stor skillnad vad gäller oro mellan könen bekräftades även av Morishita et al. 

(2013) även om kvinnor upplevde något mer stress och oro än män.  

 

Förändringen i livet, påverkan av den långvariga behandlingen, biverkningar, svårigheter 

för familjen att uthärda diagnosen samt oro inför framtiden var vanliga orsaker till stress 

hos patienten under SCT. Även brist på information och medicinsk personal kunde orsaka 

stress men i mindre omfattning (Heinonen et al., 2005). Förändring i livet togs även upp av 

Farsi et al. (2012) som menade att patienterna upplevde stora förändringar i det vardagliga 

livet vad gäller fysisk funktion, personliga ideal och social funktion. Patienter i fertil ålder 

upplevde även en oro för att drabbas av sterilitet (Andersson et al., 2009). 

Upplevelser av rädsla och hopp 

 

Patienterna upplevde olika rädslor under behandlingen. Rädsla för döden-, för cytostatika 

och transplantationsproceduren-, för avstötning av transplantatet-, för sjukdomsåterfall och 

för invasiva procedurer. Vid diagnosen och direkt före transplantationen var rädslan för 

döden starkast för att sedan minska betydande efter transplantationen. Det var även en av 

de svåraste mentala problemen som patienterna tvingades möta. Osäkerhet gällande 

behandlingsresultat dröjde sig kvar flera månader efter behandlingen hos flera patienter 

(Farsi et al., 2012). Svårigheter i samband med behandlingsresultat och rädsla för döden 

togs även upp av Heinonen et al. (2005) som menade att det var en vanlig stresskälla hos 

patienterna. 

 

Hoppet att överleva var det som gjorde att rädslan kunde tolereras. Vid behandlingens 

början ökade hoppet hos patienterna och transplantationen upplevdes som en huvudsaklig 

källa till hopp. Däremot resulterade information om risken för sjukdomsåterfall, 

bortstötning av transplantatet, biverkningar till behandlingen och invasiva procedurer i 

känslor av förtvivlan och hopplöshet (Farsi et al., 2012). I motsats till detta uppgav Farsi et 

al. (2010) att information kunde minska rädsla, oro och stress och hjälpa patienterna att 

handskas med situationen, däremot upplevde en del av patienterna att information om 

dödlighet och biverkningar av behandlingen istället ökade oro och stress.  

 

Känslan av att vilja överleva följde patienterna genom alla stadier av sjukdomen. 

Patienterna beskrev transplantationen som en känsla av att bli pånyttfödd och efter 

transplantationen ökade hoppet om att kunna återgå till ett ”normalt liv” (Farsi et al., 

2012).  
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SCT påverkan på livskvalitén 

 
Att genomgå SCT medförde att patienterna upplevde en kraftig försämring i livskvalitèn 

från tiden för inskrivning till en månad efter SCT (Andersson et al., 2009; Andersson et al., 

2011). Patienterna rapporterade en minskning i både fysiska, kognitiva, emotionella och 

sociala funktioner direkt efter SCT (Danaher et al., 2006). Enligt Kisch et al. (2012) 

förbättrades det emotionella välmåendet mellan inskrivning till sjukhus och 100 dagar efter 

SCT, medans alla andra dimensioner av livskvalité försämrades.  

 

Flera studier uppgav att patienterna upplevde en försämring i den fysiska funktionen 

(Andersson et al., 2009; Andersson et al., 2011; Cohen et al., 2012; Danaher et al., 2006). 

Fysisk funktion upplevdes som ett större problem hos äldre patienter i jämförelse med 

yngre (Andersson et al., 2009) samt kvinnor uppvisade lägre fysisk funktion och generell 

hälsa än män (Morishita et al., 2013). Transplantationen medförde svårigheter i fysiska 

funktioner och deltagarna visade en minskning i fysisk funktion efterhand som 

biverkningarna ökade (Farsi et al., 2012). Heinonen et al. (2005) uppgav att en av de mest 

intensiva upplevelserna och källa till stress var svårigheter att inse hur svag den fysiska 

konditionen blev. Enligt Kisch et al. (2012) var närvaro av signifikant GVHD och 

infektion samt kvinnligt kön riskfaktorer för minskning i den fysiska funktionen.  

 

Patienterna upplevde en försämring i den sociala funktionen efter SCT (Andersson et al., 

2009; Andersson et al., 2011; Cohen et al., 2012). Farsi et al. (2012) tog upp att 

patienternas sociala välmående minskade under isoleringstiden och ökade under 

återhämtningsfasen. Biverkningarna som uppstod under sjukhustiden och 

återhämtningsfasen gjorde att förmågan till engagemang i sociala aktiviteter förstördes. 

 

Yngre personer upplevde bättre livskvalité vid inskrivningen i jämförelse med äldre, dock 

var det ingen skillnad mellan grupperna efter ett år (Andersson et al., 2011). Patienter med 

hög livskvalité upplevde mindre allvarliga symtom i jämförelse med de som upplevde låg 

livskvalité (Cohen et al., 2008). 

 

Huvudfaktorerna som kan relateras till försämrad livskvalité från inskrivning till 100 dagar 

efter SCT var betydande infektioner och kvinnligt kön (Kisch et al. 2012). Enligt Morishita 

et al. (2013) var oro och depression något som kunde sammankopplas med sämre 

livskvalité, framförallt hos män.  

 

Patienters hantering av SCT 

 

Patienterna använde sig av olika copingstrategier vid olika tidpunkter under behandlingen. 

Strategierna byggde bland annat på tidigare upplevelser och utvecklades under 

behandlingens gång (Farsi et al., 2010).  

 

Att finna mening var en strategi patienterna använde som indikerade effektiv coping (Farsi 

et al., 2012; McCabe et al., 2013). Många fann mening i behandlingen eftersom det var 

deras sista chans till tillfrisknande och de kunde därför till och med se fram emot den. För 

att klara av den påfrestande SCT försökte patienterna hålla modet uppe (Coolbrandt et al., 

2010). De använde vilja och kraft för att handskas med situationen och trodde att positivt 

tänkande var till hjälp för att överkomma rädsla och oro (Farsi et al., 2010). För att uthärda 

och ge mening åt det lidande som SCT medförde gjorde de sitt bästa för att tro på ett 

lyckligt slut. Patienterna gjorde vad de kunde för att behålla tron, bland annat genom att 
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skydda sig mot negativ information och fysiska symtom. De räknade saker som kunde vara 

till deras fördel såsom ålder, bra fysisk form eller matchande vävnadstyp för att öka tron på 

ett lyckligt behandlingsresultat. Vidare beskrevs hur vissa patienterna noggrant följde sin 

kroppstemperatur och dagliga blodvärde eftersom dessa värden kan vara avgörande för 

behandlingsresultatet (Coolbrandt et al., 2010). 

 

I en studie av Farsi et al. (2010) framkom att patienterna försökte undvika att tänka på 

sjukdomen och resultatet av transplantationen. Vissa försökte exempelvis undvika att träffa 

tidigare patienter och andra undvek att söka information om sjukdomen.  

Patienterna försökte distrahera sin uppmärksamhet i isoleringsrummet för att försöka 

glömma sjukdomen och rensa hjärnan från negativa tankar. Det visade sig att när 

stressnivån var hög och patienterna upplevde allvarliga symtom använde de sig inte av den 

strategin. En studie av McCabe et al. (2013) som undersökte hur tillgång till en 

konstintervention under isoleringstiden påverkade patienterna fann att många upplevde det 

som distraktion. Syftet med interventionen var att reducera känslan av isolering och 

erbjuda möjlighet för reflektion och en känsla av anknytning till världen utanför sjukhuset. 

