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Abstrakt 

      

Bakgrund: Varje år genomförs mer är 50 000 stamcellstransplantationer världen 

över och antalet ökar. Stamcellstransplantation, är en potentiell terapeutisk 

behandling för ett flertal olika livshotande blodsjukdomar. Återhämtningen efter 

behandlingen är lång, genomsnittstiden är ett år innan patienterna är tillbaka till 

samma livskvalitet de hade innan. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av att 

genomgå en stamcellstransplantation  

Metod: En litteraturstudie baserad på 1o kvalitativa studier. 

Resultat: Resultatet presenterades i fyra kategorier och sammanlagt tolv 

subkategorier. Att livet hotas innebar osäkerheter och rädslor. Alternativa 

hanteringsstrategier som användes var optimism, att skjuta ifrån sig, tro på något 

större, förlita sig på andra och att bli expert på sin sjukdom. Konsekvenser av 

behandlingen var kroppsligt lidande och att vara nära döden. Nystart innebar en ny 

tillvaro, förändrad syn på livet och förändrade relationer.  

Konklusion: Upplevelsen av behandlingen varierar mellan varje patient och 

osäkerhet och rädslor inför vad som kommer att hända fanns. Hopp gavs av anhöriga 

och vårdpersonal. För att hantera situationen använde de sig av olika strategier. 

Bristfällig information bidrog till patienternas osäkerhet och behov av bättre 

individuellt anpassad information finns. 

Nyckelord: Livskvalitet, patienters upplevelse, stamcellstransplantation
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Abstract      

      

Title: Patients' experience of undergoing stem cell transplantation. 

Background: Every year more than 50 000 stem cell transplantations are 

performed worldwide. Stem cell transplantation is a potential therapeutic treatment 

for several life-threatening blood diseases. The recovery after treatment is long, the 

average time is one year before the patients are back to the same quality of life as they 

had before treatment started.                                                   
Aim: The aim of this study was to describe patients' experience of undergoing stem 

cell transplantation. 
Methods: A literature study based on 10 qualitative articles. 
Results: The results were presented in four categories and twelve subcategories. 

Threat on life included both insecurity and fears. Alternative coping strategies used 

were optimism, distance yourself, believe in something bigger, relying on others and 

becoming expert on your disease. Consequences of the treatment included bodily 

suffering and being close to death. The new beginning included a new existence, a 

changed outlook on life and changed relationships. 

Conclusion: The experience of the treatment differed between patients and there 

was uncertainty and fears about what was going to happen. Relatives and health 

professionals gave hope to the patients. Different coping strategies were used to cope 

with the situation. Inadequate information contributed to the uncertainty among the 

patients and there is a need for better individualized information. 

Keywords: Quality of life, patients experience, stem cell transplantation, 
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Bakgrund 

Stamcellstransplantation 

Varje år genomförs mer är 50 000 stamcellstransplantationer världen över och 

antalet ökar (World Health Organization, 2016). Stamcellstransplantation (SCT) är 

en potentiell terapeutisk behandling för ett flertal olika livshotande blodsjukdomar 

(Larsen et al., 2004), varav de flesta är olika blodcancerformer, som leukemi, 

myelodysplastiskt syndrom (MDS), lymfom och myelom (Cancerfonden, 2016). 

Enligt Frödin et al. (2015) är återhämtningen efter behandlingen lång. 

Genomsnittstiden är 1 år innan patienterna är tillbaka till samma livskvalitet de hade 

innan. 

                                                         

Alla blodstamceller har ett gemensamt ursprung i de hematopoetiska stamcellerna. 

Stamceller kan tas från benmärg, perifert blod eller navelsträngsblod (Gahrton och 

Ringdén, 2012, s 153). SCT innefattar att man slår ut patientens immun- och 

hematopoetiska system, genom cytostatika och/eller strålbehandling för att sedan 

tillföra nya stamceller (Hoffbrand, 2006, s 249). 

 

Det finns tre typer av SCT; allogen, autolog och syngen. Vid allogen SCT tas 

stamceller från en matchande donator. Donatorn kan i vissa fall vara ett syskon till 

patienten, d.v.s. en besläktad donator (Grønn och Dagestad, 2011, s 470). Finns det 

ingen besläktad som matchar som donator kan man söka i olika register. Det svenska 

registret heter Tobiasregistret och där finns ca 70 000 donatorer registrerade 

(Tobiasregistret). Med matchning menar man att HLA, human leukocyte antigen, är 

identiska eller tillräckligt lika hos donator och mottagare. Vid autolog SCT skördas 

stamceller från patientens egna perifera blod när han eller hon är i klinisk remisson, 

för att senare ges tillbaka till patienten efter intensiv cytostatikabehandling. Detta för 

att rädda patienten från behandlingens benmärgstoxiska effekt (Hoffbrand, 2006, s 

153). Autolog SCT har mindre toxisk effekt och mindre risk för komplikationer, vilket 

gör att det kan användas på äldre patienter och patienter som av andra anledningar 

inte klarar aggressivare behandling. Nackdelen är att det finns en ökad risk för 

återinsjuknande om cancerceller finns kvar, eller ges tillbaka till patienten. Syngen 

SCT innebär att stamceller transplanteras mellan identiska enäggstvillingar, vilket 
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gör att det är en ovanlig teknik. Man kan säga att som ett mellanting mellan allogen 

och autolog SCT (Richardson och Atkinson, 2006, s 267). 

Behandlingen 

Innan transplantation av stamceller kan ske måste patienten genomgå en 

konditionering. Det innebär att patienten får en cytostatikabehandling som i vissa fall 

kombineras med strålning. Intensiteten på behandlingen ges beroende på patientens 

hälsotillstånd och sjukdom (Cancerfonden, 2016). Behandlingen ges med syfte att 

döda cancerceller och för att slå ut patientens benmärg. Vid en allogen SCT är syftet 

med konditioneringen även att slå ut immunförsvaret, för att kroppen inte ska stöta 

bort de nya friska stamcellerna. Dagen före transplantationen påbörjas även 

förebyggande immunhämmande behandling för att ytterligare hindra avstötning 

(Grønn och Dagestad, 2011, s 470). 

Transplantationen görs 24-48 timmar efter konditioneringen och administreras via 

en central venkateter (Richardson och Atkinson, 2006, s 278). Behandlingen tar ca 

30 minuter till två timmar beroende på om det är stamceller från perifert blod eller 

benmärg (Cancerfonden, 2016). Under transplantationen kan patienten få symtom 

som illamående, kräkning, feber och stelhet (Kasberg et al., 2011). 

Komplikationer 

Det kan ta 10-21 dagar innan normal blodbildning kommit igång och de 2-4 första 

veckorna efter transplantationen är kritiska eftersom patienten är mycket 

infektionskänslig (Brown, 2010). Bakteriella infektioner och svampinfektioner är 

vanliga i detta skede. Patienten behöver skyddsisoleras och vara noga med hand- och 

munhygien (Hoffbrand, 2006, s 258). Efter en allogen SCT kan patienten dessutom 

få Graft versus host disease (GvHD). Det innebär att immunkompetenta T-celler i 

transplantatet reagerar mot mottagande vävnad och försöker stöta bort den (Gahrton 

och Ringdén, 2012, s 159). GvHD kan klassas som akut, vilket innebär att det 

uppkommer inom 100 dagar efter SCT, eller kronisk, som uppkommer efter 100 

dagar. Akut GvHD angriper främst hud, lever och tarm. Behandlingen är 

kortikosteroider, vilket kan ge ytterligare immunsänkning och öka risken för 

infektioner (Copelan, 2006). Kronisk GvHD liknar autoimmuna sjukdomar och visar 

sig genom hudförändringar, torrhet i ögon och mun, leverpåverkan och en ökad 
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infektionskänslighet. Behandlingen är samma som för akut men med en minskad dos 

kortikosteroider (Ericson, 2012, s 220). Patientens livskvalitet påverkas kraftigt 

(Pallua et al., 2010). 

Patientens upplevelse 

Att drabbas av en allvarlig sjukdom, såsom maligna blodsjukdomar, är en traumatisk 

och chockerande upplevelse för patienten, både fysiskt och psykiskt. Många patienter 

upplever att enda sättet att hantera situationen är att lämna över kontrollen till 

sjukvården och att de inte kan göra någonting själva (Nissim et al., 2013). Hur 

mycket information patienterna vill ha om sin sjukdom och behandling varierar från 

olika individer, vilket framkom i en studie av Hacker och Ferrans (2003), som visade 

att vissa var nöjda med informationen, några ville ha mer information och några 

tyckte de fick för mycket information. I en studie gjord av Oguz et al. (2014) påvisas 

det att patienter som har genomgått SCT drabbats av många problem som påverkar 

deras livskvalitet efteråt. De psykologiska påfrestningarna upplevdes större än den 

fysiska. Symtom som förekom var bland annat trötthet, smärta, sömnproblem, 

känslomässig överkänslighet, hårförlust, svullnad och illamående. 

