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Abstrakt 

Bakgrund: Stamcellstransplantation användes som behandling vid blodsjukdomar. Det finns 

tre olika metoder av stamcellstransplantationer, autolog, syngen och allogen. Vid allogen 

stamcellstransplantation får patienterna transplantation av stamceller från andra personer. 

För att genomföra den typen av stamcellstransplantation går patienterna igenom tre 

processer. Det innebär konditionering, inhämtning av stamceller och infusion av 

stamcellerna. Syfte: Var att beskriva patienters upplevelser efter allogen 

stamcellstransplantation. Metod: En litteraturöversikt med 15 kvalitativa artiklar och tre 

mixade artiklar med både kvantitativa och kvalitativa resultat. Alla artiklarna är 

vetenskapliga originalartiklar. Databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo användes för att 

söka artiklarna. Artiklarna analyserades med Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod. 

Resultat: Analysen av artiklarna i resultatet gav två kategorier och sju underkategorier. 

Kategorierna blev ”Upplevelser av lidande” och ”upplevelser av stöd”. Diskussion: 

Upplevelser av lidande efter allogen stamcellstransplantation var relaterat till de 

biverkningar och komplikationer patienterna fick. Vardagen präglades av att inte kunna 

göra som de brukade och det tyngde dem. Rädsla för motgångar hängde över patienterna 

och stödet från sjuksköterskan och anhöriga var viktigt för dem.  Slutsats: Det var tydligt 

vilka påfrestningar allogen stamcellstransplantation hade på patienterna. Återhämtningen 

till ett normalt liv tog lång tid. Patienterna lever i en utsatt position där den är beroende av 

sjuksköterskan och närståendes stöd. Mer forskning och samlad kunskap om upplevelserna 

efter en allogen stamcellstransplantation är av betydelse för en god omvårdnad och 

bemötande.  

Nyckelord: Hopp, lidande, oro, rädsla, stöd, transplantation.  
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Introduktion  

Behandlingen allogen stamcellstransplantation är ett avancerat ingrepp i människans 

biologi. De som behandlas har förutsättningar att tillfriskna från sitt nuvarande 

sjukdomstillstånd. Att genomgå en allogen stamcellstransplantation kan vara skillnaden 

mellan liv och död för patienter. Bli helt frisk tar tid och en del blir aldrig friska. 

 

Bakgrund 

Epidimiologi 
 

Den första svenska stamcellstransplantationen gjordes 1975. Det går att ge stamceller till 

sjuka människor via Tobiasregistret som har 129 000 givare. Globalt finns 25 miljoner givare 

av stamceller i liknande register (Ljungman, 2019). 

 

Stamcellstransplantation 
 

Tidigare benämning på stamcellstransplantation (SCT) var benmärgstransplantation (Brown, 

2010). I benmärgen finns det omogna stamceller. Stamcellerna delar sig och mognar för att 

bilda blodkroppar. I blodet finns det tre olika blodkroppar, vita blodkroppar, röda 

blodkroppar och blodplättar. De vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret, de röda 

blodkropparna har som uppgift att transportera syre och blodplättarna stoppar blödningar. 

Stamcellerna bildar blodceller livet ut för en människa. Produktionen är livsviktig 

(Aldskogius & Rydqvist, 2018, s. 295). SCT används som behandling vid 

benmärgssjukdomar som leukemi och myelom. Det används även som behandling vid 

blodsjukdomar som lymfkörtelcancer, Hodgkins lymfon, non-Hodgkins lymfom och 

immunbristsjukdomar (Brown, 2010; Copelan, 2006; Gratwhol & Baldomero, 2009; Ljungman 

et al., 2010; Kasberg, Brister & Barnard, 2011). SCT är en transplantation av stamceller som 

delar sig och bildar friska röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar (Kasberg et 

al., 2011).  
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Stamcellstransplantationsmetoder 
 

Det finns tre olika SCT metoder, allogen, autolog och syngen. Autolog SCT innebär att 

patienterna får tillbaka sina egna stamceller som varit nedfrysta efter att de blivit skördade. 