Studien visade även att av de patienter som hade tillgång till konstinterventionen 

rapporterade 63 procent att den verkliga upplevelsen av SCT var bättre eller mycket bättre 

än förväntat i jämförelse med 27 procent av dem som inte hade tillgång till 

konstinterventionen.  

 

Patienterna trodde att emotionellt stöd minskade deras stressnivå och fick dem att slappna 

av vilket kunde hjälpa dem att handskas med situationen lättare (Farsi et al., 2010). De 

trodde att söka socialt från familj, vänner och vårdpersonal var den bästa strategin för att 

klara av situationen (Farsi et al., 2012). Coolbrandt et al. (2010) uppgav även att 

patienterna kände att vårdpersonalen hjälpte dem igenom de svåraste stunderna. 

 

Farsi et al. (2010) menade att patienterna ändrade prioriteringar under behandlingen. Det 

kunde exempelvis handla om att karriärer och arbete åsidosattes. Detta togs även upp av 

McCabe et al. (2013) som menade att SCT medförde att patienterna såg annorlunda på 
saker och ting. Saker som tidigare upplevts som ett problem upplevdes inte som ett 

problem längre. 

 

Farsi et al. (2012); Farsi et al. (2010) tog även upp att många patienter hade hjälp av sin 

tro. Den hjälpte dem att finna mening i upplevelserna och ökade patienternas tillit till att de 

skulle klara av behandlingen.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Fysiska upplevelser 

 

Fatigue visade sig vara ett vanligt förekommande och besvärande symtom som upplevdes 

av flertalet patienter under SCT (Andersson et al., 2009; Andersson et al., 2011; Bevans et 

al., 2008; Cohen et al., 2012; Danaher et al., 2006; Larsen et al., 2004; Prieto et al., 2006). 

Graden av fatigue ökade omedelbart efter transplantationen och upplevdes sedan av 

patienterna under hela sjukhusvistelsen. Flertalet av studierna rapporterade fatigue som ett 

av de mest besvärande symtomen som kvarstod även vid utskrivningen från sjukhus. Med 

tanke på denna information finns det ett behov av handlingar som kan minska fatigue 
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under SCT. En intervention för att förebygga fatigue kan vara avslappnade 

andningsövningar vilket föreslogs av Kim och Kim (2005) som undersökte effekten av 

dessa övningar hos patienter som genomgick SCT och fann att de kunde förbättra 

upplevelsen av fatigue.  

 

Flera studier visade även på en nedgång i den fysiska funktionen efter SCT (Andersson et 

al., 2009; Andersson et al., 2011; Cohen et al., 2012; Danaher et al., 2006). Anledningar 

till detta skulle kunna vara brist på fysisk aktivitet, mycket sängliggande, fatigue och 

besvärande biverkningar (Wiskemann & Huber, 2008). Det kan diskuteras huruvida 

nedsatt fysisk funktion orsakar fatigue eller om det är ökad fatigue som orsakar en nedgång 

i den fysiska funktionen. Sambandet dem emellan är inte helt klarlagt (Danaher et al., 

2006) men oavsett är det viktigt att försöka bibehålla den fysiska funktionen under 

behandlingen. Effekten av fysisk aktivitet under SCT studerades av Baumann et al. (2011) 

som fann att måttlig träning efter patientens förmåga med syfte att bibehålla patientens 

mobilitet i det dagliga livet kunde ha en positiv effekt på fatigue. Detta bekräftades även av 

Tonosaki (2011) som menade att fysisk aktivitet kan lindra fatigue och ligga till grund för 

så tidig återhämtning som möjligt efter SCT. Detta indikerar att fysisk aktivitet under SCT 

kan hjälpa till att minska fatigue.  

 

Resultatet visade att gastrointestinala besvär som diarré, illamående, kräkningar, 

aptitlöshet, muntorrhet och smakförändringar var vanliga symtom som förekom i 

varierande grad under hela behandlingen (Andersson et al., 2009; Andersson et al., 2011; 

Bevans et al., 2008; Cohen et al., 2012; Danaher et al., 2006; Larsen et al., 2004). 

Frekvensen och besvärsgraden skiljde sig dock mellan studierna. Prieto et al. (2005) 

beskrev även illamående, kräkningar och aptitlöshet som riskfaktorer som kunde relateras 

till fatigue. Detta påvisar att behandling och lindring av dessa symtom är av stor vikt inte 

bara för att de upplevs besvärande av patienten utan även för att de kan minska 

förekomsten av fatigue. Samtidigt betonades att depression var den faktorn som starkast 

kunde relateras till fatigue varför det är viktigt att identifiera depression hos patienter som 

ska genomgå SCT. Även rökning, smärta och anemi var riskfaktorer och därför är det även 

av betydelse med tidig och adekvat behandling av dessa faktorer vilket betonades av Prieto 

et al. (2005). Att behandling av anemi är en viktig åtgärd för att förbättra upplevelsen av 

fatigue menade även Ahlberg et al. (2003).  

 

Sömnsvårigheter uppgavs vara ett de mest besvärande symtomen under sjukhusvistelsen 

(Andersson et al., 2009; Andersson et al., 2011; Bevans et al., 2008; Boonstra et al., 2010; 

Cohen et al., 2012; Danaher et al., 2006; Larsen et al., 2004; Rischer et al., 2009) som 

kunde associeras till både fysiska, psykiska och miljörelaterade faktorer. Det var 

anmärkningsvärt att så stor del av patienterna upplevde sömnstörningar som besvärande. 

En vanlig orsak till sömnstörningarna uppgavs vara att patienterna stördes av 

vårdpersonalens täta besök vilket kan vara bra att ha i åtanke så att man nattetid försöker 

störa patienterna så lite som möjligt i den mån det går. Detta föreslogs även av Danaher, 

Patel och Stainthorpe (2013) som menade att vårdpersonalen om möjligt bör samla ihop 

vårdtillfällena hos patienten under natten för att förebygga sömnstörningar.  
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Könsskillnader 

 

Morishita et al. (2013) undersökte skillnader i livskvalité, fysisk funktion och psykologisk 

status mellan könen och resultatet visade att kvinnor upplevde att de hade betydligt sämre 

fysisk funktion och generell hälsa än män i den tidiga fasen efter SCT. Cohen et al. (2012) 

uppgav även att kvinnor upplevde mer fatigue än män i motsats till Morishita et al. (2013) 

som menade att det inte var någon stor skillnad.  

 

Detta kan vara värdefull information så man kan individanpassa omvårdnaden under SCT. 

Kvinnor skulle exempelvis kunna ha större behov av fysisk aktivitet än män (Morishita et 

al., 2013). Även skillnad i sömnstörningar mellan män och kvinnor jämfördes i två studier 

där Rischer et al. (2009) fann att det inte var någon skillnad mellan män och kvinnor 

medans Boonstra et al. (2010) uppgav att kvinnorna upplevde mer sömnstörningar. 

Eftersom endast 13 kvinnor deltog i studien av Rischer et al. (2009) kan dock 

tillförlitligheten till dessa uppgifter vara begränsad.  

  

Psykiska upplevelser 

 

Det framkom att patienterna upplevde olika rädslor under behandlingen. Rädsla för döden 

uppgavs vara en av de svåraste mentala problemen under SCT som upplevdes starkast före 

transplantationen för att sedan minska i frekvens (Farsi et al., 2012). Den upplevda rädslan 

kan sammankopplas med oro som rapporterades vara ett vanligt symtom vid inskrivningen 

till sjukhus som sedan minskade under behandlingens gång (Larsen et al., 2004; Bevans et 

al., 2008). Detta är även i enlighet med Fife et al. (2000) som tidigare uppgett att 

patienterna är som mest sårbara efter inskrivningen till sjukhus och före transplantationen 

och då vanligen upplevde oro som sedan minskade i frekvens en vecka efter behandlingen. 