 

Sex månader efter SCT hade många patienter betydande symtom på depression och 

posttraumatiskt stressymdrom (PTSD) enligt El-Jawahri et al. (2016). Studien 

påvisade ett samband mellan nedsatt livskvalitet och depressiva symtom under 

sjukhusvistelsen och nedsatt livskvalitet samt ökade PTSD-symtom ett halvår efter 

transplantationen. Nissim et al. (2013) kom även i sin studie fram till att den psykiska 

och sociala livskvaliteten var nedsatt hos många patienter före SCT. Eftersom 

patienternas depressiva symtom och kampvilja efter SCT var associerad med graden 

av livskvalitet innan SCT är det viktigt för vårdgivaren att uppmärksamma lidande 

och tecken på copingproblem hos patienten innan transplantationen genomförs. Det 

kan bidra till att patienten bättre kan hantera transplantationen, få bättre livskvalitet 

och har lättare att hålla sig till behandlingskraven. I en studie av Larsen et al. (2003) 

visades det att patienterna var starkt påverkade av cellgiftsbehandlingen innan SCT. 

Det som rapporterades mest var trötthet och ångest inför deras hälsa och livskvalitet. 

Patienterna hade även svårigheter med att klara av ansträngande aktiviteter och den 

allmänna prestationsförmågan var nedsatt. En transplantation innebär förändring på 

ett fysiskt, psykiskt, känslomässigt, andligt och socialt plan. Vissa symtom är 
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övergående, men andra blir permanenta vilket kräver acceptans och anpassning. 

Sjuksköterskan måste vara medveten om att det är en omvälvande händelse i 

patientens liv som behöver individuellt anpassat stöd (Stephens, 2005). 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av att 

genomgå en stamcellstransplantation.  

Metod 
     

En litteraturstudie har gjorts av vetenskapliga kvalitativa artiklar. Kvalitativ metod 

används för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser 

(Willman, 2016, s 52).     

Sökmetoder 

Till litteraturstudien söktes artiklar i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. 

Databaserna som valdes är inriktade mot medicin och omvårdnad och ansågs därför 

lämpliga. PubMed är en databas som 2015 innehöll mer än 25 miljoner referenser. 

Cinahl är en mindre databas med 4.5 miljoner referenser som är övervägande 

inriktade mot omvårdnad till skillnad från PubMed som är mer medicinskt inriktad. 

PsykINFO är en kompletterande databas vars inriktning är mot de psykologiska 

aspekterna inom exempelvis omvårdnad, medicin och farmakologi (Willman, 2016, s 

80-84).  

 

Sökord som användes var: “hematopoietic stem cell transplantation”, “experience”, 

“patient experience”, “patient lived experience”, “interview”, “quality of life” 

“qualitative”. Efter en konsultation med bibliotekarie utformades en söksträng som 

löd: “Hematopoietic Stem Cell Transplantation (experience OR interview OR quality 

of life OR coping OR life change events OR emotions OR affect OR anxiety OR 

expressed emotion OR attitude)”.   

 

För att finna ny och aktuell forskning exkluderades artiklar äldre än 10 år. Personer 

under 18 år exkluderades eftersom granskningen inriktades på vuxna utan någon 

övre gräns på ålder. Både män och kvinnor inkluderades. Artiklarna skulle vara peer 
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reviewed och besvara studiens syfte. Artiklar om patienters upplevelser innan, under 

och efter SCT inkluderades.  

Urval 

Artikelurval 

Artiklarna valdes ut genom ett urval i fyra steg. I urval 1 lästes titlarna i sökningen för 

att göra en bedömning om de motsvarade syftet. De som med titeln motsvarade syftet 

lästes även abstrakten, urval 2. Om abstrakten var relevanta för 

litteraturgranskningen ingick den i urval 3 och hela artikeln lästes. Urval 4 bestod av 

valda artiklar som besvarade syftet och höll en hög/medelhög kvalitet efter 

kvalitetsgranskningen (bilaga 1 och 2). Upplevelser från hela processen inkluderades, 

d.v.s. före, under och efter transplantationen. Eftersom sjukdomsupplevelsen är 

starkt relaterad till transplantationen beskrivs även upplevelser kring sjukdomen. 

Kvalitetsgranskning 

De kvalitativa artiklarna som valdes ut genomgick en kvalitetsgranskning utifrån en 

bedömningsmall från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

(bilaga 3). Efter att artiklarna valdes ut lästes och granskades artiklarna på varsitt 

håll. Resultatet av kvalitetsgranskningen sammanställdes sedan tillsammans. Detta 

arbetssätt ger enligt Willman (2016) en större tyngd till granskningen. 

Analys 

För att analysera de 10 kvalitativa artiklar som ingick i studien valdes metoden som 

Friberg beskriver (2012, s 127-129). Där beskrivs analysarbetet som att man tar en 

helhet, gör den till delar och sedan sammanfogar den till en ny helhet (Friberg, 2012, 

s 127). Varje artikels resultat lästes flera gånger för att skapa en tydlig bild av 

resultatet. Resultaten studerades och det som svarade på syftet valdes ut. Varje 

artikel analyserades var för sig och likheter och skillnader mellan artiklarna 

plockades sedan ut. Därefter sammanställdes resultaten och fyra kategorier och tolv 

subkategorier bildades (se tabell 1).  

 

Forskningsetik 

Till denna studie valdes endast artiklar som hade godkänts av en etisk kommitté eller 

som fört ett etiskt resonemang. Eftersom forskningen i artiklarna bedrivs på 
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människor är det viktigt att det finns en motivering till varför den bör genomföras. 

Helsingforsdeklarationen från 2013, som är ett etiskt riktmärke för all vårdforskning, 

säger bland annat att allt deltagande i forskning ska vara frivilligt och deltagarna ska 

vara informerade om detta. Ansvaret ligger hos forskaren att avsluta studien om det 

framkommer att någon deltagare far illa (World Medical Association, 2013). Om 

etiskt resonemang saknas eller om det inte framkommer att studien är etiskt 

granskad kan man gå till den tidskrift som har publicerat artikeln och se vilka etiska 

krav de har, enligt Henricson och Wallengren (2012, s 492-493). I nio av de tio valda 

artiklarna fanns ett godkännande från en etisk kommitté eller att författarna hade 

fört ett etiskt resonemang. Den artikel som saknade detta var publicerad i en tidskrift 

där etiska krav fanns och därför kunde artikeln inkluderas.   

Resultat 
!
Resultatet redovisas i fyra kategorier och tolv subkategorier, detta visas i tabell 1.  

Tabell 1. Kategorier och subkategorier. 

Kategorier 
 

Subkategorier 

Livet hotas 
 

Osäkerhet  
 
Rädslor 
 

Alternativa hanteringsstrategier 
 

Optimism  
 
Skjuta ifrån sig 
 
Tro på något större  
 
Förlita sig på andra  
 
Att bli expert på sin sjukdom 

Konsekvenser av behandlingen Kroppsligt lidande 
 
Att vara nära döden 

Nystart En ny tillvaro  
 
Förändrad syn på livet  
 
Förändrade relationer 
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Livet hotas 

Osäkerhet 

Dunn et al. (2016) beskrev osäkerheten som patienter upplevde när de fick diagnosen 

och sattes in på behandling. Man hade ingen aning om vad som fanns på andra sidan 

behandlingen. En patient reflekterade över att man kanske till och med skulle få det 

värre efter behandlingen och vissa beskrev att det kändes som att man lämnade över 

makten över sitt liv till någon annan (Potrata et al., 2011). Osäkerhet och tvivel om 

hur behandlingen skulle gå var något som kvarstod länge hos de flesta patienterna. 

Det fanns även osäkerhet kring ekonomi, behandlingskostnader och svårigheter att 

hitta en donator (Farsi et al., 2012). Brist på information och att inte förstå 

informationen som gavs var något som bidrog till osäkerhet (Cohen et al., 2013). I en 

studie med yngre patienter beskrev de en osäkerhet över hur allvarliga 

biverkningarna skulle vara och om de skulle kunna få barn i framtiden (Brassil et al., 

2015). 

Rädslor  

I studien av Farsi et al. (2012) beskrevs många rädslor, däribland rädsla för döden, 

rädsla för behandlingen och transplantationen, rädslan för avstötning och rädsla för 

invasiva ingrepp. Det fanns även en rädsla att man inte hade levt livet tillräckligt fullt. 

Cohen et al. (2013) menade att rädslor var länkat till svårigheter att förstå vad som 

hände, kanske för att just rädsla försvårade patienternas förmåga att tänka klart. 

Dödsrädslan var också kopplad till rädslan för det okända och oro för familjen. 

