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Abstrakt 

Bakgrund: Akut leukemi är en cancersjukdom som drabbar ungefär 500 personer i Sverige 

årligen. Det är en livshotande sjukdom som påverkar en persons livssituation både fysiskt 

och psykiskt. Sjuksköterskan har en viktig roll i vården av dessa patienter där informativt, 

känslomässigt och praktiskt stöd är de grundläggande komponenterna i omvårdnadsarbetet.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa vuxnas upplevelser av att leva med akut 

leukemi.  

Metod: Fjorton artiklar användes till denna litteraturöversikt. Databaserna Pubmed, Cinahl 

och Psycinfo användes vid litteratursökning. Kvalitetsgranskning och analys av artiklarna 

ligger till grund för litteraturöversikten. 

Resultat: Resultatet visade fem kategorier: livsglädje, rädsla och osäkerhet, behov av stöd 

och information samt upplevda symtom och en förändrad livskvalité.  

Diskussion: Information och stöd lyfts fram som en viktig komponent i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete för att hjälpa patienterna att få en känsla av sammanhang. Genom 

information och stöd ökar individens förmåga till begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet vilket bidrar till en tro på framtiden trots svår sjukdom.  

Slutsats: Sjuksköterskans kompetens kan utvecklas genom utbildning om hur information, 

stöd och omvårdnad ges på bästa sätt till denna patientgrupp.  

Nyckelord: Akut leukemi, litteraturöversikt, livskvalité, omvårdnad, patientupplevelser 
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Introduktion 

Leukemi är en cancersjukdom som år 2012 drabbade 352 000 människor världen över och 

siffran förväntas öka med åren (World Cancer Research Fund International, 2014). Att leva 

med leukemi kan begränsa en person både psykiskt och fysiskt vilket kan leda till en 

förändrad livssituation. Som sjuksköterska kan det vara en utmaning att tillgodose denna 

patientgrupps behov. Därför är det viktigt att som sjuksköterska ha förståelse för 

patienternas upplevelser av sjukdomen för att kunna utföra en god omvårdnad.  

Bakgrund 

Akut leukemi, symtom och behandling 

Leukemi är en benämning för flera olika typer av blodcancer. Gemensamt för de olika 

leukemierna är förändring av de vita blodkropparna i olika stadier av sin utveckling. Akut 

och kronisk är de två huvudgrupperna som leukemierna delas in i (Socialstyrelsen, 2013). 

Akut leukemi delas vidare in i huvudgrupperna akut myeloisk leukemi (AML) och akut 

lymfatisk leukemi (ALL). Symtomen för akut leukemi är ibland otydliga och upptäcks ofta 

vid rutinmässig undersökning. Patienterna har ofta allmän sjukdomskänsla, trötthet, 

infektioner eller blåmärken. Behandling av både AML och ALL består främst av cytostatika. 

Att veta vilken subtyp av sjukdom det är ger en riktning gällande prognos och 

behandlingsalternativ (Meenaghan, Dowling & Kelly, 2012). Patienter med akut leukemi 

drabbas ofta av sjukdoms- och behandlingsrelaterade biverkningar så som feber, fatigue, 

blodbrist och infektionskänslighet (Viele, 2003).  

Att leva med en livshotande sjukdom 

Att få diagnosen akut leukemi kan splittra en människas liv. De vanligaste reaktionerna 

relaterat till diagnosbeskedet är chock, känsla av misstro och rädsla. Många uttrycker att de 

lever i en värld av osäkerhet, tvivel och med en rädsla för döden (Papadopoulou, Johnston & 

Themessl-Huber, 2013). Uppkomst av en livshotande sjukdom har en bestående inverkan på 

en individs identitet och dennes uppfattning om framtiden. Att drabbas av en livshotande 

sjukdom kan vara förödande och resultera i en negativ förändring hos personen (Fife, 2005).  

Cancer är kanske den mest identifierbara livshotande sjukdomen i det västerländska 

samhället. Att leva med en livshotande sjukdom kan beskrivas som en fin balans mellan 

fokus på att leva och ha en medvetenhet om döden. Relation med familj, vänner och 
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närstående är identifierat som betydelsefullt i sådana situationer. Att leva med medvetenhet 

om att sjukdomen kan återkomma eller att behandling inte är möjlig, är utanför ens kontroll 

(Sheilds et al., 2015). Enligt Antonovsky (2005, s. 9-10, 44-46) har en känsla av sammanhang 

(KASAM) en viktig roll för en persons hälsa och för hantering av livets med- och motgångar, 

genom att göra situationen begriplig, hanterbar och meningsfull. Begriplighet syftar till i 

vilken utsträckning en människa upplever påverkande faktorer begripliga. Hanterbarhet 

syftar till i vilken utsträckning en människa upplever sig ha resurser för att möta de faktorer 

som den ställs inför. Meningsfullhet syftar till att uppleva att livet har en mening, om livet 

har en mening är det lättare och upplevs mer värdefullt att kämpa mot de problem man 

ställs inför.  

Livskvalité 

Livskvalité definieras som en persons uppfattning av sin roll i livet kopplat till det kultur- 

och värdesystem som de lever i. Livskvalité är ett brett koncept som påverkas av personens 

psykiska tillstånd, fysiska hälsa, personliga tro samt sociala relationer. Även en persons 

samspel med omgivningen har inverkan (World Health Organisation, u.å.). Enligt Bahrami 

(2011) påverkas en persons livskvalité av bland annat psykologiska, fysiska, sociala och 

spirituella aspekter. Dessa aspekter kan yttra sig i stöd från familjemedlemmar, att få fungera 

normalt fysiskt och att samtala om livet och döden. Enligt Cella (1994) kan livskvalité delas 

in i fyra områden. Fysiskt välmående är ett område som representerar en kombination av 

sjukdomssymtom och behandlingsbiverkningar, uppfattat av patienten. Det andra området 

funktionellt välmående innefattar att kunna utföra aktiviteter utifrån sina egna behov, 

ambitioner eller sociala roll. Det tredje området känslomässigt välmående skiljer sig från det 

fysiska välmående då det återspeglar både positiv och negativ inverkan. Det sista området är 

socialt välmående vilket inkluderar uppfattat socialt stöd, familjefunktion, aktiviteter, 

intimitet samt sexualitet.  

Upplevelsen av livskvalité och socialt stöd för cancerpatienter kan vara närhet till familjen.  

Personens familj kan ge stöd och hopp samt påminnelse om livet innan sjukdom (Bruun 

Lorentsen & Grov, 2011, s. 416). Antonovskys (2005, s. 45) komponent hanterbarhet 

innefattar till vilken grad en person upplever att det finns resurser för att hantera olika 

situationer. En resurs kan vara stöd från familj, vänner eller någon annan man litar på. De 

egna resurserna kan hjälpa en person vid olyckliga händelser i livet.  



 

3 
 

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt International Council of Nurses (ICN, 2014) är sjuksköterskans ansvar att utföra god 

omvårdnad till människor i behov av vård, med hänsyn till mänskliga rättigheter, 

människors olika tro och värderingar. Även ansvar för att information ges på ett sådant sätt 

att personen i fråga förstår och därmed kan utöva medbestämmande i sin vård.   

I omvårdnaden av patienter med cancer är omsorg en viktig dimension. Omsorg utgår från 

att människor är i behov av varandra och vid en sjukdom blir detta behov tydligare. 

Välbefinnandet hos patienten påverkas av sjuksköterskans förhållningssätt, uppmärksamhet 

och sinnesstämning. Att sjuksköterskan visar sig tillgänglig för patienten leder till bekräftelse 

och en känsla av att bli sedd och en god omsorg resulterar i styrka och mod hos patienten 

(Bruun Lorentsen & Grov, 2011, s. 410).  

Informativt, känslomässigt och praktiskt stöd är det tre grundläggande komponenterna i 

omvårdnadsarbetet för sjuksköterskan. Att ge känslomässigt stöd till patienter som befinner 

sig i svåra situationer innebär att sjuksköterskan måste kunna hitta möjligheter och hopp i en 

dyster tillvaro. En positiv inställning ger patienter mod att fortsätta kämpa under hela 

behandlingen. Att tillgodose patienternas behov av information om deras sjukdom och 

behandling hjälper dem att känna kontroll och minska deras känsla av rädsla och ångest 

över situationen. En viktig del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att bekräfta och 

bedöma patienternas praktiska problem såsom smärta eller obehag (Liu, Mok & Wong, 

2006).  