Farsi et al. (2010) tog upp att hoppet var det som gjorde att rädslan kunde tolereras och 

patienterna såg SCT som en källa till hopp om ett nytt liv. Vårdpersonalen har därför en 

viktig uppgift i att stödja patienten till att bibehålla hoppet. Att vårdpersonalen tar sig tid 

till att prata, svara på frågor, erbjuda hjälpsam information och lyssna är enligt Saleh och 

Brockopp (2001) handlingar som kan influera patienternas hopp.   

 

En intressant aspekt som framkom var att patienterna som inte upplevde oro vid 

inskrivningen upplevde mer symtom och besvär vid slutet av sjukhusvistelsen än de som 

upplevde oro vid inskrivningen (Larsen et al., 2004). En förklaring till detta skulle kunna 

vara att patienter som är oroliga före inskrivningen är mer mentalt förberedda på vad den 

krävande behandlingen innebär samt att de ger mer uttryck för sina besvär och därmed får 

mer uppmärksamhet och bättre symtomlindring från vårdpersonalen, något som även togs 

upp av Larsen et al. (2004). Detta är något som är bra att ha i åtanke vid mötet med 

patienter som ska genomgå SCT så att de som inte uppvisar oro får mindre 

uppmärksamhet. Detta framkom dock bara i studien ovan, som hade relativt lågt 

deltagarantal vilket kan begränsa tillförlitligheten. 

Livskvalité 

 

Resultatet visade att livskvalitén försämrades betydligt från inskrivningen till en månad 

efter SCT (Andersson et al., 2009; Andersson et al., 2011). Detta kan även styrkas av en 

studie av Sirilla och Overcash (2012); dos Santos et al. (2011) som uppgav att livskvalitén 

minskade en månad efter SCT för att därefter gradvis öka och efter 6 månader ligga på 
ungefär samma nivå som vid inskrivning. Kisch et al. (2012) uppgav att det inte var någon 
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skillnad i livskvalité mellan konditioneringstyperna vilket skulle kunna förklaras med att 

den reducerade konditioneringen patienterna hade erhållit var relativt kraftig. Detta kan 

jämföras med Andersson et al. (2009); Andersson et al. (2011) som menade att patienterna 

som fick MAC hade lägre funktionsnivå och besvärades av fler symtom under 

behandlingen i jämförelse med de som fick RIC, detta trots att patienterna som fick MAC 

var yngre än patienterna som erhöll RIC. Studien påvisade dock inte någon skillnad mellan 

grupperna i livskvalité ett år efter behandlingen.  

 

Att livskvalitén sjunker efter SCT var förväntat med tanke på alla biverkningar patienterna 

drabbas av och den psykiska påfrestningen behandlingen innebär. Ett sätt att förbättra 

livskvalitén för patienterna under behandlingen kan vara att förebygga symtom samt ge 

stöd och hjälp till hur de kan hantera biverkningarna (Pidala et al., 2009). Även patientens 

förhållande till vårdpersonalen kan ha betydelse för livskvalitén under sjukhustiden och 

konversationen dem emellan kan hjälpa till att skapa en atmosfär som gör att patienten 

känner sig bekväm (Niederbacher et al. 2012). 

Hantering av upplevelser under SCT 

  

Flera av artiklarna i resultatet påvisar att hur patienterna hanterar svårigheter under 

behandlingen påverkar deras upplevelse (Coolbrandt et al., 2010; Farsi et al., 2010; Farsi et 

al., 2012; McCabe et al., 2013).  

 

Farsi et al. (2010) tog upp att strategier som förnekande och undvikande kunde associeras 

med sämre resultat om de användes under längre tid. Detta är i enlighet med Fife et al. 

(2000) som menade att undvikande strategier kunde sammankopplas med ökad oro, vilket 

påvisar att det är viktigt att patienterna pratar om sina upplevelser och inte förtränger dem 

något som vårdpersonalen kan uppmuntra genom att vara närvarande och lyssna. Detta 

beskrivs även av Bartley et al. (2014) som menade att det finns ett tydligt negativt 

samband mellan socialt välmående och hälsorelaterade symtom som exempelvis, smärta, 

fatigue och sömnstörningar hos patienter som håller tillbaka med att diskutera 

sjukdomsrelaterade bekymmer under SCT.   

 

Patienterna försökte även distrahera sin uppmärksamhet i isoleringsrummet för att rensa 

hjärnan från negativa tankar (Farsi et al., 2010). I resultatet framkom att tillgång till en 

konstintervention under behandlingen kunde ha positiv effekt på patienternas upplevelse. 

Av dem som hade tillgång till interventionen rapporterade 63 procent att den verkliga 

upplevelsen av SCT var bättre eller mycket bättre än förväntat i jämförelse med 27 procent 

av dem som inte hade tillgång till interventionen (McCabe et al., 2013). Resultatet 

indikerar att distraktion som kan ge något annat att tänka på under behandlingen kan vara 

positivt för patientens upplevelse och är något man skulle kunna använda sig av i den 

kliniska verksamheten.  

 

Att finna mening i behandlingen framkom som en strategi patienterna använde sig av 

(Coolbrandt et al., 2010; Farsi et al., 2012; McCabe et al., 2013). Patienterna försökte hålla 

modet uppe (Coolbrandt et al., 2010) och använde sig av positivt tänkande (Farsi et al., 

2010). En positiv inramning under behandlingen har tidigare beskrivits av Fife et al. (2000) 

som menade att det kunde relateras till en minskning av depression, ilska och osäkerhet. 

Optimism och positiva attityder har även tagits upp av Saleh och Brockopp (2001) som 

menade att det var viktiga strategier för att möjliggöra hoppet under SCT.    
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Farsi et al. (2010) menade att information minskade stress och oro hos flertalet patienter, 

medans det hos en del istället kunde leda till ökad oro och stress. Information om bland 

annat biverkningar kunde även resultera i känslor av hopplöshet (Farsi et al., 2012). Detta 

visar ytterligare att patienterna har olika sätt att hantera svårigheter på och exempelvis 

delgivning av information måste anpassas efter individen eftersom den kan ge upphov till 

olika känslor och upplevelser hos olika personer. Viktigt är därför att vårdpersonalen i 

mötet med patienten försöker känna av personen man har framför sig för att kunna 

reflektera över hur denne hanterar svårigheter så man kan ge hjälp och stöd på bästa sätt, 

vilket kan vara en stor utmaning. Liknande togs upp av Farsi et al. (2010) som menade att 

vårdpersonalen bör beakta patienters sätt att hantera den krävande behandlingen för att 

kunna tillgodose deras omvårdnadsbehov och hjälpa dem att utveckla effektiva 

copingstrategier.  

Betydelsen av att vara medveten om patienters upplevelser  

 

Betydande är att man pratar med patienten och är uppmärksam på dennes symtom så man 

inte under- eller övervärderar dem vilket kan utgöra en risk för felbehandling. Liknande 

togs upp av Pidala et al. (2009) som menade att vårdpersonal ofta undervärderar patienters 

symtom och övervärderar livskvalitén i jämförelse med patientens egen upplevelse samt 

Larsen et al. (2006) som menade att det finns en risk att patienten symtom under- eller 

överskattas av vårdpersonalen. Användning av tillgängliga mätinstrument kan underlätta 

vid bedömandet av symtom så man kan sätta in så effektiva omvårdnadsåtgärder som 

möjligt (Larsen et al., 2004). En medvetenhet om när symtom kan förväntas vara mest 

besvärande respektive när de vanligtvis börjar avta tror författarna till föreliggande studie 

även kan vara till stöd för patienten och ge dem motivation att fortsätta kämpa när 

symtomen upplevs som värst.  

