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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Varje år genomförs 40 000 stamcellstransplantationer världen över, ofta på grund av olika 

blodsjukdomar. Behandlingsprocessen innefattar konditionering med cellgifter och 

strålning för att slå ut patientens immunförsvar. Patienten placeras då i ett isoleringsrum 

för att minska risken att drabbas av infektioner. Behandlingen ger symtom som till 

exempel trötthet, illamående, aptitlöshet och smärta. Detta inklusive isoleringen kan 

påverka patienternas livskvalité.    

 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva hur patienter upplever sin livskvalité i samband med 

stamcellstransplantation.    

 

 

Metod  
 

Metoden litteraturstudie valdes för att besvara studiens syfte genom en integrerad analys av 

befintliga artiklars resultat. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, CINAHL samt 

genom manuell sökning. Studien inkluderade 18 artiklar som presenteras i en matris. 

 

 

Resultat 
 

I resultatet framkom att patienternas upplevelse av livskvalité påverkades av ett flertal 

faktorer. Symtomen som uppkom under behandlingens olika faser påverkade patienternas 

livskvalité negativt. Adekvat information var viktig för patienterna för att kunna återfå 

kontrollen över situationen vilket ansågs bidra till en förbättrad livskvalité. 

Sjuksköterskans attityd och handlingar kunde främja patienternas välbefinnande. 

 

 

Slutsats 
 

Patienternas livskvalité påverkades i samband med stamcellstransplantation. Ett flertal 

faktorer som fysiska och psykiska symtom, stöd från omgivningen, sjuksköterskans attityd, 

miljön, information och upplevelsen av självständighet var bärande för hur patienterna 

upplevde sin livskvalité. 

 

 

Nyckelord: Livskvalité, stamcellstransplantation, patienters upplevelser, isolering 
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INLEDNING 

Varje år genomgår cirka 40 000 personer världen över stamcellstransplantation (Rizzo, et 

al., 2006) och majoriteten av patienterna som genomgår denna typ av behandling överlever 

i ungefär tio år. Benämningen blodsjukdomar innefattar flera olika sjukdomar där 

patienterna kan behöva genomgå stamcellstransplantation som är en påfrestande 

behandling. Det kan leda till långa sjukhusvistelser och höga infektionsrisker vilka 

påverkar livskvalitén för de som drabbas. För att främja livskvalitén hos dessa patienter 

krävs en god och personcentrerad omvårdnad från sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska 

stödja patienten under hela behandlingsprocessen och hjälpa dem att bibehålla hoppet samt 

att komma tillbaka till vardagen (Hashmi & Litzow, 2013). Då livskvalité har blivit ett 

begrepp som väger allt tyngre och har tagit en större plats inom omvårdnaden anser 

författarna det intressant att ta reda på hur patienter upplever sin livskvalité. Området 

valdes då båda författarna har ett intresse för onkologi och inriktar sig därmed på patienter 

som genomgår stamcellstransplantation. Detta på grund av att denna patientgrupp är 

beroende av den omvårdnad som sjuksköterskan ger.   

 

BAKGRUND 

Det finns flera olika blodsjukdomar, däribland akut och kronisk leukemi och Hodgkins 

lymfom (Barkholt & Ringdén, 2002; Wingard, 2007). Dessa sjukdomar innebär att 

blodstamcellerna i kroppen har en bristande förmåga att utveckla sig i benmärgen (Blows, 

2005). De blodsjukdomar som resulterar i att patienterna får ett nedsatt immunförsvar dör 

oftast inte av själva sjukdomen utan av infektioner som deras nedsatta immunförsvar inte 

klarar av att hantera (Reisner & Martelli, 2010). Behandling sker allt oftare genom en 

kombination av cellgifter, strålbehandling och stamcellstransplantation. År 1957 utfördes 

den första benmärgstransplantationen i Seattle. Det kunde då påvisas att stamceller som 

donerades till patienter med cancer började växa och bilda mogna blodkroppar. Under de 

senaste åren har det blivit allt vanligare att ta stamceller från frivilliga donatorer som inte 

är släkt med patienterna. Infektionskomplikationer och graft-versus-host-sjukdom är 

komplikationer som kan uppstå till följd av stamcellstransplantation med obesläktade 

givare (Barkholt & Ringdén, 2002). 

 

Stamcellstransplantation  

Idag finns det ett register med cirka åtta miljoner människor som anmält sig som 

stamcellsdonatorer. Det ställs krav på den mottagande patienten som till exempel 

patientens ålder då en högre ålder kan leda till att fler komplikationer uppstår. Detta leder 

till att antalet patienter som får möjligheten att genomgå en stamcellstransplantation är 

begränsad. Trots att utvecklingen av cellgifter har gått framåt är det patienter, särskilt de 

med akut leukemi, som får återfall. Dessa patienter har därför mer nytta av att genomgå en 

stamcellstransplantation än att enbart få cellgiftsbehandling då risken att få tillbaka cancern 

minskar (Reisner & Martelli, 2010).   

 

Det finns tre typer av stamcellstransplantation, den första är allogen, den andra är syngen 

och den tredje är autolog stamcellstransplantation. Den första, allogen transplantation 

innebär att stamceller transplanteras till patienten från en donator. Det krävs då en donator 

har samma vävnadstyp som patienten vilket ett syskon kan ha eller en obesläktad givare. 

För att ta reda på det tas ett blodprov på patienten och donatorn för att se vilka human 
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leukocyte antigen- molekyler som deras celler bär på. Dessa anlag ärvs av föräldrarna 

vilket innebär att det är 25 procents chans att ett syskon kan vara den optimala donatorn. 

Små förändringar i arvsanlagen hos syskonen kan accepteras för donation (Barkholt & 

Ringdén, 2002; Schemit-Pokorny, 2007). Allogen stamcellstransplantation ger störst chans 

till överlevnad (Reisner & Martelli, 2010). I den andra typen av stamcellstransplantation 

som är syngen är det identiska stamceller som används. Detta innebär att om patienten som 

ska genomgå transplantationen har en enäggstvilling kan tvillingen donera stamceller som 

då är identiska med patientens. Den sista typen är autolog transplantation där patientens 

egna stamceller tas ut och förbehandlas med cellgifter innan de förs tillbaka till patienten 

som under tiden har genomgått cellgiftsbehandling (Barkholt & Ringdén, 2002; Schemit-

Pokorny, 2007). 

 

Behandlingens faser 

Då stamcellstransplantation ska utföras behöver patienter genomgå tre steg vilka benämns 

förbehandling, även kallat konditionering, transplantationsprocessen med överföring av 

stamceller och slutligen efterbehandling (Barkholt & Ringdén, 2002). För att bestämma 

vilken typ av stamcellstransplantation som ska genomföras ska hänsyn tas till vilken typ av 

diagnos och vilket stadium patienten är i, hur det medicinska tillståndet ser ut samt deras 

ålder (Atkinson et al., 2003; Barkholt & Ringdén, 2002). Innan stamcellstransplantationen 

kan utföras kontrolleras om det finns någon besläktad person som kan donera stamceller. 

Finns inte detta görs en sökning i register med donatorer för att se om det finns någon 

lämplig donator (Atkinson et al., 2003).  

 

Konditionering  

Innan transplantationen börjar får patienterna träffa läkare och gå igenom de risker och 

fördelar som finns med transplantationen. Patienterna får även möjlighet att ta ut spermier 

och ägg innan konditioneringen startar som fryses ner och sparas till framtida önskan om 

barn då konditioneringen kan leda till sterilitet (Atkinson et al., 2003; Barkholt & Ringdén, 

2002). Innan transplantationen utförs genomgår de flesta patienterna cellgiftbehandling och 

eventuellt strålbehandling för att slå ut immunförsvaret. Detta för att minska risken för 

bortstötning av de nya stamcellerna (Atkinson et al., 2003).  

 

Transplantationsprocessen  

Transplantationen av nya stamceller till patienten sker relativt fort. Transfusionen utförs 

som en vanlig blodtransfusion där de nya stamcellerna infunderas till patienten via en 

centralvenkateter. Efter stamcellstransplantationen tar det ungefär sju till femton dagar för 

stamcellerna att hitta rätt och börja bilda blodkroppar på normalt sätt igen (Schemit-

Pokorny, 2007). 

 

Efterbehandling  

När patienter genomgår stamcellstransplantation behöver de få efterbehandling då risken 

finns att de får immunologiska komplikationer det gäller framför allt allogen 

transplantation (Barkholt & Ringdén, 2002). Patienterna behöver därför oftast stanna på 

sjukhuset en längre period än de som genomgår autolog transplantation (Garcia, Mumby, 

Thilges & Stiff, 2012). Detta för att förhindra att patienterna avlider av eventuella 

infektionssjukdomar eller skador orsakade av toxiska symtom som kan vara kopplande till 

konditioneringen. De som genomgår autolog stamcellstransplantation har däremot kortare 

understödjande efterbehandling (Barkholt & Ringdén, 2002). Efter 



 3  

 

   

stamcellstransplantation måste patienterna gå på regelbundna uppföljningar för att se att 

cancern inte kommer tillbaka. Patienterna behöver även veta vem de ska ringa till eller 

träffa ifall något inträffar (Lucid, 2013).  

 

Symtom och komplikationer i samband med stamcellstransplantation 

I konditioneringsfasen behandlas patienterna med cellgifter, vilket kan ge biverkningar 

som yttrar sig i symtom som kräkningar, illamående, hjärtpåverkan, håravfall, hudutslag, 

dålig aptit, blodbrist, infektionskänslighet och sår i munslemhinnan. Symtom som kan 

uppstå efter strålbehandling är hudreaktioner, illamående, aptitlöshet, munhålebesvär, 

diarréer, påverkad hårtillväxt och trötthet (Barkholt & Ringdén, 2002). Under 

behandlingen finns risk för att malnutrition uppstår på grund av illamående och förändrad 

smak i munnen (Zatarain, Hill, Thomas & Goodman, 2013). Under perioden när 

immunförsvaret är nedsatt behöver all mat tillagas för att ta död på bakterier som finns på 

bland annat frukt och grönsaker som kan göra patienterna sjuka (Woods, 2013). Några 

symtom som kan uppkomma i transplantationsskedet är bland annat illamående, 

kräkningar, frossa, feber, förändrad uppfattning av smak, diarré och huvudvärk (Schemit-

Pokorny, 2007). Även smärta, aptitlöshet, torr hud, trötthet, diarré, förstoppning, 

illamående, ångest, torr mun, håravfall och domningar är några av de symtom som kan 

uppkomma efter stamcellstransplantationen (Wood et al., 2013). Fler symtom som kan 

uppstå efter stamcellstransplantationen är att äggstockarna slutar fungera hos kvinnorna, 

vilket innebär att de kan behöva hormonersättning. Sexualdriften kan påverkas för både 

män och kvinnor (Wingard, 2007). Andra komplikationer som kan uppträda lång tid efteråt 

är bland annat problem med levern, muskel- och bindväven, andningsorganen, njurarna 

och de endokrina organen samt vaskulära komplikationer (Rizzo et al., 2006).  