Sjuksköterskan som vårdar patienter med leukemi står inför många utmaningar. 

Sjuksköterskan ska inte bara förstå den underliggande sjukdomsprocessen utan också 

behandlingsmetoden. Det gör det möjligt för dem att ge bättre utbildning till patienterna, 

utföra behandling på ett säkert sätt samt att övervaka och hantera eventuella biverkningar. 

Sjuksköterskan har också ett ansvar att ge stöd till patientens och dennes familj under 

vårdtiden (Kirk Walker & Held-Warmkessel, 2010). Sjuksköterskan spelar en viktig roll i 

teamet som vårdar patienter med akut leukemi. Att ha en bred kunskapsbas, en förståelse för 

sjukdomens process, farmakologi och symtombehandling är viktigt vid vård av dessa 

patienter. Den komplexa omvårdnaden av denna patientgrupp omfattar både fysiska och 

psykiska förändringar samt innefattar patienten och dennes anhöriga (Viele, 2003). 
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Sjuksköterskans uppgift är att informera om sjukdom, behandling och anpassa det efter 

patientens individuella behov för att förbereda patienten för kommande biverkningar 

(Meenaghan et al. 2012). Det kan bidra till att skapa begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet då (jfr. Antonovsky, 2005) menar att människan vill uppleva begriplighet vid 

inre och yttre påfrestningar. Människan vill ha förståelse, information och struktur angående 

de händelser de möter. Har en person hög begriplighet förväntas den känna förståelse och 

hantera de situationer som den stöter på i framtiden (Antonovsky, 2005, s. 44).    

Problemformulering  

Akut leukemi drabbar ca 500 personer årligen i Sverige (Cancerfonden, u.å.). Sjukdomen 

påverkar en persons livskvalité, både fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

vården av patienter som drabbats av akut leukemi genom att ge information, stöd och visa 

omsorg. Att ta reda på patienters upplevelser av att leva med akut leukemi kan leda till en 

större förståelse och kunskap hos sjuksköterskan som kan gynna omvårdnaden kring denna 

patientkategori.  

Syfte 

Att belysa vuxnas upplevelser av att leva med akut leukemi. 

Frågeställning 

Hur påverkas livskvalitén? 
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Metod  

Design 

Designen som används är en litteraturöversikt, som enligt Friberg (2012, s. 133-136) syftar till 

att kartlägga kunskapen i det valda omvårdnadsområdet. I en litteraturöversikt undersöks 

befintlig kunskap där frågorna inte ställs till personer utan till litteraturen. I arbetet med en 

litteraturöversikt ingår enligt Forsberg och Wengström delarna: reflektera, sökande efter 

information, bedömning, analys, sammanställning samt spridning och användning (Forsberg 

& Wengström, 2016, s. 60). Litteratur som använts är artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ design som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och dessa artiklar har 

kvalitetsgranskats samt analyserats för att skapa en beskrivande litteraturöversikt.   

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderats i litteraturöversikten ska beskriva vuxna personers upplevelser av 

hur det är att leva med akut leukemi. Även artiklar om hur livskvalitén påverkas hos 

personer med akut leukemi inkluderades. Endast artiklar skrivna på engelska valdes till 

litteraturöversikten. Deltagare ska vara 18 år eller äldre. Artiklar som berör barn och 

ungdomar eller som endast beskriver upplevelsen av att få diagnos exkluderades. 

Litteratursökning 

För sökning efter vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet användes databaserna 

Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Vid sökning har MeSH-termer (MeSH), Cinahlheadings (MH) 

och Thesaurus använts och kombinerats med fritext. Sökorden som använts är acute 

leukemia, acute myeloid leukemia, acute lymphoid leukemia, acute myeloblastic leukemia, 

acute lymphoblastic leukemia, quality of life, lived experience och experience. Enligt 

Östlundh (2012, s. 69) kan boolesk sökteknik användas då fler än ett sökord ska nyttjas i 

sökningar. Användning av operatorerna OR och AND utfördes för att effektivisera 

sökningarna. 

Abstrakt, artiklar skrivna på engelska samt vuxna var avgränsningar som användes i 

databaserna Cinahl och Pubmed. I Psycinfo användes artiklar skrivna på engelska samt 

vuxna 18 år och äldre som avgränsningar, då abstrakt inte fanns tillgängligt att välja. 

Manuell sökning utfördes också i artiklarnas referenslistor och där hittades fem artiklar som 
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är inkluderade i resultatet. Artiklarnas tidskrifter undersöktes i UlrichsWeb för att 

säkerställa att de var vetenskapliga. Litteratursökningen presenteras i tabell 1.  

 

Tabell. 1 Översikt av litteratursökning 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

Antal valda till resultatet 

Pubmed 

170119 

 

(acute leukemia OR 

acute myeloid 

leukemia [MeSH] 

OR acute lymphoid 

leukemia [MeSH]) 

AND (quality of life 

[MeSH] OR lived 

experience) 

Abstract, 

English,   

adult: 19+ 

years 

205 58* 

36** 

11**** 

8***** 

 

Berterö & Ek, 1993; Ghodraty-

Jabloo, Alibhai, Breunis & Puts, 

2015; Ghodraty-Jabloo, Alibhai, 

Breunis & Puts, 2016; Leunis, 

Redekop, Uyl-de Groot & 

Löwenberg, 2014; Meenaghan & 

Dowling, 2010; Mohamedali et 

al., 2012; Persson & Rahm 

Hallberg, 2004; Østergaard 

Jepsen et al., 2016. 

Cinahl 

170119 

(acute leukemia OR 

acute myeloid 

leukemia OR acute 

lymphoid leukemia 

OR acute 

myeloblastic 

leukemia OR acute 

lymphoblastic 

leukemia) AND (MH 

“quality of life” OR 

lived experience OR 

experience) 

Abstract, 

English, all 

adult 

102 17* 

13** 

3*** 

2**** 

0***** 

- 

Psycinfo 

170120 

(acute lymphoid 

leukemia OR acute 

myeloid leukemia 

OR acute leukemia) 

AND (“Thesaurus” 

quality of life OR 

lived experience OR 

experience) 

English, 

adulthood 18 

yrs and older,  

73 

 

20* 

8** 

4*** 

3****  

1***** 

Xuereb & Dunlop, 2003. 

* - Antal valda efter läsning av titel, ** - Antal valda efter läsning av abstrakt, ***Antal valda 

efter borttagning av dubbletter **** - Antal valda efter läsning av artikel, ***** - Antal valda 

efter granskning av vetenskaplig kvalité 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet av artiklar delades in i fem steg, se tabell 1. I första steget lästes samtliga titlar som 

framkom i sökningens träfflista och därefter valdes de som passade till syftet. I andra steget 

lästes abstrakten och i tredje steget uteslöts dubbletter. I fjärde steget lästes hela artiklarna 

där de valdes ut efter relevans till syftet och överrensstämmelse till inklusionskriterierna. I 

femte och sista steget utfördes kvalitetsgranskning och relevansbedömning med stöd av 

granskningsmallar.  

Enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 104) är värdering av studier relevant för betydelsen 

av litteraturöversikten. Studierna bör värderas i flera steg och innefatta bland annat studiens 

syfte, design, urval, mätinstrument och analys. Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU, 2014) granskningsmall för kvalitativa studier och Forsberg och 

Wengström (2003) modifierade granskningsmall för kvantitativa deskriptiva studier 

användes som stöd i kvalitetsgranskningen och kvalitetsbedömningen. 

Sex artiklar uteslöts efter kvalitetsgranskning och sammanlagt inkluderades 14 artiklar till 

litteraturöversikten. I bilaga 1 redovisas artikelöversikt och bedömning av kvalitet.  