 

Metoddiskussion 

  

Syftet var att belysa patienters upplevelse av att genomgå allogen SCT och metoden som 

valdes var en litteraturstudie. På grund av att patienter som genomgått SCT ofta lider av 

biverkningar samt att det utförs relativt få allogena SCT i Sverige gjordes bedömningen att 

en intervjustudie inte var genomförbar. Detta nämndes även av Danaher et al. (2006) som 

framhöll svårigheter med att inhämta subjektiva data i den akuta fasen efter SCT eftersom 

patienterna ofta känner sig för sjuka för att deltaga i långa intervjuer. Intervjustudier är 

annars en bra metod när man vill få förståelse i patienters upplevelser då det betonas i 

kvalitativa studier (Forsberg och Wengström, 2013). Trots detta ansåg författarna att 

litteraturstudie var den mest lämpliga metoden för att besvara syftet då det fanns ett flertal 

studier gällande ämnet.  

 

Vid databassökning i PubMed och Cinahl provades flera olika kombinationer av sökord 

och hjälp togs även av bibliotekspersonalen. Under metod redovisas de kombinationer som 

gav mest träffar som motsvarade syftet och som ledde till flest inkluderade artiklar. 

Sökning i databasen PsychInfo utfördes även men då det inte påträffades några nya artiklar 

i sökningen valde författarna att inte redovisa den i metoden.  

 

I resultatet inkluderades 13 stycken kvantitativa och tre stycken kvalitativa artiklar av 

medel och hög kvalité. Flera av de kvantitativa artiklarna utfördes med en prospektiv 

design som innebar att patienterna följdes över tid vilket gjorde det möjligt att jämföra 

exemplevis symtom och funktionsförmåga före och efter behandling. Enligt Willman et al. 
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(2011) kan kvalitativa studier frambringa information om patienters uppfattningar, 

värderingar och behov vilket är bra när man ska beskriva patienters upplevelse. Författarna 

ansåg att en kombination av kvantitativa och kvalitativa artiklar var lämpligast för att få 

fram så bred information som möjligt för att kunna besvara syftet på bästa sätt. Vid 

databassökningen påträffades få kvalitativa artiklar varför endast tre stycken inkluderades 

vilket kan ses som en svaghet i denna studie.  

 

Vissa svårigheter att hitta tillräckligt antal artiklar som motsvarade syftet uppstod vid 

databassökningen. Dels uppstod svårigheter med att hitta artiklar som enbart handlade om 

allogen SCT då flertalet funna artiklar omfattade både allogen och autolog SCT. 

Författarna valde därför att inkludera åtta stycken kvantitativa och tre stycken kvalitativa 

studier som omfattade både allogen och autolog SCT. I fem av de kvantitativa artiklarna 

som berörde både allogen och autolog SCT (Andersson et al., 2011; Boonstra et al., 2010; 

Cohen et al., 2012; Larsen et al., 2004; Rischer et al., 2009) gick det att lyfta fram 

information som rörde allogen SCT. Två av de kvantitativa artiklarna där det inte gick att 

utläsa i resultatet om det handlade om allogen eller autolog SCT hade fokus på fatigue 

(Prieto et al., 2006; Danaher et al., 2006) och de övriga artiklarna (Coolbrandt et al., 2010; 

Farsi et al., 2010; Farsi et al., 2012; McCabe et al., 2013) där det inte gick att utläsa 

fokuserade främst på psykiska upplevelser samt patienternas hantering av upplevelserna. 

Efter noggrann överläggning gjordes bedömningen att transplantationstypen hade 

underordnad betydelse för resultatet varpå artiklarna inkluderades. Viss svårighet vid 

databassökningen var även att finna artiklar som enbart koncentrerade sig på perioden från 

inskrivning till cirka 100 dagar efter SCT. Författarna upplevde även svårighet med att 

hitta passande svenska översättningar på vissa ord, som exempel kan nämnas ”symptom 

distress” vilket var vanligt förekommande.  

 

Deltagarantalet i de inkluderande studierna varierade och vissa hade lågt deltagarantal 

vilket kan begränsa tillförlitligheten. Detta betonas även av Willman et al. (2011) som 

menar att studier med stort deltagarantal har högre tillförlitlighet än studier med litet 

deltagarantal. Även bortfallet skiljde sig åt, från inget i de kvalitativa till ett större antal i 

några av de kvantitativa artiklarna. Vanliga orsaker till bortfallen var att patienterna var för 

påverkade av behandlingen för att fullfölja sin medverkan eller att de avled. Detta kan 

medföra att de mest sjuka patienternas upplevelser inte inkluderades vilket skulle kunna 

gett ett förskönat resultat. Detta faktum har uppmärksammats av Larsen et al. (2004) som 

uppgav att bortfall dels orsakades av att patienter inte orkade svara på frågeformulär på 

grund av brist på energi relaterat till fatigue. Troligtvis skulle mer upplevda symtom och 

svårigheter i samband med dessa ha rapporterats om alla patienterna hade fullföljt studien.  

 

Artiklarna som studerades i resultatet var utförda i Belgien, Finland, Iran, Japan, Polen, 

Spanien, Sverige, Tyskland och USA. Att tänka på kan vara att vården ser olika ut i olika 

länder vad gäller exempelvis vårdkostnad och tillgång till vård vilket skulle kunna ha 

betydelse för patientens upplevelse. I ett land som Iran spelar även religionen en stor roll i 

människors liv i jämförelse med exempelvis Sverige vilket kan ha påverkat vårt resultat. 

Farsi et al. (2012) betonade att iranska patienters upplevelser kan påverkas av religionen 

och kan därför skilja sig från patienter från andra kulturer varför inkluderandet av iranska 

artiklar kan ses som en svaghet i studien. Å andra sidan är Sverige ett mångkulturellt land 

vilket innebär möten med patienter från olika kulturer varför det även kan vara bra att 

studera upplevelser från olika perspektiv. Generellt sett anser författarna att det var en 

svaghet att endast tre av de inkluderade studierna genomfördes i Sverige. 
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Vid granskningen av de vetenskapliga artiklarna användes ”Sophiahemmets 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering”, trots detta påträffades vid 

kvalitetsbedömningen vissa svårigheter. Detta på grund av att författarna inte har 

kvalitetsgranskat artiklar tidigare och därför saknade erfarenhet inom området.  

SLUTSATS 

 

Upplevelsen av att genomgå allogen SCT kan vara flerdimensionell. Samtidigt som 

patienten upplevde flertalet fysiska, psykiska, emotionella och sociala svårigheter fann 

patienterna hopp i behandlingen och såg den som deras chans till tillfrisknande. Fatigue, 

gastrointestinala symtom och sömnstörningar framkom som vanliga fysiska upplevelser 

som varierade i frekvens och intensitet under behandlingens gång. Patienterna upplevde 

flest symtom och sämst funktion en månad efter SCT, därefter minskade symtomen 

medans den fysiska funktionen ökade. Samma mönster sågs vad gäller livskvalitén som 

försämrades kraftigt mellan inskrivningen till sjukhus och en månad efter SCT för att 

därefter gradvis öka. 