 

Rejektion, som betyder bortstötning, är en annan komplikation. Denna beror på att 

immunförsvaret inte blivit tillräckligt nedsatt av konditioneringen. Det leder till att det 

kvarvarande immunförsvaret kommer gå till attack och stöta bort de transplanterade 

stamcellerna eftersom de uppfattas som icke kroppsegna. För att minska risken för 

rejektion genomgår patienterna en intensivare konditionering och får under transplantation 

en större mängd stamceller (Barkholt & Ringdén, 2002).  

 

Graft-versus-host-sjukdom är en komplikation vid stamcellstransplantation och beror på att 

det nya immunförsvaret som bildas från de transplanterade stamcellerna kan uppfatta 

kroppens celler som främmande och gå till angrepp (Barkholt & Ringdén, 2002; Chouinard 

& Finn, 2007). Symtomen som uppkommer är bland annat att huden blir röd med 

småprickiga utslag och i allvarliga fall kan huden nekrotiseras. Ytterligare symtom är 

illamående, diarréer, kräkningar, buksmärtor och ibland blödningar i mag-tarmkanalen. 

Akut graft-versus-host-sjukdom kan senare utvecklas till att bli kronisk där de vanligaste 

symtomen som uppträder är förtjockad hud, muskelsammandragningar, inflammationer i 

ögonen, torra slemhinnor, svampinfektioner i munnen och matstrupen, leversjukdomar 

samt nedsatt lungfunktion i varierande grad (Barkholt & Ringdén, 2002).  

 

De som överlever stamcellstransplantationen har en ökad risk att drabbas av psykologiska 

problem som depression, ångest och få svårigheter att hantera olika situationer. Flera klarar 

inte av att fortsätta arbeta på grund av medföljande komplikationer eller symtom av 

behandlingen (Hashmi & Litzow, 2013). Den andel patienter som avlider efter 

stamcellstransplantationen gör det på grund av infektioner, graft-versus-host-sjukdom eller 

hjärtsvikt (Reisner & Martelli, 2010). Komplikationerna kan ibland uppstå först när 
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patienterna kommer hem, vilket vanligtvis sker 90-100 dagar efter allogen transplantation 

och 30 dagar för de som genomgår autolog transplantation (Woods, 2013).  

 

Ökad risk för infektioner  

Vid stamcellstransplantation krävs god omvårdnad och övervakning för att i ett tidigt 

stadium kunna behandla och förebygga eventuella infektioner (Moran, Browning & 

Buckby, 2007; Socialstyrelsen, 2005). När patienter går igenom behandlingen är 

immunförsvaret utslaget vilket innebär att patienterna är mycket infektionskänsliga och det 

finns risk för att de ska avlida (Hricik, 2011; Moran et al., 2007). Infektioner kan 

uppkomma tidigt i konditioneringen såväl som i sen efterbehandling (Murthy & Wood, 

2015). Patienterna isoleras därför i ett enkelrum under två till fyra veckor på sjukhus från 

det att konditioneringen startar till dess att patienternas nya stamceller har börjat växa 

(Barkholt & Ringdén, 2002).   

 

Orsaken till att patienter drabbas av infektionssjukdomar beror på att de smittas av sina 

egna mikroorganismer eller av sjukdomar som förekommer på sjukhusen (Barkholt & 

Ringdén, 2002). Deras ålder och hälsostatus påverkar hur motståndskraftiga de är mot 

infektioner (Moran et al., 2007). Hälften av alla som genomgår allogen transplantation 

drabbas av infektioner jämfört med endast en fjärdedel av de som genomgår autolog 

transplantation. Infektionerna läker ut långsammare hos dessa patienter än hos friska 

människor (Hashmi & Litzow, 2013). Sjuksköterskan måste därför under behandlingens 

alla faser kunna upptäcka problem och vidta åtgärder (Bevans et al., 2009; Wingard, 2007). 

Sjuksköterskan ska följa hygienrutinerna för att patienterna inte ska utsättas för 

infektionsrisker samt se till att utrustningen som använd är ren (Lima & Bernardino, 2014). 

 

När väl patienterna får komma hem behöver de får både muntlig och skriftlig information. 

Denna information bör innefatta tecken och symtom som kan uppkomma och vad de ska 

göra vid akuta situationer. Patienterna bör se till att personer som de träffar är friska för att 

de själva inte ska få någon infektion då de fortfarande är infektionskänsliga. Blommor i 

hemmet ska tas bort under den första tiden då bakterier förekommer i jorden och kan 

orsaka infektioner hos patienterna (Schemit-Pokorny, 2007). De bör undvika folksamlingar 

flera månader efter att de genomgått stamcellstransplantation för att minska risken att de 

utsätts för smittsamma sjukdomar innan immunförsvaret fungerar som det ska (Wingard, 

2007). 

 

Isolering under stamcellstransplantation  

Orsaken till isolering beror på att patienterna som genomgår stamcellstransplantation har 

nedsatt immunförsvar och behöver isoleras för att förhindra att mikroorganismer i 

omgivningen kan orsaka allvarliga infektioner (Barkholt & Ringdén, 2002). 

Sjuksköterskan bör vara medveten om den psykiska påfrestningen som patienterna utsätts 

för vid isoleringsvård (Bevans et al., 2009; Latchford & Shelton, 2003; Stephens, 2005). 

Information skall ges både till patienterna och deras närstående om anledningen till 

isoleringen samt de åtgärder som bör vidtas. Detta kan vara allt från god handhygien till 

användning av skyddsutrustning. Om de närstående har en pågående infektion ska de 

undvika att besöka patienten till dess att infektionen är över. Barn under 12 år bör helst inte 

vistas hos de isolerade patienterna då de kan bära med sig infektioner som de själva inte 

upplever symtom av (Bevans et al., 2009; Latchford & Shelton, 2003). Det kan i vissa 
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situationer vara bra att utse några sjuksköterskor som utövar kohortvård för att minska 

risken att patienterna blir smittade av någon annan patient (Latchford & Shelton, 2003). 

Isoleringsrummet ska innehålla så mycket stationär utrustning som möjligt för att minska 

risken att sjuksköterskan för in bakterier och virus. Dessa rum är för det mesta enkelrum 

med egen toalett och dusch. Patienternas rum ska även vara utrustade med sluss för att 

personal och närstående ska kunna byta kläder och därmed förhindra att de utsätter 

patienterna för onödig smittorisk. Rummet ska ha ett övertryck vid skyddsisolering vilket 

innebär att luft utifrån inte kan komma in i rummet vilket leder till att smitta inte kan 

överföras till luften. Isoleringsrummen har därför ett speciellt ventilationssystem (Barkholt 

& Ringdén, 2002; Bevans et al., 2009). Genom att använda ventilationsfiltrena i rummen 

minskar risken att patienterna drabbas av infektioner (Vokurka et al., 2013).  

            

Livskvalité  

Livskvalité bör ses utifrån ett subjektivt perspektiv, för varje enskild individ och utifrån 

deras egna uppfattningar. Omvårdnaden kan därmed bli mer individanpassad vilket gör det 

enklare att fånga upp hur patienterna själva upplever sitt välbefinnande (Heinonen et al., 

2001; Nordenfelt, 2010). Livskvalité och hälsa sammankopplas ofta och går hand i hand, 

men det går att särskilja dem åt. Hälsa handlar oftast om inre omständigheter i kroppen 

medan livskvalité kan vara både yttre och inre faktorer som påverkar patienternas liv och 

upplevelser av välbefinnande. Patienterna kan uppleva god livskvalité trots att de lider av 

en sjukdom om livet i övrigt ter sig normalt (Nordenfelt, 2010; Travelbee, 1971). De två 

begreppen har en koppling med varandra då personer med god hälsa ofta upplever hög 

livskvalité. Sjuksköterskan kan i det dagliga arbetet främja patienternas livskvalité genom 

att visa medmänsklighet, utföra vänliga handlingar, uppmuntra och trösta (Nordenfelt, 

2010). 

 

Varje person beslutar själv vad som anses vara god livskvalité, då detta är individuellt och 

kan vara olika för alla (Nordenfelt, 2010). World Health Organisation [WHO] (1997) 

definition av livskvalité innefattar en persons fysiska, mentala och sociala välmående och 

inte endast som frånvaro av sjukdom. WHO (1997) definierar livskvalité som en 

individuell upplevelse av en persons tillstånd i livet, samt utifrån mål, förväntningar och 

bekymmer och kan därför ses som ett komplext begrepp. Vidare definierar de begreppet 

livskvalité utifrån sex kategorier som är fysisk och psykisk hälsa, personers 

självständighetsnivå, sociala relationer, miljö, spirituell och religiös tro.  

 

Hur patienter påverkas av att få ett cancerbesked    

Patienter som får ett cancerbesked upplever det stressande. Stamcellstransplantation är en 

av de mest aggressiva behandlingsformerna som patienterna måste genomgå. Ofta kan de 

återfå en normal stressnivå efter att de genomgått behandlingen. Däremot finns det några 

som upplever fortsatt ängslan och oro samt avsaknad av psykiskt välmående (Ahmed & 

Nieto, 2013; Horne et al., 2014). Livskvalitén påverkas under hela sjukdomsperioden, men 

även lång tid efter avslutad behandling och friskförklaring (Murthy & Wood, 2015; 

Stephens, 2005). Sjuksköterskans fokus ligger oftare på själva behandlingen och att öka 

överlevnaden hos patienterna genom att utveckla behandlingsmetoder än att främja 

patienternas livskvalité. Det som för patienterna upplevs som stora och viktiga symtom kan 

för sjuksköterskan anses som oviktiga i relation till behandlingen. Detta leder till att 

livskvalitésrelaterade symtom, både fysiska och psykiska tas i andra hand och det läggs 

mindre vikt vid detta av sjuksköterskan (Murthy & Wood, 2015). Enligt El-Jawahri et al. 
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(2014a) studie har patienter i medelåldern rapporterat en ökad känsla av låg livskvalité 

jämfört med yngre och äldre patienter som genomgår stamcellstransplantation. Detta på 

grund av att dessa patienter oftare har en högre förväntan på behandlingen och tror sig 

kunna bli helt återställda. Detta leder till att dessa patienter får svårigheter att hantera den 

nya situationen samt alla begränsningar som sjukdomen och behandlingen medför.  

 

Sjuksköterskans kompetensområde 

Det är en utmaning för sjuksköterskan att kunna se till den unika patienten och deras 

specifika behov. Sjuksköterskan ska kunna lyssna och finnas tillgänglig för patienten samt 

uppmärksamma deras oro och rädslor för att därmed kunna stötta i de svåra situationerna. 

