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Sammanfattning   

Allvarlig sjukdom ställer livet  på sin spets för berörda människor. Sedan år 1975 har 
stamcellstransplantation varit en behandlingsmetod vid sjukdomar som exempelvis 
leukemi och myelom. Människan lever i världen genom sin kropp och upplever lidande 
och hopp. Sjuksköterskan är skyldig att lindra patienters lidande och att arbeta 
evidensbaserat. Det finns idag relativt lite forskning om stamcellstransplantation och 
hur sjuksköterskan på bästa sätt  ska bemöta dessa patienter. Syftet med 
litteraturöversikten var därför att  beskriva patienters upplevelser och erfarenheter av 
livssituationen i samband med stamcellstransplantation. Examensarbetet är en 
litteraturöversikt med både kvantitativa och kvalitativa artiklar analyserade enligt 
Fribergs metod. Resultatet belyser fyra huvudkategorier med två subkategorier vardera: 
”Att vara sin kropp”, ”levd verklighet”, ”att söka efter mening och sammanhang” och 
“upplevt lidande”. I patientens sökande efter en ny identitet upplevs världen annorlunda 
och de får ett nytt perspektiv på livet. Hoppet är en avgörande faktor för att patienten 
ska kunna ta sig igenom sjukdom och behandling. Sjuksköterskan kan genom att lyssna 
på patienten vägleda denne i rätt riktning så att hen kan hitta styrkan och uppleva hopp. 
Ökad medvetenhet hos vårdpersonal leder till att  patienters lidande kan upptäckas samt 
lindras och att deras känsla av hopp får möjlighet att stärkas i en annars förhållandevis 
dyster tillvaro. 

Nyckelord: Stamcellstransplantation, upplevelser, livssituation, levd kropp, mening och 
sammanhang, lidande, hopp. 
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INLEDNING

Stamcellstransplantation utförs då sjukvården kan påvisa någon form av malignitet i en 
individs blodbild. Det är en påfrestande behandling för patienten då den innebär en 
krävande förbehandling, konditioneringsbehandling, i form av cytostatika och 
strålbehandling samt en stor risk för komplikationer i efterförloppet. Det är inte ovanligt 
att  patienter som drabbas av maligniteter i blodbilden är unga och befinner sig mitt i 
livet. Patienternas framtid åsidosätts utan någon garanti på att  de någonsin får den 
tillbaka. Upplevelsen av behandlingen är högst individuell men existentiell ångest är 
ständigt närvarande.

Marie Vielbass, en patient som har genomgått en allogen stamcellstransplatation, 
berättar om sin upplevelse: “Resan var lång och den är ännu inte helt över. I 3 månader 
lades jag in på sjukhus. Fick cellgifter för att dra ner immunförsvaret, en annan cellgift 
för att radera det. I 1,5 månad orkade jag bara äta is. Jag fick Gvhd (graft versus host 
disease), hade kramper i magen och kräktes. Fick morfin hela tiden. Blev isolerad för 
infektionskänsligheten.” (Marie Vielbass 2013). 

Trots att upplevelsen av behandling kan skilja sig mellan patienter är det viktigt att ta 
del av deras berättelser. Det är av yttersta vikt  att belysa denna patientgrupps perspektiv 
och upplevelser så sjuksköterskor ska kunna bemöta och vårda dem på bästa sätt.

BAKGRUND

I sjuksköterskans arbete ingår det att möta människor i sorg och lidande. 
Stamcellstransplantation är en svår behandling vilken berör människan fysiskt, psykiskt, 
emotionellt och socialt  (Cohen, Rozmus, Mendoza, Neumann, Gning, Aleman, Giralt & 
Cleeland 2012, ss. 173-176; Cooke, Gemmill, Kravits & Grant 2009, ss.140-142; 
Edman, Larsen, Hägglund & Gardulf 2001, s. 127). Sedan 1975 har 
stamcellstransplantation varit en möjlig behandlingsform i Sverige vid sjukdom med 
defekt i blodcellerna. Idag finns det 40 000 människor anmälda i Tobiasregistret vilket 
är Sveriges nationella stamcellsgivarregister för allogen stamcellstransplantation 
(Tobiasregistret u.å.). I hela världen finns omkring åtta miljoner stamcellsdonatorer 
registrerade i liknande register (Cancerfonden 2011). Allogen stamcellstransplantation 
kan vid vissa tillstånd vara det enda livräddande behandlingsalternativet och ingreppet 
är högst beroende av andra människors välvilja.  Vanliga indikationer för 
stamcellstransplantation är behandling av exempelvis leukemi och myelomatos (Finne-
Grønn & Wiig Dagestad 2011, s. 470).

Historisk tillbakablick
Människan har sedan urminnes tider fascinerats av blodet. Teorin om de fyra 
kroppsvätskorna som Hippokrates redan under antiken lade grund till kallades för blodet 
(som var helblodet), svarta gallan (det koagulerade blodet), slemmet (fibrinet) och gula 
gallan (plasman eller serum). Sjukdom ansågs vid denna tid bero på obalans mellan 
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vätskorna. Åderlåtning eller laxering ansågs därför vara den bästa metoden för att läka 
patienterna. Denna behandlingsmetod användes fram till 1600–talet. Idag ser kunskapen 
annorlunda ut (Larsson 2007, s. 219). År 1628 upptäckte William Harvey 
b lodc i rku la t ionen och däref te r bör jade forskare in t ressera s ig för 
blodtransfusionsexperiment. Det var inte förrän 1665 som läkaren Richard Lower 
lyckades genomföra den första blodtransfusionen mellan två hundar. Därefter blev 
intresset stort för experiment där djurs blod överfördes till människor. Eftersom 
dödstalen var höga vid dessa experiment förbjöds blodtransfundering mellan djur och 
människor och ingen ny forskning bedrevs på 140 år. Först på 1800-talet återupptogs 
transfusionsexperimenten och denna gång användes blod från samma arter. År 1818 
genomfördes den första lyckade blodtransfusionen till en människa av den engelska 
läkaren James Blundell (Blodgivning i Sverige 2013).

Enligt Gäbel (2008) belönades Alexis Carell med nobelpriset 1912 efter att med 
djurförsök redogjort för hur ett transplanterat blodkärl kunde anslutas till mottagarens 
befintliga cirkulatoriska system. Liknande metoder används än idag. Dock slutade 
Carells transplantat att  fungera efter en kort tid. Carell reflekterade kring varför 
experimenten misslyckades och började fundera över avstötningsmekanismer som 
immunologiska mekanismer vilket gjorde att  kroppen försöker bekämpa det som 
uppfattas som främmande (Gäbel 2008). Immunsystemet blev kartlagt under 1940-och 
1950-talen. År 1954 i Boston genomfördes den första lyckade organtransplantationen av 
en njure. I det fallet var donatorn och mottagaren enäggstvillingar varför 
avstötningsproblem inte inträffade. Därefter försökte forskare modifiera 
immunförsvaret så att transplanterade organ kunde tas emot av mottagarens 
immunförsvar. På 60-talet upptäcktes Human Leukocyte Antigen-systemet vilket 
förenklade transplantationsverksamheten eftersom donatorers och mottagares 
vävnadstyper kunde matchas (Harding 2000, s. 43). År 1965 genomfördes den första 
njurtransplantationen på Sahlgrenska sjukhuset  i Göteborg. Efter 15 år var kliniken den 
tredje i världen som hade genomfört fler än 1000 njurtransplantationer. Idag är 
organtransplantationer en del av rutinsjukvården i Sverige. 
Ernest McCulloch och James Till var de första som, under tidigt  60-tal, kunde isolera 
stamcellerna och därefter beskåda dem i mikroskop. Som resultat av deras arbete 
utvecklades forskning inom experimentell hematologi (Harding 2006, s. 467). Under 
tidigt 50-tal upptäcktes att  injektioner av identiska benmärgsceller i möss gjorde att dem 
överlevde dödliga doser av joniserande strålning. Därefter började forskare försöka 
behandla patienter som drabbats av leukemi med stamcellstransplantationer. År 1975 
genomfördes den första svenska stamcellstransplantationen (Cancerfonden 2011).

Humanbiologisk fakta
Stamceller

Stamceller är en typ  av celler i kroppen vars förmåga till självförnyelse utgör en 
livsviktig funktion då människans samtliga vävnader härstammar från dessa. 
Stamcellerna har två unika egenskaper. Dels den kontinuerliga potentialen till 
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celldelning som tack vare en konstant närvaro av stamceller, så kallade subpopulationer, 
säkerställer en kontinuerlig vävnadstillväxt. Därtill en unik förmåga till differentiering, 
vilket innebär att de kan mogna ut till olika funktionella vävnadsceller samtidigt som en 
subpopulation förblir odefinierad (VanPutte, Regan & Russo 2010, s. 90).

De hematopoetiska stamcellerna förser kroppen med mogna blodceller under hela 
individens livstid. Det  finns förhållandevis få hematopoetiska stamceller hos människan 
vilket medför att en skada eller defekt i dessa gör individen sårbar (Olofsson 2012, s. 
21). De hematopoetiska stamcellerna finns huvudsakligen i benmärgen, den vävnad som 
fyller ut håligheterna i benvävnaden. Det finns röd, blodbildande benmärg och gul, 
fettrik benmärg (Lundh & Malmquist 2009, s. 40). Hos en vuxen människa finns den 
röda benmärgen i skallben, kotpelare, revben, bröstben, lårben, överarmar och höftben 
(Larsson 2007, s. 221).

När de hematopoetiska stamcellerna differentieras ger de upphov till myeloiska 
stamceller, vilka så småningom mognar ut  till erytrocyter, esosinofiler, trombocyter, 
monocyter, neutrofiler och basofiler. De ger också upphov till lymfatiska stamceller, 
vilka så småningom mognar ut till B-lymfocyter, T-lymfocyter och NK-celler. Vid olika 
defekter i dessa blodceller kan stamcellstransplantation vara indikerat. Blodbildningen 
är en reglerad process i kroppen vilken avgörs av det perifera behovet och kräver att det 
alltid finns hematopoetiska stamceller tillgängliga för att påbörja differentiering 
(Olofsson 2012, s. 23).

En stamcellstransplantation innebär att malign röd benmärg ersätts av ny och frisk 
(Tortora & Derrickson 2010, s. 365). Ingreppet innefattar en elimination av individens 
immunologiska och hematologiska identitet genom cytostatika- och strålbehandling, så 
kallad konditionering eller myeloablativ behandling, för att sedan ersätta den med 
donerade stamceller (Hoffbrand, Moss & Pettit 2006, s. 249). Transplantatet som ges 
via infusion kan tas från benmärgen, perifert blod eller blod från navelsträngen (Gahrton 
& Ringdén 2012, s. 153).