Många såg cancer som en dödsdom. Man var rädd för att man hade en begränsad tid 

kvar att leva (Farsi et al., 2012). Brassil et al. (2015) beskrev att trots att patienterna 

försökte vara optimistiska så fanns där en ständig medvetenhet om att man hade en 

potentiellt dödlig sjukdom och att man kunde dö av komplikationer. 

Alternativa hanteringsstrategier 

Optimism 

Coolbrandt och Grypdonck (2010) beskrev ett fenomen om hur patienterna “skriver 

en positiv historia”. Det var en hanteringsstrategi som gav patienterna hopp och kraft 

under behandlingen. Den positiva historien behövde ständigt skrivas och skrivas om, 

genom tankar, resonemang och handlingar. Att en patient “skrev en positiv historia” 
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var inte samma sak som förnekelse av sjukdomen eller att behandlingen kunde 

misslyckas. Patienten var medveten om att den positiva historian måste skyddas från 

negativ information och fysiska symtom på försämring och levde därför inte i 

förnekelse. I Brassil et al. (2015) pratade en del av patienterna om optimism som en 

hanteringsstrategi inför utmaningarna som kommer med en SCT-behandling, medan 

andra såg det som att man kunde påverka resultatet av behandlingen om man tänkte 

positivt. En patient sa att om man väljer att vara negativ så kommer allting bara att 

kännas och bli värre. Därför valde hon att vara positiv. Farsi et al. (2010) beskrev 

patienternas optimistiska tänkande som en strategi för att överkomma rädsla och 

oro. Williams (2012) skrev om att patientens fantasi användes för att uppmuntra 

stamcellerna att växa. Med hjälp av fantasin kunde de hålla hoppet och modet uppe. 

Patienterna berättade om hur viktigt det var att ha rätt attityd och att tro på 

överlevnad. Några hoppades på ett botemedel medan andra hoppades på att 

symtomen skulle bli mildare och att man skulle få en ökad livskvalitet. De var 

tacksamsamma över att ha överlevt tills nu och försökte fortsätta att vara 

optimistiska. De pratade även om vikten av att vara realistisk, att man måste finna en 

balans mellan acceptans och optimism för att kunna anpassa sig till sin situation 

(Beeken et al., 2011). I vissa fall fann patienterna det lugnande att jämföra sig själva 

med andra i liknande situationer. När man jämförde sig med de som hade sämre 

hälsa kände man större uppskattning för sin egen hälsa (Beeken et al., 2011). Farsi et 

al. (2010) beskriver hur patienterna jämförde sin nuvarande situation med något 

värre som de själva eller andra hade gått igenom. De minimerade hotet från 

sjukdomen och behandling genom att jämföra med tidigare upplevelser och detta 

hjälpte dem att hantera vardagen och ingav ökat hopp. 

 

Farsi (2012) skriver att viljan att överleva fanns hos patienterna under alla faser, även 

om den gick upp och ner i olika stadier. Enligt Coolbrandt och Grypdonck (2010) så 

behövde patienterna tro på ett lyckligt slut. Det betydde dock inte att de trodde att 

behandlingen skulle vara lätt och smärtfri. De var medvetna om att det skulle vara en 

stor utmaning, men de såg det som ett sista steg till att bli frisk. De såg till och med 

fram emot transplantationen, deras ”sista utmaning”. Även om detta skriver Farsi et 

al. (2012) i sin artikel, att transplantationen i sig var en källa till hopp.  
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Skjuta ifrån sig 

Ett sätt för patienterna att hantera situationen var att skjuta ifrån sig det jobbiga. 

Enligt Farsi et al. (2010) var det i början vanligt att patienterna förnekade att de var 

sjuka och i behov av behandling. Förnekelse var även vanlig senare in i 

sjukdomsförloppet då de inte ville tänka på sjukdomen eller på hur transplantationen 

hade gått. Vissa undvek även att behöva möta andra patienter eller att söka 

information om sjukdomen och behandlingen. Beeken et al. (2011) beskrev också ett 

undvikande beteende, när patienterna inte ville prata om sjukdomen, ämnen 

kopplade till sjukdomen eller inte ville besöka sjukhus. Att jämföra sig med andra 

patienter gjorde dem bara mer medveten om sin egen utsatthet och dödlighet. Vissa 

patienter såg ingen tröst i att älta och fokusera på sin sjukdom eller behandling och 

valde därför att fokusera på andra delar i deras liv som att studera eller att satsa på 

sin karriär. En del patienter valde att undvika information om exakt vilken diagnos 

de hade, vilken behandling de skulle få och eventuella symtom och komplikationer 

som kunde uppstå eftersom de inte tyckte det var bra psykiskt (Brassil et al., 2015). 

 

Tro på något större 

Många patienter fann det lättare att acceptera sin sjukdom och klara av behandlingen 

om de hade en Gudstro. De kände en trygghet och hade mindre ångest och oro inför 

behandlingen eftersom detta var Guds vilja, makten fanns i Guds händer och 

ansvaret låg inte hos dem. De bad fler gånger än vad de tidigare hade gjort och kände 

att de kom närmare sin Gud. För att söka hopp tog de kontakt med religiösa ledare 

(Farsi et al., 2010). Även Cohen et al. (2013) beskrev hur patienterna vände sig till 

religion för att finna stöd. I Brassil et al. (2015) pratade flera deltagare om att 

upplevelsen stärkt deras relation till Gud. De kunde se att Gud hade en plan för dem 

eller att det fanns en mening med att just de har fått sjukdomen. Beslutet om 

behandlingen skulle lyckas eller inte låg i Guds händer. Williams (2012) beskrev att 

många, oavsett tidigare tro hade en spirituell upplevelse av att lyftas ur lidandet när 

de inte trodde att de skulle klara det själva. Vissa beskrev den spirituella upplevelsen 

som en förening mellan kropp och sinne. 
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Förlita sig på andra 

Patienterna upplevde socialt stöd från familj, vänner och vårdpersonal som den 

viktigaste strategin för att ta sig igenom behandlingen (Farsi et al., 2012). I studien av 

Coolbrandt och Grypdonck (2010) fann man att patienterna upplevde att 

vårdpersonalen bidrog till att de kunde hålla modet uppe genom att ge bra 

information, stöd vid motgångar, förklara vad som var normalt vid behandlingen och 

att uppmuntra patienten vid positiva labbresultat. Socialt stöd upplevdes som 

avslappnande, minskade patienternas stress och hjälpte dem att enklare klara av 

deras problem (Farsi et al., 2010). En del patienter beskrev att de fann stöd i att prata 

med andra som genomgått samma behandling. Ett sätt att få kontakt var via olika 

forum på internet där de kunde diskutera sina upplevelser. De flesta fann stöd inom 

sin familj men påpekade vikten av att vårdpersonalen tog sig lite extra tid med 

patienterna. Att få en extra minut eller två och att någon visade att de verkligen 

brydde sig om en var viktigt och gav kraft till att fortsätta kämpa (Cohen et al., 2013). 

Williams (2012) beskriver även att patienterna upplevde att de blev beroende av 

andra när de behövde hjälp med praktiska saker under dagen, som att gå, äta och 

duscha. Beeken et al. (2011) beskrev att socialt stöd inte bara var gynnsamt för att det 

gav fysisk och emotionell hjälp, utan även för att det blev en distraktion för patienten. 

Att patienten för en kort stund kunde få tänka och fokusera på något annat.  

Att bli expert på sin sjukdom 

I Coolbrandts och Grypdoncks (2010) studie var patienterna medvetna om att alla 

parametrar kunde vara viktiga och var noga med att övervaka dem. De följde noga 

sina vita blodceller och sin temperatur, för att upptäcka eventuella infektioner. 

Patienterna gjorde allt i sin makt för att få ett sådant bra resultat som möjligt av 

behandlingen. Innan behandlingen försökte de vara i bra fysisk form eftersom de 

kände att det var bra att starta behandlingen med bästa möjliga förutsättningar. 

Under och efter behandling var de noga med att se efter tecken på infektion. De följde 

instruktionerna för att undvika infektion minutiöst och förväntade sig att deras 

anhöriga skulle göra detsamma. Vissa patienter samlade även information om sin 

sjukdom och behandlingen som ett sätt att hantera situationen. Genom att samla på 

sig information kunde de känna ett lugn och oroa sig mindre. Även att söka vård och 

organisera behandlingen var ett sätt att ha kontroll över situationen (Farsi et al., 

2010). Brassil et al. (2015) beskrev också informationssökande, både genom att själv 

söka information på nätet och att fråga personal. 



! 11!