Även det fysiska tillståndet ska tillgodoses och sjuksköterskan måste våga fråga och prata 

med patienterna för att patienterna inte ska vara tvungna att be om hjälp (Lima & 

Bernardino, 2014; Socialstyrelsen, 2005; Travelbee, 1971). Omvårdnad är ett begrepp som 

utgår från den humanistiska grundsynen där sjuksköterskan bör tillgodose behoven hos 

patienterna samt deras omgivning och närstående. Det förknippas ofta inom vården med att 

sjuksköterskan ska möta patienterna på personnivå (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en god kontakt med patienterna som befinner sig i 

en utsatt situation och att de kan ha en god kommunikation vilket Travelbee (1971) 

framhåller på ett tydligt sätt i sin teori. Travelbee (1971) poängterar även att 

sjuksköterskan bör skapa en mellanmänsklig relation och ge stöd och vägledning samt 

praktiskt hjälpa patienterna med saker som de inte längre klarar av. Sjuksköterskan bör 

vara observant på tecken som kan tyda på att patientens uppfattning av sin livskvalité har 

förändrats (Socialstyrelsen, 2005; Travelbee, 1971). Patienten bör dessutom vara delaktig i 

sin egen behandling och vård, och sjuksköterskan bör uppmärksamma patientens 

synpunkter (Travelbee, 1971). I en rapport framkommer det att i sjuksköterskans uppgifter 

ingår det att kunna sätta upp mål för såväl medicinsk omvårdnad som att främja 

patienternas livskvalité och båda är lika betydelsefulla (Statens offentliga utredningar 

[SOU], 1995:5).  
 

Enligt International Council of Nurses [ICN] (2014) har sjuksköterskan ansvaret för att 

tillgodose den enskilda patientens behov av information som ska ges med hänsyn till 

patientens förutsättningar att ta emot den. Patienter upplever ett behov av att få information 

kontinuerligt under behandlingen samt även efter behandlingen om hur de ska förhålla sig 

till olika restriktioner vid hemkomst (Bevans et al., 2009). Sjuksköterskan ska vara lyhörd 

för det patienten har att säga samt visa respekt och medkänsla och bevara deras integritet 

(Piras, Poddigue & Angelucci, 2010; Socialstyrelsen, 2005). Genom kommunikation ska 

sjuksköterskan kunna ge rätt information, stödja och vägleda patienterna i deras vård och 

behandling för att göra dem delaktiga (Socialstyrelsen, 2005), detta styrks även i 

patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 6, 6 §). Sjuksköterskan bör inge ett sådant 

förtroende till patienterna att de kan känna tillit och vågar dela med sig av sin 

sjukdomsbörda (Travelbee, 1971). Vidare bör sjuksköterskan sträva efter att främja hälsa 

hos patienterna, förebygga sjukdom, lindra lidandet samt återställa hälsan (ICN, 2014; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I vårdarbetet har närstående tagit en allt större plats 

och även de behöver utbildning, kunskaper och information om behandlingen samt få veta 

vad som kommer att hända. Idag är omvårdnad vid stamcellstransplantation ett av de mest 

utmanande specialistområdena för sjuksköterskor att arbeta med där arbetet har kommit att 

utvecklas. Sjuksköterskans arbetsuppgifter innebär att ta hand om patienterna i det akuta 

skedet och ge den omvårdnad som patienterna behöver (Wingard, 2007).  
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Problemformulering 

Patienter som ska genomgå stamcellstransplantation har en lång behandlingsperiod framför 

sig, något som bland annat medför symtom, olika typer av komplikationer och isolering 

som påverkar deras vardag och livskvalité (Hashmi & Litzow, 2013). Patienternas 

upplevelse av symtom påverkar deras livskvalité men åsidosätts ibland av sjuksköterskan 

då de kan anse att symtomen är av mindre relevans i förhållande till behandlingen (Murthy 

& Wood, 2015). Det är därför väsentligt att kartlägga patienternas upplevelser under 

behandlingsperioden för att se hur de upplever sin livskvalité för att i slutändan kunna 

främja den.  
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SYFTE  

Syftet var att beskriva hur patienter upplever sin livskvalité i samband med 

stamcellstransplantation.    

 

 

METOD  

Val av Metod 

Som metod valdes litteraturöversikt, vilket innebär att redan befintligt material från studier 

användes (Rosén, 2012). Denna metod valdes då det fanns befintliga studier gjorda inom 

detta område, därmed ansågs det intressant och gynnsamt att använda denna metod. Rosén 

(2012) beskriver en systematisk litteraturöversikt som en sammanställning av det 

nuvarande forskningsläget inom ett specifikt område som kan ge underlag för hur vården 

ska bedrivas evidensbaserat. Med hjälp av en systematisk litteraturöversikt går det att ta 

reda på hur patienter, sjukvårdspersonal samt närstående upplever situationer relaterat till 

sjukvården. För att kunna genomföra en systematisk litteraturöversikt ska utvärdering av 

den vetenskapliga litteraturen granskas systematiskt och redovisas tydligt.   

 

 

Urval  

Ett flertal urvalskriterier har använts för att få fram vetenskapliga artiklar som var 

relevanta för ämnesvalet (Henricson & Billhult, 2012). Författarna valde att fokusera på 

hur patienter upplever sin livskvalité i samband med stamcellstransplantation. 

Inklusionskriterierna var vuxna män och kvinnor från alla länder från 18 år ålder som 

genomgått allogen eller autolog stamcellstransplantation samt vårdats på sjukhus. 

Artiklarna i studien skulle vara vetenskapligt granskade och skrivna på engelska då detta 

språk behärskades av författarna. Artiklar som var publicerade efter år 2000 och var 

kvalitativa eller kvantitativa valdes att inkluderas. Enligt Helgessson (2006) och Östlund 

(2012) är vetenskapliga artiklar en färskvara och därför bör äldre material exkluderas. Där 

av gjordes en avgränsning att artiklarna inte skulle vara äldre än 15 år. 

Exklusionskriterierna var patienter som fick omvårdnad i hemmet efter 

stamcellstransplantation och närståendes upplevelser.   

 

 

Datainsamling  

Artikelsökning gjordes i databaserna Public Medline [PubMed] och Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] från 17 augusti till 27 september 2015. 

Enligt Henricson (2012) bör datainsamling ske från minst två olika databaser för att öka 

studiens tillförlitlighet. Det fanns ett brett utbud av databaser där datainsamling kunde 

genomföras. PubMed innehåller artiklar från år 1966 och har fokus på medicin, omvårdnad 

och odontologi. Databasen CINAHL innehåller artiklar från 1982. Det finns ett stort utbud 

artiklar med fokus på omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Dessa finns publicerade 

som vetenskapliga tidskriftsartiklar, doktorsavhandlingar, monografier och 

konferensabstrakt. CINAHL har specialiserats på artiklar om omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2013). 
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Databassökning 

Sökningen startade med att välja ut sökord med fokus på studiens syfte. Sökorden togs ut 

med hjälp av Mesh-termer och fri sökning. Därefter påbörjades sökningen av artiklar och 

under sökningens gång tillkom nya sökord som togs från funna artiklars nyckelord. De 

sökord som användes var bone marrow transplantation, allogeneic hematopoietic stem cell 

transplantation, stem cell transplantation, quality of life, patient reported excperiences, 

patient reported outcomes, isolation, emotional och hospital care som kombinerades på 

olika sätt utifrån inklusionskriterierna, se tabell 1. Av de sökträffar som kom fram under 

varje sökning lästes alla titlar igenom av båda författarna. De titlar som verkade intressanta 

och relevanta för denna studies syfte valde författarna att gå vidare med och läsa 

artiklarnas syften för att se om de kunde besvara studiens syfte. De artiklar vars titlar och 

syften inte ansågs besvara syftet sorterades bort. De som verkade intressanta valde 

författarna att läsa igenom abstraktet på och om det verkade relevant togs artikeln ut i 

fulltext och lästes igenom av båda författarna och bedömdes gemensamt utifrån inklusions- 

och exklusionskriterierna. Gemensamt togs ett beslutades om de lästa artiklarna i fulltext 

besvarade studiens syfte och därmed skulle tas med i studien eller inte vilket stödjs av 

Rosén (2012). Sökning resulterade i 18 inkluderade artiklar. 

 

Tabell 1. Valda sökordskombinationer i databaserna PubMed och CINAHL  

 

Databas 

Datum 

Sökord Filter  Antal 

träffar 

Antalet 

lästa titlar  

Antalet lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

PubMed 

17 augusti 

2015 

Stem cell 

transplantation 

AND patient 

reported 

experiences 

AND quality of 

life 

English  

Adult: 19 + 

years 

6 6 3 2 

PubMed 

17 augusti 

2015 

Allogeneic 

hematopoietic 

stem cell 

transplantation 

AND patient 

reported 

outcomes AND 

quality of life, 

English   

Adult: 19 + 

years  

5 years 

17 17 6 2  

PubMed 

24 augusti 

2015 

Bone marrow 

transplantation 

AND patient 

reported 

experience 

English  

Adult: 19 + 

years 

10 years 

 

74 74 3 2 

PubMed 

24 augusti 

2015 

Stem cell 

transplantation 

AND patient 

reported 

outcomes 

English   

Adult: 19 + 

years  

5 years 

 

242 242 3 2 

PubMed  

24 augusti 

Quality of life 

AND hospital 

English  

Adult: 19 + 

45 45 9 2 
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2015 care AND stem 

cell 

transplantation,  

years  

5 years 

 

CINAHL 

29 augusti 

2015 

Isolation AND 

Bone marrow 

transplantation 

English  

All adult 

15 15 10 2 

PubMed 

12 

september 

2015 

Bone marrow 

transplantation 

AND quality of 

life 

English   

Adult: 19 + 

years  

501 501 7 2 

CINAHL 

18 

september 

2015 

Stem cell 

transplantation 

AND  

quality of 

life AND 

emotional 

Engelska  

All Adult  

Januari 2000-

December 

2015 

 

19 19 5 2 

CINAHL 

27 

september 

2015 

Stem cell 

transplantation 

AND patient  

experience AND 

patient reported 

outcomes 

Engelska  

All Adult  

Januari 2000-

December 

2015 

16 16 5 1 

Antal:   935 935 51 17 

 

Manuell sökning 

Manuell sökning genomfördes på Sophiahemmet högskolas bibliotek med sökordet 

transplantation. Sökningen gav 30 träffar där alla titlar och syften lästes igenom och utifrån 

studiens syfte valdes därefter fyra artiklar ut. Av dessa artiklar lästes sedan abstrakt för att 

granska om artiklarna var relevanta för studiens syfte. Artikeln som valdes lästes sedan 

igenom av båda författarna för att gemensamt besluta om den skulle inkluderas eller 

exkluderas (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

 

Dataanalys  

Artiklarnas kvalité bedömdes med hjälp av ett modifierat bedömningsunderlag från 

Sophiahemmet högskola av vetenskapliga studier utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga A. Denna redovisar studiers 

vetenskapliga klassificering samt bedömer deras kvalité med kvalitativ och kvantitativ 

metodansats. Detta för att se om artiklarna höll en god kvalité och god tillförlitlighet. 