Indikationer för stamcellstransplantation

Huruvida ett tillstånd kräver en stamcellstransplantation avgörs beroende av 
sjukdomens komplexitet, allvarlighetsgrad, remissionsstatus, ålder och tillgång till 
donator (Hoffbrand, Moss & Pettit 2006, s. 249). Akut lymfatiskt leukemi (ALL) är en 
malign sjukdom där de vita blodcellerna drabbas på stamcellsnivå; benmärgen 
producerar en ökad mängd lymfoblaster som inte mognar ut. Vid Akut myeloisk leukemi 
(AML) producerar benmärgen en ökad mängd myeloblaster (Larsson 2013, ss. 
262-263). Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är ett tillstånd där en ökad mängd mogna 
lymfocyter produceras i benmärgen (Larsson 2007, s. 274). Vid Kronisk myeloisk 
leukemi (KML) sker en expansion av myeloiska celler i olika utvecklingsstadier 
(Larsson 2007, s. 270). Myelodysplastiskt syndrom är ett  samlingsnamn för tillstånd där 
det råder defekt de myeloida cellerna (Hellström Lindberg 2012, s. 341). Myelom 
innebär en defekt i plasmacellerna (Hoffbrand, Moss & Pettit 2006, s. 216). Lymfom är 
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ett samlingsbegrepp på sjukdomar i lymfocyterna, det vill säga B-, T-, och NK-cellerna 
(Hoffbrand, Moss & Pettit  2006, s. 197). Aplastisk anemi är ett  samlingsbegrepp för 
tillstånd som orskar pancytopeni i perifera blodet som följd av ett  lågt antal 
hematopoetiska stamceller i benmärgen (Ljungman 2012, s. 235). Talasemia major är 
ett  tillstånd där kroppens produktion av hemoglobin hämmas som följd av en gendefekt. 
Tillståndet orsakar försvagade erytrocyter (Overgaard & Ljung 2012, s. 243). 
Sickelcellanemi orsakas av en genmutation vilket leder till en förändrad 
hemoglobinuppbygnad som gör att polymerer bildas i erytrocyten (Overgaard & Ljung 
s. 247). Myelofibros innebär att bindväv bildas i benmärgen (Merup 2012, s. 332). När i 
sjukdomsförloppet det kan bli aktuellt att  genomföra en stamcellstransplantation 
varierar mellan de olika tillstånden (Gahrton & Ringdén 2012, s. 153). 

Transplantationsmetod

Vem som donerar stamcellerna avgör vilken transplantationsmetod som används. 
Allogen Stamcellstransplantation innebär att stamceller doneras från en annan individ 
än patienten själv. Detta förutsätter att mottagare och givare har blivit screenade för 
matchande human leukocyte antigen för att undvika avstötning av vävnad (Gahrton & 
Ringdén 2012, s. 153). Vanligtvis tas stamceller från benmärgen vid denna metod 
(Hoffbrand, Moss & Pettit 2006, s. 249). Sjukligheten och dödligheten för denna typ av 
transplantation är hög. Främst som följd av risken att den nya vävnaden ska reagera på 
kroppen och skapa allvarliga komplikationer för patienten som graft-versus-host disease 
(Hoffbrand, Moss & Pettit 2006, s. 254). Syngen stamcellstransplantation innebär att 
mottagare och givare är genotypiskt identiska, det vill säga enäggstvillingar (Gahrton & 
Ringdén 2012, s. 153). Autolog stamcellstransplantation innebär att patienten 
infunderas med manipulerade eller obehandlade stamceller vilka har donerats från 
patienten själv innan påbörjad myeloablativ behandling (Gahrton & Ringdén 2012, s. 
153; Hoffbrand, Moss & Pettit 2006, s. 253). Vanligtvis tas stamceller från det  perifera 
blodet vid denna typ av transplantation (Hoffbrand, Moss & Pettit 2006, s. 249). 
Nackdelen med autolog stamcellstransplantation är att det finns en liten risk att  maligna 
celler infunderas i patienten igen vilket innebär att det finns risk att återinsjukna. 
Däremot förekommer inte komplikationer som graft-versus-host disease (Hoffbrand, 
Moss & Pettit 2006, s. 253).

När benmärg ska doneras tas den från höftbenet under narkos och därefter kan den 
behandlas med T-antikroppar för att minska risken för graft-versus-host disease 
(Hoffbrand, Moss & Pettit 2006, s. 252). Innan patienten får infusionen med 
transplantatet utförs en förbehandling, konditionering. Detta innebär att infusionen 
föregås av behandling med högdos cytostatika samt fullkropps strålbehandling i en 
högdos vid ett  tillfälle eller fraktionerad. Syftet  med detta är att  eliminera maligniteter i 
blodet samt att  benmärgssupprimera patienten vilket innebär patientens immunologiska 
och hematologiska identitet förstörs avsiktligt. Supprimering av mottagarens benmärg 
tros också kunna minska risken för avstötning av den nya vävnaden (Hoffbrand, Moss 
& Pettit 2006, s. 252; Tortora & Derrickson 2010, s. 365). Vid en lyckad 
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stamcellstransplantation når transplantatet håligheterna i benen och påbörjar en tillväxt 
för att så småningom bilda nya blodceller (Tortora & Derrickson 2010, s. 365). 

Efterförlopp

Efter stamcellstransplantationen har mottagaren så kallad pancytopeni vilket innebär 
brist på alla typer av blodceller. Vid en lyckad transplantation börjar de första cellerna 
att  bildas cirka 1-3 veckor efter transplantationen. Det tar cirka 1-2 år för benmärgen att 
återhämta sig och tillgodose kroppen med stamcellsreserver för att möta det perifera 
behovet och påbörja differentiering. Efter 3-12 månader återhämtar sig immunsystemet 
till den grad att den är kapabel att försvara kroppen mot infektioner (Hoffbrand, Moss & 
Pettit 2006, s. 252). I efterförloppet är det mycket vanligt med komplikationer, dels 
eftersom patientens immunsystem har blivit utslaget vilket gör patienten extremt 
infektionskänslig, dels kan graft-versus-host disease utvecklas. Graft-versus-host 
disease uppstår när den transplanterade vävnadens T-lymfocyter reagerar mot 
mottagarens vävnad. Risken för incidens ökar med ökad ålder hos givare och mottagare 
och om det finns en svag human leucocyte antigen-match mellan dem. Efter 
stamcellstransplantation får patienten som regel en profylaxisk behandling för att 
minimera risken för graft- versus- host disease (Hoffbrand, Moss & Pettit 2006, s. 256). 
Kort efter att patienten har genomgått  transplantationen är det mycket vanligt att denne 
drabbas av bakterie- och svampinfektioner. Som följd av detta efterbehandlas 
patienterna med profylaktisk antibiotika samt antimykotikum. Virala infektioner är 
också vanligt i efterförloppet och därför skyddsisoleras ofta patienterna (Hoffbrand, 
Moss & Pettit 2006, s. 258). Patienter som blir stamcellstransplanterade behöver 
livslång immunosuppressiv behandling och eftersom dessa läkemedel reducerar 
immunförsvaret kommer patienten förbli infektionskänslig (Tortora & Derrickson 2010, 
s. 365).

Vårdteoretiska utgångspunkter
Livsvärld

Dahlberg, Nyström och Drew (2001, s. 91) framhåller med hänvisning till Merleau-
Ponty att livsvärlden är den värld vi erfar genom våra kroppar. Livsvärlden är den levda 
verkligheten som människan existerar i och den erfars genom subjektiva upplevelser. 
Husserl (Dahlberg, Drew och Nyström 2001, s. 46) talar om att människan tar världen 
för givet. Den finns alltid där och det är inget som människan reflekterar över. Genom 
den naturliga attityden analyserar människan inte det hen uppfattar. Vid sjukdom blir 
världen främmande och det dagliga livet förändras. Människan tvingas reflektera över 
de påtagliga förändringarna i livet vilka kan medföra upplevelser av existentiell ångest. 
Den vårdvetenskapliga forskningen tar ofta avstamp i livsvärldsperspektivet. Husserl 
menar att  fenomenologin börjar i den levda världen eftersom fenomenologin avser 
beskriva världen så som människan upplever den (Dahlberg, Drew och Nyström 2001, 
s. 47). Dahlberg och Segesten (2010, s. 78) skriver att människans existens innebär att 
vara i världen med andra människor. Trots att människor delar världen med andra är 
livsvärlden personlig och unik (Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). 
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Ett flertal studier har beskrivit hur stamcellstransplantation blev en livsförändrande 
upplevelse för patienter som har genomgått behandlingen samt hur ovisshet för 
framtiden följde i efterförloppet (Cohen & Ley 2000, s. 475; Cooke et  al. 2009, s. 140; 
Jones & Chapam 2000, s. 158). Patienter i Cohen och Leys studie (2000, s. 475) 
menade att utomstående människor inte kan förstå hur det är att  genomgå behandlingen. 
Patienter har i ett par studier även beskrivet att  deras syn på livet förändrades efter 
stamcellstransplantationen och deras förhållningssätt till livet blev aldrig som förut 
(Jones & Chapman 2000, s. 158; Stephens 2005, s. 211).

Levd kropp

Ur ett fenomenologiskt perspektiv existerar vi i världen genom vår kropp. Kroppen är 
därmed utgångspunkten i sökandet för att förstå mänskliga erfarenheter. Varje person 
upplever sin kropp på ett unikt sätt. Medfödda förmågor och olika personliga, 
kroppsliga kännetecken kombinerat med sociala och kulturella, förvärvade attityder, 
gester och vanor ger den levda kroppen dess unika egenskaper. Det ger varje individ ett 
högst personligt sätt att  existera i världen (Madjar 1997, s. 55). Dahlberg, Drew och 
Nyström (2001, s. 51) skriver att människan är sin kropp. Den subjektiva kroppen är en 
enhet av kropp och själ. Genom hänvisning till Merleau-Ponty, Heidegger och Husserl 
beskriver Dahlberg, Drew och Nyström (2001, s. 51) att  människan inte kan bli förstådd 
om människan inte blir betraktad som en helhet. 

Vid smärta och sjukdom framkallas en medvetenhet av kroppen, som innan dess är 
ignorerad eller tagen för given.  Först när blicken vänds inåt skapas en medvetenhet om 
de ansträngningar som ligger till grund för aktiviteter som annars betraktas som 
självklara (Madjar 1997, s. 56). Förlusten av den kropp människan känner igen innebär 
att  vara främmande gentemot sig själv och mot världen. För en patient drabbad av 
cancer kommer förändringen då sjukdomens symptom gör sig påtagliga och i samband 
med cellgiftsbehandlingen. Ibland förändras inte bara utseendet, utan gnistan i ögonen 
och lättheten i benen försvinner. I samband med att kroppen ser annorlunda ut medföljer 
upplevelser av förändrad identitet. Även när tillfrisknandet påbörjas och den fysiska 
kroppen återställs kan patienten uppleva lidande och svårigheter med att ta sig ur det 
(Madjar 1997, ss. 58-60).