Konsekvenser av behandlingen 

Kroppsligt lidande 

Cohen et al. (2013) skriver att många patienter kände sig oförberedda på hur svåra 

symtomen var. Biverkningar från behandlingen, såsom svamp i munnen, illamående, 

kräkningar och diarré påverkade patienternas ätande, sömn och andning, vilket 

gjorde att de kände sig mycket svaga (Williams, 2012). Den fysiska funktionen 

minskade när symtomen och biverkningarna ökade (Farsi et al., 2012). Fatigue, 

svaghet och total brist på energi beskrevs av samtliga deltagare i studien av Dahan 

och Auerbach (2006) och alla som var i en relation beskrev en period av sexuell 

avhållsamhet månaderna efter SCT. Detta p.g.a. dels biverkningar, men framförallt 

för att deras kroppar var så svaga. Vissa patienter hade haft kritiska upplevelser i 

samband med komplikationer, t.ex. allvarliga infektioner som krävde vård på 

intensivvårdsavdelning och flera besvärades av GvHD (Dunn et al., 2016). Även om 

patienterna genomgick liknande behandling kunde deras upplevelse av 

transplantationen variera. För några gick det relativt lätt utan komplikationer och de 

beskrev att de kände sig lyckligt lottade jämfört med andra patienter. För många var 

dock behandlingen mycket utmanande. Vissa upplevde behandlingen som svår, men 

menade att de hade förväntat sig att det skulle vara värre (Dahan och Auerbach, 

2006). 

Att vara nära döden 

Trots att patienterna ansträngde sig så var det inte alltid möjligt för dem att tro på att 

behandlingen skulle gå bra. Ibland blev det kroppsliga lidandet så stort och dominant 

att man inte längre hade några krafter till att vara positiv. I dessa stunder av extrem 

fysisk påfrestning och utmattning var det som att patienten automatiskt förlorade 

den fysiska och mentala kraften att kämpa (Coolbrandt och Grypdonck, 2010). De 

fysiska symtomen, en stark känsla av svaghet och svåra komplikationer resulterade i 

känslor av hjälplöshet och hopplöshet. Döden kändes närmare än någonsin och några 

tänkte till och med att suicid var ett alternativ (Williams, 2012). Patienterna beskrev 

tiden i isolering som att de var ”fåglar fångade i en bur” (Farsi et al., 2012). Detta är 

något som även beskrivs av Dunn et al. (2016). Konditioneringen beskrevs som att 

kärnan i ens kropp dödades, för att senare tas tillbaka till livet igen (Dunn et al., 

2016). Några beskrev att de inte kände sig som en människa eller en person under 

denna tid (Dahan och Auerbach, 2006). I studien av Potrata et al. (2011) beskrev flera 
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patienter att de i konditioneringsfasen kände sig eller såg döda ut. En patient 

berättade att han kände det som att en del av honom faktiskt var död, d.v.s. hans 

immunförsvar och benmärg (Cohen et al., 2013). Att ge sitt medgivande till 

transplantationen sågs av vissa som att gå med på att bli dödad, för att sedan 

förhoppningsvis återupplivas (Potrata et al., 2011). I Brassil et al. (2015) beskrivs det 

att insikten att man kunde dö i vissa fall till och med kunde ge en viss tröst. 

Nystart 

En ny tillvaro 

Patienterna upplevde en vändpunkt när lidandet minskade och de kände sig mer 

hoppfulla att överleva (Williams, 2012). Att få de nya stamcellerna beskrevs som att 

komma tillbaka från de döda (Potrata et al., 2011). Att födas på nytt var något som 

beskrevs i flera artiklar (Farsi et al., 2012; Williams, 2012; Brassil et al., 2015). Trots 

”förvandlingen” fortsatte deltagarna att ha stunder av mörker. Genom tillfrisknandet 

upplevde de både besvikelser och fortsatt rädsla. Vissa hade fortsatta medicinska 

problem och rädslan för återfall fanns ständigt kvar (Williams, 2012). Att komma 

hem igen efter sjukhusvistelsen innebar blandade känslor. Man längtade hem 

samtidigt som det kändes skrämmande att klara sig själv och lämna sjukhusets 

trygghet (Dunn et al., 2016). 

 

Förändrad syn på livet 

Efter transplantationen var deltagarna inte samma person som innan, varken fysiskt, 

psykiskt, känslomässigt, socialt eller spirituellt. Man såg sjukdom och död som en del 

av livet (Farsi et al., 2012). Vissa beskrev det som att man blev ”hel” eller ”mer än 

man verkligen var”. Man var mer tålmodig, mer tacksam och mer förlåtande och en 

del saker som tidigare varit viktiga verkade nu triviala (Williams, 2012). I artikeln av 

Brassil et al. (2015) reflekterade deltagarna över sin nya syn på livet och jämförde den 

med den hos andra i deras ålder. Man ville leva mer fullt ut, man uppskattade det lilla 

och man var mer medveten om döden.  

 

Förändrade relationer 

Cancern var inte bara påfrestande för patienten själv, utan patientens anhöriga 

påverkades också och fick ofta gå in i en vårdande roll. Några patienter beskrev att 



! 13!

deras partner led lika mycket av sjukdomen som de själva gjorde och att båda hade 

förlorat det liv de hade haft, även om det bara var en av dem som var sjuk. I de 

familjer där det fanns barn kunde de bli försummade genom att de inte fick samma 

bekräftelse som tidigare (Dahan och Auerbach, 2006). Upplevelsen av sjukdomen 

och behandlingen förändrade relationer på olika sätt. Vissa relationer som redan var 

starka, blev starkare efter behandlingen, efter att man gått igenom det jobbiga 

tillsammans. De som fick sina nya stamceller ifrån ett syskon fick ofta en fördjupad 

relation. I vissa fall upplevde deltagarna att hela samhällen stod bakom dem och 

fanns där när de behövde stöd. Dessa relationer beskrevs som stärkande och 

uppmuntrande (Brassil et al., 2015). Williams (2012) beskriver att man efter 

transplantationen uppskattade sina medmänniskor mer. Detta innefattade bland 

annat familjen, vänner, donatorn, forskare inom ämnet och vårdpersonalen. Vissa 

beskrev hur de kände sig sårade av människor som de trodde stod nära, men som inte 

fanns där för dem när de behövdes (Dahan och Auerbach, 2006). Brassil et al. (2015) 

beskrev hur människor i patientens omgivning närmade sig dem först när de hade 

blivit sjuka. Detta var sällan uppskattat av patienterna, som inte ville ha deras 

medlidande. I andra fall försvann nära och kära när patienten fick diagnosen p.g.a. 

att de inte kunde hantera det. Patienterna beskrev det som att det var under 

sjukdomstiden de fick veta vilka som verkligen fanns där för dem. Även relationen till 

Gud påverkades. Vissa som tidigare hade haft en gudstro kände sig övergivna och 

svikna av Gud vilket ledde till att de kände sig långt bort från Gud eller inte alls hade 

någon tro kvar. Vissa som inte tidigare hade haft någon gudstro blev ännu mer säker 

på att det inte fanns någon Gud (Brassil et al., 2015).   

Diskussion 
!
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av att 

genomgå en stamcellstransplantation. Resultatet beskrev att livet hotas och 

patienterna upplever osäkerhet om behandlingens utfall. Brist på information 

förvärrade osäkerheten. Man upplevde många olika rädslor relaterat till sjukdomen 

och behandlingen och man var medveten om döden. Alternativa hanteringsstrategier 

användes för att ta sig igenom situationen. Optimism var vanligt, d.v.s. positivt 

tänkande och att tro och hoppas på ett lyckligt slut. En del sköt det jobbiga ifrån sig 

och undvek negativ information. Att tro på något större var en tröst för många och 
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gav mening till lidandet. Att förlita sig på andra innebar att få stöd av familj, vänner 

och vårdpersonal. Patienterna blev expert på sin sjukdom som ett sätt att ha kontroll. 

Konsekvenserna av behandlingen innebar kroppsligt lidande som varierade i styrka 

hos olika patienter. Konditioneringen innebar ofta att man kände sig mycket nära 

döden och man kände sig död. Nystarten kom med återhämtningen och blev en slags 

vändpunkt. Den nya tillvaron beskrevs som att födas på nytt, men innebar också en 

fortsatt rädsla för återfall och komplikationer. Patienterna fick en förändrad syn på 

livet och man var inte samma person som innan. Man upplevde förändrade 

relationer, både genom att relationerna stärktes och försvagades. Resultatet kommer 

knytas an till Roys adaptionsmodell (RAM) och Katie Eriksons caritativa teori. 

 

Resultatdiskussion 

Livet hotas 

Denna litteraturstudie påvisade att många patienter upplevde en känsla av rädsla och 

osäkerhet när de fick sin diagnos och sattes in på behandling. Osäkerheten 

innefattade att inte veta vad som skulle hända, hur behandlingen skulle gå och en 

känsla av att lämna över makten över sitt liv. Rädslor innefattade rädsla för döden, 

behandlingen och komplikationer samt att man var medveten om döden. Detta var 

något som även framkom i en studie av Whitaker et al. (2016), som handlar om 

känslomässiga reaktioner på tidiga cancersymtom hos vuxna patienter. Patienterna 

rapporterade oro och rädsla för sjukdomen, behandlingen och döden. Koenigsmann 

et al. (2006) beskriver hur dramatiskt patienter med leukemi upplevde det när de fick 

sin diagnos. De såg det som ett hot inte bara mot sin kropp utan även mot hela deras 

person. Cohen och Ley (2000) beskriver också en överväldigande rädsla för döden. 