Majoriteten av de artiklar som granskades bedömdes ha hög kvalité och ett fåtal medelhög 

kvalité. De som bedömdes ha medelhög kvalité inkluderades då författarna ansåg att endast 

antalet deltagare i studierna kunde varit högre men att detta inte påverkade resultatet 

nämnvärt. Artiklarna som valdes att tas med i resultatet granskades ytterligare av båda 

författarna och en litteraturmatris utformades för att få en överblick, se bilaga B. I 

litteraturmatrisen presenterades artiklarnas författare, titel, metod, deltagare, resultat samt 

artiklarnas kvalité (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Som analysmetod användes en integrerad analys. En integrerad analys innebar att resultatet 

skapades genom att på ett översiktligt sätt försöka tolka och sammanställa ett nytt resultat. 
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Resultatet utformades under flera steg där första steget var att läsa igenom artiklarnas 

resultat och ta ut stycken som handlade om patienternas upplevelse av livskvalité. 

Artiklarna lästes flera gånger av båda författarna för att ta ut textstycken som besvarade 

syftet. Steg två var att göra ett försök till tolkning genom att identifiera underliggande 

mönster och jämförelser för att se likheter och skillnader i de valda textstyckena. Utifrån 

dessa textstycken kunde fyra områden urskiljas som beskrev patienters upplevelser av 

livskvalité. Dessa fyra områden beskrevs under varsin rubrik i resultatet. Eftersom fokus 

har legat på att försöka göra en tolkning av textstyckenas resultat karakteriseras detta enligt 

Friberg (2012) som en integrerad analys (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012 

2013).   

 

 

Forskningsetiska överväganden  

För att studien skulle kunna hålla en så god och hög trovärdighet som möjligt skulle enligt 

Danielson (2012) författarna granska sig själva för att inte färga resultatet med sina egna 

värderingar och åsikter. Då artiklarna var skrivna på engelska användes svensk engelskt 

ordlexikon för att minimera risken att artiklarnas resultat skulle misstolkas eller förvrängas 

av författarna. Artiklarna som användes i resultatet skulle vara etiskt godkända för att 

inkluderas och analyseras. Samtliga artiklar granskades ur ett objektivt och etiskt 

perspektiv (Helgesson, 2006). Etiska forskingöverväganden har tagits med för att öka 

studiens tillförlitlighet samt skydda människors värderingar och rättigheter (Kjellström, 

2012). Tidskrifterna som artiklarna publicerats i har granskats och utvärderats av 

författarna för att bedöma deras tillförlitlighet. Författarna själva har även försökt att vara 

objektiva i tolkningen av resultaten från studierna och åsidosatt sin förförståelse för att inte 

färga resultatet.   
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RESULTAT  

Resultatet presenteras under tre rubriker som framkom vid granskning av artiklarnas 

resultat med utgångspunkt från studiens syfte. Dessa rubriker berör tre olika områden vilka 

var symtom som påverkade den fysiska hälsan, behandlingens påverkan på emotionell och 

existentiell livskvalité samt sociala relationer och arbete.   

 

 

Symtom som påverkar den fysisk hälsan 

I samband med stamcellstransplantation var det vanligt att patienter upplevde att den 

fysiska hälsan påverkade livskvalitén (Andreson et al., 2007; Artherholt, Hong, Berry & 

Fann, 2014; Bevans et al., 2006; Bevans et al., 2014; Cohen, Jenkins, Holston & Carlson, 

2013; Cohen & Ley, 2000; Cohen, Ley & Tarzain, 2001; Cohen et al., 2012; El-Jawahri et 

al., 2014b; Hung, Bauer, Horsley, Waterhouse, Bashford & Isenring, 2013; Kisch, Lenhoff, 

Zdravkovic & Bolmsjö, 2012; Larsen, Nordström, Ljungman & Gardulf, 2004; McCabe, 

Roche, Hegarty & McCann, 2011; Niederbacher, Them, Pinna, Vittadello & Mantovan, 

2012). Ett flertal studier belyste framförallt en upplevelse av fatigue (Andreson et al., 

2007; Cohen et al., 2012; El-Jawahri et al., 2014b; McCabe et al., 2011). Det sågs också att 

patienternas livskvalité minskade märkbart när fatigue ökade under sjukhusvistelsen (El-

Jawahri et al., 2014b). Däremot var det två studier som nämnde att patienterna upplevde 

trötthet (Bevans et al., 2014; Cohen et al., 2012). Även fysisk svaghet nämndes i samband 

med behandlingsperioden (Andreson et al., 2007; Bevans et al., 2014; Cohen & Ley, 2000; 

Cohen et al., 2012; Cohen et al., 2013; El-Jawahri et al., 2014b; Larsen et al., 2004;). 

Ytterligare vanliga symtom som förekom var smärta (Andreson et al., 2007; Bevans et al., 

2006; Cohen & Ley, 2000; El-Jawahri et al., 2014b; Gruber, Fegg, Buchmann, Kolb & 

Hiddemann, 2003), sömnsvårigheter (Andreson et al., 2007; Bevans et al., 2014; Cohen et 

al., 2012; El-Jawahri et al., 2014b; Gruber et al., 2003; Larsen et al., 2004), illamående 

(Andreson et al., 2007; El-Jawahri et al., 2014b; Larsen et al., 2004; McCabe et al., 2011), 

aptitlöshet (Andreson et al., 2007; Cohen & Ley, 2000; Cohen et al., 2012; Larsen et al., 

2004), muntorrhet (Bevans et al., 2014; Larsen et al., 2004), diarré (Andreson et al., 2007; 

Cohen et al., 2013; McCabe et al., 2011) och påverkan på det sexuella (Bevans et al., 2014; 

Cohen et al., 2001; Gruber et al., 2003; Niederbacher et al., 2012).   

 

Efter stamcellstransplantationen upplevde en del patienter sexuella svårigheter och 

otillfredsställelse, detta uttrycktes som ängslan, smärta, depression och känsla av att vara 

kroppsligt ofullständig (Bevans et al., 2014; Cohen et al., 2001; Gruber et al., 2003). Detta 

bekräftades i en studie av Niederbacher et al. (2012) där det framkom att de flesta inte 

kände sig tillfredsställda med sitt sexualliv. Ytterligare kunde det ses att mer stress, oro, 

ängslan och smärta som patienterna upplevde desto fler problem och svårigheter upplevde 

de med sexuallivet. Däremot visades endast ett svagt samband mellan depression och 

sexuell påverkan (Gruber et al., 2003).   

 

Mindre vanligt förekommande symtom var ryggsmärta, koncentrationssvårigheter, 

huvudvärk, domningar i händer och fötter, svidande ögon, påverkad andning, dyspepsi 

(Bevans et al., 2014), håravfall (Bevans et al., 2014; Cohen & Ley, 2000), kräkningar 

(Cohen et al., 2013; McCabe et al., 2011), tarmproblem (El-Jawahri et al., 2014b), munsår 

(Cohen et al., 2013) och viktförändringar (Hung et al., 2013).  
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Innan stamcellstransplantationen upplevde patienter måttlig till svår trötthet och smärta 

samt lågt välmående (Andreson et al., 2007; Larsen et al., 2004). Intensiteten av symtomen 

ökade under behandlingens gång och nådde sin topp några dagar efter 

stamcellstransplantationen. Patienterna upplevde då symtom som aptitlöshet, fatigue, 

svaghet, sjukdomskänsla, sömnsvårigheter, illamående och diarré som måttliga till svåra. 

Efter ungefär en månad framkom att symtomen hade mild till måttlig intensitet och 

patienternas livskvalité och humör återgick till hur det var innan 

stamcellstransplantationen. Detta påverkade deras vardagliga aktiviteter och förmågan att 

kunna njuta av och uppskatta livet vilket var positivt (Andreson et al., 2007). Däremot 

framkom det i Bevans et al. (2006) och Cohen et al. (2012) studier att vid samma tidpunkt 

uppvisade patienterna i deras studier låg livskvalité och ingen förändring av deras fysiska, 

funktionella, emotionella och vitala funktioner. De patienter som hade hög livskvalité 

uppvisade mindre symtom och upplevde behandlingen som lättare jämfört med de som 

hade låg livskvalité (Cohen et al., 2012). Hade patienterna en mindre intensiv 

konditionering upplevde de en bättre fysisk hälsa efter stamcellstransplantationen (Kisch et 

al., 2012). De fysiska symtom som patienterna upplevde under och efter 

stamcellstransplantationen påverkade även deras mentala hälsa. Kraftiga symtom ledde till 

att livskvalitén påverkades negativt (Artherholt et al., 2014; Bevans et al., 2014). 

Patienterna ansåg att de fysiska symtomen gick att hantera men att det känslomässiga var 

svårare att hantera (Cohen et al., 2013). 

 

Behandlingens påverkan på emotionell och existentiell livskvalité 

Flera patienter som genomgått stamcellstransplantation nämnde att den psykiska 

livskvalitén påverkades negativt (Artherholt et al., 2014; Bevans et al., 2006; Bevans et al., 

2014; Cohen & Ley, 2000; El-Jawahri et al., 2014b; Grant et al., 2012; Pillay, Lee, Katona, 

Burney & Avery, 2014). De flesta visste inte vad de kunde förvänta sig och uppleva under 

behandlingen (Cohen et al., 2013). Några patienter kände sig överraskade av hur starka 

deras känslor var och att de höll i sig så länge (Cohen & Ley, 2000). Under behandlingens 

gång upplevde många patienter ängslan (El-Jawahri et al., 2014b; Larsen et al., 2004; 

McCabe et al., 2011; Pillay et al., 2014) och depression (Artherholt et al., 2014; El-Jawahri 

et al., 2014b; Pillay et al., 2014; Sirilla & Overcash, 2012). Depression kunde associeras 

med sämre emotionellt välbefinnande och fler stressymtom (Artherholt et al., 2014; Gruber 

et al., 2003; Pillay et al., 2014). Patienternas livskvalité minskade märkbart under 

sjukhusvistelsen då de upplevde en ökad trötthet och depression. De som hade depression, 

ångest och ett sämre emotionellt och socialt välmående vid behandlingens start, upplevde 

sämre livskvalité under behandlingen (El-Jawahri et al., 2014b). 

 

Smärta var ett annat symtom som påverkade patienterna (Andreson et al., 2007; Bevans et 

al., 2006; Cohen & Ley, 2000; El-Jawahri et al., 2014b; Gruber et al., 2003). En del 

upplevde rädsla då de inte var förberedda på smärtans intensitet och inte visste hur länge 

den skulle hålla i sig efter stamcellstransplantationen vilket påverkade deras emotionella 

livskvalité negativt (Cohen & Ley, 2000; Cohen et al., 2013). Vissa patienter uttryckte en 

ilska gentemot sjuksköterskan för att de inte var ärliga om intensiteten av smärtan under 

behandlingsprocessen. De ansåg att sjuksköterskan använde ord som förminskade hur de 

verkligen uppfattade och upplevde sina symtom (Cohen & Ley, 2000). Flera upplevde att 

behandlingen var längre och tuffare än vad de hade förväntat sig innan behandlingen 

startade (Cohen et al., 2013). Det fanns även en rädsla hos patienterna att de skulle dö av 

sjukdomen och flertalet upplevde att de var rädda för att behandlingen inte skulle lyckas 

(Cohen & Ley, 2000; Cohen et al., 2013). 
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En förbättring av patienternas emotionella livskvalité kunde ses cirka tre månader efter 

stamcellstransplantationen (Andreson et al., 2007; Bevans et al., 2006). Ju längre tid som 

gått sedan transplantationen desto bättre ansåg patienterna att de mådde och upplevde att 

deras livskvalité ökade (Niederbacher et al., 2012). Däremot, de som hade kraftiga symtom 

upplevde sämre emotionell hälsa (Bevans et al., 2014). Känslor som sårbarhet, utsatthet, 

skam och frustration var något som upplevdes av patienterna när de kände att de förlorade 

kontrollen över sina liv (Cohen & Ley, 2000; McCabe et al., 2011). När patienterna kände 

att de förlorade sin värdighet upplevde de att de förlorade sin emotionella kontroll (Cohen 

& Ley, 2000). De patienter som upplevde hjälplöshet eller hopplöshet hade även en lägre 

livskvalité (Cohen & Ley, 2000; Pillay et al., 2014).  