Vid en syngen SCT skördas stamceller från den friska till den sjuka enäggstvillingen. De har 

identiskt humant leukocytantigen (HLA) som är en sorts protein (Brown, 2010; Gratwhol & 

Baldomero, 2009; Kasberg et al., 2011; Ljungman et al., 2010). 

 

Allogen stamcellstransplantation 
 

Allogen SCT är den tredje metoden. En allogen SCT innebär att patienten får stamceller från 

en donator. Vid en allogen SCT är det viktigt att donatorn och patienten har liknande 

uppsättning av HLA för att minska risken för kommande komplikationer. Innan allogen SCT 

tas blodprover på donatorn och patienten för att undersöka vävnadstypen (Brown, 2010; 

Kasberg et al., 2011; Wiener et al., 2007). Allogen SCT behandlingen är uppdelad i tre steg. I 

stegen ingår konditionering, skörd av stamceller och efterbehandling. Vid konditioneringen 

får patienten cytostatikabehandling ungefär en vecka innan transplantationen av stamceller 

äger rum. Cytostatikabehandlingen är nödvändig för att de nya friska stamcellerna som 

transplanteras inte ska stötas bort av kroppen. Patienten får då höga doser cytostatika i syfte 

att slå ut benmärgen som innehåller sjuka celler. Immunförsvaret förstörs i samband med att 

benmärgen slås ut. Patientens tidigare immunförsvar var resistent mot en del sjukdomar. 

Eftersom cytostatikabehandlingen förstör immunförsvaret innebär det att patienten inte 

längre är immun mot de sjukdomarna (Brown, 2010; Bevans, Mitchell & Marden, 2008; 

Kasberg et al., 2011). Det nedsatta immunförsvaret gör att patienten måste isoleras i ett 

särskilt rum fyra till sex veckor för att minska riskerna för infektioner (Brown, 2010). 

 

Skörd av stamceller sker direkt från donatorns höftkam eller från blodet (Brown, 2010; 

Kasberg et al., 2011). Genom punktion i höftkammen hämtas ungefärligt 1,5 liter benmärg 

(Brown, 2010). Vanligen görs skörden av stamceller samma dag som transplantation av 

stamcellerna till mottagande patient. Transplantationen av de skördade stamcellerna 

infunderas sedan intravenöst med en central venkateter. Infusionen av de skördade 

stamcellerna går in på 30 till 60 minuter till patienterna (Brown, 2010). Femton till 25 dagar 
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efter transplantationen börjar de transplanterade stamcellerna dela sig och mognar till nya 

blodkroppar (Brown, 2010; Kasberg et al., 2011). 

 

Det nedsatta immunförsvaret gör att patienterna måste isoleras för att minska riskerna för 

infektioner. Efterbehandlingen består av täta kontroller och behandling med 

immunosuppressiva läkemedel (Brown, 2010; Kasberg et al., 2011). De immunosuppressiva 

läkemedlen hämmar och minskar immunförsvarets aktivitet så att de nya stamcellerna inte 

attackeras av immunförsvaret (Ringdén, 2007). Vid allogen SCT kan komplikationer och 

biverkningar uppstå under eller efter transplantationen (Brown, 2010; Kasberg et al., 2011).  

 

Komplikationer  
 

En vanlig komplikation efter konditioneringen med cytostatika vid allogen SCT är 

neutropeni som innebär lågt antal neutrofila granulocyter i blodet (Brown, 2010; Kasberg et 

al., 2011). Neutrofila granulocyter är en sort av vita blodkroppar. De är viktiga för 

immunförsvaret. Utan neutrofila granulocyter är patienterna lätt mottagliga för bakterie-

, svamp-, parasit-, och virusinfektioner (Brown, 2010; Kasberg et al., 2011; Ringdén, 2007 

Sahin, Toprak, A. Atilla, E. Atilla & Demirer, 2016).  