 

Oro, stress och rädsla för döden och behandlingsresultatet var psykiska upplevelser 

patienterna tvingades handskas med. Oron upplevdes starkast före SCT och minskade 

sedan under behandlingens gång. Hoppet närvarade under behandlingen och var det som 

gjorde att patienten kunde hantera rädslan för döden. För att hantera svårigheterna i 

samband med SCT använde sig patienterna av olika copingstrategier. Att finna mening i 

behandlingen och positivt tänkande visade sig vara effektiva strategier. Undvikande och 

förnekande var strategier som kunde vara effektiva i samband med en stressig händelse 

men förknippades med sämre resultat om de användes under en längre tid.  

Vidare studier  

 

Eftersom flertalet av studierna inte undersöker skillnader i symtomupplevelser mellan 

könen tror författarna att vidare forskning inom området kan behövas och skulle vara till 

hjälp vid omvårdnaden av patienter som genomgår SCT. Författarna tror även att fler 

kvalitativa studier kan behövas för att få en djupare förståelse i patienternas upplevelser.  

Klinisk relevans 

 

Författarna till föreliggande studie anser att det är viktigt att lyfta fram hur patienten 

upplever behandling med SCT för att kunna bedöma symtom och biverkningar på rätt sätt. 

Detta för att adekvat symtomlindring och behandling kan erbjudas. En medvetenhet om 

hur patienterna hanterar upplevelserna under SCT kan även ligga till grund för insättande 

av omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa patienten att utveckla effektiva copingstrategier 

vilka kan förbättra upplevelsen under behandlingen. Med tanke på att det är en 

behandlingsform som ökar i antal tror författarna även att det i framtiden kan behövas 

utökad kunskap inom detta område. 
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(bortfall) Resultat 
Typ 

Kvalit-

et 

Andersson,I., 

Ahlberg, K., 

Stockelberg, 

D., Brune, M. 

& Persson, L-

O. 

2009 

Sverige 

Health-related quality of 

life in patients undergoing 

allogeneic stem cell 

transplantation after 

reduced intensity 

conditioning versus 

myeloablative conditioning 

Att beskriva hälsorelaterad 

livskvalitè under det första 

året efter allogen SCT hos 

patienter som fick 

myeloblativ konditionering i 

jämförelse med reducerad 

intensiv konditionering.  

 

Prospektiv longitudinell studie. 

 

Hälsorelaterad livskvalitè 

bedömdes med hjälp av 2 

frågeformulär:”the European 

Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of 

Life Questionnaire – Core 30” 

(EORTC QLQ-C30) och ”the 

19-item treatment-specific 

module High-Dose 

Chemotherapy” (HDC-19). 

Frågeformulären ifylldes vid 

inklusion, vid inskrivning till 

sjukhus (baseline), och vid 1, 

3, 6 och 12 månader efter 

transplantationen. 

n=57 

(19) 

Från baslinjen till 1 månad efter SCT ökade 

symtomen medans funktionen minskade i båda 

grupperna. Båda grupperna upplevde mest symtom 

och sämst funktion en månad efter SCT. Det sågs ett 

liknande mönster i utvecklingen av symtom och 

funktion över tid hos båda grupperna men MAC- 

gruppen upplevde mer svåra symtom.  

 

Största förändringen mellan grupperna var i 

symtomen sömnstörningar, ömhet i munnen, 

muntorrhet, smakförändringar och potensproblem. 

Muntorrhet, sårig/öm mun, aptitlöshet och 

smakförändringar var bland de mest frekventa 

symtomen i båda grupperna.  

Skillnad sågs även mellan åldrar, där äldre 

patienter upplevde lägre fysisk funktion och  

yngre rädsla för sterilitet en månad efter SCT. 

P 

II 

Andersson, 

I., Ahlberg, 

K., 

Stockelberg, 

D. & 

Persson, L-O. 

 

2011 

 

Sverige 

Patients´ 

perception 

of health-related quality of 

life during the first year 

after autologous and 

allogeneic stem cell 

transplantation 

Att beskriva hur SCT 

påverkar patienters HRQL 

(funktion, symtom, generell 

hälsa och livskvalitè) under 

första året efter autolog och 

allogen SCT. 

Prospektiv longitudinell studie. 

Data samlades in med 

frågeformulären EORTC QLQ-

C30 och HDC-19 vid 

inklusion, vid inskrivning till 

sjukhus, 30- och 100 dagar 

efter SCT samt 6 och 12 

månader efter SCT.  

 

145 deltagare fick autolog SCT 

och 57 fick  allogen SCT. De 

som genomgick allogen SCT 

indelades i två grupper- 

patienter som fick RIC och de 

som fick MAC. 

n=202 

(63) 

 

  Mest symtom och lägst funktion upplevdes en 

månad efter SCT. Därefter minskade symtomnivån 

medans funktionsnivån ökade. MAC- gruppen 

verkade uppleva mer symtom och lägre 

funktionsnivå under hela behandlingen i jämförelse 

med de övriga grupperna.  

  

Fatigue var ett betydande problem bland alla 

grupperna en månad efter SCT.  

 

Yngre personer upplevde bättre livskvalitè vid  

baseline i jämförelse med äldre. Ett år efter SCT  

var det dock ingen skillnad. 

P 

I 



 

II 

Bevans, M., 

Mitchell, S. 

& Marden, S. 

 

2008 

 

USA 

 

The symptom experience 

in the first 100 days 

following allogeneic 

hematopoietic stem cell 

transplantation (HSCT) 

Att undersöka upplevelsen av 

symtom hos vuxna patienter 

vid fyra tillfällen under tidiga 

återhämtningsfasen efter 

allogen SCT.  

 

Fyra olika frågeställningar: 1, 

Vilka symtom är mest 

närvarande? 2, Vilka symtom 

är mest krävande? 3, Vilka 

symtom kan skapa grupper? 

4, Vilken är relationen 

mellan upplevda 

symtomsvårigheter och 

utvalda demografiska och 

kliniska kännetecken? 

Studien var en del av en 

prospektiv, longitudinell studie 

om hälsorelaterad livskvalitè 

hos vuxna personer som 

genomgick allogen SCT.  

 

Mätinstrumenten ”symptom 

distress scale” (SDS) och 

”Medical outcomes short form 

36 health survey” (SF- 36 

version 1) användes och data 

samlades in före 

konditioneringen (baseline) 

och dag 0, 30 och 100 dagar 

efter allogen SCT.   

n=78 

(2) 

Fatigue, oro och aptitförändringar var de mest 

närvarande symtomen genom studien.  

 

Vid baseline förekom fatigue och oro hos  68% av 

deltagarna. Vid dag 0 rapporterades 

smakförändringar hos 88 procent följt av fatigue och 

insomnia som upplevdes av 86 procent.  

  

Dag 0 och 30 efter SCT upplevde patienterna mest 

symtom . Vid dag 100 var antalet på samma nivå 

som vid baseline. De symtom som upplevdes mest 

besvärande var vid baseline oro, vid dag 0 insomnia, 

vid dag 30 aptitförändringar och vid dag 100 fatigue.  

 

Vid baseline verkade personerna som förberedde sig 

för RIC rapportera fler symtom än de som skulle 

genomgå MAC. Yngre personer rapporterade fler 

symtom än äldre vid baseline. Patienter som 

rapporterade få symtom och  

svårigheter innan transplantationen upplevde fler besvärande 

symtom vid dag 30 och 100 efter transplantationen. 

P 

I 

Boonstra, L., 

Harden, K., 

Jarvis., S., 

Palmer., S., 

Kavanaugh-

Carveth., P., 

Barnett, J., & 

Friese., C. 