 

I några studier framkom att det andliga och religiösa välmående påverkade patienternas 

livskvalité (Cohen & Ley, 2000; Cohen et al., 2013; Grant et al., 2012; Kisch et al., 2012; 

Sirilla & Overcash, 2012). En del upplevde att de kunde få hjälp av sin tro som gav dem 

tillit och glädje vilket gjorde att de inte behövde oroa sig för någonting. De uttryckte det 

som att de lämnade över allt till Gud (Cohen et al., 2013). För att hantera den nya 

situationen kunde en del patienter ta hjälp av bön (Cohen & Ley, 2000; Cohen et al., 2013; 

Sirilla & Overcash, 2012). Genom att be kunde patienterna uppleva att de fick styrka att 

genomgå behandlingen vilket ökade deras livskvalité (Cohen et al., 2013).  

 

Sociala relationer och arbete  

Patienter uttryckte både positiva och negativa upplevelser av sjukhusrummen (Cohen et al., 

2001; McCabe et al., 2011). Enligt Cohen et al. (2001) beskrev patienter rummen med 

positiva ord som kliniska, rena, ljusa, funktionella, luftiga och trevliga. Negativa ord som 

användes var mörka, små, fängelselika och rummen kunde upplevas som klaustrofobiska. 

Även vetskapen om att vara isolerad var skrämmande och gjorde att patienter kände sig 

ensamma och avstängda från omvärlden. Patienters egna tillhörigheter, som bilder och 

saker från deras hem och konst inne på rummet bidrog till att ökade deras välbefinnande 

och livskvalité (Cohen et al., 2001; McCabe et al., 2011). Konsten tog bort känslan av att 

vara fångad i en bur och hjälpte patienterna att slappna av. Patienterna upplevde också att 

rummet var till för att skydda dem (McCabe et al., 2011).  

 

Patienternas sociala relationer påverkade livskvalitén under behandlingsperioden (Cohen et 

al., 2001; El-Jawahri et al., 2014b; Grant et al., 2012; Niederbacher et al., 2012; Pillay et 

al., 2014). Deras närstående utgjorde en viktig del av stödet (Cohen et al., 2001; 

Niederbacher et al., 2012; Pillay et al., 2014). De patienter som levde i en relation 

upplevde högre livskvalité och en större vilja att kämpa jämfört med de som levde 

ensamma (Niederbacher et al., 2012; Pillay et al., 2014). Enligt Cohen et al. (2001) 

upplevde patienter att de var fysiskt isolerade från sina familjer och vänner och kände sig 

ensamma med sina tankar och rädslor vilket försämrade deras livskvalité.  

 

Sjuksköterskan påverkade patienternas upplevelse av livskvalité (Cohen & Ley, 2000; 

Cohen et al., 2001; Cohen et al., 2013; McCabe et al., 2011; Niederbacher et al., 2012). 

Patienter upplevde att sjuksköterskorna ökade deras livskvalité då de hade en positiv 

attityd och ägnade sig någon extra minut åt dem, samt fick besöken att kännas humana då 

de blev sedda som en individ och inte en diagnos vilket ökade deras välbefinnande. 

Sjuksköterskorna upplevdes av patienterna som kompetenta, att de tog sitt arbete på allvar 

samt gav dem lugn och trygghet genom att vara ärliga och öppna i sin kommunikation 
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(Cohen et al., 2001; Cohen et al., 2013). Patienterna upplevde en trygghet i och med att 

sjuksköterskan alltid fanns i närheten och höll ett vaksamt öga på dem ifall något oförutsett 

skulle inträffa. Stödet från sjuksköterskan, och att de fick detaljerade förklaringar om deras 

medicinska tillstånd bidrog till en ökad livskvalité (Cohen & Ley, 2000; Cohen et al., 

2013; Niederbacher et al., 2012). 

 

Patienters upplevelse av livskvalité påverkades av informationen som gavs av 

sjuksköterskan (Cohen & Ley, 2000; Cohen et al., 2001; Cohen et al., 2013; Gruber et al., 

2003; McCabe et al., 2011; Niederbacher et al., 2012). När de inte fick tillräcklig 

information kunde de uppleva rädsla och oro för kommande omvårdnadsåtgärder (Cohen 

et al., 2013; Cohen & Ley, 2000). Det gav patienterna en känsla av att förlora kontrollen 

över sina liv (Cohen & Ley, 2000; Gruber et al., 2003; McCabe et al., 2011). Att tidigare 

varit helt oberoende av andra och kunna återgå till arbetet var för en del inte längre 

tänkbart. Detta upplevdes som en förlust, särskilt när viljan att återgå till arbetet fanns 

vilket ledde till att patienters livskvalité minskade (Gruber et al., 2003; Kisch et al., 2012; 

Niederbacher et al., 2012). Trots att sjukdomsbördan och symptomen hade en negativ 

inverkan på patienternas liv fann de fortfarande positiva aspekter. Det ledde till att de 

värdesatte livet mer och kände att de ville ta till vara på livet (McCabe et al., 2011; 

Niederbacher et al., 2012).  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Ett flertal studier visade att patienters livskvalité påverkades i samband med 

stamcellstransplantation. Studierna påpekade framförallt att patienternas livskvalité 

påverkades utifrån deras fysiska och psykiska hälsa, spirituella och religiösa tro, sociala 

relationer och miljön. Dessa områden framkom även i WHO (1997) definition av 

livskvalité. Enligt Nordenfelt (2010) och Heinonen et al. (2001) ska livskvalité ses utifrån 

ett subjektivt perspektiv där personers innersta önskningar ska tillgodoses för att de ska 

uppleva god livskvalité. Personers livskvalité beror därmed på både inre och yttre faktorer. 

Heinonen (2001) bekräftade att livskvalitén påverkades av så väl det fysiska, psykiska, 

emotionella som det sociala välmående. Han menade att patienternas välmående ökade 

med tiden efter stamcellstransplantationen. Livskvalitén påverkas av många faktorer och 

det behöver inte vara detsamma för alla personer. Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

har ett personcentrerat förhållningsätt för att kunna möta den unika patientens behov och 

hjälpa till att återfå livskvalitén.  

 

Något som uppmärksammades i resultatet var att patienterna tappade aptiten under 

behandlingen och majoriteten av dessa gick då ner i vikt, men redan tre månader efter 

transplantationen hade de ökat i vikt och återfått en del av sin muskelmassa. Detta kan 

sammankopplas med Zatarain et al. (2013) som påpekar att patienterna kan utveckla 

malnutrition på grund av symtom från de läkemedel patienterna intar under behandlingen, 

som exempelvis förändrad smak i munnen (Zatarain et al., 2013). Munsår var ytterligare ett 

symtom som resultatet tog upp som kunde påverka patienternas förmåga att äta mat. 

Ytterligare framkom det att patienterna upplevde att de förlorade kontrollen över sina 

kroppar och det kunde yttra sig som att helt plötsligt börja kräkas inför andra personer, 

vilket kändes förödmjukande för patienterna. Nutritionen är därför av betydelse för 

patienternas fysiska och psykiska välmående. De fysiska symtom som diarré, kräkning och 

illamående påverkade patientens psykiska välmående men även patientens sociala 

välmående eftersom de kan känna skam över att de inte klarar av att styra sina kroppar. För 

patienterna behövde de känna att de hade kontrollen över sina liv och kroppar. När de 

tappade kontrollen och deras kroppar genomgick drastiska förändringar gav det 

smärtsamma känslor som medförde att patienternas livskvalité minskade. Ett sätt för 

patienterna att hantera situationen var att försöka acceptera den vilket sedan hjälpte dem att 

genomgå behandlingen.  

 

En annan faktor som påverkade patienternas livskvalité var deras upplevelse av 

tillfredställelse med sexuallivet. Resultatet visade att när patienterna fick problem och 

svårigheter med det sexuella, påverkades deras livskvalité negativt. Detta bekräftas av 

Andrykowski et al., (2005) som påpekar i sin studie att de patienter som genomgått 

stamcellstransplantation rapporterade att de fick fler sexuella problem efteråt. På grund av 

konditioneringen som gavs innan stamcellstransplantationen kunde det leda till att både 

mäns och kvinnors sexualitet påverkades. Detta på grund av att könsorganens funktioner 

slogs ut (Wingard, 2007). Eftersom konditioneringen kunde leda till sterilitet gavs 

patienterna möjlighet att ta ut spermier och ägg (Atkinson et al., 2003; Barkholt & 

Ringdén, 2002). För patienterna spelade det sexuella en avgörande roll och de som fick 

problem med upplevde att det påverkade relationen med deras partner. Det uttrycktes även 

i en annan studie att sjuksköterskan inte tog upp och diskuterade sexuella problem med 

patienterna. Detta sågs som något som borde göras oftare eftersom det påverkar 
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patienterna. Detta kan ytterligare stärkas av socialstyrelsen (2005) som menade att 

sjuksköterskan ska finnas för patienterna under hela behandlingen och ge dem stöd och 

vägledning samt göra dem delaktiga i sin egen vård. Det krävs därmed att sjuksköterskan 

stödjer patienterna och talar om förändringar som kan ske och försöka hjälpa dem att 

hantera den nya situationen. Detta för att hjälpa patienterna att kunna komma tillbaka till 

livet.  

 

Sammantaget har det påvisats att de fysiska symtom som patienterna upplevde under och 

efter stamcellstransplantationen påverkade deras mentala hälsa. Upplevelsen av kraftigare 

symtom resulterade i sämre mental hälsa. Depression var ett symtom som framkom i 

resultatet och som minskade patienternas livskvalité. Detta styrks av Bieri et al. (2008) och 

Hashim & Litzow (2013) som båda nämner att depression kunde påverka patienternas 

livskvalité negativt. Då sjuksköterskan tar hand om patienterna ingår det att visa empati 

och förståelse. Under stamcellstransplantationen upplevde patienterna en förlust av 

kontroll i samband med alla restriktioner som tillkom under isoleringen. De behövde då 

hjälp att ta över sin egen omvårdnad för att återfå kontrollen, något även Wingard (2007) 

påpekar. Sjuksköterskan måste vara lyhörd och se patienters behov och anpassa 

omvårdnaden utifrån det. Det är sjuksköterskans uppgift att stödja patienter, hjälpa och 

vägleda dem tillbaka till ett normalt liv. Studiens resultat visade att sjuksköterskans 

förhållningssätt och möjlighet att vara närvarande påverkade patienternas livskvalité. Då 

sjuksköterskan inte var närvarande eller visade bristande empati kände sig patienterna 

ensamma vilket försämrades deras livskvalité. Sjuksköterskan bör därför ges tillräckligt 

med tid för att kunna närvara hos patienterna och inte endast utföra åtgärder i relation till 

behandlingen. Detta för att patienterna upplevde att sjuksköterskan inte hade tid för dem. 