Som följd av stamcellstransplantation drabbades patienter av kroppsliga, psykiska och 
känslomässiga förändringar (Adelstein, Anderson & Gill Taylor 2014, s. 180; Jones & 
Chapman 2000, s. 155). Känslan av att  tappa kontrollen var en upplevelse patienter som 
genomgick behandlingen beskrev. En del patienter upplevde att deras självförtroende 
hade gått förlorat och en känsla av att inte kunna lita på sin kropp var påtaglig (Cohen & 
Ley 2000, ss. 477-478). 
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Lidande

Eriksson (1994, s. 11) säger att  lidandet är tillskrivet människan och att det ingår i livet. 
Den som lider befinner sig i ”lidandets universum”, vilket  består av en mängd olika 
händelseförlopp med ett sammanhang. Lidandet är en kamp mellan det som är gott och 
det som är ont och kan liknas vid ett krig mellan lust och lidande. Eriksson (1994, s. 31) 
beskriver lidandet likt en plåga där människan kämpar mot skam och 
förnedringskänslor. Eriksson berättar om tre former av lidande. Sjukdomslidandet, 
vilket är det  lidande som sjukdom och ohälsa medför. Detta lidande kan uppenbara sig 
genom fysisk smärta och ett direkt svar på sjukdom. Det kan också visa sig som ett 
själsligt och andligt lidande då känslor av förnedring, skuld och skam drabbar 
människan i relation till sin sjukdom. Vårdlidandet är det  lidande som förorsakas av 
vård eller utebliven sådan. Det är ett onödigt lidande och bör inte förekomma (Eriksson 
1994, ss. 83-86). Livslidandet är det lidande som berör hela människans väsen och 
livssituation. När det självklara i livet  rycks ifrån människan uppstår ett livslidande och 
hotet om dennes existens är påtagligt (Eriksson 1994, s. 93). Om det finns rörelse i 
lidandet, finns det också hopp. Eriksson (1994, ss. 76 - 77) menar vidare att lidandet 
skapar känslor av hopplöshet samtidigt som hopp är en förutsättning för att lindra 
lidandet. Kärleken ligger till grund för att lindra lidandet. Eriksson (1994, s.77) menar 
att  tro, hopp och kärlek är vårdandets bärande grund och den utgör basen i kampen mot 
att lindra lidandet.

Stamcellstransplantation utgör ett trauma i patientens liv (Xuereb & Dunlop 2003, s. 
400). Cooke et al. (2009, s. 140) skriver att sjuksköterskan ofta missar djupet i det 
trauma patienten genomgår. En oreflekterad vårdrelation mellan patient och 
sjuksköterska kan då skapa ett vårdlidande för patienterna (Kasén, Nordman, Lindholm 
och Eriksson 2008, s. 6).

Enligt socialstyrelsen har sjuksköterskan ett ansvar i att lindra patientens lidande. 
Kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen 2005, s. 11) för legitimerad sjuksköterska 
säger att  sjuksköterskan ska tillgodose patientens basala och specifika 
omvårdnadsbehov på fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga plan. Dessutom 
ska sjukdomsupplevelsen och lidandet mötas och uppmärksammas av sjuksköterskan. 
Lidandet ska lindras så långt som möjligt genom lämpliga åtgärder. 
                        

Hopp

Hoppet är ett mänskligt fenomen utan skarpa gränser och hör ihop med andra känslor 
som förväntningar, längtan, självförtroende och begär (Benzein & Saveman 1998, ss. 
327-328). Miller (2007, s. 12) menar att hopp är en nödvändig dimension hos 
människan för att lyckas handskas med sjukdom och förberedas för döden. Hoppet 
påverkar de psykosociala svaren en patient får efter en livshotande diagnos (Miller 
2007, s. 16).



8

Patienter som har genomgått en stamcellstransplantation berättar att  rädslan för att dö 
präglade sjukdomsförloppet men hoppet om friskhet och begäret efter liv övertygade 
dem att ge medgivande till stamcellstransplantationen (Cohen och Ley 2000, s.475; 
Forsyth, Scanlan, Carter, Jordens, Kerridge 2011, s. 1264). Patienterna beskrev familj 
och vänner som en källa till hopp, styrka och trygghet under sjukdomsförloppet samt 
behandlingen (Jones & Chapman 2000, s. 157; Young 2013, s. 2280). Cohen och Ley 
(2000, s. 479) menar att då sjuksköterskan förstår sambandet mellan hopp och rädsla 
kan hen använda sig av specifika strategier för att minska rädslan och stärka hoppet hos 
patienter som genomgår en stamcellstransplantation.

PROBLEMFORMULERING

Då en person drabbas av sjukdom påverkar det alla delar av människans 
hälsodimensioner, såväl psykiska, kroppsliga, sociala och existentiella En känsla av 
hopp är en viktig resurs som inger styrka och energi. Som sjuksköterska är det 
betydelsefullt att  förstå att beteende, attityd och ordval är avgörande för patientens 
upplevelse av hopp eller förtvivlan. Sjukvårdens uppdrag är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 
Sjukvården har också en skyldighet enligt lag att arbeta evidensbaserat och utifrån 
b e p r ö v a d e r f a r e n h e t ( S F S 2 0 1 3 : 11 4 1 ) . N ä r s j u k d o m s o m k r ä v e r 
stamcellstransplantation drabbar en patient finns det förhållandevis lite forskning som 
kan vägleda sjuksköterska till vad evidensbaserad vård innebär. Därmed är det 
motiverat att forska och belysa det här området. I mötet med dessa patienter ställs det 
krav på sjuksköterskan att på ett lyhört sätt kunna fånga upp patientens ångest och 
kunna konfronteras med patientens existentiella lidande. Det handlar om att våga beröra 
och våga bli berörd. Vilka känslor kan tänkas uppta patientens värld i samband med 
stamcellstransplantation? Behandling kan vara livräddande men patientens känslor inför 
livets sårbarhet och rädsla inför döden är alltid närvarande. Ett  holistiskt bemötande där 
hela patientens berättelse berörs är en förutsättning för den goda vården. Det 
existentiella lidandet och sjukdomslidandet är påtagligt. Däremot bör sjuksköterskan 
göra allt som står i hens makt för att bespara patienten lidande orsakat av vården, så 
kallat vårdlidande. Därför är det viktigt att belysa den här patientgruppens upplevelser 
av att genomgå en stamcellstransplantation för att på bästa möjliga sätt kunna ge god 
vård.

SYFTE

Syftet är att  beskriva patienters upplevelser av livssituationen i samband med 
stamcellstransplantation. 
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METOD

Det aktuella examensarbetet är en litteraturbaserad studie som bygger på Fribergs 
(2012) modell för litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s. 133) innebär en 
litteraturöversikt att  ta fram befintliga forskningsresultat i syfte att  få en uppfattning 
över det aktuella kunskapsläget inom ett  särskilt område. En litteraturöversikt utgår 
därmed från olika motiv: dels att skapa en beskrivande sammanställning av området och 
identifiera kunskapsluckor, dels att träna arbetssätt som är strukturerat genom att ställa 
samman redan publicerade vetenskapliga artiklar och att  skapa ett underlag för kritisk 
granskning av ett avgränsat kunskapsområde (Friberg 2012, s. 135).

Data och datainsamling
Examensarbetets resultat bygger på vetenskapliga artiklar. Enligt Segesten (2012, ss. 
47-48) är en vetenskaplig artikel en artikel som redovisar ny  kunskap, är möjlig att 
granska, har varit utsatt för granskning och publiceras på engelska. Databaserna som 
användes för att samla in data för det aktuella examensarbetet var CINAHL samt 
PubMed. Den egentliga litteratursökningen utgick från en sökprocess så som Östlundh 
(2006, s. 48) beskriver den; där sökprocessen dokumenterades, arbetsplanen följdes, och 
hjälpverktygen som fanns tillgängliga användes. Under sökningen valdes vissa sökord 
bort samtidigt som nya sökord tillkom och gjorde sökträffarna preciserade. För att 
komplettera sökningen användes en mer osystematisk sökning som utgick från en 
planlös struktur. Sökorden som användes var: Appearance, Bone Marrow 
Transplantation, Cancer, Experience, Interviews, Leukemia, Quality  of life, Stem Cell 
Transplantation, Well-being. Se tabell 1 för databas, sökord, antal träffar samt antal 
inkluderade artiklar. I avgränsande syfte användes följande exklusionskriterium: artiklar 
som var äldre än 2007 och artiklar som berörde barnets eller de närståendes perspektiv 
valdes bort. Vid en första sökning användes år 2008 som avgränsande kriterium, dock 
var mängden funnet material för litet varför gränsen sänktes till år 2007. 
Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara “peer reviewed” orginal 
artiklar och att de vilade på en vårdvetenskaplig grund. Artiklar var både kvalitativa och 
kvantitativa och berörde det som syftet och problemformuleringen beskriver. Artiklarna 
beskrev den vuxna patientens perspektiv. Valda artiklar kommer från USA (4), Iran (2), 
Storbritannien (2) och Belgien (1). 

Tabell 1. 
Beskrivning av sökprocess med databas, sökord, antal träffar samt antal inkluderade 
artiklar. 
Databas Sökord Antal träffar Antal inkluderade 

artiklar
Cinahl Quality of life AND bone 

marrow transplantation
  45     1
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Cinahl Stem cell transplant AND 
experience AND 

23 1

Cinahl Appearance AND bone 
marrow transplantation 

9 1

PubMed Stem cell transplantation 
AND interviews

72 5

Cinahl Well-being AND cancer 
AND transplantation

21 1

Dataanalys
De inkluderade artiklarna bestod av sex studier genomförda med kvalitativ metod och 
tre studier genomförda med kvantitativ metod vilka alla svarade an mot 
litteraturöversiktens syfte. Dessa kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2012) 
granskningsprotokoll för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar.  Detta gjordes för 
att  skapa en förståelse för artiklarnas kontenta samt relevans gentemot syftet och 
problemformulering i denna litteraturöversikt. Först lästes artiklarna igenom flera 
gånger för att skapa en uppfattning om materialet. Därefter sammanställdes artiklarna i 
en översiktstabell för att  skapa en överblick över data (se bilaga 1). Denna överblick 
blev ett  hjälpmedel i fortsatt analysarbete. Nästa steg i Fribergs (2012, s. 121) modell 
avser söka likheter respektive skillnader i studiernas olika delar. I denna 
litteraturöversikt bearbetades och analyserades endast resultatdelen i de inkluderade 
artiklarna. Därefter diskuterades det granskade materialet  och sorterades avseende för 
likheter och skillnader. Likheter och skillnader skrevs ned och skapade en översikt. De 
olika aspekterna färgkodades för att  synliggöra ett samband och därefter utarbetades 
kategorier vilka koncentrerade innehållet. Under varje kategori innefattades olika 
subkategorier.    