Analysmetod  

Enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 152) innebär analys att dela upp materialet i mindre 

delar. I analysarbetet undersöks materialet enskilt i mindre delar därefter sammanställs de 

olika delarna och sätts ihop på ett nytt sätt. Ett sätt att skapa kategorier är att utgå från 

empirin och skapa kategorier utifrån vad som framkommer i resultatet.  

Artiklarna som valdes till resultatet analyserades med inspiration av en innehållsanalys med 

fem steg enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 153). Artiklarna analyserades enskilt och i 

första steget lästes de valda artiklarnas resultat i flera omgångar för att skapa en känsla om 

innehållet, i det andra steget urskildes och markerades nyckelfynd i texterna som svarade till 

syftet och överflödig text utelämnades och i det tredje steget utfördes en sammanställning av 

resultaten från de olika artiklarna och skapandet av kategorier påbörjades. Det fjärde steget i 

analysen innefattade att relatera resultaten gentemot varandra, med fokus på skillnader och 

likheter. I det femte och sista steget tolkades och diskuterades det nya resultatet. 

Kategorierna är: att känna livsglädje, att känna rädsla och osäkerhet, upplevelse av stöd, 

behov av information samt upplevelse av symtom och förändrad livskvalité.  
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Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen utvecklat av Världsläkarförbundet är en samling av etiska 

principer med syfte att hjälpa medverkare i medicinsk forskning. Vid denna typ av forskning 

ska alltid människans välmående gå före intresset hos vetenskapen och samhället. Medicinsk 

forskning styrs av etiska normer som ska gynna respekt för deltagarna och främja deras 

hälsa och rättigheter (Milton, 2002).  

I denna litteraturöversikt föredrogs artiklar innehållande god etisk standard, etiskt 

resonemang eller informerat samtycke från deltagarna. Ytterligare beaktande om deltagarnas 

integritet har inte utförts i denna litteraturöversikt. Det etiska ansvaret har istället fokuserats 

på att inte lägga till egna åsikter eller värderingar samt att inte förvränga analysförfarandet.  

Resultat 

Resultatet består av 1 mixad, 9 kvalitativa och 4 kvantitativa artiklar och presenteras under 

fem huvudkategorier, vilka framkom under analysprocessen. Huvudkategorierna är: Att 

känna livsglädje; Att känna rädsla och osäkerhet; Upplevelse av stöd; Behov av information; 

Upplevelse av symtom och förändrad livskvalité.  

Att känna livsglädje  

Enligt Berterö och Ek (1993) uttryckte personer med akut leukemi en iver för livet och en 

stark vilja att kämpa för livet. En glädje över att leva beskrevs i alla intervjuer, glädje över att 

vara vid liv och att kunna uppleva omgivningen. Glädjen över att leva kunde associeras till 

fysisk aktivitet, att använda sin kropp, att ha energi och att känna sig stark som människa.  

I tre studier med kvalitativ design (Berterö, Eriksson & Ek, 1997b; Ghodraty-Jabloo, Alibhai, 

Breunis & Puts, 2016; Persson & Rahm Hallberg, 2004) framkom det att deltagarna 

uppskattar de små sakerna i livet och att de värderar livet högt. Tydligare beskriver Persson 

och Rahm Hallberg (2004) i sin studie att deltagarna under sjukdomen genomgick en 

personlig utveckling och förändrade sin livsstil positivt. Efter behandling handlade de mer 

självständigt och hade högre tankar om sig själva.  

”I didn’t bury myself in this…I went on as usual… I had to look ahead” (Berterö & Ek, 1993, 

s. 1348). 
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I en studie jämförs synen på livet hos yngre (under 60 år) och äldre (över 60 år) personer som 

genomgått cytostatikabehandling. Där visades det att några av de yngre personerna 

förklarade att de lever i nuet, njuter av varje dag och att varje dag räknas, eftersom deras 

återstående livslängd förkortats, medan några av de äldre inte tog lika allvarligt på livet, då 

deras förväntade återstående livslängd var begränsad redan innan sjukdomen. Inledningsvis 

beskrev majoriteten av deltagarna (92.3 %, n=25) sitt hälsotillstånd som ”bra” eller ”mycket 

bra” under intervjuerna. De flesta (80.8 %) uttryckte också hopp och optimism för en ännu 

bättre hälsa i framtiden (Ghodraty-Jabloo, Alibhai, Breunis & Puts, 2015). 

Att känna rädsla och osäkerhet 

En återkommande känsla hos personer som lever med akut leukemi var chock och rädsla. 

Personerna uttryckte också en känsla om hot mot livet, då de diagnostiserats med en 

livshotande sjukdom (Berterö et al., 1997b; Meenaghan & Dowling, 2010; Persson & Rahm 

Hallberg, 2004; Persson, R Hallberg & Ohlsson 1995; Xuereb & Dunlop, 2003). En deltagare 

beskriver ”There’s a chance of survival, but nobody can say what my chances are, one 

doesn’t know until afterwards” (Persson et al., 1995, s. 137). Rädslan visade sig ibland 

förhindra deltagare från att återuppta dagliga rutiner eller sociala aktiviteter efter avslutad 

behandling (Ghodraty-Jabloo et al., 2015). Xuereb och Dunlop (2003) beskrev hot på en 

annan nivå då en av deltagarna nämner möjligheten till sterilitet som ett hot mot en värdefull 

aspekt i livet. Deltagaren beskrev sin rädsla över risken att bli steril och därmed inte få 

möjligheten att skaffa barn. 

Upplevelsen hos patienter under den aktiva behandlingsfasen visade att personer med akut 

leukemi talade om att leva i osäkerhet, att de inte visste om de skulle vara vid liv nästa dag. 

Osäkerheten gjorde att de inte kunde planera eller ha förväntningar på framtida händelser. 

Det ansågs bättre att inte planera alls, istället för att fastställa planer som inte kunde 

genomföras (Persson et al., 1995). Liknande fynd beskrivs enligt Berterö et al. (1997b) där det 

framkom att planering för framtiden inte förekom då deltagarna lever med en kvardröjande 

osäkerhet som ställer frågor som: kommer det ett återfall eller kommer de att få en annan 

cancerform i framtiden till följd av behandlingen. Denna osäkerhet är något som patienterna 

och deras familjer måste hantera.  

…what has been difficult for me to understand is that you can never feel really secure, even 

though that there will be a transplantation. The whole time, always living in 



 

10 
 

uncertainty…you don’t know about tomorrow, there can be a relapse and… how do you 

handle it then…(Berterö et al., 1997b, s. 102). 

Även Persson och Rahm Hallberg (2004) studie visar att deltagarna hade en rädsla för 

återfall. Det rapporteras att framtiden väckte känslor av rädsla, över risken att få sjukdomen 

igen och att dö. Rädslan för återfall hindrade dem från att njuta av livet och de förlorade 

hoppet om ett lugnt och fridfullt slut. 

Upplevelse av stöd 

Stöd från familjen visade sig betydelsefullt för många deltagare (Meenaghan & Dowling, 

2010; Persson et al., 1995; Østergaard Jepsen, Terp Høybye, Gilså Hansen, Werenberg 

Marcher & Smidstrup Friis, 2016). Det sociala livet förbättrades av att få vara hemma men 

tiden på dagvården värderades också högt för den sociala interaktionen. Tiden som 

spenderades på dagvården sågs inte som slöseri med tid, då den också kunde användas till 

socialisering. Några inneliggande patienter beskrev en god samarbetsdynamik med sina 

rumskamrater, men det nådde aldrig samma nivå av social interaktion som på öppenvården 

(Østergaard Jepsen et al., 2016).  

Enligt Berterö och Ek (1993) visades det tydligt att relationer är av stor betydelse. Det 

framkom att upplevelse av trygghet och stöd uppstod i relationer och att det medförde 

styrka för att kämpa och leva vidare. Dessutom gav relationer deltagarna något att leva för 

och gav dem en känsla av att vara behövd. I Schumacher, Kessler, Büchner, Wewers och van 

de Loo (1998) studie framkom det att av de 23 deltagare som intervjuades vid första tillfället 

var det 12 stycken som ansåg deras livskvalité under behandling främjades av stöd från 

familj, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Enligt Leunis, Redekop, Uyl-de Groot och 

Löwenberg (2014) visades det att tillgång till socialt stöd associeras med bättre fysisk 

funktion, yrkesroll funktion och social funktion, färre symtom gällande dyspné, mindre 

finansiella svårigheter samt övergripande bättre hälsorelaterad livskvalité.  