Flertalet patienter påpekade att det upplevdes betydelsefullt när sjuksköterskan kunde ägna 

några extra minuter åt dem vid besöken.  

  

De inkluderade studierna i resultatet tog upp att patienterna ville beskydda sina närstående 

från att se dem i ett försvagat tillstånd och föredrog att bli lämnade i fred under 

sjukhusvistelsen. Det resulterade i att patienterna inte fick det psykiska stöd från familjen 

som de hade behövt, vilket försämrade deras psykiska välbefinnande och livskvalité. 

Sjuksköterskan bör därför vara medveten om den psykiska påfrestningen som patienterna 

utsätts för under isoleringen (Bevans et al., 2009; Latchford & Shelton, 2003; Stephens, 

2005). Resultatet visade att om patienterna hade deras närstående närvarande under 

sjukhusperioden ökade deras livskvalité. Vidare i resultatet sågs att patienter som var gifta 

eller levde i en relation hade en ökad livskvalité vilket bekräftas av både Andrykowski et 

al. (2005) samt Bieri et al. (2008). Att inte kunna upprätthålla sociala relationer uttrycktes 

som jobbigt och påfrestande. Därför behöver sjuksköterskan hjälpa patienterna och de 

närstående att ge dem möjlighet att träffas och umgås med varandra för att minska 

patienternas känslor av ensamhet.    

 

Det framkomer i några av de inkluderade studierna att patienternas upplevelser av att ha 

kontroll över sina liv minskade under tiden de befann sig på sjukhus. Detta orsakade en 

frustration och rädsla över att inte kunna kontrollera situationen. Adekvat information var 

en av de bärande pelarna för att patienterna skulle känna att de hade någon sorts överblick 

och förståelse för det som hände. Detta påpekas av ICN (2014) att sjuksköterskan ska ge 

information till patienter utefter deras förmåga att kunna ta till sig informationen, vilket 

även framkom i studien av Bevans et al. (2009). Patienterna bör därför få kontinuerlig 

information om vad som sker för att de ska göras delaktiga i sin egen vård. Det är även 

betydelsefullt att förbereda patienterna på eventuella förändringar och hjälpa till att hitta 
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strategier för att de sedan ska hitta tillbaka till livet och vardagen efter behandlingen. 

Patienter kunde uppleva svårigheter att hantera de begränsningar som medföljde 

behandlingen, både fysiska och psykiska. Det ledde till att flera inte klarade av att fortsätta 

arbeta på grund av komplikationer och symtom som uppkom av behandlingen (Hashmi & 

Litzow, 2013). Efter att ha genomgått stamcellstransplantation framgick det att de patienter 

som kunde återgå till arbete och skola upplevde en bättre livskvalité (Andrykowski et al., 

2005). Att inte kunna arbeta i samma utsträckning som tidigare och inte bli helt återställd 

utan behöva leva med symtom påverkade deras livskvalité negativt. Detta påverkade flera 

patienter i medelåldern som ofta hade höga förväntningar på behandlingen och trodde sig 

kunna bli återställda (El-Jawahri et al., 2014a).  

 

Det framkom ytterligare i resultatet att det fanns en rädsla hos flertalet patienter att de 

skulle dö. I de inkluderande studierna lyftes att trots detta upplevde patienterna att 

behandlingen utgjorde den sista chansen till överlevnad. Vissa vågade inte längre lita på 

sina kroppar och ansåg att kroppen hade svikit dem och de förlorade självförtroendet. Det 

fanns en rädsla för att sjukdomen skulle komma tillbaka trots behandlingen vilket 

resulterade i att när patienterna upplevde symtom uppfattade de dem som hotande. Rädslan 

att dö var också sammankopplad med brist på förståelse och oförmåga att ta till sig 

informationen. Rädslan för döden kunde även vara sammankopplad med den rädsla och 

oro de kände för sina familjer. 

 

Det framkom att patienter tog hjälp av tro, bön och andlighet för att få hjälp att bearbeta 

det som hänt. Det fanns även andra resurser som kunde hjälpa patienterna att hantera den 

nya situationen vilka var avslappning, aromaterapi och yoga. Ytterligare sågs att 

stödgrupper kunde vara till hjälp, men även psykoterapi och rehabiliteringsprogram som 

kunde hjälpa patienterna att bearbeta det som hänt. Stödet från familj och vänner var också 

betydelsefullt. Detta visar på att det bör finnas flera möjligheter till olika typer av stöd 

beroende på vad som passar den enskilda patienten. Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

kan se till den unika individen och deras förutsättningar. Sjuksköterskan ska därför vara 

öppen och ta till sig patientens önskningar för att skapa en personcentrerad omvårdnad.   

 

Resultatet visade att sjuksköterskan hade en inverkan på patienternas livskvalité och 

upplevelse av behandlingsperioden. Enligt patienterna utgjorde sjuksköterskan en trygghet 

i deras vardag på sjukhuset och var de som patienterna kunde skapa en god relation med. 

Detta framhåller Travelbee (1971) i sin omvårdnadsteori att det är viktigt att 

sjuksköterskan strävar efter att skapa en mellanmänsklig relation. Då patienter genomgår 

en påfrestande behandling med cellgifter och strålning (Barkholt & Ringdén, 2002), finns 

det alltid något som sjuksköterskan kan göra för patienterna oavsett hur sjuka de är menar 

Travelbee (1971). Sjuksköterskan kan genom att försöka sättas sig in i patienternas 

situationer hjälpa dem att finna mening i sjukdomssituationen som kan upplevas som 

meningslös. Travelbee (1971) menar att patienterna inte ska ses som en patient utan som 

en unik individ.  

 

Det framkom att isoleringen påverkade patienternas psykiska välmående (Bevans et al., 

2009; Latchford & Shelton, 2003; Stephens, 2005). Artiklarna i resultatet poängterade att 

det därför var betydelsefullt när i sjuksköterskan kunde lägga lite extra tid på varje patient 

och göra mötet personligt och värdefullt för patienten. Det fanns dock patienter som ansåg 

att sjuksköterskan inte bistått med det stöd de skulle behövt och att sjuksköterskan inte 

varit ärliga mot dem när de berättade om symtomen som kunde uppkomma och hur de 

yttrade sig. Att mildra beskrivningen av symtomen kunde öka oron hos patienterna när de 
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själva upplevde en ökad intensitet av symtomen. De kunde då tro att behandlingen inte gett 

resultat eller att sjukdomen återvänt. SOU (1995:5) tar upp att sjuksköterskan ska se till 

den medicinska omvårdnaden men också uppmärksamma patienternas subjektiva 

upplevelser. Sjuksköterskan har därmed som uppgift att både sätta sig in i den medicinska 

omvårdnaden liksom att försöka förstå patienternas unika erfarenheter och upplevelser. 

 

 

Metoddiskussion  

Den metod som valdes var en litteraturöversikt då det fanns flera befintliga studier gjorda 

inom detta område. Litteraturöversikt ansågs därför vara en bra metod för att få en 

fördjupad förståelse av vad den befintliga forskningen kommit fram till då det gäller hur 

patienter upplever sin livskvalité i samband med stamcellstransplantation vilket Rosén 

(2012) påpekar. Om studien skulle ha utformats genom intervjuer skulle även det ha 

kunnat ge en utökad kunskap. Det skulle då ha varit lättare att välja ut patienter i en viss 

åldersgrupp som genomfört önskad behandling. Däremot kunde en litteraturöversikt 

inkludera flera patienters upplevelser av livskvalité och därmed ge ett bredare och säkrare 

resultat.  

 

Då författarna ansåg att studiens syfte har besvarats ses validiteten som god. Reliabilitet 

var god då studiens urval, sökprocess, sökord som använts samt hur datainsamling och 

dataanalys genomfördes har beskrivits på ett tydligt sätt. Detta för att visa på studiens 

tillvägagångsätt för att den ska vara reproducerbar vilket Henricson (2012) beskriver. De 

artiklar som inkluderades skulle vara skrivna från 2000-talet och framåt för att vara 

aktuella och relevanta för att öka studiens validitet. Anledningen till att tidsbegränsningen 

var 15 år var för att det inte ansågs önskvärt att ta med äldre artiklar då tillförlitligheten 

påverkas. Enligt Helgeson (2012) och Österlund (2012) bör det eftersträvas att använda sig 

av så ny kunskap som möjligt detta för att öka studiens tillförlitlighet. Författarna till 

föreliggande studie ansåg att sökresultatet de fick vid denna begränsning blev för smalt, 

därför utökades tiden. Att några av artiklarna är publicerade för 15 år sedan kan anses 

påverka resultatets trovärdighet. Däremot ansåg författarna vid granskning och analysering 

av resultaten från de äldre artiklarna att majoriteten av det som framkommit stämde 

överens med de nya artiklarnas resultat. Därmed anses inte dessa artiklar påverka 

tillförlitligheten i denna studie.  

 

De artiklar som inkluderades var studier gjorda i USA, Australien, Irland, Italien, Tyskland 

och Sverige som alla hade liknande förutsättningar för att ge vård. Då författarna hade 

fokuserat på patienternas livskvalité ur ett subjektivt perspektiv påverkade det inte 

litteraturöversiktens resultat. I studien har både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderats. Detta ansåg författarna till föreliggande studie vara en fördel då det bidrog till 

ett bredare resultat med ökat tillämpbarhet. Att endast använda kvalitativa eller kvantitativa 

studier underlättar skrivprocessen enligt Rosén (2012), men att inkludera båda metoderna 

utökade förståelsen.  

 

Då sökning endast utfördes i två databaser kunde det ha bidragit till att all väsentlig 

litteratur inte erhölls. Då studien innehöll ett mindre antal artiklar fanns det en risk att 

väsentlig fakta kunde ha gått förlorad som skulle kunnat bidra till ett bredare resultat. Hade 

sökningar utförts i andra databaser hade det kunnat resultera i flera relevanta artiklar och 

gynnat studien samt gett ett annat resultat. Henricson (2012) menar att minst två databaser 
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bör användas för att kunna uppnå en god tillförlitlighet. Det kunde därför ses att resultatet i 

denna studie hade en god tillförlitlighet.  