RESULTAT

Analys av artiklar resulterade i fyra huvudkategorier och åtta subkategorier. Se figur 1.
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Att vara sin kropp
• Förändrad levd kropp
• Känsla av otillräcklighet

Levd verklighet
• Känslan av att dö och födas på nytt
• Ett förändrat perspektiv på livet

Att söka mening och sammanhang i tillvaron 
• Tro och hopp
• Strävan efter kontroll 

Upplevelse av lidande 
• Effekter av sjukdom och behandling
• Rädsla för att dö 

Figur 1: Sammanställning av huvudkategorier och subkategorier. 

Att vara sin kropp 
”Att  vara sin kropp” blev ett centralt tema för patienter som genomgår 
stamcellstransplantation.  Kroppen och själen går inte att dela, utan är sammansvetsade 
till en enhet (Coolbrandt & Grypdonck 2010, s. 221).  En subkategori är “förändrad levd 
kropp” eftersom stamcellstransplantation påverkar människans hela upplevelse av sin 
kropp. Ytterligare en subkategori är “känsla av otillräcklighet” som följd av effekter 
sjukdom får på människans livssituation.

Förändrad levd kropp

Förändringar av kroppen orsakar och föder ångest hos patienter som genomgått 
stamcellstransplantation (Farsi, Dehghan Nayeri & Negarandeh 2012, s. 105; Potrata, 
Cavet, Blair, Howe & Molassiotis 2011, s.129; Russell, Harcourt, Henderson & Marks 
2011, s.318).  Potrata et al. (2011, s. 129) menar att upplevelsen av ångest inför de 
kroppsliga förändringarna berodde på att förändringarna uppfattades som hotfulla och 
skrämmande. Synliga förändringar av utseendet var en indikation för omvärlden och för 
patienten själv att hen var allvarligt sjuk (Potrata et al. 2011, s. 129; Russell et  al. 2011, 
s. 319). Som följd av de synliga förändringarna upplevde patienterna att  deras 
självförtroende sjönk och de skämdes över sitt utseende (Farsi, Dehghan Nayeri & 
Negarandeh 2012, s. 105; Russell et al. 2011, s. 318). Potrata et  al. (2011, s. 129) menar 
dock att ångesten inte nödvändigtvis handlade om estetiska aspekter. När patienterna 
befann sig på sjukhus prioriterades en bibehållen kroppslig funktion framför utseendet. 
Det var lättare att hantera symptom vilka drabbade utseendet än symptom som hade 
påverkan på patientens vardagliga funktion (Russell et al. 2011, s. 319). När patienterna 
var inskrivna på sjukhus hade de inte möjlighet  till sociala interaktioner vilket gjorde 
det lättare för dem att förhålla sig till kroppsliga förändringar. Patienterna beskrev 
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sjukhuset som en trygg miljö (Russell et al. 2011, s. 319). Däremot skriver Farsi, 
Dehghan Nayeri och Negarandeh (2012, s. 105) att patienternas förmåga att  hantera och 
förhålla sig till sin livssituation försämrades då de var inskrivna på sjukhus. Kroppsliga 
förändringar var åter en priori ter ing när pat ienten hade genomgått 
stamcellstransplantationen och återgick till sitt tidigare liv (Russell et al. 2011, s. 319).

Känsla av otillräcklighet

Till följd av sjukdom upplevde patienter att  förtroendet för deras kropp hade minskat 
(Russell et al. 2011, s. 318). Patienterna kunde inte lägre försörja sig på samma sätt som 
tidigare till följd av de kostnader sjukdomen medförde. Detta resulterade i en känsla av 
otillräcklighet och ekonomiska svårigheter orsakade en ökad ångest (Bishop, Curbow, 
Springer, Lee & Wingard 2010, s. 930; Farsi, Dehghan Nayeri & Negarandeh 2012, s. 
105; Portrata et  al. 2011, s. 129). Farsi, Dehghan och Nayeri (2012, s. 103) skriver att 
patienterna beskrev en känsla av frustration över att  bli drabbad av sjukdom samt över 
oförmågan att umgås med familj och vänner på grund av sjukhusvistelsen. Under 
isoleringsperioden efter konditioneringsbehandlingen minskade patienternas 
välbefinnande. Författarna talar om patienterna som “fåglar i en bur, med längtan efter 
att flyga igen” i beskrivande syfte (Farsi, Dehghan och Nayeri 2012, s. 103). 

Levd verklighet
Patienters “Levda verklighet” berörs vid stamcellstransplantation, dels som följd av den 
påfrestande behandlingen men också efter behandlingens slut. Två subkategorier 
identifierades: “känslan av att födas på nytt” samt “förändrat perspektiv”. 

Känslan av att dö och födas på nytt 

Patienterna upplevde stamcellstransplantation som att dö och födas på nytt (Farsi, 
Dehghan Nayeri & Negarandeh 2012, s. 104; Potrata et al. 2011, s. 131). Kroppen 
upplevdes som ett lik och oförmågan till att äta likandes vid döende människor som inte 
äter. Stamcellstransplantationen liknades vid att ge tillåtelse till att bli mördad för att 
sedan förhoppningsvis bli återupplivad. När immunsystemet togs ifrån patienterna 
liknades detta vid mord och när den fysiska förmågan blev nedsatt  liknades detta vid 
död (Potrata et al. 2011, s. 131). Då kroppen utsätts för fysisk samt psykisk belastning 
vilken konditioneringsbehandlingen innebär, gick förmågan och energin att hålla hoppet 
uppe förlorad och hotet om död blev påtagligt. När kroppen återvände till funktion och 
sinne efter genomförd behandling kom också energin och självförtroendet tillbaka 
(Coolbrandt, Grypdonck 2010, s. 222; Potrata et al. 2011 s. 131). Farsi, Dehghan Nayeri 
& Negarandeh (2012, s. 104) nämner att patienternas vilja att överleva och att kunna 
återgå till det urspungliga livet gjorde att  de accepterade svårigheterna med 
behandlingen och det upplevda lidandet blev överkomligt. Dock skriver Potrata et al. 
(2011, s. 131) att stamcellstransplantationen ansågs vara så omfattande att en del 
patienter valde att inte genomgå den. 
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Ett förändrat perspektiv på livet

En cancerdiagnos ansågs vara en dödsdom och livet förändrades samtidigt som 
existentiell ångest infann sig (Farsi, Dehghan Nayeri & Negarandeh 2012, s. 102). 
Hälsan prioriterades framför de kroppsliga förändringar som behandlingen medförde 
och att bli frisk var av stor vikt (Rusell et al. 2011, s. 319). Stamcellstransplantationen 
sågs som en sista prövning mot att bli frisk. Patienterna kunde exempelvis likna en 
matchad donator vid en välsignelse (Coolbrandt & Grypdonck 2010, s. 221). Det visade 
sig att patienternas perspektiv och livssyn hade förändrats i samband med sjukdom men 
också efter stamcellstransplantationen. Efter behandlingen upplevde patienterna att de 
hade förändrats inom ett fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och spirituellt  plan (Farsi, 
Dehghan Nayeri & Negarandeh 2012, s. 104). Tallman, Shaw, Schultz och Altmaier 
(2010, s. 207) skriver att, 9 år efter stamcellstransplantationen beskriver 60 % (n= 15) 
att  de utvecklar sin personliga styrka, 48 % (n=12) upplever stärkta mellanmänskliga 
relationer och 60 % (n=15) menar att  deras förmåga att uppskatta livet stärkts. 
Patienterna tog inte längre samma saker för givna och de försökte fokusera på det som 
ansågs viktigt i livet. De ändrade sina prioriteringar och såg ett värde i vardagen 
samtidigt som de blev medvetna om det sårbara i livet (Bishop  et al. 2010, s. 929; 
Rusell et al. 2011, s. 319). Farsi, Dehghan Nayeri och Negarandeh (2010, s. 488) 
beskriver att patienterna valde bort sina karriärer och tog ledigt från jobbet för att kunna 
genomgå behandling. Patienterna försökte minimera dåliga vanor som att äta onyttigt, 
röka och att utesluta alkohol samtidigt som de prioriterade sin hälsa. 

Att söka mening och sammanhang i tillvaron
Det framkom att patienterna sökte “mening och sammanhang i tillvaron” för att hantera 
sin livssituation och påfrestningarna stamcellstransplantationen innebar. Två 
subkategorier uppenbarade sig, dels “tro och hopp” men också “strävan efter kontroll”.

Tro och hopp

Hopp hjälpte patienterna att hantera kroppsliga förändringar då de betraktades som en 
tillfällig förändring (Russell et al. 2011, s. 319). Coolbrandt och Grypdonck (2010, s. 
220) skriver att tron på ett positivt utfall var en förutsättning för att patienterna skulle 
bibehålla modet genom den påfrestande behandlingen. Patienterna visste att 
behandlingen var tuff men hoppet om att bli frisk gjorde att  de kunde se en mening i 
lidandet (Coolbrandt & Grypdonck 2010, s. 220; Farsi, Dehghan Nayeri & Negarandeh 
2012, s. 104; 2010, s. 488; Russell et  al. 2011 s. 319). Patienterna beskrev att  deras tro 
på en övre makt hjälpte dem att hantera tillvaron och acceptera situationen i 
övertygelsen att  det var Guds vilja. Tilliten på religion ökade känslan av hopp och tron 
på det gudomliga hjälpte dem att hantera situationen eftersom det var något de inte hade 
makt nog att kontrollera (Bishop et al. 2011, s. 931; Farsi, Dehghan Nayeri & 
Negarandeh 2012, s. 105; 2010, ss. 487-488). Farsi, Dehghan Nayeri och Negarandeh 
(2012, s. 104) talar om hoppet som en livsnödvändig källa i patienternas liv. När 
patienterna visste att de skulle genomgå en stamcellstransplantation tändes hoppet 
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eftersom det var vägen till att  bli botad. Patienternas optimistiska tankar före 
behandlingen hade ett  positivt samband med personlig styrka och relationer med andra 
efter behandlingen. Patienter som hade ett socialt stöd kunde hantera 
stamcellstransplantationen mer gynnsamt (Tallman et al. 2010, ss. 206-207). Patienterna 
trodde att positiva tankar var en användbar strategi för att hantera situationen.  
Patienterna lade tillit på den positiva tankens kraft (Coolbrandt, Grypdonck 2010, ss. 
221-222; Farsi, Dehghan Nayeri & Negarandeh 2010, ss. 489). Stöd från familj och 
vänner gav patienterna energi då de ansågs vara viktiga och värdefulla för patienterna 
(Farsi, Dehghan Nayeri & Negarandeh 2012, s. 105; 2010, s. 488; Potrata et al. 2011, s. 
130; Russel et al. 2011, s. 319). Potrata et al. (2011, s. 129) skriver dock att familj och 
vänner kunde framkalla ångest hos patienten. När familj och vänner frågade patienten 
om dennes hälsa blev patienten ständigt påmind om sjukdomens allvar (Potrata et al. 
2011, s. 130). Sjukvårdspersonalens kompetens ansågs vara en välsignelse och ingav en 
upplevelse av trygghet samtidigt som de symboliserade patientens sista hopp om att bli 
frisk (Coolbrandt & Grypdonck 2010, s. 221).