Att inte känna sig förberedd på vad som väntade bidrog till en känsla av förlust av 

kontroll över sitt liv. Patienter som genomgår en SCT besväras av ett kraftigt lidande, 

kroppsligt och själsligt. I Katie Erikssons caritativa teori om lidandet talar hon om 

fem begrepp, den unika människan, den mångdimensionella hälsan, lidande, 

vårdande och vårdkulturen. För att lindra en patients rädslor och lidande är det 

viktigt att man är närvarande. Att man visar omtanke, medkänsla och framförallt att 

man lyssnar på vad patienten vill berätta (Wiklund Gustin och Lindwall, 2012, s 73-

110).  
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I litteraturstudien framkom att något som kunde skapa osäkerhet var när patienterna 

upplevde att de inte fick tillräckligt med information och att information inte var 

begriplig för dem. I en studie gjord av Bray et al. (2011), kände 78 procent av 

deltagarna att de hade fått tillfredsställande information och att de var väl förberedda 

på transplantationen. Där hade patienterna fått anpassad information huvudsakligen 

av specialiserad vårdpersonal och patientföreningar i form av informationshäften och 

en informationsdag. Jim et al. (2014) skriver att patienter ofta uttryckte ett behov av 

mer information om livskvalitet efter SCT och sena komplikationer. Behovet av 

information varierar alltså. 

!

Alternativa hanteringsstrategier  

Optimism var en vanlig strategi som användes av patienter, dels som ett sätt att 

hantera utmaningarna som behandlingen innebar, men även som ett sätt att påverka 

resultatet av den. Enligt Lee et al. (2003) hade patienter som uttryckte positiva 

förväntningar om transplantationen faktiskt högre överlevnad de första 60 dagarna 

än de som hade lägre förväntningar. Om detta berodde på att de var något friskare 

och mer angelägna att delta i vården är oklart. Saleh och Brockopp (2001) beskrev 

också att en viktig strategi för att behålla hoppet var att vara positiv. Denna strategi 

var baserad på positiva personliga egenskaper som gjorde det möjligt för patienterna 

att se bortom svåra omständigheter.  

!
Att skjuta det jobbiga ifrån sig var ett annat sätt för en del patienter att hantera 

situationen. Man undvek att tänka på sjukdomen, man undvek information om 

sjukdomen, behandlingen och eventuella komplikationer. Roys adaptionsmodell är 

en teori som säger att människor aktivt måste anpassa sig till sina livsomständigheter 

för att utvecklas och bevara sin integritet. Enligt RAM är det inte självklart vilka 

hanteringsstrategier som är effektiva och vilka som inte är det. Vissa beteenden kan 

vara effektiva på kort sikt men skapa oro i framtiden. Att undvika det som skapar oro 

och dra sig undan sådana situationer kan vara effektivt just för stunden, men kan 

samtidigt försvåra arbetet med att acceptera den nuvarande situationen (Wiklund 

Gustin och Lindwall, 2012, s 242). En iransk studie av Valizadeh et al. (2014) 

beskriver hur sjuksköterskor hanterar och kommunicerar negativ information och 

svåra besked till SCT- patienter. Där framkom bland annat att vårdpersonalen 

undvek att prata om jobbiga ämnen, undanhöll delar av informationen eller höll 
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information hemlig från patienter, som ett sätt att skydda dem. I svensk lagstiftning 

säger Patientlagen (SFS 2014:821) bland annat att patienter ska få information om 

sitt hälsotillstånd, det förväntade vård- och behandlingsförloppet och om väsentliga 

risker för komplikationer och biverkningar. Detta för att stärka och tydliggöra 

patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet. 

 

Att tro på något större var ett sätt att acceptera situationen och hjälpte patienterna att 

ta sig igenom behandlingen. Saleh och Brockopp (2001) beskrev även de att en tro på 

något större var en stark källa till hopp. Vissa såg sitt lidande som en “väckarklocka” 

från Gud, medan en del såg det som ett test från Gud. Tron gav mening till lidandet 

och de flesta beskrev att de hade kommit närmare Gud. I studierna gjorda i Iran och 

USA var Gud mer närvarande än i studierna som var genomförda i Belgien och 

Storbritannien.  

 

I resultatet visade det sig att det att patienterna ofta förlitade sig på andra. Det sociala 

nätverket var något av de viktigaste för patienterna i de svåra stunderna. Stöd från 

andra personer minskade stressen och höjde patienternas livskvalitet. Även i en 

studie av Heinonen et al. (2001) visades det sig att patienter med ett bra socialt stöd 

upplevde bättre livskvalitet. Enligt RAM är det viktigt att upprätthålla goda och nära 

relationer eftersom det skänker en trygghet. De relationer som är negativa och 

missgynnande kan skapa en obalans hos patienten (Wiklund Gustin och Lindwall, 

2012, s 240). I den här litteraturstudien framkom det att det vid svår sjukdom kunde 

bli för tungt för de anhöriga, oftast patientens partner, att stanna kvar vilket skapade 

extra stress för patienten. Att förlita sig på andra innefattade även vårdpersonalen, 

som hade möjlighet att påverka patientens hälsa genom att ge lite extra av sin tid. I 

en studie av Bottorff et al. (1995) kom man fram till att sjuksköterskorna kunde 

minska stressen för patienterna genom att använda sig av humor för att få patienten 

att slappna av vid enformiga, smärtsamma och stressande situationer. 

Sjuksköterskorna arbetade med att göra det så bekvämt som möjligt för patienten 

genom att administrera smärtstillande, ge massage, lägesändringar, varma eller kalla 

handdukar och att ställa in en fläkt eller en bekväm stol. Patienterna uppskattade att 

sjuksköterskorna såg dem och deras behov och det fick dem att känna sig sedda och 

tryggare i sin vård.  I Roys adaptionsmodell framhävs sjuksköterskans uppgift att 
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återskapa och bevara balansen i livet för patienten när anpassningen har misslyckats 

och personens hälsa är hotad. Att känna fysiskt, psykiskt och socialt fullständigt 

välbefinnande är inte en möjlighet för alla människor och detta måste sjuksköterskan 

ha i åtanke. Det som kan göras är att försöka göra det bästa av situation patienten 

befinner sig i (Wiklund Gustin och Lindwall, 2012, s 225-228).  

  

Konsekvenser av behandlingen 

För patienterna i studierna som granskats har konsekvenserna av behandlingen 

varierat. För en del var upplevelsen av behandlingen mycket svår och för vissa andra 

var den mindre påfrestande. Många upplevde mycket kroppsligt lidande. Att 

behandlingen gav svamp i munnen, illamående, kräkningar och diarré och påverkade 

patienternas sömn rapporteras det även om i en studie av Biagioli et al. (2016). 

Patienterna pratade där om att tappa kontrollen över kropp och sinne, att ständigt 

kräkas, inte kunna äta och att ha ångest. Allt detta gjorde att de inte hade krafterna 

de önskade för att kunna göra vad de ville under isoleringen. Enligt Lee et al. 

(2001) var patienterna mest påverkade av fatigue, ekonomiska och sexuella 

svårigheter. Andra symtom som bland annat ångest, depression, smärta och dålig 

munhälsa var det mindre än 20 % av deltagarna som drabbades av. I samma studie 

beskrivs det att de yngre patienterna hade lättare för att återvända till skola och jobb 

efter transplantationen än vad de äldre patienterna hade. Men ingen av deltagarna 

som hade angett att de var påverkade av fatigue och sexuella svårigheter hade angett 

att de hade återhämtat sig från transplantationen ett år efter SCT. I resultatet 

framkom det att när det kroppsliga lidandet blev alltför stort tappade patienterna all 

kraft, de kände sig döda. Jones och Chapman (2000) beskrev liknande upplevelser 

hos patienter, då de kände sig som vandrande lik och som att man var fast i en död 

kropp. Katie Erikssons teori talar om att när människan utmanas av lidandet, så 

kallas det lidandets kamp, vilket berör hela människans inre. Lidande kan innebära 

ett döende, vilket inte bara betyder bokstavligt och kroppsligt utan också själsligt och 

andligt och människan ger då upp något av sig själv (Wiklund Gustin och Lindwall, 

2012). 

!

Nystart 

I resultatet framkom att patienterna upplevde en vändpunkt när lidandet minskade, 

det beskrevs som att komma tillbaka från det döda. Tillfrisknandet och den nya 
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tillvaron innebar också besvikelser och fortsatt rädsla. Niederbacher et al. (2012) 

beskrev att vissa patienter upplevde ett fortsatt lidande eftersom det vardagliga livet 

hade förändrats drastiskt. Deltagarnas arbetsförmåga och självständighet hade 

minskat. Wiklund Gustin och Lindwall (2012, s 238) skriver att enligt RAM har vi 

olika roller i livet och lidande kan uppstå när vi inte kan leva upp till de roller vi har. 