 

2010 

 

USA 

Sleep disturbance in 

hospitalized recipients of 

stem cell transplantation 

Att identifiera nivån av 

sömnstörningar bland 

personer som genomgår SCT 

och identifiera faktorer som 

bidrar till minskad 

sömnförmåga. Även jämföra 

skillnader i sömnstörningar 

mellan ålder, kön, 

transplantationstyp och 

mellan patienter som 

genomgår initial SCT med 

patienter som redan 

genomgått SCT och återigen 

har blivit inskrivna på 

sjukhuset på grund av 

komplikationer 

Restrospektiv studie. Data 

insamlades dag 14 (eller så 

snart som möjligt efter dag 14) 

efter SCT, men reflekterade de 

närmaste två veckorna efter 

som det var den perioden som 

var avsedd att mätas. 

 

Mätinstrument som användes 

var ”the Insomnia severity 

index” (ISI). Patienterna fick 

även frågan vad de själva 

upplevde var anledningen till 

deras sömnsvårigheter.  

n=93 

(24) 
Av kvinnorna upplevde 87 procent sömnsvårigheter 

i jämförelse med 67 procent av männen.  

 

Ingen skillnad observerades vad gäller 

sömnsvårigheter mellan ålder och inskrivningsorsak.  

 

Den mest rapporterade anledningen till  

sömnsvårigheter var frekventa toalettbesök 

och att personalen störde vid omvårdnaden  

följt av fysiska symtom, oro och störande ljud 

R 

II 



 

III 

Cohen, M., 

Rozmus, C., 

Mendoza, T., 

Padhye, N., 

Neumann, J., 

Gning, I., 

Aleman, A., 

Giralt, S.,  

& Cleeland, 

C. 

2012 

USA 

 

Symptoms and quality of 

life in diverse patients 

undergoing hematopoietic 

stem 

cell transplantation 

Att undersöka symtom och 

livskvalitè  

under de första 100 dagarna 

efter transplantation bland 

afroamerikaner, latinos och 

kaukasiska patienter.  

 

Longitudinell, deskriptiv studie 

där man med hjälp av 

instrumentet ”The M. D. 

Anderson Symptom Inventory 

Blood and Marrow 

Transplantation” (MDASI-

BMT) mätte symtoms 

svårighetsgrad och dess effekt. 

Livskvalitè mättes med hjälp 

av ”The Functional Assessment 

of Cancer Therapy-Bone 

Marrow Transplant” (FACT-

BMT). 

 

Data samlades in före 

transplantationen, 

konditioneringens 3:e eller 4:e 

dag, transplantationsdagen, vid 

nadir, vid engraftment, och dag 

30, 60 och 100 efter 

transplantationen.  

 

102 deltagare- allogen SCT  

62 deltagare- autolog SCT  

n=164 

(16) 
Upplevda symtom och dess svårighetsgrad hänger 

samman med patientens livskvalitè. Patienter som 

rapporterade hög livskvalitè hade mindre allvarliga 

symtom i jämförelse med de som rapporterade låg 

livskvalitè.  

 

De fem värsta symtomen var fysisk svaghet, 

sömnstörningar, aptitlöshet, fatigue och dåsighet. 

 

De som fick allogen SCT med MAC hade mer 

sömnstörningar och rapporterade lägre livskvalitè i 

jämförelse med de som fick autolog SCT. 

 

Manliga patienter rapporterade mindre fatigue än 

kvinnliga.  

 

Patienter som utvecklade akut GVHD hade flera 

allvarliga symtom än de som inte utvecklade 

GVHD.  

 

P 

I 

Coolbrandt, 

A. & 

Grypdonck, 

M.  

 

2010 

 

Belgien 

Keeping courage during 

stem cell transplantation: 

A qualitative research 

Att undersöka hur patienter 

som genomgår SCT behåller 

modet och tar sig igenom den 

krävande behandlingen. 

Kvalitativ design som använde 

sig av grounded theory. Data 

samlades in genom deltagande 

observation och genom 16 

halvstrukturerade intervjuer 

med patienter som nyligen 

genomgått SCT och 6 

intervjuer med sjuksköterskor. 

n=15 För att uthärda och ge mening åt lidandet som SCT 

medförde gjorde patienterna sitt bästa för att tro på 

ett lyckligt slut.  

 

Patienterna gjorde vad de kunde för att behålla tron 

bland annat genom att skydda sig mot negativ 

information och fysiska symtom. Patienterna 

intalade sig själva att symtomen var normala och 

förväntade bieffekter av behandlingen eller att det 

kunde vara värre. Patienterna räknade även sina 

fördelar, till exempel faktorer som ålder, bra fysisk 

form och matchande vävnadstyp för att öka tron på 

ett lyckligt slut. Patienterna gjorde även allt i deras 

K 

I 



 

IV 

makt för att öka chanserna till ett lyckligt slut, som 

att uppmärksamma signaler och symtom som kan 

betyda fara.   

 

Patienterna kände att läkare och sjuksköterskor 

hjälpte dem att hålla modet uppe och 

sjuksköterskorna hjälpte dem igenom de mest svåra 

och förtvivlade stunderna.  

Danaher H 

E., Ferrans, 

C., Verlen, 

E., Ravandi, 

F., van 

Besien, K., 

Gelms, J., & 

Dieterle, N. 

 

USA 

 

2006 

Fatigue and physical 

activity in patients 

undergoing hematopoietic 

stem cell transplant. 

Att undersöka mönster av 

fatigue, fysisk aktivitet, 

hälsostatus och livskvalitè 

före och efter högdos 

cytostatika och HSCT. 

En prospektiv longitudinell 

studie där man bedömde 

förändringar vad gäller fatigue, 

fysisk aktivitet, uppfattning av 

hälsotillstånd, och livskvalitè 

hos patienter som genomgår 

HSCT. Mätningarna 

genomfördes 5 dagar före 

HSCT och 5 dagar efter.  

 

Mätinstrumenten man använde 

sig av var ”The Actiwatch-

Score”, EORTC QLQ-30,” 

Quality of  Life Index” (QLI), 

”one item fatigue intensity 

rating scale”.  

 

7 deltagare- allogen SCT  

10 deltagare - autolog SCT  

n=20 

(5) 

 

Upplevd fatigue ökar och graden av fysisk aktivitet 

minskar direkt efter högdos cytostatika och HSCT.  

 

Patienterna rapporterade även en minskning i de 

kognitiva, emotionella, sociala och fysiska 

funktionerna direkt efter transplantationen vilket 

sammanfaller med en ökning av symtom såsom 

fatigue, smärta, illamående och kräkningar, 

sömnstörningar, aptitlöshet och diareè. 

  

Majoriteten av patienterna upplevde graden av 

fatigue som mild före transplantationen och måttlig 

eller svår efter transplantationen. 

 

 

P 

II 

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 

Att undersöka coping- 

strategier hos Iranska vuxna 

personer med akut leukemi 

som genomgår SCT. 

Kvalitativ design. Halv-

strukturerade intervjuer 

genomfördes innan SCT samt 

mellan två och sex månader 

efter SCT.   

 

Totalt genomfördes 18 

intervjuer som varade mellan 

40 och 120 minuter. 

n=10 

(0) 

Förnekande och undvikande var strategier som 

användes av patienterna under olika stadier av 

sjukdomen. En del undvek att tänka på sjukdomen 

och behandlingsresultatet. En del försökte undvika 

konfrontation med tidigare patienter och andra 

undvek att söka information om sjukdomen och 

SCT. 

 

 Många tog hjälp av sin tro och den hjälpte 

patienterna att finna mening i behandlingen.   

K 

II 



 

V 

Informationssökande användes som en strategi bland 

alla patienter. Informationen kunde ha en tudelad 

effekt. I det stora hela tyckte patienterna att 

information minskade rädsla, oro och stress men en 

del upplevde att det istället ökade stress och oro. 