Strävan efter kontroll 

Patienterna försökte vara optimistiska under behandlingen i syfte att ta sig igenom 
påfrestande situationer och att  skapa en känsla av kontroll (Farsi, Dehghan Nayeri & 
Negarandeh 2010, s. 489). Coolbrandt och Grypdonck (2010, s. 220) skriver att 
patienternas optimism är ett dynamiskt fenomen vilken formas av tänkande, 
resonerande och agerande. Patienterna håller modet uppe genom att kontrollera sitt 
tänkande och negativa tankar undviks (Coolbrandt & Grypdonck 2010, s. 222; Farsi, 
Dehghan Nayeri & Negarandeh 2010, s. 489). Patienter uttryckte en tilltro för 
behandlingen och de var övertygade om att den skulle ge ett lyckat utfall (Coolbrandt & 
Grypdonck 2010, s. 220). Vidare menar Coolbrandt och Grypdonck (2010, s. 221) att 
detta inte var en förnekelse av allvaret i situationen men det var ett sätt  för patienterna 
att  förbli optimistiska. Provsvar och kontroller fick en central roll hos många eftersom 
dessa kunde ge upphov till en indikation för friskhet eller sjuklighet. För andra patienter 
utgjorde det  ett hot de inte ville konfronteras med (Coolbrandt & Grypdonck 2010, s. 
221). Tanken på att  kroppsliga förändringar var oundvikliga gjorde dem lättare att 
hantera (Russell et al. 2011, s. 319). Patienterna sökte efter information om sjukdomen 
för att minska de rädslor inför döden som sjukdomen medförde (Farsi, Dehghan Nayeri 
& Negarandeh 2010, s. 488). Däremot orsakade information också ångest och ökad 
rädsla hos patienter och trovärdigheten i innehållet ifrågasattes (Farsi, Dehghan Nayeri 
& Negarandeh 2012, s. 104; 2010, s. 488; Potrata et al 2011 s. 130). Farsi, Dehghan 
Nayeri och Negarandeh (2012, s. 102) skriver att information hjälpte patienterna att 
förstå allvaret i sjukdomen. Patienter jämförde sin situation med patienter som hade det 
värre och på så sätt  minimerades deras sjukdom och situationen blev lättare att  hantera 
(Coolbrandt & Grypdonck 2010, s. 221; Farsi, Dehghan Nayeri & Negarandeh 2010, s. 
489). Russell et al. (2011, s. 319) skriver att  patienter använde sig av samma strategi för 
att  kunna hantera de kroppsliga förändringar de drabbades av. Farsi, Dehghan Nayeri 
och Negarandeh (2010, s. 489) skriver dock att jämförelser kunde få motsatt effekt och 
patienter kunde uppleva att deras situation var värre än andras. Farsi, Dehghan Nayeri 
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och Negarandeh (2010, s. 489) menar att patienterna försökte glömma sin sjukdom 
genom att fokusera på andra aktiviteter. Detta var dock inget som fungerade när 
ångesten var som värst. Det var svårt för patienter att prata om svåra symptom som är 
relaterade till sjukdomen. Patienter intalade sig själva att symptom var normala och 
förminskade därmed allvaret i dem (Coolbrandt & Grypdonck 2010, s. 221; Farsi, 
Dehghan Nayeri & Negarandeh 2012, s. 101; 2010, s. 487; Potrata et al 2011, s. 129). 
De tillskrev sjukdomens etiologi en orsak som inte alltid stämde överens med 
hematologernas för att förstå varför just de hade drabbats (Farsi, Dehghan Nayeri & 
Negarandeh 2012, s. 101; 2010, s. 487; Potrata et al. 2011, s. 129). Exempelvis menade 
några patienter att benskörheten berodde på en arbetsskada varför upplevelsen av dessa 
symptom inte var nämnvärda.  

Upplevelse av lidande
”Upplevelse av lidande” var ett genomgående tema för patienter på flera olika plan. 
Framför allt kunde begreppet kopplas till subkategorier som “effekter av sjukdom och 
behandling” som följd av stamcellstransplantation samt kopplas till “rädslan för att dö”. 

Effekter av sjukdom och behandling 

Rusiewicz, DuHamel, Burkhalter, Ostroff, Winkel, Scigliano, Papadopoulos, 
Moskowitz och Redd (2008, s. 333) skriver att 43,2 % (n=236) av patienterna som 
genomgick stamcellstransplantation rapporterade psykiska symptom. Det visade sig att 
36,7 % (n=210) av patienterna som inte led av post-traumatiskt stress syndrom sedan 
tidigare nu upplevde psykiska symptom. Patienterna besvärades i högsta grad av 
tvångssyndrom efter stamcellstransplantationen. Även symptom på depression, ångest 
samt somatiseringssyndrom förekom. Lika så aggressivitet och personlighetsförändring 
(Rusiewicz et al. 2008, ss. 332-333). Potrata et al. (2011, s. 131) beskriver att 
patienterna upplevde insomni, illamående, dysfagi samt mukosit under 
stamcellstransplantationen. Enligt Bishop et al. (2011, s. 929) upplevde patienterna att 
symptom från lungor, höfter, njurar samt nedsatt kognitivt förmåga och försämrad 
uthållighet till följd av stamcellstransplantationen var en aspekt vilken hade negativ 
inverkan på vardagen. Schoulte, Lohnberg, Tallman och Altmaier (2011, s. 584) kunde 
visa att patienternas sätt  att  hantera sjukdomen och följderna av den påverkade graden 
av inverkan symptom fick på det vardagliga livet.  Farsi, Dehghan Nayeri och 
Negarandeh (2012, s. 102) skriver att  det var vanligt  att symptom till följd av 
stamcellstransplantationen fanns kvar flera månader efter genomförd behandling.

Rädsla för att dö

Farsi, Dehghan Nayeri & Negarandeh (2012, ss. 102) beskriver att patienter drabbades 
av rädslor inför döden i samband med cancerdiagnosen. Rädslan för att dö gjorde att de 
ville påbörja behandling så fort som möjligt (Farsi, Dehghan Nayeri & Negarandeh 
2010, s. 488). Cancerdiagnosen ansågs vara en dödsdom och tidigt under 
sjukdomsförloppet betraktades möjlighet till bot vara begränsad. Rädslan för att dö var 
som s t a rkas t v id e rhå l l ande t av d i agnosen samt omede lba r t f ö re 
stamcellstransplantationen. Patienternas rädslor för döden steg också vid kontakt med 
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andra patienters sjukdom och död vilket blev en påminnelse om deras egen hotade 
existens. En del patienter upplevde inte döden som det största hotet och för dem var det 
lidande och smärta som upplevdes vara mest skrämmande (Farsi, Dehghan Nayeri & 
Negarandeh 2012, ss. 102-103). Farsi, Dehghan Nayeri och Negarandeh (2010, s. 487) 
skriver att  rädslan för att dö inte var lika stor hos patienter som vände sig till sin 
religiösa tro eftersom liv och död var något endast gud hade kontroll över. Rädslan för 
att  dö i samband med stamcellstransplantationen var konstant närvarande (Potrata et al. 
2011, s. 131). Rädslan för att återinsjukna var påtaglig i efterförloppet av sjukdomen. 
Coolbrandt och Grypdonck (2010, s. 222) beskriver att patienterna ibland tappade 
modet. Plötsligt kunde döden stå för dörren och det lyckliga slutet vara som bortblåst. 
Bishop et al. (2011, s. 931) menar att  patienterna beskrev ångest, nedstämdhet samt 
rädslor som en kvarvarande biverkan av stamcellstransplantationen. Patienter upplevde 
att rädsla för att återinsjukna var kvarvarande för av resten av livet (Farsi, Dehghan 
Nayeri & Negarandeh 2012, s. 103; Russell et al. 2011, s. 319). Patienterna var 
uppmärksamma på nya symptom eller tecken för att tidigt upptäcka hot som kunde 
förstöra deras nya liv (Coolbrandt & Grypdonck 2010, s. 221).

DISKUSSION

Metoddiskussion 
Valet av uppsatsmodell var en litteraturöversikt. En empirisk studie var ett alternativ då 
denna metod också kunde svara an mot uppsatsens syfte. Dock var en empirisk studie 
inte genomförbar på grund av begränsad tillgång till forskningsfält och intervjupersoner 
samt otillräcklig tidstillgång. Examensarbetet utgår från Fribergs modell (2012) för 
l i t teraturöversikt . Art iklarna granskades även ut i från vederbörandes 
granskningsprotokoll för kvalitativa samt kvantitativa artiklar. Detta gav en inblick i 
valda studiers metod, kvalitet samt validitet och reliabilitet.  Examensarbetet bygger på 
Fribergs riktlinjer för litteraturöversikt både avseende granskning och analys. Det kan 
ses som en fördel då en välutarbetad och strukturerad process följs där författaren har 
utformat modellen avsiktligt. Då två olika modeller används kan det finnas en risk att 
strukturen går förlorad och därav kan resultatets validitet och reliabilitet  påverkas 
negativt. Dock kan det å andra sidan gynna resultatets utfall då olika modeller används 
eftersom det då möjliggör fler infallsvinklar. Sökprocessen utgick från två olika 
databaser i syfte att täcka ett bredare forskningsfält. Användning av ytterligare databas 
hade eventuellt gett ett mer omfattande resultat. 