För att hantera situationen av att leva med akut leukemi sökte deltagarna socialt stöd. Det 

sociala stödet bestod av familj, vänner och andra patienter med leukemi. Deltagarna betonar 

att kommunikationen med andra patienter hjälpte dem bekräfta sina känslor och ge 

förståelse för sina känslomässiga reaktioner. Enligt Xuereb och Dunlop (2003) fann 
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deltagarna stöd i religiösa trossystem och dessa var en viktig faktor i mer än hälften av 

deltagarnas liv. Tron förblev en huvudkälla till stöd och en styrka genom sjukdomens gång.  

I en kvalitativ studie med sju deltagare (Meenaghan & Dowling, 2010) uttryckte de flesta 

tillfredställelse över det stöd de erhållit från vårdpersonal. Stödet från vårdpersonalen 

yttrade sig på många sätt, så som att tillbringa tid med patienterna, vara trevlig samt skapa 

en positiv arbetsmiljö och hemtrevlig atmosfär. En deltagare i studien beskriver: 

I think the nurses are fantastic, the team is fantastic. I find them very nice now and very 

consoling and help you out in every way… Because, it’s kind of homelike, they come in and 

have chat. I’d say that they wish they had more time to talk, but they have to get on to their 

next patient as well, like (Meenaghan & Dowling, 2010, s. 55). 

Berterö och Ek (1993) beskriver också att sjuksköterskans delaktighet förbättrade deltagarnas 

känsla av upplevt stöd. Delaktigheten betydde mycket för deltagarnas kämparglöd och det 

uppskattades att personalen brydde sig och var intresserade.  

Socialt stöd och god kontakt med vårdpersonalen har visat sig minska symtom på stress. Det 

framkom att 65 % (n=199) rapporterade att de hade tillgång till socialt stöd ”ofta” eller 

”alltid”. Det visade sig att deltagare med akut stressymtom hade sämre kommunikation med 

vårdpersonal och de upplevde ett sämre socialt stöd (Rodin et al., 2013).  

Under behandling ville några isolera sig från lidandet och inte ta emot hjälp och stöd från 

andra. Några upplevde sig hjälplösa för att de inte kunde påverka det som hände runt om 

dem. Efter behandlingstiden hade de svårt att acceptera de fysiska förändringarna som 

uppstått och de upplevde en känsla av skam för att visa detta för sina anhöriga. Det 

medförde att de hade en negativ självbild och låg självkänsla (Person & Rahm Hallberg, 

2004).  

 

Behov av information 

Två studier med kvalitativ design belyste att personer men akut leukemi ansåg att 

information var viktigt (Berterö & Ek, 1993; Meenaghan & Dowling, 2010). I en studie av 

Berterö och Ek (1993) framkom det att information är extremt viktigt och påverkar känslan 

om säkerhet, stöd och respekt vilket i sin tur påverkar relationer och självständighet. Ärlig 

och korrekt information ansågs vara grunden för beslutsfattande eller för att kunna komma 
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med åsikter angående sin situation. Enligt Rodin et al. (2013) upplevde 94 % (n=200) sig 

tillfreds med sin delaktighet i vården och med mängden information och kommunikation de 

fått. 

Både yngre och äldre studiedeltagare lyfte fram att få information kommunicerad ansikte 

mot ansikte ansågs värdefullt samtidigt som de äldre ville ha tid för att ställa frågor och de 

yngre önskade skriftlig information utöver den muntliga (Ghodraty-Jabloo et al., 2015). 

Xuereb och Dunlop (2003) beskrev i sin studie att när deltagarna sökte information i 

samband med kontakt med läkare eller annan personal på sjukhus var det inte bara frågan 

om kvantitet utan även kvalitet på informationen. Deltagarna var särskilt intresserade av 

information om hur deras sjukdom kommer att påverka deras vardag och brist på 

tillfredsställande uppgifter beskrevs som en källa till stress.  

Upplevelse av symtom och förändrad livskvalité  

I en studie med kvalitativ design med 8 deltagare och en kvantitativ med 103 deltagare 

visade det sig att livskvalitén för personer med akut leukemi förändras över tid (Berterö & 

Ek, 1993; Mohamedali et al., 2012). I Berterö och Ek (1993) studie påvisades det i alla 

intervjuer att livskvalitén förändrats efter diagnos. Deltagarna uttryckte en inre personlig 

förändring, en ödmjukhet inför livet och dess innehåll: 

Of course, you think more about what you have, earlier everything was so obvious… that you 

have each other and that life takes its usual course… Well, you don’t take everything for 

granted any more, you are pleased with small things…and then you discover that you have 

got a lot (Berterö & Ek, 1993, s. 1350). 

Mohamedali et al. (2012) beskrev en liten förändring av deltagarnas livskvalité under 

cytostatikabehandling. Det rapporterades störst förbättring av den globala hälsan och störst 

försämring gällande fysisk funktion, men ingen signifikant skillnad visades. Gällande alla 

delar i ett mätinstrument rapporterades liknande poäng hos både yngre och äldre deltagare 

vid alla tidpunkter. Vidare beskrivs det att den fysiska funktionen försämrats hos båda 

grupperna, men att försämringen var större hos de äldre (Mohamedali et al. 2012).  

Trots upplevda potentiella hot så som oro för att utveckla infektioner så tenderade de äldre 

personerna att vara mer nöjda med sin livskvalité. I allmänhet beskrev 75 % (n=25) av de 

äldre att livskvalitén var samma före och efter behandling av sjukdomen, och rapporterade 
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att de inte besvärades mycket av konsekvenser som kan komma efter behandling (Ghodraty-

Jabloo et al., 2015). 

I en studie med kvantitativ design med 92 deltagare jämfördes livskvalitén mellan den 

allmänna populationen och patienter med AML. Det framfördes ingen väsentlig skillnad 

gällande den globala livskvalitén mellan grupperna, trots att patienterna med AML 

rapporterade lägre poäng gällande fysisk funktion, yrkesroll funktion, kognitiv och social 

funktion (Leunis et al., 2014). 

Gemensamt för två studier med kvantitativ design var brist på energi, sömnighet, viktförlust 

och muntorrhet de vanligaste upplevda symtomen (Rodin et al., 2013; Zimmermann et al., 

2013). Ett annat vanligt upplevt symtom hos patienter med akut leukemi är fatigue 

(Ghordraty-Jabloo et al., 2015; Leunis et al., 2014; Persson et al., 1995). Enligt Leunis et al. 

(2014) var fatigue det mest frekvent upplevda symtomet, rapporterat av 78 % (n=92) av 

deltagarna med AML. En annan studie visar att nästan alla upplevde fatigue som det mest 

besvärande symtomet, men att livskvalitén påverkades mest hos de yngre deltagarna. De 

yngre hade inte förmåga att återgå till arbetet och deras sociala liv var nedsatt (Ghodraty-

Jabloo et al., 2015). Biverkningar från behandling så som trötthet, illamående, kräkningar 

samt rädsla för infektion rapporterades som de mest signifikanta faktorerna som negativt 

påverkade arbete och socialt liv. Vidare beskrivs att bristande intresse för kommunikation 

och en upplevd förändring av identitet var oönskade behandlingseffekter, som gav negativ 

inverkan på familjelivet, livsstil och sociala interaktioner (Ghodraty-Jabloo et al., 2016).            

I Zimmermann et al. (2013) studie visades det att ett av de mest intensiva symtomen var 

smärta som var närvarande hos 49 % (n=249). De framför även att de med intensiv smärta 

har mer omfattande sömnsvårigheter och större risk att drabbas av sorg, oro och 

koncentrationssvårigheter.  

Xuereb & Dunlop (2003) och Persson et al. (1995) beskrev att upplevelsen av att förlora sitt 

hår var ett problem för deltagarna. I Xuereb & Dunlop (2003) framkommer det att en 

deltagare menar att upplevelsen av att förlora sitt hår var sårbart, att det var värre än att dö. 