Sjukdom kan tillexempel hindra en förälder till att göra allt det som en förälder 

förväntas göra vilket skapar ett lidande för den personen vilket påverkar det dagliga 

livet. Jones och Chapman (2000) skrev att man ofta såg hemkomsten från sjukhuset 

som synonymt med att komma tillbaka till sitt gamla liv. Verkligheten var dock ofta 

väldigt annorlunda, eftersom patienterna var svaga och hade gått igenom stort 

lidande och ett känslomässigt kaos. Enligt Katie Eriksons teori är det först när en 

människa vågar vara i lidandet och möter livet som det blir möjligt att försonas med 

det. En studie av Andrykowski et al. (2005) visade att personer som hade överlevt 

SCT rapporterade lägre fysisk hälsa, psykisk funktion, social funktion och psykisk 

anpassning än kontrollgruppen som bestod av friska individer. Däremot 

rapporterade överlevarna högre grad av psykisk och personlig utveckling än 

kontrollgruppen. Resultatet i litteraturstudien visade att patienterna inte var samma 

personer efter behandlingen som innan. Även Cooke et al. (2011) beskrev att 

patienter fick ett nytt förhållningssätt till livet, förändrade perspektiv och att de tog 

livet som det kom. I Jones och Chapman (2000) beskrev patienter att de värderade 

livet mer och såg på livet på ett annat sätt än tidigare. Erikssons teori menar att om 

det goda segrar i lidandets kamp så skapar det förutsättningar för utvecklig och 

upplevelse av mening (Wiklund Gustin och Lindwall, 2012, s 83). 

     

Sjukdomen och behandlingen påverkade inte bara patienterna, utan även deras nära 

och kära. Relationer förändrades, en del stärktes och en del försummades. 

Niederbacher et al. (2012) beskriver liknande upplevelser. När det kom till vänskap 

upplevde många att sanna vänner växte sig starkare men att mindre viktiga vänner 

vände sig bort. Pillay et al. (2015) säger att ålder, kön, diagnos och tiden sedan 

diagnosen ställdes inte påverkar känslan av sammanhang för patienterna, men att 

patienter i ett förhållande generellt hade högre känsla av sammanhang än patienter 

som var ensamstående. Det fanns även finansiella aspekter att beakta. 

Behandlingskostnader och förlorad arbetsinkomst blev en extra stress för patienten. 

Enligt Hamilton et al. (2013) var finansiell och anställningsrelaterad stress 
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förknippad med sämre fysisk, psykisk och transplantationsspecifik funktion. 

Framförallt var det upplevelsen av den ekonomiska situationen som påverkade 

livskvaliteten. Olika länders sjukvårdssystem och försäkringssystem kan antas 

påverka den finansiella stressen hos patienter beroende på samhällsklass och 

ekonomisk status. 

Metoddiskussion 

Eftersom det fanns tillräckligt med forskning inom studiens område var valet att göra 

en litteraturstudie. En litteraturöversikt är en överblick över den forskning som redan 

finns (Friberg, 2012, s 133). Kvalitativa artiklar med intervjuer som 

datainsamlingsmetod valdes eftersom att man med den metoden, enligt Henricson 

och Billhult (2012, s 130) kan samla information om deltagarnas upplevelser av 

ämnet. Endast de delar av resultaten från de valda artiklarna som svarade på syftet 

togs med till denna litteraturgranskning.  

 

För att få artiklar relevanta till syftet i artikelsökningen, arbetades sökord fram som 

beskrev fenomenet som skulle undersökas. Hjälp togs bland annat av en 

bibliotekarie. I sökningarna användes ingen geografisk begränsning eftersom 

samhället idag blir mer mångkulturellt och vårdpersonal möter patienter med 

ursprung från olika delar av världen. En tidsavgränsning användes för att finna 

aktuell forskning och personer under 18 valdes bort för att begränsa studien samt 

eftersom att det är mer etiskt problematiskt att göra studier på barn. Tre databaser 

användes, detta för att eventuellt hitta fler artiklar. Det kan även vara ett sätt att 

stärka trovärdigheten (Henricson, 2012, s 473).  Artiklarna som studien granskar är 

gjorda i Belgien, USA, Storbritannien och Iran vilket ger en viss spridning av 

levnadsstandard, religion och kultur. Trots detta överensstämde resultaten med 

varandra. 

 

Två av artiklarna handlade om patienter med myelom och inte primärt om SCT. I de 

fallen togs bara de delar i resultatet som handlade om upplevelsen kring 

transplantationen med. Artiklar som handlade om upplevelserna före, under och 

efter SCT togs med. Detta innebär att intervjuerna kunde äga rum både innan och 

efter transplantationen. Av de intervjuer som gjordes efter SCT var det en deltagare 

som för 28 år sedan genomgick sin behandling, resten av deltagarna befann sig inom 
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10 år efter behandlingen. Denna artikel togs med eftersom bedömningen gjordes att 

personens upplevelser ändå var relevanta. Två av artiklarna var skrivna av samma 

författare och gjorda samma år, på samma studiepopulation, men eftersom båda 

artiklarna svarade på syftet och hade olika resultat så inkluderades de. 

 

En svaghet i litteraturstudien var att tidigare erfarenhet av forskning saknades samt 

att de metodologiska kunskaperna var begränsade Detta är något som kan ha 

påverkat granskningen av artiklarna, något som Kjellström (2013, s 75) beskriver. För 

att säkerhetsställa kvaliteten på artiklarna användes mallen från SBU (bilaga 2). 

Denna mall krävde en del tolkning. Med hjälp av SBU:s handbok (2012, s 86) gavs 

ändå en viss klarhet i kriterierna. Men detta innebär att det finns en risk att 

missförstånd har skett vid bedömning av artiklarnas kvalitetsnivå. Alla artiklarna var 

skrivna på engelska och i de fall då texten var svår att tolka användes lexikon. 

Artiklarnas resultat översattes till svenska vid analysen och när resultatet skrevs. 

Språksvårigheter och översättningen medför en risk för feltolkningar. Att analysera 

texter var också något nytt och även där finns en risk för fel i tolkningen. Detta hölls i 

åtanke under arbetets gång. För att minimera risken för tolkningsfel lästes artiklarna 

flera gånger och analyserades enskilt. Därefter jämfördes resultaten av analyserna 

och de sammanställdes.  

Forskningsetisk diskussion 

För att skapa en bra etisk grund till studien valdes endast artiklar som var etiskt 

granskade. Nio av de tio valda artiklarna beskrev att de hade blivit godkända av en 

etisk kommitté. Artikeln som saknade detta var publicerad i tidskriften Palliative and 

Supportive Care från Cambridge University Press och på deras hemsida fanns etiska 

krav presenterade. Efter att ha bedömt de etiska kraven som tillräckliga inkluderades 

artikeln. En del av artiklarna hade ytterligare etiskt resonemang, något som saknades 

i övriga artiklar. Kjellström (2012, s 71) skriver att det ibland finns en förenklad 

föreställning om att etiken är avklarad när deltagarna fått skriva på informerat 

samtycke eller när en checklista för etisk granskning prickats av. Etiskt resonemang 

och etisk känslighet krävs dock i varje handling i ett forskningsprojekt. Helgesson 

(2015, s 21) definierar forskningsetik som en ”systematisk analys av och reflektion 

kring etiska problem som uppstår i samband med forskning”. Att genomgå en SCT är 

mycket påfrestande för patienterna och de är i ett utsatt läge, speciellt tiden nära inpå 
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behandlingen. I de studier som granskats har det i de flesta fall används relativt 

öppna frågor som tillåter patienten att berätta vad den själv är bekväm med att 

berätta. Patienternas berättelser avbröts så få gånger som möjligt för att inte påverka 

historierna. Samtidigt som det kan vara jobbigt att prata om vissa händelser är det av 

nytta för forskningen, eftersom det handlar om upplevelser vill man få med alla 

upplevelser, även de jobbiga, annars blir resultatet missvisande. Akut och svårt sjuka 

får man inte bedriva forskning på om det inte föreligger särskilda skäl för att göra 

det. I den mån det är möjligt ska forskning bedrivas på vuxna, friska människor. Men 

forskning som bedrivs på människor inom denna grupp sker när det inte finns några 

andra alternativ (Helgesson, 2015, s 98). De som är för sjuka, eller som hinner avlida 

kan av förklarliga skäl inte delta i studier, vilket gör att deras berättelser och 

upplevelser förloras, något som också påverkar resultatet.  

Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar att patienternas upplevelser av att genomgå en 

stamcellstransplantation varierar, från att nästan helt slippa komplikationer till att 

vara mycket nära döden. Det är viktigt att vårdpersonalen är medveten om detta i 

möten med denna typ av patient och att man möter varje patient som en egen 

individ. Något som var genomgående var att patienternas sociala nätverk var viktigt 

för att klara av behandlingen, deras stöd gav kraft och skänkte hopp i svåra stunder. 

Vid bristfällig information eller information given på en nivå som patienten inte 

förstod blev osäkerheten stor hos patienterna och en onödig oro uppstod. Patienterna 

använde olika hanteringsstrategier för att ta sig igenom denna svåra tid. 

Transplantationen påverkade patienterna fysiskt, psykiskt, känslomässigt, socialt och 

spirituellt. Med en vårdpersonal som ser och bekräftar patienten är behandlingen 

lättare att genomgå. 

 

Även om de granskade studierna var genomförda på olika platser så framgick vikten 

av god information och god omvårdnad. Ett tydligare informationssätt behövs och 

mer forskning kan bedrivas inom detta område. Med kvalitativa studier om 

upplevelse är det svårt att skapa överförbar fakta, men det ger en inblick i vad som 

behöver utvecklas, vad patienterna önskar få hjälp med och vart stödet behövs. Något 

som hade varit intressant att utforska är om upplevelserna skiljer sig åt i länder med 

olika grad av levnadsstandard.  
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Bilaga 1. Artikelsökning. 

Datum Databas Filter Sökord Antal 
träffar  

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

2016-11-
15 

PsykInfo Publication 
Year: 2006-
2016 Peer 
Reviewed Age 
Groups: 
Adulthood (18 
yrs & older) 
Methodology 
 interview 

Stem cell transplantation AND 
(qualitative or phenomenological) 
NOT parents 

19 7 2  

 

2 2 

32016-
11-15 

PudMed  10 years 
English 
19+ years 
 

Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation qualitative 
(experience OR interview OR quality 
of life OR coping OR life change 
events OR emotions OR affect OR 
anxiety OR expressed emotion OR 
attitude) 

30 11 3 3 3 (1 dubblett) 

2016-11-
15 

CINAHL 10 years Peer 
Reviewed 
Clinical 
Queries: 
Qualitative - 
Best Balance 
Age Groups: 
All Adult 

Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation (experience OR 
interview OR quality of life OR 
coping OR life change events OR 
emotions OR affect OR anxiety OR 
expressed emotion OR attitude OR 
hope) 

24 9 6 6 6 (2 
dubbletter) 

2016-11-
15 

CINAHL 10 years 
Peer 
Reviewed 
Age groups: 
All Adult 
 

(Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation) AND (patient 
experience OR coping OR patient 
lived experience) AND 
phenomenological 

4 3 3 3 3 (2 
dubbletter) 

2016-11-
15 

CINAHL 10 years Peer 
Reviewed Age 
groups: All 
Adult 

(MH "Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation/NU/PF/AE") AND 
(patient experience OR coping) 
 
 

28 
 

6 
 

3 
 

3 
 

3 (2 
dubbletter) 
 
 

   Totalt 105 36 17 17 17 inklusive 
dubbletter 
 
10 exklusive 
dubbletter 
 

Urval 1 – Titel lästes.  

Urval 2 – Abstrakt lästes.  

Urval 3 – Hela artikeln lästes.  

Urval 4 - Vald artikel
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Bilaga 2. Artikelöversikt. 

 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod/Analys Resultat Kvalitet 

2012 
Farzi, Z. 
Dehghan 
Nayeri, N. 
Negarandeh, 
R. 
Iran 
 

The Coping 
Process in 
Adults With 
Acute 
Leukemia 
Undergoing 
Hematopoieti
c SCT. 

Syftet var att 
belysa 
copingprocess
en hos 
patienter med 
akut leukemi 
som 
genomgår 
hematopoetisk 
SCT. 

10 vuxna (5 kvinnor och 
5 män) i åldrarna 18-48 
med akut leukemi 
rekryterades från ett 
transplantationscenter på 
ett sjukhus i Iran. Alla 
deltagarna var muslimer.  
Inklusionskriterier: över 
18, diagnostiserad med 
ALL eller AML, förmåga 
att förstå och prata 
persiska. 
 

Longitudinell kvalitativ studie. 
En serie av intervjuer hölls 
både före och efter 
transplantationen. 
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes och varje 
intervju pågick 40-120 
minuter. Deltagarna bidrog 
även med tre skrivna 
narrativa berättelser var. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Analysen gjordes med 
grounded theory. 

Fem kategorier 
framkom: ”upplevt 
hot”, ”att sväva 
mellan rädsla och 
hopp”, 
”pånyttfödelse”, 
”påverkande 
faktorer” och 
”copingstrategier”. 
Deltagarna 
vacklade mellan 
att kämpa och att 
ge efter, men ”att 
hitta mening” var 
det slutliga 
resultatet av 
upplevelsen. 

Hög 

2010 
Coolbranth, 
A. 
Grypdonck, 
M.H.F. 
 
Belgien 
 

Keeping 
courage 
during stem 
cell 
transplantati
o n: A 
qualitative 
research 

Syftet var att 
utforska hur 
patienter som 
genomgår 
SCT håller 
modet uppe 
och tar sig 
igenom en så 
utmanande 
behandling 
som SCT. 

Patienter rekryterades 
från tre olika sjukhus, där 
alla patienter (över 18 
år) som skulle genomför 
SCT tillfrågades. Fyra 
avböjde. 7 intervjuer fick 
skjutas upp p.g.a 
patientens fysiska 
och/eller känslomässiga 
skick. Tre av dessa 
patienter dog innan de 
hann intervjuas. Det 
slutliga antalet deltagare 
var 15 patienter som gav 
16 intervjuer (1 patient 
intervjuades 2 ggr). 
Sjuksköterskor från ett 

Kvalitativ metod. Data 
samlades in på tre sätt. Dels 
observation på ett 
transplantationscenter, dels 
genom semistrukturerade 
intervjuer med patienter som 
nyss genomgått SCT samt 
genom semistrukturerade 
intervjuer med 
sjuksköterskor. Data 
analyserades med grounded 
theory.  
 

Resultatet visade 
en förklaring för 
processen om hur 
patienter håller 
modet uppe under 
SCT. 
Kärnkategorin var 
”att skriva en 
positiv historia”. 
För att ta sig 
igenom och ge 
mening till sitt 
lidande gjorde 
patienterna sitt 
bästa för att tro 
på ett lyckligt slut. 
Exempelvis var de 

Hög 
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av sjukhusen bjöds in, 6 
st deltog. 

glada för det de 
hade, skyddade 
sin ”positiva 
historia” från 
negativ 
information och 
hot genom 
rationalisering. 
Den ”positiva 
historian” var som 
mest sårbar vid 
extrem fysisk och 
emotionell 
påfrestning. 
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År 
Författare 
Land 

Titel 
 

Syfte 
 

Urval Metod/Analys Resultat  Kvalitet 

2016 
Dunn, E. Arber, 
A. Gallagher, A. 
 
Storbritannien  

The 
Immediacy of 
Illness and 
Existential 
Crisis: 
Patients’ lived 
experience of 
under-going 
allogenic 
stem cell 
transplantatio
n for 
haematologic
al malignacy. 
A 
phenomenolo
gical study. 

Syftet var att utforska 
upplevda erfarenheter 
hos 15 patienter som 
genomgått allogen 
SCT för hematologiska 
maligna sjukdomar. 

Deltagare 
rekryterades från 
två specialiserade 
behandlingscenter. 
15 patienter mellan 
22-68 år deltog. 
Inklusionskriterier: 
patienten skulle ha 
genomgått allogen 
SCT mellan 3-12 
månader tidigare 
och de skulle vara 
över 18 år. 

Deltagarna 
intervjuades vid ett 
tillfälle antingen 
hemma eller på 
behandlingscentret 
mellan tre månader 
till ett år efter SCT.  
Analysen gjordes 
med en 
fenomenologisk 
tolkningsmetod.  

Ett övergripande 
tema framkom: 
”omedelbarheten 
av sjukdomen 
och den 
existentiella 
krisen”. Det 
utvecklades 
utifrån 
deltagarnas 
erfarenheter av 
kritiska 
händelser 
tillsammans med 
en varaktig 
osäkerhet genom 
behandlingen och 
under 
återhämtningen. 
Deltagarnas 
påverkades 
fysiskt, psykiskt 
och emotionellt.  

Hög 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod/Analys Resultat Kvalitet 

2015 
Brassil, K.J. 
Engelbretson 
J.C.  
Armstrong T.S. 
Segovia, J.H. 
Worth, L.L, 
Summers, B.L  
 

Exploring the 
Cancer 
Experience of 
Young Adults 
in the Context 
of Stem Cell 
Transplantatio
n 

Syftet var att utforska 
cancerupplevelsen hos 
unga vuxna mellan 18 
och 25 som skulle 
genomgå SCT och att 
undersöka hur unga 
vuxna hanterar 
osäkerhet relaterad till 
SCT-upplevelsen. 