Som nämns i metoden fick sökbegränsningen korrigeras till artiklar publicerade år 2007 
istället för år 2008 på grund av lite funnet material. Detta tyder på att det 
vårdvetenskapliga området behöver utforskas vidare. Under sökningen var flera artiklar 
inte tillgängliga via Högskolan i Borås bibliotek och därför beställdes en artikel 
eftersom den ansågs bidra med väsentlig fakta till litteraturöversikten. Då både 
kvalitativa samt kvantitativa artiklar analyserades medförde detta att olika perspektiv 
belystes vilket gav en djupare förståelse för området samt ökad reliabilitet. Friberg 
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(2012, s. 122) menar att  en exakt jämförelse aldrig kan göras mellan kvantitativa och 
kvalitativa artiklar och hänsyn måste tas till dess olikheter. Kvalitativa resultat 
presenteras som teman eller kategorier samtidigt som kvantitativa studier presenteras i 
siffror. I denna litteraturöversikts resultat har kvantitativa studiers resultat använts för 
att styrka innehållet i kategorier med hjälp av statistiska data. 

I Bishop et  al. (2011) berörs både patienters och närståendes perspektiv. Enbart 
patientens perspektiv inkluderades i analysen. Användning av denna artikel kan dock ha 
påverkat denna studies resultat eftersom intervjuerna i artikeln är präglade av att 
patienterna ingår i ett  partnerskap och fokuserar därmed inte på patienten som individ. 
Ensamstående patienter kan ha en annorlunda upplevelse av behandlingen eftersom de 
går igenom den själv. 

Två studier var genomförda av samma författare. Detta kan ses som nackdel eftersom 
färre infallsvinklar belystes vilket utgör en begränsning av resultatet. Fördelen är att  det 
specifika området blir väl genomarbetat. Likande scenario kan ses vid Tallman et al. 
(2010) och Schoulte et al. (2011) där flera författare har medverkat i de båda 
forskargrupperna. Därav kan deras förförståelse ha påverkat resultaten. De inkluderade 
artiklarna kommer från Belgien, Iran, Storbritannien samt USA. Fördelen är att 
litteraturöversikten fångar upplevelser hos patienter från olika världsdelar. Nackdelen är 
att  patienterna i studierna kommer från olika kulturella samhällen med olika seder och 
bruk vilket kan påverka patienters erfarenheter men också författarnas tolkning av data. 
På grund av att olika kulturer berörs blir det svårt att implementera denna 
litteraturöversikts resultat inom en särskild kultur. 

Analysförfarandet flöt på bra tack vare grundligt förarbete. De olika kategorierna 
diskuterades fram tillsammans, vilket var fördelaktigt då bådas infallsvinklar samt idéer 
fick utrymme. För att styrka resultatets trovärdighet hade ytterligare vetenskapliga 
artiklar kunnat inkluderas men till följd av liten tillgång till publicerade artiklar var det 
svåruppnått. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att symptom och förändringar av vardagen till följd av behandlingen 
påverkade patienten negativt och skapade ångest. Patienters liv förändrades till följd av 
stamcellstransplantationen och förändringarna skapade ett ändrat synsätt på livet. 
Hoppet blev ett vitalt inslag i livet. Genom att sträva efter kontroll försökte patienter 
lindra sin ångest.

Att vara sin kropp

Sjukdom innebar en förändring av patientens kropp. Stoltheten gick förlorad i samband 
med att kontrollen över kroppen försvann (Cohen och Ley 2000, s. 477). Resultatet 
visar att patienterna skämdes över sitt förändrade utseende. Varför patienter upplever en 
känsla av skam då de befinner sig i ett tillstånd där de faktiskt inte har någon som helst 
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kontroll över de förändringar kroppen drabbas av är en viktig fråga. Sjukvårdpersonal 
kan genom adekvata åtgärder minska upplevelsen av skam under tiden då patienterna 
befinner sig på sjukhus. Kanske kan patienten också genom lämplig vård förberedas för 
de omställningar denne kan ställas inför då hen återgår till vardagen. Känslan av skam 
kan också vara en naturlig reaktion på sjukdomens effekter. Huruvida sjukvården kan 
stärka patientens resurser i att förhålla sig till förändringarna är dock individuellt. 
Förändrad kropp leder personer att söka efter ny identitet som denne bearbetar efter sitt 
nya utseende och nya funktioner (Koszalinski & Williams 2012, s. 119). Efter sjukdom 
kan patienter inte längre relatera till sin tidigare identitet (Adelstein, Anderson & Gill 
Taylor 2014, s. 180; Jones & Chapman 2000, s. 155). Då patienten befann sig på 
sjukhus och drabbades av utseendemässiga förändringar kunde de identifiera sig som en 
sjuk person. På sjukhuset passade de in bland andra sjuka patienter och förändringarna 
blev inte lika hotfulla. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 41) är 
människan förankrad i sin kropp och omvärlden uppfattas genom kroppen. När 
patienterna återgick till vardagen blev det påtagligt att kroppen hade förändrats. Detta 
gav känslor av ångest eftersom de inte längre kunde identifiera sig som sjuka eller till 
sin tidigare identitet. Koszalinski och Williams (2012, s. 119) framhåller att 
kroppsuppfattning, självkänsla och beteende står i relation till varandra. Patienter 
behöver tid att anpassa sig till ett  annorlunda utseende och funktion. Vägen till den nya 
identiteten kan vara krokig och snårig, men den nya identiteten leder så småningom till 
en förändrad syn på sig själv. Kanske följer också en ökad självkänsla samt 
självmedvetenhet. Det överensstämmer med denna litteraturöversikts resultat eftersom 
patienter fick en förändrad syn på livet efter stamcellstransplantationen. De kunde 
uppskatta livet mer och värdesatte saker på ett  annorlunda sätt. Liknade resultat 
framkommer i Papadopoulous, Johnstons och Themessl-Hubers (2013) litteraturöversikt 
över patienters upplevelser av akut leukemi. Patienter vilka hade tillfrisknat från 
leukemi upplevde en glädje över att vara vid liv samt insåg vikten av en allmänt positiv 
inställning till livet. De såg glädjen i de små sakerna och tog inte något för givet samt 
försökte leva i nuet. Patienterna prioriterade om sina värderingar samt sökte efter 
mening för att bygga ett nytt jag och skapa en ny  identitet (Papadopoulou, Johnston & 
Themessl-Huber 2013, s. 645). I takt med att kroppen försöker återställa sig till 
ursprunglig funktion kämpar också själen med att bearbeta upplevelserna. Jones och 
Chapmans (2000, s. 155) studie visar att erfarenheten av stamcellstransplantationen 
ledde fram till en förändrad föreställning om sig själv och sitt  jag. Även förändringar av 
kroppen relaterat till övriga livshotande tillstånd kan beröra temat. Krisartade situationer 
framkallar förändrade värderingar och synsätt, vilket gör detta implementerbart  för 
övriga patienter som drabbas av kris i samband med livshotande sjukdom.

Familj och närståendes betydelse

Familjen utgör ett stöd och en källa till hopp för patienten som genomgår en 
stamcellstransplantation (Jones & Chapman 2000, s. 157). Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 77) menar att eftersom människan existerar tillsammans med andra i världen 
skapas en mening och innebörd i det hen erfar. Denna litteraturöversikts resultat visar 
att  vissa patienter kan uppleva ångest relaterat till kontakt med familj och vänner. 
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Möjligtvis kan familj och vänner bidra till en känsla av förlorad identitet. Det är 
tänkbart att  familj och vänner kan förhålla sig till patienten på ett annorlunda sätt än 
tidigare och patienterna uppfattas därmed av omvärlden på ett  annorlunda sätt. Patienter 
beskriver att familj och vänners oro över patientens hälsa är påfrestande och 
ångestframkallande. Patienterna har förlorat tilltron till sin egen kropp efter sjukdomen 
och kanske tolkar de frågor angående hälsan som att även familj och vänner har en 
misstro till patientens kropp. Mosher, Lepore, Wu, Austin, Valdimarsdottir, Rowley, 
Isola, Redd och Rini (2012 s. 1028) visar i sin studie om korrelation mellan ensamhet 
och stress hos patienter som genomgått en stamcellstransplantation att stöd från familj 
och vänner kan minska den upplevda stressen genom att det  minskar ensamhet. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) belyser betydelsen de närstående utgör i 
patientens livssituation. Bishop  et  al. (2011, s. 932) menar att det är ett allmänt 
antagande inom sjukvården att patienten är direkt påverkad av behandlingen medan 
familjen är indirekt påverkad. Genom att se familjen som en resurs bortser ofta 
sjukvården från behovet av stöd som de kan behöva. Dahlberg och Segesten (2010, s. 
121) skriver vidare att närstående ibland tar ett  vårdande ansvar då deras anhörig 
drabbas av långvarig sjukdom. Familjens välbefinnande är ofta mer påverkat än vad 
sjukvården många gånger väljer att se. De närstående kan både utgöra en positiv roll 
gentemot patientens hälsa, eller påverka patientens hälsa på ett negativt sätt (Dahlberg 
& Segesten 2010, s. 121). Sjukvården bör därför lägga mer fokus på att  identifiera och 
fånga upp familjens behov av stöd tidigt i sjukdomsförloppet. Då vårdas även patienten 
på ett indirekt sätt (Bishop et al 2011, s. 932).

Hopp

Rustoen och Hanestad (1998, s. 19) skriver att känslan av hopp är associerat med 
f ramt iden . Hopp om f r i skhe t och t ron på e t t pos i t iv t resu l ta t av 
stamcellstransplantationen var ett genomgående tema i resultatet. En del patienter hyste 
en stor tilltro till en övre makt. Ragsdale, Hegner, Mueller och Davies (2014, s. 4) 
beskriver hur patienter som genomgår stamcellstransplantation ställde sig existentiella 
frågeställningar. Patienterna satte en stark tilltro till Gud; det var Guds vilja att de skulle 
genomgå “prövningen” och det fanns en anledning till varför Gud valde att  utsätta dem 
för det. Religion och tron på Gud kan hjälpa människor i svåra kriser. Eriksson (1994, 
ss. 76 - 77) skriver att den bärande grunden för vårdande är tro, hopp och kärlek. I 
sjuksköterskans vårdande funktion har hen möjlighet att beakta religionen hos de 
troende patienterna för att stärka deras hopp. En viss fingertoppskänsla är dock 
nödvändig. För de patienter som inte är religiöst troende kan hoppet komma från en 
annan källa. Sjuksköterskan bör bära med sig att varje patient är unik och upplevelser av 
hopp härstammar därmed från olika delar av individens livsvärld samt livssituation. 
Oavsett vilken utgångspunkt patienten har till upplevelsen av hopp bör sjuksköterskan 
verka för att  inge det. Hammer, Mogensen och Hall (2009, s. 554) skriver att hopp och 
hopplöshet är nära förankrat med rädslan för att dö, eller andra typer av existentiellt 
lidande. Vårdpersonal kan antingen inge känslor av hopp eller hopplöshet. 
Litteraturöversiktens resultat visar att patienters existentiella lidande var konstant 
påtagligt samtidigt som hoppet om friskhet var en nödvändig faktor för att klara av 
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behandlingen. Vi anser därför att det inom detta område finns stort utrymme för 
sjuksköterskor att vägleda patienter i positiv riktning.