Enligt Person et al. (1995) hade deltagarna olika upplevelser angående problematiken med 

håravfall. Några ansåg att tappa håret inte var något större besvär, att håret kommer tillslut 
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att växa ut. Medan andra upplevde att de inte ville visa att de förlorat håret och att de inte 

var bekväm med att bära peruk.  

Østergaard Jepsen et al. (2016) nämnde att deltagarna så nära som möjligt vill leva som 

innan sjukdomen och att kunna upprätthålla vardagen, ger mer livskvalité. Att upprätthålla 

vardagen innefattar vardagliga rutiner, närhet till familjen samt en frihet i att planera sin tid. 

I Schumacher et al. (1998) studie framförs det att målet för majoriteten var att komma tillbaka 

till dagliga rutiner, men att det var svårt att åstadkomma då de ofta besökte sjukhuset för 

behandling. 

Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt bygger resultatet på analyserad data från vetenskaplig litteratur. 

En lämplig metod för att skapa en överblick över ett specifikt kunskapsområde är enligt Polit 

och Beck (2016, s. 95) att använda sig av en litteraturöversikt. Artiklarna som använts till 

resultatet lästes noggrant, granskades samt analyserades och tolkades gemensamt. Det 

användes två olika granskningsmallar, en utformad för kvalitativ och en för kvantitativ 

design, vilket kan ses som en styrka då granskningsmallarna valdes utifrån design.  

Både artiklar med kvalitativ och kvantitativ design inkluderades för att få en ökad bredd i 

litteraturöversikten då de kvantitativa stärker resultatet i de kvalitativa artiklarna. De 

inkluderade artiklarna har angivits kvalitet mellan medel och hög. Artiklarna var skriva från 

7 olika länder, se bilaga 1, vilket kan ses som en fördel då det kan stärka generaliserbarheten. 

Litteraturöversiktens resultat baseras på artiklar från 7 olika länder vilket ger en bred bild av 

upplevelsen av att leva med akut leukemi som visade liknande resultat från de olika 

länderna. Alla artiklar i litteraturöversikten var skrivna på engelska och vid vissa tillfällen 

har det varit svårt att hitta en korrekt översättning till svenska, vilket kan ses som en brist i 

arbetet.  

Etiska överväganden bör utföras i samband med en litteraturöversikt enligt Forsberg och 

Wengström (2016, s. 59). Artiklar med etiskt resonemang eller informerat samtycke valdes att 

inkluderas i litteraturöversikten. Att ingen avgränsning gällande årtal på artiklar valdes, var 

på grund av att inte gå miste om äldre men intressanta artiklar då upplevelser inte bedöms 

vara beroende av tid. En ålder på 18 år eller äldre hos deltagarna i studierna valdes som 

avgränsning i litteratursökningen. En inkluderad artikel i resultatet har ett åldersspann 
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mellan 16 till 70 år men valdes ändå att inkluderas för att inte gå miste om intressant resultat 

och då medelåldern för deltagarna var 45 år. I en annan artikel har en av deltagarna en 

annan diagnos än det som undersökts i denna litteraturöversikt, denna valdes att inkluderas 

då majoriteten av deltagarna hade akut leukemi. Tre artiklar har deltagare i sin studie med 

andra sjukdomar än akut leukemi, men har inte valts att exkluderas då det går att urskilja 

resultatet utifrån de olika sjukdomarna. 

Resultatet består av artiklar från två olika databaser samt manuella sökningar. Databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycInfo användes för litteratursökning vilket var lämpligt utifrån 

litteraturöversiktens syfte, då dessa databaser enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 64-66) 

innehåller omvårdnadsforskning. Merparten av artiklarna hittades via databasen PubMed då 

det var där den första litteratursökningen utfördes, därför valdes inga artiklar från Cinahl då 

de som uppkom där redan valts ut i PubMed. Utifrån syftet och frågeställningen utformades 

likvärdiga sökningar i de olika databaserna. Om andra sökordskombinationer använts 

kunde kanske ett träffsäkrare utfall visats, som kunnat minska genomgång av irrelevanta 

artiklar.   

Den gemensamma arbetsformen som använts ses som en styrka då ingen komponent i 

arbetet utförts individuellt utan har resonerats fram tillsammans.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vuxnas upplevelser av att leva med akut 

leukemi med tillhörande frågeställning: Hur påverkas livskvalitén? Analysprocessen 

utmynnade till fem kategorier i resultatet: Att känna livsglädje; Att känna rädsla och 

osäkerhet; Upplevelse av stöd; Behov av information; Upplevelse av symtom och förändrad 

livskvalité.  

I denna litteraturöversikt framkom det att personer med akut leukemi uppskattar livet mer 

efter att ha fått diagnos. Uppskattning över små saker i livet påvisades och de lever mer för 

varje dag. Liknande fynd visas enligt Prince-Paul (2008) där deltagare med en livshotande 

sjukdom beskrev att de uppskattar det grundläggande i livet, känner tacksamhet för varje 

dag och att leva för varje dag ansågs viktigt. Berterö, Eriksson och Ek (1997a) påvisar att 

personer med kronisk leukemi ändrat sin inställning till livet och uppskattar det mer, vilket 

visar att personer med akut leukemi inte är ensam om att uppleva detta.  
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Resultatet i litteraturöversikten visar att rädsla är en vanlig känsla. Denna rädsla handlar ofta 

om risken för återfall i sjukdomen eller i värsta fall döden. Liknande beskrevs enligt 

Papadopoulou et al. (2013) där nydiagnostiserade personer upplever rädsla för att dö. Enligt 

Farsi, Dehghan Nayeri och Negarandeh (2012) upplevde personer med akut leukemi störst 

rädsla för döden efter att fått sin diagnos. Det som gjorde att denna känsla var lättare att 

hantera var att känna hopp om att överleva. Känslorna hopp och rädsla växlade ständigt 

under sjukdomsförloppet och deltagarna talade om hitta en balans mellan dessa. Enligt 

Turan Kavradim, Canli Özer & Bozcuk (2013) kan hopp beskrivas som en förväntan efter en 

positiv framtid och som en inre kraft som underlättar svåra situationer. Det har visats att 

hopp är en viktig del i patienters existentiella behov samt en stor resurs för personer med 

cancer då det kan påverka hur de ser på sig själv, sitt hälsotillstånd och framtida möjligheter. 

Hopp kan även hjälpa personer att bibehålla välbefinnande, att uthärda kriser och undvika 

psykologiska motgångar. Antonovsky (2005) nämner att om en person upplever sig ha goda 

resurser till sitt förfogande kommer den att hantera svåra omständigheter bättre och inte se 

sig som ett offer eller uppleva livet som orättvist (Antonovsky, 2005, s. 45). I en svår situation 

kan sjuksköterskan ta reda på patienters behov och ge dem förutsättningar för att finna 

mening, hopp och en upplevelse av hanterbarhet som därmed kan minska känslan av rädsla.  

I studien av Mehrabi, Hajian, Simbar, Hoshyari och Zayeri (2016) framkom det att osäkerhet 

gällande framtiden är vanligt förekommande bland kvinnor med bröstcancer. Osäkerhet är 

därmed en känsla som påverkar deras liv och det visar att osäkerhet angående framtiden 

inte är en specifik känsla för endast personer med akut leukemi. Att osäkerhet är vanligt 

förekommande styrks också av Corbeil, Lizner, Hunter och Hutchison (2009) som i sin 

review påvisar att osäkerhet uppfattas som ett centralt problem när det gäller framtida 

planer. Ett stort antal yttre faktorer som deltagarna inte hade kontroll över, var orsaken till 

känslan av osäkerhet.   