14 unga vuxna 
mellan 18-25 år, 
som skulle 
genomgå SCT 
deltog. De 
rekryterades på ett 
cancercenter i 
sydvästra USA, med 
fokus på mångfald 

Löst strukturerade 
intervjuer gjordes 
vid ett tillfälle, 
inom 24 timmar 
efter att 
patienterna lagts in 
på sjukhuset för att 
genomgå 
transplantationen. 

Två teman 
framkom 
relationer och 
psykoemotionellt.  
 
Relationstemat 
innefattade 
”ändrade 
relationer” med 

Hög 
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USA inom gruppen. Utöver det togs 
anteckningar under 
andra tillfällen som 
komplettering. 
Analysen gjordes 
genom en tematisk 
analys från ett 
medicinskt 
etnografiskt 
perspektiv. 
 

subkategorier 
”röra sig mot” 
och ”röra sig bort 
från”. 
 
Det 
pykoemotionella 
temat 
innefattade 
”vikten av 
perspektiv” med 
subkategorier 
”optimism”, ”att 
erkänna döden”, 
”informationens 
betydelse”, ”att 
utveckla en ny 
livssyn”. 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod/Analys Resultat Kvalitet 

2006 
Dahan, J.F. 
Auerbach, C.F. 
 
USA 

A qualitative 
study of the 
trauma and 
posttraumatic 
growth of 
multiple 
myeloma 
patients treated 
with peripheral 
blood stem cell 
transplant 

Syftet var att förstå 
den känslomässiga 
effekten av myelom 
och behandlingen 
med perifera 
blodstamceller. 

3 kvinnor och 3 män 
rekryterades från ett 
cancercenter. 
Inklusionskriterier var 
att deltagarna skulle 
var över 18 år, har 
diagnosen myelom, 
ha fått behandling 
med transplantat 
minst 3 månader 
tidigare och kunna 
prata och förstå 
engelska. 

Semistrukturerade 
intervjuer gjordes. 
De spelades in och 
transkriberades. 
En kvalitativ 
analys gjordes 

Fem teman 
framkom: 
diagnos, 
behandling, 
trygghetsnätverk, 
tillfrisknande och 
reflektion & ny 
existens.  

Medel 

2010 
Farzi, Z. 
Dehghan 
Nayeri, N.  
Negarandeh, R. 
 
Iran 

Coping 
strategies of 
adults with 
leukemia 
undergoing 
hematopoietic 
stem cell 
transplantation 
in Iran: a 
qualitative 
study 

Syftet var att 
utforska 
copingstrategierna 
hos 10 vuxna 
patienter med 
leukemi som 
genomgick SCT. 

10 patienter över 18 
år rekryterades från 
ett 
transplantationscenter 
på ett sjukhus i Iran. 
Inklustionskriterier 
var att de skulle prata 
och förstå farsi, vara 
diagnostisera med 
akut leukemi och vara 
tillräckligt stabila 
fysiskt och mentalt. 
Sjuksköterskorna 
hjälpte till att välja ut 
deltagarna baserat på 
kriterierna. 

Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
innan och efter 
transplantationen. 
De totalt 18 st 
intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Data samlades in 
tills saturation 
uppmätts. Datan 
kompletterades 
med anteckningar 
och skriva 
berättelser från 
deltagarna. En 
innehållsanalys 
gjordes och 
resultatet delades 
in i olika teman. 

Åtta huvudteman 
som beskrev 
deltagarnas 
copingstrategier 
identifierades, 
med 
underkategorier. 
De 8 temana var: 
”tillskrivning”, 
”förnekelse och 
undvikande”, 
”kontakt med ett 
gudomligt syfte”, 
”organisera 
behandling”, 
”söka socialt 
stöd”, 
”anpassning”, 
”reflektion”, 
”tålamod och 
uppgivenhet” 

Hög 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod/Analys Resultat Kvalitet 

2013 
Cohen, 
M.Z. 
Jenkins, D. 
Holston, 
E.C. 
Carlson, 
E.D. 
 
USA 

Understanding 
Health Literacy in 
Patients Receiving 
Hematopoietic 
Stem Cell 
Transplantation 

Syftet var att 
beskriva meningen 
av patienters 
erfarenhet av 
hematopoetisk 
SCT, men fokus på 
hälsokunskap. 

60 patienter i åldrarna 
22-71 rekryterades från 
en poliklinisk 
transplantationsklinik i 
södra USA, före 
inläggning på sjukhus 
för att genomgå SCT.  

Intervjuer gjordes vid 
5 tillfällen; innan 
SCT, precis efter och 
30, 60 och 100 dagar 
efter. 78 % 
genomförde alla 
intervjuerna (övriga 
var antingen för 
sjuka eller hann 
avlida). Öppna frågor 
användes. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades 
ordagrant och 
analyserades med 
fenomenologisk 
hermeneutik. 

Fem teman 
framkom; ”de 
berättade inte för 
mig”, 
”beslutsdilemman”, 
”rädslan att dö”, 
”svåra symtom och 
biverkningar” och ” 
förlita sig på 
andra”.  

Hög 

  

  

2012 
Williams, 
B.J. 
 
USA!

Self-
Transcendence in 
Stem Cell 
Transplantation 
Recipients: A 
Phenomenologic 
Inquiry!

Syftet var att 
förstå meningen 
med 
självtranscendens 
eller förmågan att 
gå bortom sig 
själv, hos patienter 
som har 
genomgått SCT.!

Deltagarna, 4 män och 4 
kvinnor, i åldrarna 45-
63, rekryterades från ett 
polikliniskt cancercenter 
efter att de hade skrivits 
ut från sjukhus efter 
behandlingen.  
 
Inklusionskriterier var 
att det skulle vara 
engelsktalande, över 18 
år, gjort en SCT det 
senaste året och upplevt 
självtranscendens.!

2-3 ostrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor genomfördes 
med varje deltagare. 
Anteckningar togs 
under intervjunerna. 
Data samlades till 
saturation uppnåtts. 
Intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades 
ordagrant. Analysen 
gjordes med Colaizzis 
metod.!

Åtta teman 
framkom: ”en 
privat storm”, ”den 
lägsta punkten”, 
”ta sig igenom”, 
”vändpunkt”, 
”förvandling”, ”ett 
nytt perspektiv”, 
”värdesätta sig 
själv och andra” 
och ”stunder av 
mörker”.!

Hög!

!
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År 
Författare 
Land 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Urval 
 

Metod/Analys 
 

Resultat 
 

Kvalitet 
 

2011 
Potrata, B. 
Cavet, J.  
Blair, S.  
Howe, T.  
Molassiotis, A. 
 
Storbritannien  

Understanding 
distress and 
distressing 
experiences in 
patients living 
with multiple 
myeloma: an 
exploratory 
study 

Syftet var att få en 
bättre insyn i 
symtom och 
besvärande 
upplevelser hos 
patienter som lever 
med myelom.  

15 personer mellan 
42 och 75 år deltog i 
studien. De 
rekryterades från en 
poliklinisk klinik och 
inklusionskriterierna 
var att de skulle vara 
vuxna och få någon 
form av behandling 
för myelom. 

15 
semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes tills 
datamättnad 
uppmätts. En 
kvalitativ analys 
gjordes och 
resultatet delades 
in i teman. 

Individuella symtom 
upplevdes inte 
särskilt besvärande 
utöver den akuta 
fasen av sjukdomen 
och behandlingen, 
förutom när 
symtomen var 
hotande för 
patienten. Synliga 
symtom upplevdes 
speciellt besvärande. 
Konditioneringsfasen 
vid transplantationen 
var extra 
påfrestande. 

Medel 

2011 
Beeken, R.B. 
Eiser, C. 
Dalley, C. 
 
Storbritannien 

Health-related 
quality of life in 
haematopoietic 
stem cell 
transplantat 
survivors: a 
qualitative 
study on the 
role of 
psychosocial 
variables and 
response shifts 

Syftet var att 
beskriva hur 
patienter anpassar 
sig efter en SCT 
utifrån response-
shift 

28 personer i 
åldrarna 22 till 71 
deltog. Tiden sen 
SCT varierade från 1 
månad till 28 år. De 
rekryterades 
medvetet för att få 
ett varierat urval. 

Intervjuerna, som 
bestod av öppna 
frågor, spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. Datan 
analyserades och 
delades in i teman 
och subteman tills 
datamättnad 
uppnåtts och inga 
nya teman 
framkom. 

Deltagarna beskrev 
hur de ändrade sina 
värderingar. 
Optimism, socialt 
stöd, jämförelse med 
andra, ändrade 
förväntningar på livet 
och att sätta upp mål 
identifierades som 
sätt att hantera 
situationen på. 

Medel 
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