Sjuksköterskans vårdande funktion 

Resultatet belyser att sjukvårdspersonalens kompetens ingav en känsla av trygghet hos 
flera patienter. Det ingår i sjuksköterskans roll att förbereda patienter för behandling. 
Detta innebär att sjuksköterskan måste ta reda på behovet av information och anpassa 
kunskapsnivån därefter. Ekeberg (2009, s. 27) skriver att i vårdpraxis bör patientens 
värld vara i fokus, och världen finns i patientens berättelse. Därför bör sjuksköterskor 
lyssna till sina patienters berättelser och arbeta för att vården tar avstamp i dem. I 
resultat framgick det också att information kunde vara ångestframkallande för vissa 
patienter och hoppingivande för andra. Samtidigt som sjuksköterskan bör utöva 
strategier för att bibehålla hoppet hos patienten måste hen vara medveten om vad 
informationen skapar hos patienten. Kasén et al. (2008, s. 6) menar att en ogenomtänkt 
hållning vid bemötande av patienten, oreflekterade handlingar och brister i 
vårdrelationen kunde ge upphov till ett lidande för patienten orsakat av vården. 
Vårdaren med sina kunskaper och sin maktposition kunde förmedla en känsla av 
hopplöshet för den sårbara patienten genom ord, hållning och bemötande. 
Professionalitet och ett ständigt  reflekterat vårdande möjliggör att patienten skyddas 
från vårdlidande, och detta bör därför eftersträvas. Samtidigt är det viktigt att förstå att 
patienter som genomgår en stamcellstransplantation befinner sig i ett sårbart skede i 
livet och därmed har de ett  behov av information. Cohen och Ley  (2000, s. 475) skriver 
att  patienterna beskrev en känsla av att inte vara fysiskt eller känslomässigt förberedda 
inför stamcellstransplantationen. Stamcellstransplantation är en av de mest påfrestande 
behandlingar en människa kan genomgå. Kan en människa någonsin förberedas för det 
trauma behandlingen innebär? Kanske handlar det främst om att stötta patienten där 
denne befinner sig.

Behandlingens betydelse för upplevt lidande

Bornhäuser, Kienast, Trenschel, Burchert, Hegenbart, Stadler, Baurmann, Schäfer-
Eckart, Holler, Kröger, Schmid, Einsele, Kiehl, Hiddemann, Schwerdtfeger, Buchholz, 
Dreger, Neubauer, Berdel, Ehninger, Beelen, Schetelig och Stelljes (2012, s. 1036) har 
undersökt effekten av myeloablativ konditioneringsbehandling, det vill säga högintensiv 
cytostatikabehandling, jämfört med non-myeloablativ konditioneringsbehandling, det 
vill säga icke-högintensiv cytostatikabehandling. Syftet  var att undersöka huruvida 
komplikationer och överlevnad i efterförloppet påverkades beroende av 
behand l ingsa l t e rna t iv. En hög in tens iv cy tos ta t ikabehand l ing innan 
stamcellstransplantationen förebygger inte komplikationer eller främjar inte överlevnad 
i högre utsträckning än en icke-högintensiv cytostatikabehandling (Bornhäuser et al. 
2012, s. 1041; Schattenberg & Levenga 2006, s. 667). Därtill skriver Wahid (2013, s. 
581) att en icke- högintensiv cytostatikabehandling innan stamcellstransplantation 
medför en stabil tillväxt av transplantatet hos patienter med akut leukemi. Fortsatt 
forskning inom fältet pågår och några definitiva slutsatser kan inte dras i nuläget. 
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R e s u l t a t e t  a v d e n n a l i t t e r a t u r ö v e r s i k t v i s a r a t t p a t i e n t e r l i k n a r  
konditioneringsbehandlingen vid att dö samtidigt som infusionen av de donerade 
stamcellerna liknas vid att födas på nytt. Om forskning så småningom kan komma att 
visa att högintensiv konditioneringsbehandling inte medför nämnvärda fördelar i 
samband med stamcellstransplantation kan patienterna besparas det lidande 
konditioneringsbehandlingen innebär.

Upplevelsen av att  vara allvarligt sjuk och genomgå krävande behandling är högst 
individuell. Livskrisen som följer med livspåfrestande händelser går inte som 
utomstående att förstå fullt ut. Forskning som fokuserar på patienters upplevelser kan ge 
en viktig vägledning för hur sjuksköterskor ska bemöta den sårbara och utsatta 
patienten. Dock kan sjuksköterskan aldrig förstå en patientens upplevelser då det 
handlar om unika, individuella och många gånger livsomställande upplevelser. 

SLUTSATSER

Stamcellstransplantation är en påfrestande behandling. Den påverkar människan 
psykiskt, fysiskt, emotionellt  och socialt. Patienter beskriver upplevelsen som att dö och 
födas på nytt. Hoppet är därmed en vital känsla för patienterna och sjuksköterskan kan 
genom olika strategier hjälpa patienten att hitta och behålla hoppet. Familjen kan 
innebära en källa till hopp men kan samtidigt skapa ångest hos patienten. Genom en 
reflekterad vårdrelation och professionell vård kan sjuksköterskan bli avgörande för 
patienternas upplevelser av hopplöshet eller hopp  samt patientens upplevelse av 
välbefinnande och fortsatt hälsa efter behandlingens slut. Litteraturöversikten bidrar 
med information om patienters upplevelser och ökar förhoppningsvis sjuksköterskors 
förståelse för de påfrestningar patienter går igenom i samband med 
stamcellstransplantation. Ökad medvetenhet hos vårdpersonal bidrar till att lidande 
lättare kan fångas upp  och därefter lindras, att  hopp kan inges samt att patienters 
delaktighet främjas vilket vidare ökar deras känsla av kontroll i en annars mycket 
skrämmande livssituation.  

Kliniska implikationer  
• Sjuksköterskor behöver aktivt arbeta för att främja hopp hos patienter som är i 

behov av detta, då detta utgör en vital känsla hos denna patientgrupp. 
• Sjuksköterskor bör bära med sig att varje patient är unik och sträva efter att 

lyssna till patientens berättelse, för att fånga upp resurser i patientens livsvärld 
vilket utgör en källa till hopp. 

• Sjuksköterskor behöver lyssna till familj och närstående då dessa många gånger 
är i behov av att bli inblandade i patientens vård och behandling. 

• Patienter som ska genomgå en stamcellstransplantation är beroende av relevant 
och adekvat information och handledning gällande behandlingen, vilken 
sjukvården ska tillföra. 
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Förslag på vidare forskning
• Ytterligare forskning i form av kvalitativa metoder som berör patienters 

upplevelse av att genomgå stamcellstransplantation bör utföras för att täcka 
kunskapsbehovet. 

• Forskning som belyser patienters behov av information i samband med 
stamcellstransplantation för att vidare belysa betydelsen av information. 

• Forskning som belyser strategier som sjuksköterskor kan använda under 
behandling i syfte att stärka patienters känsla av hopp. 

• Forskning som belyser effekt av icke-högintenstiv cytostatikabehandling och 
huruvida denna är att föredra framför högintensiv cytostatikabehandling som 
den konditionerande behandlingen före stamcellstransplantation.

• Forskning som belyser skillnader och likheter i patienters upplevelser av 
stamcellstransplantation beroende av deras olika kulturella tillhörigheter.
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Bilaga 1

Översikt av analyserad litteratur. 

Författare
Årtal
Titel
Tidskrift

T e o r e t i s k a 
utgångspunkte
r

Syfte Studiedesign Resultat

Bishop, M.M., 
Curbow, B.A., 
Springer, S.H., 
Lee J.A. and 
Wingard, J.R.

2011

Comparison of 
lasting life 
changes after 
cancer and 
BMT:
perspectives of 
long-term 
survivors and 
spouses

Psycho-
Oncology

Kvalitativ studie.       Syftet med studien var 
att studera om partners 
till patienter med 
leukemi skulle ange 
både positiva och 
negativa begrepp vid 
frågor om kvarstående 
förändringar i 
livssituationen, om 
patienten och dess 
partner skulle ange 
olika förändringar, 
både med avseende på 
innehåll och vem som 
drabbades och om 
uppfattningen av 
förändringen skulle 
skilja sig mellan 
patienten och partnern. 

Deltagarna i studien har 
alla ingått i urvalet i en 
större studie om 
livskvalitét.  Från det 
tidigare urvalet valdes 
30 patienter med 
partners slumpmässigt 
fram för att delta. 
Datainsamling gjordes 
genom semi-
strukturerade intervjuer 
med öppna frågor. 
Tematisk 
innehållsanalys 
användes (Green, 
Thorogood 2004).

Resultatet visar att 
partners var mer 
benägna att nämna 
negativa förändringar. 
Patienterna var mer 
benägna att nämna 
positiva förändringar. 
Både patient och 
partner nämnde en 
förändrad syn på livet 
som den mest positiva 
förändringen. Den 
vanligaste negativa 
förändringen var 
kvardröjande symtom 
samt rädsla, ångest 
och sorg.



Coolbrandt, A., 
Grypdonck, M. 
H.F.
2010

Keeping 
courage during 
stem cell 
transplantation
: A qualitative 
research

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing

Kvalitativ ansats 
med en 
hermeneutisk 
fenomenoligisk 
teoretisk 
utgångspunkt. 

Syftet var att 
undersöka hur patienter 
som genomgår en 
stamcellstranspl-
antation behåller modet 
och tar sig igenom 
behandlingen samt vad 
som händer när 
patienten förlorar 
modet.

Patienter rekryterades 
från två akademiska 
sjukhus och ett allmänt 
sjukhus vilka alla 
utförde både allogen och 
autolog 
stamcellstransplantation. 
Datainsamlingen gjordes 
genom deltagande 
observation, intervjuer 
av patienter samt 
intervjuer av 
sjuksköterskor. Datan 
analyserades med hjälp 
av Grounded Theory 
(Glaser & Strauss, 
1967). 

Forskaren begränsar 
resultatet till 
begreppet: att skapa 
en positiv 
livsberättelse. Detta 
hjälpte patienterna att 
hålla modet uppe och 
ta sig igenom 
behandlingen. En 
positiv berättelse är en 
aktiv process, som 
skrivs om flera gånger 
under förloppet. 
Fenomenet präglas av 
tron på ett lycklig slut. 
Patienterna beskrev 
olika strategier för att 
bibehålla sin positiva 
berättelse genom tre 
olika steg rörande 
tänkandet, 
resonerandet och 
görandet. Författaren 
påpekar att 
förutsättningen för att 
skapa en positiv 
livsberättelse är synen 
på kroppen och själen 
som en enhet.