Resultatet visar att det är betydelsefullt för personer med akut leukemi att få stöd från familj 

och vänner. Det sociala stödet hjälpte dem att hantera situationen de befinner sig i och stödet 

kunde också komma från vårdpersonal. Från dessa olika relationer upplevde personerna en 

känsla av trygghet. Antonovsky (2005) beskriver att man har en hög känsla av hanterbarhet 

då man upplever sig ha tillgång till goda resurser för att hantera de omständigheter som en 

person kan möta i livet (Antonovsky, 2005, s. 45). Sjuksköterskan är en resurs för patienten 
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som genom sitt stöd kan hjälpa den att uppleva situationen hanterbar. Liknande fynd kan 

kopplas till Merhabi et al. (2016) som också beskriver att stöd från familj, vänner och 

vårdpersonal hjälpte dem i olika situationer. Det framförs också specifikt att interaktionen 

med vårdpersonal hjälpte dem att hantera sin sjukdom. Rogers (2010) konstaterar att 

sjuksköterskans stöd till patienten och tillhörande familj är en resurs av stor betydelse. Stöd 

kan hjälpa patienten och familjen att hantera de känslor som uppkommer och ge en bättre 

förståelse för sjukdomen. Enligt ICN (2014) ingår det i sjuksköterskans ansvar att främja och 

tillgodose patientens sociala behov. Med stöd utifrån ICN kan sjuksköterskan tillgodose 

patientens sociala behov genom att involvera familjen och visa sig delaktig i patientens vård.  

Under huvudkategorin upplevelse av stöd framkom det också att socialt stöd från både 

familj och vårdpersonal förbättrade livskvalitén. Rustøen, Wahl och Burchardt (2000) styrker 

detta i sin studie där deltagare med olika cancerdiagnoser ansåg att familjen var en av de 

viktigaste faktorerna för livskvalitén. Vidare beskrivs att socialt stöd är av stor betydelse i 

samband med att ha drabbats av en allvarlig sjukdom. Då familjen också har en sådan stor 

betydelse är det värdefullt att inkludera dem i vården, vilket kan förbättra patienternas 

livskvalité. Även Bahrami (2011) betonar att familjen och livskamrater är viktiga 

bidragsgivare för en god livskvalité.  

I resultatet framkommer det att uppriktig och äkta information stärkte upplevelsen av 

trygghet och att informationen var grunden för att öka delaktigheten i sin vård. Information, 

både skriftlig och muntlig ansågs vara värdefullt för välbefinnandet. Friis, Elverdam och 

Schmidt (2003) bekräftar detta då deltagarna uttryckte att relevant information relaterat till 

individuella problem var viktigast. Även information gällande hantering av biverkningar 

och hur det dagliga livet påverkas sågs som en viktig aspekt. För att öka delaktigheten i 

vården och få en känsla av kontroll efterfrågades information om hur andra hanterat 

situationen, hur sjukdomen kommer att påverka deras sociala liv och vad de själva kan göra. 

Antonovsky (2005, s. 49) beskriver att om en person är engagerad och förstår de olika 

problem som han/hon kommer ställas inför, kommer motivationen att söka efter resurser 

vara stark och personen kommer att söka tills han/hon finner dem. Enligt Farsi, Dehghan 

Nayeri och Negarandeh (2010) var informationssökandet ett sätt att hantera sjukdomen och 

de känslor som uppkom. Information inhämtades via bland annat böcker, internet, 

vårdpersonal, släktingar och andra patienter och behovet av information sas vara störst i 
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inledningen av sjukdomen. Enligt Berterö et el. (1997a) var ärlig och tydlig information något 

som stärkte självkänslan och motivationen för att leva vidare. Enligt Travelbee’s (1971, s. 83) 

omvårdnadsteori ska sjuksköterskan utföra omvårdnad utifrån patientens behov och om 

sjuksköterskan inte har kännedom om dessa behov är det hennes ansvar att ta reda på dem. 

Om denna beskrivning från Travelbee integreras i omvårdnadsarbetet kan det innebära att 

patienterna får den information de behöver för att öka deras känsla av trygghet och 

förståelse vilket kan förbättra den individuella omvårdnaden. 

Livskvalitén hos personer med akut leukemi förändrades under sjukdomens gång, vilket 

framkom i resultat på litteraturöversikten. Detta fenomen är inte utmärkande för personer 

med akut leukemi då Berterö et al. (1997a) framför att även personer med kronisk leukemi 

upplever en förändrad livskvalité. Deras kunskap om sjukdomen påverkade livskvalitén 

vilket resulterade i bland annat förändringar i vardagslivet.  

I resultatet beskrivs fatigue som ett vanligt förekommande och besvärande symtom som 

dessutom påverkar det sociala livet. Curt et al. (2000) förklarar att fatigue är vanligt 

förekommande bland cancerpatienter och förhindrar dem från ett normalt liv. Denna trötthet 

försvårar sociala aktiviteter och resulterar i negativa fysiska, psykosociala och ekonomiska 

konsekvenser. Detta styrker även Temtap och Nilmanat (2011) i sin studie, där alla deltagare 

rapporterade upplevelse av just detta symtom. Flera olika strategier för att hantera fatigue 

framkom. Majoriteten talade om att de åt mer mat och vilade under dagtid för att motverka 

fatigue. I Lou, Yates, McCarthy och Wang (2013) studie nämns det att personer med olika 

diagnoser av cancer också hanterar symtomet fatigue genom att vila under dagtid. Andra 

strategier som nämns och som gav likvärdig effekt var olika typer av fysisk aktivitet.  

I resultatet påvisades en längtan efter att leva som innan de drabbades av sjukdomen och de 

ansåg att livskvalitén förbättrades av att leva ett vanligt vardagsliv med närhet till familjen. 

Enligt Jakobsson, Rahm Hallberg, Lovén (1997) fanns en önskan om att få leva några år till 

och att få spendera den tiden med familjen. Det beskrevs att vardagslivet påverkats negativt 

efter sjukdomen vilket resulterat i en försämrad livskvalité då de blivit mer beroende av 

hjälp med vardagliga sysslor. Resultatet stärks också av Luoma och Hakamies-Blomqvist 

(2004) som nämner att livskvalité förbättrades hos personer med bröstcancer, av att leva så 

normalt som möjligt och att uppleva ömsesidiga relationer. Att leva som innan sjukdomen, 
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utan större förändringar på det tidigare vardagslivet och tillhörande aktiviteter förknippades 

därför med en god livskvalité. Medvetenhet om deras begränsning till att upprätthålla en 

normal vardag, ledde ändå till en god livskvalité då de lärde sig att leva för stunden.  

Antonovsky (2005, s. 45) nämner att meningsfullhet är den viktigaste komponenten som 

handlar om att ha områden i livet som anses viktiga och som engagerar dem. Utifrån 

Antonovsky’s beskrivning ses ett tydligt samband till resultatet, där personer med akut 

leukemi anser det meningsfullt att få leva ett vardagsliv med familjen.  

Tillämpning i vårdarbetet 

En människa har en hög känsla av sammanhang när den upplever tilltro till att de inre och 

yttre faktorer som påverkar en under livet är begripliga, strukturerade och förutsägbara, att 

människan innehar resurser för att möta kraven som dessa faktorer medför och att de kraven 

är värda att kämpa för (Antonovsky, 2005, s. 46). Sjuksköterskan kan hjälpa patienter att 

uppleva känsla av sammanhang genom att vara synlig och tillgänglig samt engagera 

patienten i vården för att öka deras förståelse och delaktighet. Vidare kan det vara viktigt att 

inkludera patienternas familj, då de ofta är en betydelsefull faktor och som därmed bidrar till 

ökat socialt stöd och ett ökat välmående. Som en del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

med denna patientgrupp är det viktigt att ta sig tid att ge information och stöd, till både 

patient och anhöriga. Det kan medverka till att patienten upplever trygghet och begriplighet 

över situationen.  
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Slutsats 

Litteraturöversikten belyser vuxnas upplevelser av att leva med akut leukemi och hur 

livskvalitén påverkas. Det framkommer tydligt att akut leukemi innebär upplevelse av olika 

känslor så som livsglädje, rädsla och osäkerhet, upplevelse av stöd från familj och 

sjukvårdspersonal, ett behov av ärlig information för att känna trygghet samt upplevelse av 

besvärande symtom och en förändrad livskvalité som påverkade yngre personer till högre 

grad. Som sjuksköterska är det viktigt att se till individens behov av information och stöd, 

och att detta ska ges utifrån individens individuella behov. Genom att utveckla kunskapen 

via utbildning om hur information, stöd och omvårdnad ges på bästa sätt, kan vården kring 

och upplevelserna hos denna patientgrupp förbättras. Mer forskning önskas kring patienters 

upplevelser av att leva med akut leukemi, för att öka förståelsen och därmed kunna förbättra 

omvårdnaden ytterligare.  
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 Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(Bortfall) 

Metod, Datainsamling, Analys Studiens huvudresultat Kvalitet, 

Kommentar 

1. Berterö & Ek. 

1993, Sverige. 