 

Patienterna tar emot stamceller från donatorn som bland annat innehåller vita blodkroppar. 

Om HLA-matchningen inte är tillräckligt överensstämmande kan de nya vita blodkropparna 

som transplanteras in börja attackera patienternas vävnader och organ. Denna komplikation 

heter graft versus host disease (GVHD) och på svenska transplantat mot värdsjukdom. 

Komplikationen kommer efter allogen SCT och är en autoimmun sjukdom som påverkar 

många organ och system i kroppen. GVHD orsakar mukosit där munnen, svalget och 

halsens slemhinnor blir inflammerade. Mag-tarmkanalen, levern, huden och lungorna kan 

också attackeras vid GVHD och det kan leda till en för tidig död. GVHD kan även ha en 

positiv effekt för patienterna. Förutom att GVHD attackerar patienternas vävnader och 

organ kan GVHD även attackera överlevande sjuka celler (Bevans et al., 2008; Ferrara, 

Levine, Reddy, Holler, 2009). 
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Biverkningar 
 

Vid cytostatikabehandlingen under konditioneringsfasen kan patienten få biverkningar. Vid 

cytostatikabehandling påverkas benmärgen och mag-tarmslemhinnan. Behandlingen kan ge 

svampinfektioner i munnen och huden. Detta kan resultera i symtom som illamående, 

kräkningar, diarré, trötthet och smakförändringar (Copelan, 2006; Kasberg et al., 2011). 

Cytostatikabehandlingen har också toxiska effekter på flera organ som hjärnan, levern och 

njurarna. När behandlingen är avslutad försvinner biverkningarna oftast (Kasberg et al., 

2011). De immunosuppressiva läkemedlen kan ge biverkningar som ökar svamp- och 

herpesvirusinfektioner och även ge skador på slemhinnorna (Sahin et al., 2016) 

Teoretisk anknytning 
 

Katie Eriksson beskriver begreppet lidande i sin omvårdnadsteori. Lidande beskrivs som en 

naturlig del av människans liv. Begreppet lidande förklaras utifrån fyra dimensioner. Första 

dimensionen är att lidandet är något som är negativt eller ont, något som besvärar 

människan. I den andra dimensionen förklaras lidande som någonting en människa behöver 

leva med, att människan blir utsatt för något. I tredje dimensionen förklaras lidande som en 

kamp. I fjärde dimensionen förklaras lidande som någonting meningsbärande och 

försonande (Eriksson, 1994, s. 18).  I omvårdnadsteorin beskriver Eriksson tre former av 

lidande inom sjukvården, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande 

är det lidandet som uppstår vid sjukdom och behandling. Vårdlidande är lidandet som 

uppstår i relation till en viss vårdsituation. Två exempel på vårdlidande är att patientens 

värdighet kränks och att deras vårdbehov inte tillgodoses. Att inte tillgodose patientens 

vårdbehov innebär en kränkning av dens värdighet. Det tredje lidandet är livslidande som är 

det lidande patienten upplever i relation till sitt eget liv och sin sjukdom. Att vara patient 

förändrar en människas liv drastiskt och leder till att människan står framför ett lidande som 

omfattar hela livssituationen. Livslidande innebär också ett hot mot en människas totala 

existens och förlusten av att utföra vardagliga sysslor (Eriksson, 1994, s. 77–89). 