 

Emotionellt stöd minskade patienternas stressnivå 

och fick patienterna att känna sig avslappnade.  

Patienterna jämförde sig med andra som hade det 

värre vilket underlättade coping och ökade hoppet.  

Positivt tänkande var en annan strategi som  

hjälpte patienterna att överkomma rädsla och oro. 

Farsi, Z., 

Nayeri, N D., 

& 

Negarande, 

R. 

 

2012 

 

Iran 

The coping process in 

adults with acute leukemia 

undergoing hematopoietic 

stem cell transplantation. 

Att förstå coping processen 

hos vuxna med akut leukemi 

som genomgått SCT. 

Studien är en del av en 

longitudinell kvalitativ studie 

som använder sig av grounded 

theory.  

 

Data samlades in genom flera 

halv-strukturerade intervjuer 

som genomfördes både innan 

samt efter transplantationen. 

 

Totalt genomfördes 18 

intervjuer som varade mellan 

40 och 120 minuter. 

n=10 

(0) 

Patienterna använde sig av olika copingstrategier för 

att handskas med situationen, de flesta var effektiva. 

Strategin ”undvikande och förnekande” kunde 

associeras med positivt resultat när den användes 

strax efter en stressfylld händelse men kunde 

relateras till sämre resultat om den användes under 

en längre tid.  Patienterna hanterade den svåra 

situationen genom att ändra prioriteringar och 

genom att försöka finna mening i behandlingen. 

Även deras tro hjälpte dem att hantera situationen 

och finna mening i livet.  

 

Deltagarna rapporterade social isolation och 

frustration och trodde att söka socialt från familj, 

vänner och vårdpersonal var den bästa strategin för 

att klara av situationen.  

 

Rädsla för döden var en mental svårighet patienterna 

tvingades möta. Rädslan nådde sin högsta nivå vid 

tiden för diagnos och direkt före transplantationen 

men minskade betydande efter konditioneringen och 

själva transplantationen. I kontrast ökade hoppet 

under konditioneringen och veckorna direkt efter 

transplantationen.  

 

K 

II 



 

VI 

Heinonen, 

H., Volin, L., 

Zevon, M.,  

Uutela, A., 

Barrick, C. &  

Ruutu, T. 

2005 

Finland 

Stress among allogeneic 

bone marrow 

transplantation patients 

Att empiriskt identifiera 

stressorer som upplevs av 

patienter diagnostiserade 

med hematologiska 

sjukdomar och som 

behandlas med allogen 

benmärgstransplantation 

(BMT). 

En multivarierad analytisk 

metod, ”Concept mapping” 

användes för att identifiera 

upplevda stressfaktorer bland  

patienter som genomgått 

allogen BMT.  

 

Till en början valdes 12 

personer ut att delta i två 

fokusgrupper och fyra 

individuella intervjuer. Fokus 

var att beskriva specifika 

stressorer i samband med 

BMT. Detta genererade i 132 

uttalanden och efter analys 

kvarstod 98 stycken.  

Frågeformulär skickades efter 

det ut till alla deltagare 

minimum 4 månader efter att 

de genomgått allogen BMT där 

de ombads sortera uttalandena i 

liknande grupper och därefter 

ranka dem vad gäller frekvens, 

upplevd intensitet och 

kontrollbarhet. 

n=132 

(23) 
I resultatet framkom 8 grupper av stressfaktorer som 

var mest närvarande under studien. Dessa var, 

rankade från mest allvarlig till minst allvarlig: 

förändring i livet och påverkan av långvarig 

behandling, biverkningar, svårigheter relaterat till 

behandlingsresultat och fysiologisk status, familje-

relaterad stress, rädsla för döden och depressiva 

tankar, andra bekymmer, negativ social support och 

stress relaterat till brist på information och till 

vårdpersonal. 

 

De 10 mest frekventa och intensivaste upplevelserna 

och okontrollerbara stressorerna var: det var en 

chock att bli sjuk, långvarig behandling, rädsla för 

framtiden som tynger familjen, det var svårt för 

familjen att uthärda diagnosen, rädsla för framtiden,  

det var svårt att inse hur svag den fysiska  

konditionen blev, nervositet relaterat till blodkropps- 

mängden, aptitlöshet och  

okontrollerbara och undrande tankar om  

sjukdomen. 

P+K 

II 

Kisch, A., 

Lenhoff, S., 

Zdravkovic, 

S. & 

Bolmsjö, I.   

 

2012 

Sverige 

Factors associated with 

changes in quality of life in 

patients undergoing 

allogeneic haematopoietic 

stem cell transplantation 

Att identifiera faktorer som 

är förknippade med 

förändringar i livskvalitet 

omedelbart före allogen SCT 

till 100 dagar och 12 

månader efter 

transplantationen 

Kvantitativ studie. Patienterna 

svarade på frågeformulär  vid 

antagning till sjukhus (T0), 100 

dagar efter transplantation (T1) 

samt 12 månader efter 

transplantationen (T2). 

Data samlades in genom 

mätinstrumenten: ”The 

Functional Assessment of 

Cancer Therapy – Bone 

Marrow Transplantation scale” 

n=70 

(30) 

 

T0=70/70 

T1=57/70 

T2=40/70 

Emotionellt välmående förbättrades mellan baseline 

och 100 dagar efter SCT, medans alla andra 

dimensioner försämrades, även generell livskvalitè.  

Fysisk och social/familj välmående försämrades  

mellan baseline och 12 månader efter SCT  

medans emotionellt vålmående förbättrades. Huvud- 

faktorerna som kan relateras till försämrad livskvalitè över tid 

var infektioner, kvinnligt kön  

och sjukdomsåterfall. Konditioneringstyp  

(MAC eller RIC) hade ingen betydelse för  

livskvalitèn. 

P 

II 



 

VII 

(FACT-BMT) och “Functional 

assessment of chronic illness 

therapy - Spiritual Well-being” 

(FACIT-Sp). 

 
Larsen, J., 

Nordström, 

G., Ljungman 

G. & 

Gardulf, A. 

 

2004 

 

Sverige 

 

Symptom occurence, 

symptom intensity, and 

symptom distress in 

patients undergoing high-

dose chemotherapy with 

stem-cell transplantation. 

Att undersöka patienters 

självrapporterade symtom 

vad gäller förekomst, 

intensitet och hur krävande 

de upplevdes från 

inskrivning till utskrivning 

från vården och att relatera 

det till viss demografisk data. 

Även om symtomens 

intensitet och hur besvärliga 

de upplevdes skilde sig hos 

personer som rapporterade 

oro vid inskrivning i 

jämförelse med dem som inte 

rapporterade oro.   

Prospektiv, longitudinell 

studie.  

 

Mätinstrument som användes 

var SFID-SCT. 

 

Data samlades in vid 

inskrivningen (T0), dagen före 

konditioneringen (T1), dagen 

för infusionen av stamceller 

(T2), dagen när 

skyddsisoleringen startade 

(T3), vid mittpunkten för 

skyddsisoleringen (T4) och när 

skyddsisoleringen avslutades 

(T5) och vid utskrivningen 

(T6).  

 

17 deltagare- allogen SCT  

26 deltagare- allogen SCT  

 

n=43 

(4) 

 

Trötthet rapporterades hos över hälften av 

patienterna mellan T0 och T6.  

 

Aptitlöshet, muntorrhet, illamående, 

sömnsvårigheter, diareè och smakförändringar 

rapporterades av över 50 procent av alla patienter 

mellan T2 och T5. Aptitlöshet och muntorrhet var 

närvarande hos över hälften av patienterna även vid 

utskrivning.  