Syftet var att beskriva 

vad livskvalité betyder 

för patienter med akut 

leukemi. Ett mål var att 

ge konceptet en teoretisk 

och empirisk betydelse 

som är relevant för 

omvårdnaden.  

Kvalitativ  8 deltagare 

(Ej angivet). 

Semistrukturerade intervjuer, 

Intervjuerna spelades in på band 

och transkriberades därefter. 

Grundtanken med analysen var att 

hitta och sortera ut uttalanden som 

beskriver livskvaliteten i olika 

dimensioner och sedan gruppera 

dessa uttalanden utifrån 

egenskaper. 

 

Begreppet livskvalité är individuellt för 

varje person, och är hans/hennes erfarenhet 

av värdet i livet. Begreppet fick en 

huvuddimension i alla intervjuer; positiv 

inställning till livet och under den fanns 

ytterligare två dimensioner; relationer och 

självständighet. Under dessa dimensioner 

uppkom egenskaper som säkerhet, stöd, 

respekt, information och samtal.  

 

Medel till hög 

kvalitet.  

Etiskt 

godkänd.  

2. Berterö et al., 

1997, Sverige.  

Syftet med studien var att 

förklara de olika 

profilerna i livskvalité, 

beskrivet av vuxna 

patienter med akut och 

kronisk leukemi. 

Kvalitativ  23 deltagare 

(Ej angivet). 

Narrativa intervjuer. Intervjuernas 

spelades in och transkriberades 

sedan till text. En kvalitativ 

innehållsanalys användes för att 

förklara skillnaderna mellan 

livskvalité, beskrivna och upplevda 

av patienter med akut och kroniskt 

leukemi. Genom att svara på några 

frågor angående det insamlade 

materialet, bildades ett tema till 

resultatet.  

Vuxna med akut leukemi beskrev 

livskvalité som en positiv attityd till livet 

medan vuxna med kronisk leukemi beskrev 

livskvalité som livstillfredsställelse.  

Medel till hög 

kvalitét.  

Etiskt 

godkänd. 

Bilagor 

 
Bilaga 1, Kvalitetsgranskning och relevansbedömning 
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 Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(Bortfall) 

 

Metod, Datainsamling, Analys Studiens huvudresultat Kvalitet, 

Kommentar 

3. Ghodraty-

Jabloo et al., 

2015, Kanada. 

Studiens syfte var att 

undersöka problem som 

kan uppstå hos patienter 

med akut myeloisk 

leukemi, 6 måndader 

efter diagnos och efter 

avslutad intensiv 

cytostatikabehandling. 

Syftet var också att 

utforska om dessa 

problem var olika för 

yngre eller äldre 

överlevare samt att 

undersöka råd gällande 

behandlingstiden för 

framtida patienter.  

 

Prospektiv 

kvalitativ 

design med 

ansats i 

grounded 

theory 

methodo-

logy.  

26 deltagare 

(1 bortfall). 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in 

på band och transkriberades sedan 

till text. Medlemmar i 

forskargruppen läste igen de 

transkriberade materialet flera 

gånger och jämförde de olika 

gruppernas svar. De bildade 

slutligen kategorier och 

underkategorier.  

Både yngre och äldre överlevande 

rapporterade ihållande hälsoproblem och 

funktionella begränsningar, men de äldre 

var mer nöjda med sin funktion och 

livskvalité efter behandling. 

Kommunikation, utbildning och 

hemsjukvård var viktiga faktorer för att 

hantera behandlingen. Många resor till 

sjukhus och långa väntetider rapporterades 

som icke önskvärt.  

Hög kvalitét. 

Etiskt 

godkänd. 

4. Ghodraty-

Jabloo et al., 

2016, Kanada. 

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur 

överlevande av akut 

myeloisk leukemi 

beskriver fysisk och 

psykosocial inverkan av 

leukemi och deras 

copinstrategier, 12 

månader efter diagnos.  

En 

prospektiv 

kvalitativ 

studie 

inspirerad 

av 

grounded 

theory 

methodo-

logy.  

25 deltagare 

(9 bortfall). 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer. De inspelade 

intervjuerna transkriberades till 

textform. Materialet lästes flera 

gånger för att identifiera begrepp 

och egenskaper för att sedan utföra 

kodning och utveckla kategorier 

och underkategorier. 

 

 

En markant förbättring i fysisk hälsa 

rapporterades medan det psykosociala 

välbefinnandet äventyrades av 

känslomässig stress. Känslo- och 

problemfokuserade copingstrategier 

rapporterades. Problemfokuserade 

strategier användes för att hantera 

behandlingens biverkningar. Sökande efter 

socialt stöd för trygghet var också vanligt.   

Medel till hög 

kvalitét. 

Etiskt 

godkänd. 
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 Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(Bortfall) 

 

Metod, Datainsamling, Analys Studiens huvudresultat Kvalitet, 

Kommentar 

5. Leunius et al., 

2014, 

Nederländerna.  

Syftet med studien var att 

jämföra hälsorelaterad 

livskvalité hos 

överlevande med akut 

myeolisk leukemi med 

den allmänna 

populationen. Ytterligare 

var syftet att få ökad 

insikt i effekterna av 

AML på hälsorelaterad 

livskvalité.  

Kvantitativ  

 

92 deltagare 

(11 bortfall). 

 

Två frågeformulär gällande 

hälsorelaterad livskvalité (EQ-5D, 

QLQ-C30) användes. Vid analys 

användes beskrivande statistik, 

samt t-test och chi-kvadrat test för 

att testa skillnader mellan 

grupperna.  

Deltagarna med AML rapporterade 

signifikant sämre funktion, mer smärta, 

andnöd samt aptitlöshet vilket gav dem 

lägre poäng än den allmänna befolkningen. 

Nedsatt hälsorelaterad livskvalité sågs hos 

AML överlevande utan arbete, de som 

genomgått allogen stamcellstransplantation 

och de som saknar socialt stöd.  

Medel till hög 

kvalitét. 

Etiskt 

godkänd.  

6. Meenaghan & 

Dowling. 2010, 

Irland.  

Syftet var att undersöka 

upplevelser hos äldre 

patienter med akut 

leukemi som genomgår 

behandling.  

Kvalitativ 

studie med 

tolkande 

fenomeno-

logisk 

ansats.  

7 deltagare 

(Ej angivet). 

Medvetet urval. Semistrukturerade 

intervjuer. Det transkriberade 

materialet lästes i flera omgångar 

för att identifiera fraser eller 

uttalanden som särskilt beskrev 

upplevelser.  

Alla deltagare upplevde både chock och 

rädsla vid diagnos. Trots stigande ålder 

uttalade deltagarna hopp om att behandling 

ska ge en god livskvalité och i vissa fall 

även kunna bota sjukdomen. Med bra stöd 

från familj, vänner och vårdpersonal 

beskriver deltagarna att de lärt sig att 

hantera diagnos och behandling. 

Medel kvalitét. 

Etisk godkänd.  

7. Mohamedali et 

al., 2012, 

Kanada. 

Syftet med studien var att 

undersöka de kortsiktiga 

effekterna av intensiv 

cytostatikabehandling på 

livskvalité, trötthet och 

fysisk funktion hos 

patienter med akut 

myeloisk leukemi, samt 

att jämföra dessa effekter 

mellan äldre (60år+) och 

yngre (18-59år) patienter.  

Prospektiv 

longitudin-

ell kohort-

studie 

103 deltagare 

(25 bortfall). 