 

En integrerad analys kännetecknades av att den sammanställer och tolkar flera resultat till 

ett nytt utifrån studiens syfte (Friberg, 2012). Resultatet som togs fram kunde bidra med ny 

kunskap om hur patienter upplevde att livskvalitén påverkades i samband med 

stamcellstransplantation. Studiens resultat gav en inblick i vad sjuksköterskan bör ta 

hänsyn till under behandlingsperioden samt vad sjuksköterskan i sitt arbete och bemötande 

kunde göra för att främja livskvalitén hos dessa patienter (Henricson, 2012). I studiernas 

resultat som analyserats gick det att finna vanliga bedömningstidpunkter då patienternas 

livskvalité har efterfrågats. Dessa har varit under och precis efter genomförd 

stamcellstransplantation, 15 dagar, 30 dagar och 100 dagar efter 

stamcellstransplantationen. Detta har inte behandlats nämnvärt av författarna. Avsikten 

med resultatet var inte att göra bedömningar eller jämförelser mellan studiernas 

bedömningsinstrument. Enligt Nordenfelt (2010) är det inte möjligt att göra en jämförelse 

mellan olika bedömningsinstrument eftersom alla är utförda på olika sätt, i olika 

sammanhang samt i olika länder och världsdelar. Eftersom alla bedömningsinstrument 

måste hanteras utifrån olika fårhållanden och alla baseras på patienternas egna skattningar 

utifrån det specifika instrumentet går en jämförelse inte att göra. Därför har detta helt 

bortsetts i studiens resultat. Tanken var att skapa en övergripande bild av vad patienterna 

upplevde påverkade deras livskvalité.  

 

Då sökning av artiklarna genomfördes användes ett visst antal sökord som kombinerades 

på olika sätt. Artiklarnas titlar, syften och abstrakt som framkom från de valda 

sökordskombinationerna lästes igenom och utifrån studiens syfte bestämdes det om de 

skulle inkluderas eller exkluderas. De sökord som användes valdes utifrån vad författarna 

ansåg var relevanta för studiens syfte. Även om sökorden sågs vara relevanta för studien 

erhölls flertalet träffar som inte svarade på studiens syfte. Artiklar som inte innehöll 

information som tog upp patienternas livskvalité exkluderades. Flera artiklar hade kunnat 

fås fram om andra sökord och sökordskombinationer hade använts som hade kunnat gynna 

studiens resultat. Majoriteten av de artiklar som valdes ut innehöll ordet livskvalité i titeln 

vilket klargör studiens syfte. Studiens kvalité kunde ses vara god då de artiklar som valts 

att inkluderas har uppvisat medelhög till hög kvalité enligt ett modifierat 

bedömningsunderlag från Sophiahemmet högskola av vetenskapliga studier utifrån Berg et 

al. (1999) samt Willman et al. (2011), se bilaga A.  

 

Innan studien startade var kunskapen om denna patientgrupp liten hos författarna men det 

fanns en förförståelse för att patienternas livskvalité påverkades då de genomgick en 

stamcellstransplantation. Författarna har genom studiens gång eftersträvat att åsidosätta sin 

förförståelse för att inte påverka resultatet med subjektiva tankar. Då arbetet utfördes av 

två författare som bearbetade och analyserade materialet har det bidragit till studiens 

tillförlitlighet samt minskat risken för att feltolkningar skulle uppstå. Något som kan ha 

påverkat resultatet negativt var att artiklarna var skrivna på engelska vilket medförde en 

risk att författarna kunde ha gjort felöversättningar då engelska inte var författarnas 

modersmål (Henricson, 2012). 
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Slutsats   

Resultatet visade på att patienternas livskvalité påverkades i samband med 

stamcellstransplantation. Ett flertal faktorer som fysiska och psykiska symtom, stöd från 

omgivningen, sjukvårdspersonalens attityder, miljön, information och upplevelsen av 

självständighet var bärande för hur patienterna upplevde sin livskvalité. Det framkom i 

resultatet att livskvalitén var nära kopplat med intensiteten av symtomen och patienternas 

uppfattning av att ha kontroll över situationen. . Information och mänsklig kontakt gynnade 

patienternas livskvalité då informationen gav dem en uppfattning om behandlingen och 

något att förhålla sig till.  Kontakt med sjuksköterskan och närstående minskade känslan av 

att vara ensam och övergiven.  

 

Fortsatta studier   

Fortsatt forskning inom detta område som skulle vara intressant vore att jämföra patienters 

upplevelse av livskvalité mellan olika åldersgrupper, på vilka sätt det skiljer sig och vilka 

faktorer som bidrar till om de upplever olika hög grad av livskvalité. En annan inriktning 

vore att fokusera på skillnader mellan allogen, autolog och syngen stamcellstransplantation 

och hur de olika metoderna påverkar patienterna.   

 

Klinisk tillämpbarhet   

Resultatet från denna studie kan vara till nytta för sjukvårdspersonalen eftersom den 

belyser situationer under behandlingsperioden där patienternas livskvalité påverkas. 

Resultatet belyser vad patienter upplever och vilka personer i deras omgivning som blir 

betydelsefulla. Även vad sjuksköterskan kan göra för att stärka patienternas känsla av att 

ha kontroll och känna tillfredsställelse belyses. Eftersom livskvalité har blivit ett begrepp 

som används inom sjukvården behöver sjuksköterskan få kunskap om hur hon ska kunna 

främja detta hos patienterna. Det är därför av relevans att föreliggande studie genomförts 

för att sammanställa patienters upplevelser av hur behandlingen påverkar deras livskvalité. 

Patienters upplevelser av symtom och information kan sedan utformas i 

omvårdnadsåtgärder som kan förbättras och omstruktureras utefter vad patienterna i 

studierna har sagt.   
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BILAGA A  
 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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 väl genomförd 

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 väl genomförd 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 väl genomförd 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 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 



II 
 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

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



III 
 

BILAGA B 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  Typ 

Kvalitet 

Andreson, K. 

O., Giralt, S. 

A., Mendoza, 

T. R., Brown, 

J. O., 

Neumann, J. 

L., Mobley, 

G. M.,… 

Cleeland, C. 

S. 

2007 

USA 

Symptom burden in 

patients undergoing 

autologous stem-cell 

transplantation 

 

Syftet med studien var att på 

ett objektivt sätt få tillgång 

till patienternas upplevelse 

av symtom under den akuta 

stamcellstransplantationen  

Frågeformulär angående 

blod- och 

benmärgstransplantation som 

patienterna fick fylla i under 

behandlingsperioden.   

n=100 

(48) 

Resultatet visade att patienternas upplevelser av  

symtom varierade i intensitet under behandlingens 

gång och de vanligast förekommande symtomen  

var aptitlöshet, trötthet, svaghet, sömnsvårigheter,  

illamående och diarré. En skillnad i uppkomst av  

symtom  sågs beroende på diagnos.  

K 

I 

Artherholt, S. 

B., Hong, F., 

Berry, D. L., 

& Fann, J. R. 

2014 

USA  

Risk factors for depression 

in patients undergoing 

hematopietic cell 

transplantation 

 

Syftet var att identifiera 

patienter med hög risk för 

depression tidigt efter 

transplantation och att sätta 

in åtgärder för patienter som 

löper risk att drabbas av 

depression.  

Studien var gjord med hjälp 

av frågeformulär som 

patienterna fyllde i på en 

dator under sjukhusvistelsen.   

n=192 

(36) 

Depression var vanligt efter transplantation även  

för patienter som har låg depression innan  

transplantationen. Regelbunden kontroll för  

depressiva symtom var viktiga under  

behandlingen.  

 

K 

I 

Bevans, M. 

F., Marden, 

S., Leidy, N. 

K., Soeken, 

K., Cusack, 

G., Rivera, 

P.,… Barrett, 

A. J. 

2006 

USA 

Health-related quality of 

life in patients receiving 

reduced-intensity 

conditioning allogeneic 

hematopoietic stem cell 

transplantation 

Syftet med studien var att 

jämföra de patienter som fått 

reducerad konditionering 

innan 

stamcellstransplantation med 

de patienter som fått normal 

konditionering för att se hur 

deras livskvalité påverkas.  

Studiens metod var utformad 

med hjälp av frågeformulär 

som patienterna fick besvara 

på en dator när de var på 

sjukhus.   

n=76 

(2) 

Resultatet visade att de patienter som  

genomgick reducerad konditionering och de  

patienter som fick normal konditionering, upplevde  

likartade mönster av förbättring av hälsorelaterad  

livskvalité under tidigt stadium av återhämtning.  

CCT 

I 

Bevans, M. 

F., Mitchell, 

Symptom distress predicts 

long-term health and well-

Syftet var att se över 

patienters hälsostatus och 

Studien utfördes med hjälp 

av frågeformulär som gavs 

n=173 

(54) 

 Det kliniska resultatet av studien visade på vikten av  

kunna upptäcka aggressiva symtom tidigt för att  

K 

I 

 



IV 
 

S. A., Barrett, 

J., Bishop, 

M. R., 

Childs, R., 

Fowler, D.,… 

Yang Li. 

2014  

USA 

being in allogeneic stem 

cell transplant survivors 

deras livskvalité hos de som 

överlevt allogen 

benmärgstransplantation för 

att kunna identifiera och 

förutsäga nedsättningar i 

patienternas liv.  

till patienter som inte var 

inlagda på sjukhuset.   

långsiktigt optimera patienters hälsa hos de  

 överlevande.   

Cohen, M. 

Z., Jenkins, 

D., Holston, 

E. C., & 

Carlson, E. 

D. 2013 

USA 

Understanding health 

literacy in patients 

receiving hematopoietic 

stem cell transplantation 

Syftet var att beskriva vad 

patienterna upplevde när de 

genomgick 

stamcellstransplantation med 

ett fokus på patientens 

förståelse för informationen 

om sjukdomen.  

Denna studie genomfördes 

med hjälp av djupintervjuer 

med öppna frågor som 

genomfördes under fem olika 

tillfällen. Intervjuerna 

analyserades och översattes 

ord för ord med hjälp av 

fenomenologisk teknik för att 

kunna beskriva och tolka 

patienternas upplevelser av 

att genomgå 

stamcellstransplantation. 

n=47 

(13) 

Resultatet visade på situationer där patienterna  

behövde stöd men också situationer då det var svårt 

för patienterna att förstå. Det framkom att  

patienterna upplevde att de inte fått tillräckligt med 

information, hade svårigheter a att fatta  

beslut och var rädda för att dö på grund av  

biverkningar och att få hjälp av andra. 

K 

I 

Cohen, M. 

Z., & Ley, C. 

D. 2000 

USA  

Bone marrow 

transplantation: The battle 

for hope in the face of fear 

Syftet med studien var att 

beskriva patienternas 

upplevelser av att genomgå 

autolog 

benmärgstransplantation.  

Intervjuer med öppna frågor 

användes.  

n=20 

(5) 

Resultatet påvisar att patienter som genomgick  

 autolog benmärgstransplantation upplevde rädsla  

för döden och det okända särskilt vad  

 gällde deras sjukdom, känslan av att förlora  

kontrollen och oro över att lämna sjukhuset.  

K 

I 

Cohen, M. 

Z., Ley, C., 

& Tarzian, A. 

J. 