 

Aptitlöshet, muntorrhet och fatigue var de symtomen 

som rapporterades som mest intensiva och även de 

som medförde mest svårigheter.  

 

Gruppen som inte upplevde oro rapporterade mer 

symtomsvårigheter vid T5 och T6 i 

jämförelse med gruppen som upplevde oro vid inskrivningen. 

Ingen skillnad kunde ses mellan  

oro- och inte oro gruppen vad gäller ålder, kön, 

 utbildningsnivå, arbete och civilstånd. 

P 

II 

McCabe, C., 

Roche, D., 

Hegarty, F. & 

McCann, S. 

Open Window’: a 

randomized trial of the 

effect of new media art 

using a virtual window on 

quality of life in patients’ 

experiencing stem cell 

transplantation 

Att mäta den psykologiska 

effekten av ett ”konstprojekt” 

(OW) hos patienter som är 

inliggande på sjukhus. 

 

Ett andra utfall från studien 

var om patientens upplevelse 

av att genomgå SCT 

matchade deras 

förväntningar. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Data insamlades dagen 

för inskrivning, dagen före  

SCT,  7 dagar efter SCT, innan 

utskrivning , 60- och 100 dagar 

efter SCT samt 6 månader efter 

SCT. 

Mätinstrument var ”The 

hospital anxiety and depression 

scale” (HADS) och ”the 

distress thermometer”.   

n=199 

(18) 

 

Patienternas verkliga upplevelse av SCT skilde sig åt 

vad gällde deras förväntade upplevelse. Av 

deltagarna i interventionsgruppen rapporterade 63 

procent att deras upplevelser var bättre eller mycket 

bättre än förväntat i jämförelse med 27 procent i 

kontrollgruppen. 

 

 Illamående, kräkningar, fatigue och diarré var  

mest frekvent. Den höga risken att drabbas av  

infektioner och svamp oroade. 

RCT 

I 



 

VIII 

En enkät gavs ut vid T6 där 

deltagarna fick värdera 

upplevelsen av att genomgå 

SCT på en femgradig skala. 

Semi-strukturerade intervjuer 

användes för att ge ytterligare 

förståelse för insamlade data. 
Morishita, S., 

Kaida, K.,  

Yamauchi, 

S.,   

Wakasugi, 

T., 

Yoshihara, 

S.,  

Taniguchi, 

K.,  Ishii, S., 

Ikegame, K., 

Kodama, N.,  

Ogawa, H. & 

Domen, K.  

Japan 

2012 

Gender differences in 

health-related quality of 

life, physical function and 

psychological status 

among patients in the early 

phase following allogeneic 

haematopoietic stem cell 

transplantation 

Att undersöka könsskillnader 

i livskvalitè, fysisk funktion 

och psykologisk status före 

och i den tidiga fasen efter 

allogen SCT. 

En prospektiv observerande 

studie. Data insamlades 3 

veckor före och upp till 6 

veckor efter transplantationen.  

 

Vid datainsamlingen använde 

man sig av “Medical Outcome 

Study 36-item Short Form 

Health Survey (SF-36), hand 

grip strength, knee extensor 

strength och “a 6-min walk test 

(6MWT) för att mäta 

träningskapaciteten. samt 

“Piper Fatigue Scale” (PFS) 

och HADS. 

n=100 

(66män 

och 34 

kvinnor) 

Kvinnor hade betydligt lägre poäng vad gäller fysisk 

funktion och generell hälsa (GH) i jämförelse med 

män. Ingen skillnad mellan kön i minskningen av 

den fysiska funktionen kund ses. 

Inga betydande skillnader sågs mellan könen vad 

gäller fatigue. Depression och oro var något 

vanligare bland kvinnor men det var ingen 

signifikant skillnad.  

 

P 

II 

Prieto, J., 

Blanch, J., 

Atala, J, 

Carreras, E., 

Rovira, M., 

Cirera, E. & 

Gastò, C. 

 

2006 

 

Spanien 

Clinical factors associated 

with fatigue in 

hematologic cancer 

patients receiving stem-cell 

transplantation 

Att identifiera riskfaktorer 

associerade med fatigue 

under sjukhustiden när 

patienten genomgår SCT. 

Studien utgick från 

hypotesen att depression 

skulle vara relaterat till 

fatigue även efter justering 

av störande variabler. 

Prospektiv, longitudinell 

studie.  

Data samlades in inom 48 

timmar efter inskrivning till 

sjukhus, transplantationsdagen 

, dag 7- och dag 14 efter SCT.  

 

Mätinstrument som användes 

var: DSM-IV, ”energy level 

scale”, HADS, ”the nottingham 

health profile”, ”the 

psychosocial adjustment to 

illness scale” samt ”systemic 

symptom scale” 

n=235 

(15) 
Depression var den faktorn som starkast kunde 

 relateras till fatigue. Andra faktorer som kunde 

 associeras till fatigue vid någon tidpunkt under 

 studien var: hög ålder, rökning, låg poäng på  

”Karnofsky performance status” 

 (låga poäng visar på försämringar i normala 

 aktiviteter, arbete och egenvård), aptitlöshet, 

 illamående, kräkningar, smärta, stark påverkan 

 relaterat till konditioneringen och låg  

hemoglobin-nivå (anemi). 

P 

I 
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Rischer, J., 

Scherwath, 

A., Zander, 

AR.,  

Koch, U., & 

Schulz-

Kindermann, 

F. 

 

2009 

Tyskland 

 

Sleep disturbances and 

emotional distress in the 

acute course of 

hematopoietic stem cell 

transplantation. 

Studien undersöker 

sömnkvalitèn hos patienter  i 

det akuta förloppet av HSCT, 

och mäter  

effekten av 

sociodemografiska, 

medicinska, fysiska och 

psykosociala faktorer. 

Prospektiv, longitudinell 

design. Patienterna genomförde 

uppskattade mätningar strax 

före ankomsten till sjukhus 

(T1), dagligen under 

sjukhusvistelsen (T2), strax 

före utskrivning från sjukhus 

(T3) och 100 dagar efter 

transplantationen (T4).  

 

Mätningarna utfördes genom 

mätinstrumenten “Pittsburgh 

Sleep Quality Index" (PSQI) 

och en sömndagbok, EORTC 

QLQ-C30, “, HADS och  “the 

German version of the Cancer 

and Treatment Distress Scale”. 

 

Utvärderingen av sömnkvalitèn 

under sjukhustiden 

kompletterades med en kort 

halvstrukturerad 

intervju. 

 

39 deltagare - allogen SCT 

24 deltagare - autolog SCT. 

n=50 

(18) 

 

T1=50/50 

T2=44/50 

T3=44/50 

T4=32/50 

Sömnstörningar var mest närvarande under 

sjukhusperioden och upplevdes mer besvärande i 

fasen mellan transplantation och engraftment i  

jämförelse med fasen mellan inskrivning och 

transplantation.  

 

Svårigheter att upprätthålla sömn var det mest  

besvärande symtomet och rapporterades av  

 81,8 % av patienterna som ett måttligt eller svårt 

problem under hela sjukhusvistelsen.  

Orsakerna till detta var främst störande ljud, 

ett behov av att besöka badrummet ofta, 

att nattpersonalen störde med frekventa besök och 

irritation/stress. 

 

Sömnstörningar efter HSCT kan delvis  

sammankopplas med fysisk funktion, fatigue och  

behandlingsspecifika svårigheter. Ålder och kön  

hade ingen inverkan på sömnkvalitèn.  
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BILAGA B 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

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. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

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. 