Beskrivande statistik. Tre 

självadministerade frågeformulär 

(livskvalitéskala för cancerpatienter, 

EORTC QLQ-C30, innehållande 30 

frågor) och (trötthetsskala, FACT-

Fatigue, 13 frågor) och Global 

fatigue scale poängsätter trötthet på 

en skala från 0-10. Fysisk funktion 

bedömdes med ”grip streangth”, 

”chair stands” och ”2-min walk 

test”.  

Livskvalitén var relativt stabil under 

studiens gång och liknande för de olika 

åldersgrupperna. Fysisk funktion i 

allmänhet förbättrades med tid och 

förbättringen var större hos de yngre 

patienterna. Den sociala funktionen skiljde 

sig mellan de olika grupperna.  

Medel kvalitét. 

Informerat 

samtycke.  
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 Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(Bortfall) 

 

Metod, Datainsamling, Analys Studiens huvudresultat Kvalitet, 

Kommentar 

8. Persson et al., 

1995, Sverige. 

Syftet med denna studie 

var att utforska patienters 

erfarenheter av både 

fysiska och psykosociala 

problem under den aktiva 

fasen av sjukdomen och 

behandlingen relaterat till 

akut leukemi och malignt 

lymfom. 

Kvalitativ 5 deltagare 

(Ej angivet). 

Inspelade intervjuer med öppna 

frågor, baserad på en intervjuguide. 

Materialet transkriberades och 

analyserades från ett hermeneutisk 

fenomenologiskt perspektiv. 

Instrument som användes var QLQ-

C30, LGC och SOC. Resultatet är 

uppstaplat i kategorier. 

Deltagarna rapporterade en känsla av hot 

om sitt liv, förlust av kontroll och osäkerhet 

till följd av sjukdomen och dess behandling. 

De hade också problem med trötthet, diarré, 

illamående aptitlöshet. För att hantera dessa 

problem fokuserade deltagarna istället på 

att få kontroll över situationen, öka deras 

kunskap om sjukdomen och förlita sig på 

stöd från familjen.  

 

Medel till hög 

kvalitét.  

Etiskt 

godkänd. 

9. Persson & 

Rahm 

Hallberg. 2004, 

Sverige. 

Syftet med studien var att 

belysa innebörden av 

levda erfarenheter av att 

insjukna i akut leukemi 

eller malignt lymfom, 

tiden under behandling 

och livet som följer.  

 

Kvalitativ  18 deltagare 

(Ej angivet). 

Narrativa intervjuer med öppna 

frågor.  Analys inspirerad av ett 

hermeneutisk fenomenologiskt 

perspektiv utfördes. Sedan utfördes 

en strukturanalys och kategorier 

skapades. 

Deltagare i två av grupperna visade att 

deras livskvalité förbättrats och att 

erfarenheterna fått dem att växa som 

person. Den tredje gruppen visade att deras 

livskvalité försämrats, de fann ingen 

mening i deras erfarenheter.  

Medel kvalitét. 

Etiskt 

godkänd. 

10. Rodin et al., 

2013, Kanada. 

Syftet med studien var att 

fastställa förekomsten och 

orsaken till 

posttraumatiskt stress 

symtom hos patienter 

med akut leukemi. 

Kvantitativ 288 deltagare  

(83 bortfall). 

Deltagarna svarade på Stanford 

Acute Stress Reaction 

Questionnaire, Memorial Symptom 

Assessment Scale, CARES Medical 

Interaction Subscale samt andra 

psykosociala mått. En multivariat 

regressionsanalys användes för att 

komma fram till orsaker till 

posttraumatiskt stress symtom. 

Posttraumatiskt stress symtom var 

förknippat med flera fysiska symtom, 

ångest och svårigheter att kommunicera 

med vårdgivare samt sämre välbefinnande.  

Medel till hög 

kvalitét. 

Etiskt 

godkänd. 
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 Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(Bortfall) 

 

Metod, Datainsamling, Analys Studiens huvudresultat Kvalitet, 

Kommentar 

11. Schumacher et 

al., 1998, 

Tyskland. 

Syftet var utformat för att 

utvärdera livskvalitén hos 

patienter med akut 

myeloisk leukemi, 

behandlande enligt 

protokollet av German 

AML-Cooperative Group. 

Longitudi-

nell, mixad 

metod 

61 deltagare, 

(33 bortfall). 

EORTC QLQ-C30 frågeformulär 

användes för att analysera 

livskvalité under pågående 

behandling för att utvärdera 

definierande specifika parametrar 

vid 12 olika tidpunkter samt 

semistrukturerade intervjuer med 6 

månaders mellanrum. Intervjuerna 

transkriberades och kategoriserades 

och en innehållsanalys utfördes. 

Multivariat analys. 

 

Det framkom i resultatet att fysisk, 

yrkesroll, känslomässig och social funktion 

förbättrades avsevärt under behandlings 

gång. I slutet av behandlingen upplever 

patienterna mindre trötthet, illamående, 

kräkning, aptitlöshet och sömnstörningar. 

 

Medel kvalitét. 

Etiskt 

godkänd. 

12. Xuereb & 

Dunlop. 2003, 

Australien. 

Syftet var ge en 

systematisk och noggrann 

studie av levda 

erfarenheter hos patienter 

med leukemi och 

lymfom, genom att 

analysera varje persons 

beskrivning av deras 

diagnos, behandling och 

överlevnad.   

Fenomeno-

logisk 

kvalitativ 

studie.   

10 deltagare 

(Ej angivet). 

Bekvämlighetsurval av deltagarna. 

Individuella inspelade intervjuer 

med öppna frågor. Materialet 

transkriberades till text. De olika 

berättelserna delades in efter teman, 

sammanfattades och kodades 

manuellt. Kodningsmetoden var 

bearbetad utifrån grounded theory. 

Vidare gjordes analys av 

återkommande data vilket 

identifierade kategorier.  

Deltagarna beskriver sina tankar, känslor 

och åtgärder som de upplevt under 

perioden från diagnos och behandling till 

överlevnad. Deltagarna använde både deras 

nuvarande livsvärderingar och erfarenheter 

av att hantera motgångar i deras 

konfrontation av en livshotande sjukdom. 

Medel kvalitét. 

Informerat 

samtycke.  
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 Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(Bortfall) 

 

Metod, Datainsamling, Analys Studiens huvudresultat Kvalitet, 

Kommentar 

13. Zimmermann 

et al., 2013, 

Kanada. 

Syftet med studien var att 

undersöka symtom och 

frekvens av skickade 

remisser till specialiserad 

palliativ vård och 

psykosocial 

cancervårdstjänster hos 

patienter med akut 

leukemi.  

Kvantitativ 358 deltagare 

(109 bortfall). 

Frågeformulär som använts var 

bland annat: Karnofsky 

Performance Status Index (KPS), 

The Memorial Symptom 

Assessment Scale (MSAS) 

Analys: Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) och 

T-test.  

 Deltagarna rapporterade en median på 9 

fysiska och 2 psykologiska symtom och 

deltagare med väldig brist på energi, med 

sömnsvårigheter och smärta, var mer 

benägna att rapportera oro eller sorg. Inga 

patienter med måttligt svår smärta 

remitterades till specialiserad 

symtomkontroll och endast 13 % av de med 

svår oro eller sorg remitterades till 

psykiatrin/psykolog inom en månad efter 

bedömning.  

 

Medel kvalitét. 

Etisk godkänd.  

14. Østergaard 

Jepsen et 

al.,2016, 

Danmark.  

Studiens syfte var att 

belysa hur patienter med 

akut leukemi upplever de 

olika villkoren i 

slutenvård och 

öppenvård och hur de 

reflekterar över dessa 

övergångar för att skapa 

mening i och hålla upp 

vardagen. 

Kvalitativ  26 deltagare 

(11 bortfall). 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer, induktiv innehållsanalys 

innehållande fyra steg. 

Öppenvårdskliniker ger patienterna 

möjlighet att planera och upprätthålla 

vardagen, vilket var betydelsefullt för 

patienterna. Integriteten bevaras genom att 

få tillbringa tid hemma och patienterna 

accepterade ansvarsfördelningen som 

tillkommer med det. För det sociala livet 

var det uppskattat att tillbringa tid 

tillsammans med andra patienter och deras 

anhöriga.  

Medel kvalitét.  

Etiskt 

godkänd. 