2001 

USA 

Isolation in blood and 

marrow transplantation 

Syftet var att utforska 

patienters upplevelser vid 

autolog 

benmärgstransplantation  

Djupgående intervjuer med 

öppna frågor användes.  

n=20 

(5) 

Resultatet visade att patienterna som var isolerade  

efter att de genomgått autolog  

benmärgstransplantation kände sig fysiskt 

isolerade, känslomässigt isolerade och både fysiskt 

och känslomässigt isolerade.  

  

  

K 

I 

Cohen, M. 

Z., Rozmus, 

C. L., 

Mendoza, T. 

R., Padhye, 

Symptoms and quality of 

life in diverse patients 

undergoing hematopoietic 

stem cell transplantation 

Syftet var att utvärdera 

symtom och livskvalitén 

under de första 100 dagarna 

efter transplantationen från 

olika folkgrupper.     

Olika typer av frågeformulär 

användes i studien och de 

faktorer som rapporterades 

relaterat till symtomen 

analyserades med en 

n=164 

(-) 

Studien visade på att patienter som genomgått  

allogen transplantation hade sömnsvårigheter  

och sämre livskvalité i större utsträckning än de  

som genomgått autolog transplantation. Resultatet  

 visade att manliga patienter upplevde mindre  

 

 

K 

I 



V 
 

N. S., 

Neumann, J., 

Gning, I.,… 

Cleeland, C. 

S.  

2012   

USA 

longitudinell linjär blandad 

metod.   

trötthet än kvinnliga. Patienter med god funktionell 

status hade färre symtom och högre livskvalité än  

de med låg funktionell status. Flera symtom  

uppkom hos patienter som hade  

akut-graft-versus-host sjukdom.  

El-Jawahri, 

A. R., 

Traeger, L. 

N., Kuzmuk, 

K., Eusebio, 

J. R., 

Vandusen, H. 

B., Shin, J. 

A.,… & 

Temel, J. S. 

2014 

USA 

Quality of life and mood of 

patients and family 

caregivers during 

hospitalization for 

hematopoietic stem cell 

transplantation 

Syftet var att ta reda på hur 

livskvalitén och hur humöret 

påverkas hos patienter och 

familjemedlemmar som 

hjälper till och vårdar.   

Genom att använda en 

longitudinell studie för att 

dokumentera patienternas 

humör av livskvalité och för 

att identifiera förutsättningar 

att förändra patienternas 

livskvalité användes en 

multivariabel blandad metod.   

n=90 

(3) 

I resultatet framkom det att de patienterna som  

genomgick stamcellstransplantation rapporterade  

en ökad försämring i livskvalitén och sågs få en  

djupare depression under sjukhusvistelsen.  

K 

I 

Grant, M., 

Cooke, L., 

Williams, A. 

C., Bhatia, S., 

Popplewll, 

L., Uman, G., 

& Forman, S.  

2012 

USA 

Functional status and 

helath-related quality of 

life among allogeneic 

transplant patients at 

hospital discharge: a 

comparison of 

sociodemographic, disease, 

and treatment 

characteristics 

Syftet med studien var att 

rapportera vilka behov som 

fanns hos de patienter som 

genomgick allogen 

benmärgstransplantation, 

relaterat till deras 

funktionella status, 

livskvalité och information 

till vårdare där jämförelse av 

sjukdomar och behandling 

med vilket behov det fanns i 

olika sociala grupper. 

Genom att patienterna fick 

svara på frågeformulär och 

data togs ut av 

sjukvårdspersonalen som 

beskrev effekterna av 

strukturerad omvårdnad av 

patienter som vårdas på 

sjukhus efter allogen 

benmärgstransplantation för 

att få fram vad som relateras 

till deras hälsorelaterade 

livskvalité.  

n=282 

(-) 

Vid frågor om patienternas livskvalité där 

psykologiskt och socialt välbefinnande samt fysiskt 

och spirituellt välbefinnande sågs att en större 

del av deltagarna gav låga poäng. Däremot sågs 

män ha högre livskvalité än kvinnor.  

 

K 

I 

Gruber, U., 

Fegg, M., 

Buchmann, 

M., Kolb, H.-

J., & 

Hiddemann, 

The long-term 

psychosocial effects of 

haematopoetic stem cell 

transplantation 

Syftet med studien var att 

identifiera långsiktiga 

psykosociala effekter av 

allogen och autolog 

stamcellstransplantation, 

sociala relationer och 

Frågeformulär användes för 

att få information om 

patienternas psykosociala 

faktorer. 

n=163 

(68) 

Studien visade på somatiska och psykosociala 

problem som patienterna upplevde efter att ha  

genomgått stamcellstransplantation som också  

påverkade deras livskvalité.   

K 

I 



VI 
 

W.  

2003 

Tyskland 

påverkan på det sexuella för 

att se hur dessa påverkade 

patienternas livskvalité 

Hung, Y.-C., 

Bauer, J., 

Horsley, P., 

Waterhouse, 

M., Bashford, 

J., & 

Isenring, E. 

2013 

Australien 

Changes in nutritional 

status, body composition, 

quality of life, and physical 

activity levels of cancer 

patients undergoing 

autologous peripheral 

blood stem cell 

transplantation 

Syftet med studien var att ta 

reda på hur nutritionsstatus, 

kroppssammansättning, 

livskvalitén och fysisk 

aktivitetsnivå hos patienter 

som genomgått autolog 

stamcellstransplantation. 

Patienterna fick besvara ett 

frågeformulär innan 

behandlingen påbörjades 

samt under sjukhusperioden 

och 100 dagar efter 

transplantationen. 

n=24 

(-) 

Antalet patienter som fick malnutrition ökade  

under tiden på sjukhuset och patienterna upplevde  

att de förlorade kroppsmassa och fick en sämre 

 livskvalité. 100 dagar efter transplantationen var  

patienterna välnutrierade och livskvalitén  

påverkades av nutritionsstatusen.     

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 

Syftet var att undersöka 

faktorer som förknippades 

med förändringar hos 

patienters livskvalité som 

genomgått 

stamcellstransplantation.   

Studien utfördes med hjälp 

av frågeformulär.  

 

n=57 

(22) 

 

n=40 

(39) 

Resultatet visade på hur patienternas emotionella 

välmående ökade efter  

stamcellstransplantationen medan vissa   

faktorer sågs sjunka, däribland patienternas  

generella livskvalité.    

 

K 

II 

Larsen, J., 

Nordström, 

G., 

Ljungman, 

P., & 

Gardulf, A. 

2004 

Sverige  

Symptom occurrence, 

symptom intensity, and 

symptom distress in 

patients undergoing high-

dose chemotherapy with 

stem-cell transplantation 

Syftet var att undersöka de 

symtom patienterna 

rapporterade att de upplevt 

under 

benmärgstransplantationen 

samt symtomens intensitet 

och hur det påverkade dem.  

Genom att patienterna fick 

svara på ett frågeformulär om 

deras upplevda symtom, 

kunde de mest 

förekommande symtomen tas 

ut.    

n=43 

(20) 

Resultatet visade på vilka symtomen som uppkom  

hos patienter efter att de genomgått  

stamcellstransplantation som aptitlöshet, 

muntorrhet, illamående, sömnsvårigheter, diarré, 

och förändrad smak i munnen. De flesta av 

symtomen uppkom under transplantationsdagen. 

 

 

K 

I 

McCabe, C., 

Roche, D., 

Hegarty, F., 

& McCann, 

S. 

2011 

Irland 

‘Open window’: a 

randomized trial of the 

effect of new media art 

using a viritual window on 

quality of life in patients’ 

experiencing stem cell 

transplantation 

Syftet var att 

utvärderavärdera den 

psykologiska effekten av att 

ha konst i patienternas rum 

på sjukhusen för att se hur 

det påverkade deras 

livskvalité.   

Genom att randomisera ett 

antal patienter som 

genomgått 

stamcellstransplantation som 

fick ha konst på sitt rum och 

en annan grupp som fick vara 

utan för att se effekterna av 

detta. 

n=180 

(38) 

Patienterna som ingick i gruppen som fick ha konst 

på rummet kunde ses ha minskad ångest,  

depression och hade en bättre upplevelse av 

behandlingsperioden.  

 

K 

I 

 

Neiderbache, 

S., Them, C., 

Patients’ quality of life 

after allogeneic 

Syftet med studien var att 

kvantitativt ta reda på 

Patienterna fick 

frågeformulär att fylla i 

n=44 

(-) 

Resultatet visade ett samband mellan den 

posttransplanterade fasen och livskvalité särskilt  

K 

I 



VII 
 

Pinna, A., 

Vittadello, F., 

& Mantovan, 

F. 

2012 

Italien 

haematopoietic stem cell 

transplantation: mixed-

methods study 

livskvalitén hos patienter 

som genomgått 

stamcellstransplantation och 

kvalitativt beskriva 

patienternas upplevelser.  

angående deras livskvalité 

och sju av dessa patienter 

intervjuades.   

vad gäller socialt och emotionellt välmående.  

I intervjuerna framkom det att patienterna  

Upplevde att de hamnat i en beroendeställning och  

blivit oförmögna till att arbeta. Men stöd från  

familj, vänner och sjukvårdspersonal upplevdes 

som positivt.    

Pillay, B., 

Lee, S. J., 

Katona, L., 

Burney, S., & 

Avery, S. 

2014 

Australien 

Psychosocial factors 

associated with quality of 

life in allogeneic stem cell 

transplant patients prior to 

transplant 

Syftet med studien var att 

avgöra hur mycket allogen 

stamcellstransplantation 

påverkade patienternas 

psykiska mående och 

livskvalité. Det andra syftet 

var att ta reda på de 

medicinska och psykologiska 

faktorerna som påverkade 

livskvalitén i samband med 

transplantationen. 

Patienterna fick 

frågeformulär som 

behandlade olika områden av 

patienternas psykiska 

välbefinnande. Även 

demografisk och medicinsk 

data insamlades. 

n=147 

(77) 

12%  och 14% av patienterna upplevde symtom  

som depression och ångest. Halva gruppen  

rapporterade påverkan på deras fysiska livskvalité  

och 40% rapporterade låg livskvalité i det psykiska 

och sociala. Låg vilja att kämpa och depression  

associeras med dålig livskvalité.   

K 

I 

Sirilla, J., & 

Overcash, J.  

2012 

USA 

 

 

Quality of life (QOL), 

supportive care, and 

spirituality in 

hematopoietic stem cell 

transplant (HSCT) patients 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekten av 

livskvalitén, spirituellt 

välbefinnande och 

användandet av stödjande 

omvårdnad för patienter som 

skulle genomgå allogen eller 

autolog transplantation.  

Detta är en beskrivande 

studie gjord med hjälp av 

frågeformulär som patienter 

har fått besvara under sin 

behandling.  

n=159 

(-) 

De som genomgick autolog transplantation fick 

högts poäng på livskvalité. Hos dessa patienter  

sågs att den spirituella poängen ökade efter 90  

dagar medan den minskade hos dem som  

genomgått allogen transplantation. Livskvalitén och 

det spirituella välbefinnandet var som bäst efter  

sex månader hos båda patientgrupperna.  

K 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 