Farsi, Z., 
Dehghan 
Nayeri, N., 
Negarandeh, 
R. 

2012

The Coping 
Process in 
Adults With 
Acute 
Leukemia 
Undergoing 
Hematopoietic 
Stem Cell 
Transplantatio
n.

The journal of 
nursing 
research

Kvalitativ studie 
med utgångspunkt 
i ett 
fenomenologiskt 
perspektiv. 

Syftet var att 
beskriva hur processen 
för att hantera en 
stamcellstransplantatio
n ser ut hos vuxna 
patienter med akut 
leukemi.  

10 Patienter 
rekryterades från ett 
sjukhus i Tehran 
(HORCSCT).  
Deltagarna skulle vara 
över 18 år, tala persiska, 
vara i så pass bra 
tillstånd att de var 
kapabla att genomföra 
intervjuerna, samt vara 
diagnotiserade med akut 
leukemi. 
Datainsamlingen bestod 
av semistrukturella 
djupgående intervjuer. 
Dataanlysen utgick från 
Grounded Theory 
(Corbin & Strauss 
2008). 

Resultatet består av 
fem kategorier: 
upplevt hot,  skiftning 
mellan hopp och 
rädsla, pånyttfödelse, 
kontextuella faktorer 
samt hanterbara 
strategier. 



Farsi, Z. 
Dehghan 
Nayeri, N., 
Negarandeh, 
R. 
2010

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

Nursing & 
health sciences

Kvalitativ studie. 
Hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats.

Syftet med studien var 
att beskriva 
hanteringsstrategier 
hos vuxna patienter 
med leuekmi i Iran.

Deltagare rekryterades 
från ett sjukhus i Tehran. 
Inklusionskriterierna var 
att deltagarna kunde tala 
och förstå farsi, hade 
diagnosen AML eller 
ALL, hade en tillräcklig 
mental och fysisk 
kapacitet för att deltaga. 
Datainsamlingen skedde 
med hjälp av semi-
strukturerade intervjuer 
både före och efter 
transplantationen. Data 
analyserades samtidigt 
som intervjuer pågick. 
Med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. 

Studien resulterade i 8 
teman: erkännande, 
förnekelse och 
undvikande, 
anslutning till ett 
gudomligt syfte, 
ordna behandling, 
söka efter socialt stöd, 
förändring, reflektion 
and tålamod och 
uppgivenhet. 

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

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

Psycho-
Oncology

Kvalitativ ansats 
med hermeneutisk 
fenomenologisk 
teoretisk 
utgångspunkt. 
Grounded theory 
modell.

Syftet med studien var 
att beskriva symptom 
och 
ångestframkallande 
upplevelser hos 
patienter med myelom 
för att kunna förstå och 
stötta dem bättre inom 
vården.

Patienter rekryterades 
avsiktligt från en 
poliklinisk specialist 
mottagning för vård av 
myelom.  En del 
deltagare tillhörde 
etniska minoriteter. 
Även patienter med 
pågående behandling för 
multipelt myelom var 
kvalificerade att delta. 
Studien är en del av ett 
större forskningsprojekt 
och en retrospektiv 
tvärsnittsstudie med en 
kvalitativ metod. 15 
vuxna patienter 
intervjuades. Grounded 
Theory metod användes 
i analysen (Charmaz, 
2000). 

Resultatet belyser 
begreppen: 
ångest över upplevda 
symtom,
ångest gällande 
förändrad 
kroppsuppfattning,
ångest orsakad av 
familj och vänner,
ångest orsakad av 
myelom-relaterad 
information samt 
ångest som följd av 
stamcellstransplantati
on.



Rusiewicz, A., 
DuHamel, 
K.N., 
Burkhalter, J., 
Ostroff, J., 
Winkel, G., 
Scigliano, E., 
Papadopoulos, 
E., Moskowitz,  
C. and Redd, 
W.
2008

Psychological 
distress in 
long-term 
survivors of
hematopoietic 
stem cell 
transplantation

Psycho-
Oncology

Kvantitativ 
ansats.  Studien är 
en del av ett 
större pågående 
projekt där 
psykologisk 
anpassning, 
livskvalitet och 
PTSD symtom 
hos vuxna 
patienter som har 
tagit sig igenom 
en 
stamcellstransp-
lantation 
undersöks.

“Vad är förekomsten 
av psykologiska 
svårigheter hos 
långtids överlevande 
av HSCT som inte 
inbegrips i kriterium 
för PTSD?” Samt 
“vilka specifika 
symtom på 
psykologiska problem 
är mest förekommande 
av den här 
undergruppen av 
överlevande?”  

Två grupper av 
deltagare blev 
rekryterade från två 
separata studier. 
Deltagarna var engelskt 
talande, hade genomgått 
en 
stamcellstransplantation 
för minst ett år sedan 
och minst 18 år gamla. 
Två mätinstrument 
användes: BSI samt 
PCL-C. SPSS användes 
i dataanalysen och p-
värde mindre än 0.05 
bestämdes för att vara 
statistiskt betydelsefullt. 

43,2 % (n=236) av 
alla deltagare 
upplevde psykiska 
symptom. Av den 
gruppen av deltagare 
som inte haft 
uppmätte kriterium 
för PTSD var 36,7 % 
(n=210) drabbade av 
psykiska symptom. 
OCD var vanligast 
förekommande. 
Somatiseringssyndro
m var näst vanligast 
förekommande. Sen 
kom aggressivitet och 
personlighetsförändri
ng på samma nivå 
som oro och 
depression.

Russell, C., 
Harcourt, D., 
Henderson, L., 
Marks, D I.

2011

Patients’ 
Experiences of 
Appearance
Changes 
Following 
Allogeneic 
Bone
Marrow 
Transplantatio
n

Cancer 
Nursing

Kvalitativ ansats 
med en
hermeneutisk 
fenomenolgisk 
metodik.   

Studien syftade till att 
undersöka patienters 
upplevelse av 
förändringar gällande 
utseendet efter en 
stamcellstransplantatio
n.

Rekryteringsbrev 
skickades ut till 50 
patienter från en 
sjuksköterska 
specialiserad på 
stamcellstransplantation 
vilka alla uppfyllde 
kriterierna: över 18 år, 
engelsk talande, hade 
genomgått en 
stamcellstransplantation 
mellan 6 månader och 2 
år sedan på 
stamcellstransplantation
- avdelningen i Bristol. 
Sex deltagare svarade 
och blev intervjuade 
genom 
semistrukturerade 
intervjuer. Data 
analyserades med hjälp 
av en hermeneutisk 
fenomenologisk 
metodologi (Smith 
1996). 

Många patienter 
beskrev minskat 
självförtroende på 
grund av kroppsliga 
förändringar. Att leva 
och att bli frisk blev 
prioriterat, men 
förändringarna 
påverkade 
patienterna. På grund 
av isoleringen 
relaterat till svagt 
immunförsvar 
behövde patienterna 
inte visa sig bland 
folk eller träffa 
vänner; så de slapp 
visa sig utan hår, 
m.m. Vilket 
patienterna upplevde 
som skönt. Att 
spendera tid på 
sjukhuset hjälpte 
patienterna att hantera 
sina förändringar.



Schoulte, J. C.,   
Lohnberg, J. 
A., Tallman, B. 
and  Altmaier, 
E. M.
2011

Influence of 
Coping Style 
on Symptom 
Interference 
Among Adult 
Recipients of 
Hematopoietic 
Stem Cell 
Transplantatio
n

Oncology 
Nursing Forum

Kvantitativ metod 
användes.  

Syftet var att 
undersöka hur 
symptomstörningar 
kan påverkas av vilken 
strategi patienterna 
använder sig av för att 
klara av dem. 

Deltagarna, 105 
patienter, kom från en 
longitudinell 
randomiserad studie 
sedan tidigare som 
undersökte hälso -och 
livskvalitets relaterade 
variabler på vuxna 
patienter behandlade 
med 
stamcellstransplantation. 
Data erhölls genom 
telefonintervjuer dels 
under behandlingen och 
dels efter sex månader 
efter behandlingens 
avslut. Intrumenten som 
användes var: “Coping 
Orientation to problems 
encountered” samt “The 
Bush Bone Marrow 
Transplant Module”. 
Chronbachs alfa 
användes för att mäta 
tillförlitligheten. 

Forskarna kom fram 
till att äldre patienter 
hade mer störningar 
från upplevda 
symptom. De 
kvinnliga deltagarna 
upplevde mer 
problem med 
andningen sex 
månader efter 
avslutad behandling.  
Patienter som 
handskades med sina 
symptom på ett 
undvikande sätt 
upplevde ökade 
symtomstörningar. 
Dock upplevde 
patienter som 
hanterade sina 
symptom på ett mer 
känsloinriktat sätt 
eller hade en 
instrumentell strategi 
inte en minskning av 
symtomstörningar.  

Tallman B., 
Shaw., Schultz 
J., Altmaier E.

2010

Well-being and 
posttraumatic 
growth in 
unrelated 
donor marrow 
transplant 
survivors: A 
nine-year 
longitudinal 
study.

Rehabilitation 
Psychology

Kvantitativ 
metod. 

Syftet var att 
undersöka lång-tids 
resultat på ett nationellt 
urval av cancer-
patienter som har fått 
en 
stamcellstransplantatio
n.

Urvalet bestod av 25 
patienter som deltog på 
9-års uppföljningen i 
studien. Datan samlades 
in genom öppna frågor 
och standardiserade 
mätningar. 
Mätinstrument som 
användes var: Life 
Orientation Test- 
Revised (optimism), The 
Medical Outcomes 
Study Social Support 
Survey (socialt stöd), 
The functional 
Assessment of Cancer 
Therapy- General 
(välbefinnande) och 
Posttraumatic Growth 
Inventory, PTGI (post-
traumatisk utveckling). 
T-test användes i 
analysförfarandet.  
Chronbachs alfa 
användes för att mäta 
tillförlitligheten. 

60 % (n= 15) 
utvecklar sin 
personliga styrka, 48 
% (n=12) upplever 
stärkta 
mellanmänskliga 
relationer och 60 % 
(n=15) får en ökad 
förmåga att uppskatta 
livet. Urvalet hade en 
högre poäng än 
medelvärdet på post-
traumatisk utveckling. 
Känslor av optimism 
före behandlingen 
hade ett positivt 
samband med 
personlig styrka och 
relationer med andra. 
Socialt stöd före 
behandlingen var 
positivt ihopkopplat 
med övergripande 
utveckling.