 

Sjuksköterskans roll 
 

Sjuksköterskan leder och har ansvaret för omvårdnaden för patienten. I omvårdnaden ska 

sjuksköterskan ta hänsyn till patientens grundläggande behov. Det är viktigt att 
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sjuksköterskan har kompetens i att utföra omvårdnad med skicklighet och skapa en god 

relation med patienten och närstående. Vid omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskan 

har ett etiskt förhållhållningssätt. Mänskliga rättigheter och patientens självbestämmande, 

integritet samt värdighet ska respekteras av sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

 

Efter genomförd allogen SCT är patienterna infektionskänsliga på grund av nedsatt 

immunförsvar efter cytostatikabehandling i konditioneringsfasen. Det nedsatta 

immunförsvaret, biverkningarna av cytostatikan och de immunsuppressiva läkemedlen samt 

risken för GVHD gör att patienterna har ett stort omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan bör 

besitta kunskaper om grundsjukdomarna som behandlas med allogen SCT. Sjuksköterskan 

ska även känna till de vanligaste reaktionerna som patienterna får innan och efter allogen 

SCT. Att förhindra infektioner innebär för sjuksköterskan att vara uppmärksam på 

infektionstecken. Sjuksköterskan överlägger med läkare om vilken behandling som bör 

sättas in vid infektioner. Sjuksköterskans förebyggande arbete mot infektioner hos 

patienterna efter allogen SCT-behandling är beständig under hela behandlingen. Exempel på 

detta är att uppmärksamma sjuka närstående som kan smitta patienterna. Undervisa 

patienterna i god hand/kroppshygien. De basala hygienrutinerna ska följas av vårdpersonal 

vid kontakt med patienterna och det är sjuksköterskans ansvar (Brown, 2010).  

 

Sjuksköterskans ansvar är att följa upp hygienrutinerna och poängtera vikten av känslighet 

eftersom patienterna har nedsatt immunförsvar. Patient- och närstående undervisning 

genomförs av sjuksköterskan för att uppmärksamma infektionstecken i tid. Patienterna och 

deras närstående får kunskap i egenvård och vikten av att höra av sig till sjuksköterskan eller 

läkaren om patienterna får infektionstecken (Brown, 2010; Grant, Cooke, Bhatia & Forman, 

2005). I omvårdnad efter allogen SCT ingår smärtlindring, vätska/näringsintag, lindra 

illamående och munvårdhygien. Illamående lindras genom läkemedel, kall kolsyrad dryck 

och kall mat. Lukt kan göra patienterna illamående, därav kall mat som inte luktar lika 

mycket. Utvädring av matsal och andra rum kan minska illamåendet (Brown, 2010) 

 

Cytostatikabehandling ger patienterna extrem trötthet som kallas fatigue. Om patienten i 



   

       6 

 

vila blir störd av smärta och illamående blir fatigue ännu värre. Sjuksköterskan har 

patientundervisning om värdet av balans mellan aktivitet och vila/sömn vid tillståndet 

fatigue (de Niijs, Ros & Grijpdonck, 2008). Isoleringen vid allogen SCT kan medföra 

psykologiska besvär. Därför är psykosocialt stöd efter allogen SCT viktigt. Professionellt stöd 

kan behövas i form av samtal, undervisning och information. Det är således viktigt att 

sjuksköterskan besitter kunskaper om hur hela allogen-SCT-processen påverkar patienten 

(Brown, 2010; Davies & Rees, 2000).  

Problemformulering 

Allogen stamcellstransplantation är en krävande behandling och påfrestningarna på 

patienten är stora. Behandlingen är avancerad och svåra komplikationer och biverkningar 

kan följa i spåren. Allogen SCT är inte enkelt eftersom det är en komplex behandlingsform 

med många utgångar. Komplikationerna och biverkningarna av läkemedel och cytostatika är 

ett stort problem för patienterna. Behandlingen ger hopp om bot mot tillfrisknande men 

risken finns att grundsjukdomen kommer tillbaka. Hur patienternas vardag påverkas är av 

vikt att veta efter behandlingen av allogen SCT. Med kunskap om upplevelserna av denna 

patientgrupp kan sjuksköterskor som vårdar patienter utföra en medkännande och säker 

omvårdnad. En grund till gott bemötande och omvårdnad är att omvärlden runt patienterna 

har kunskap om hur de upplever allogen SCT. Kunskap både till patienter och av patienter 

är nyckel till framgång i bemötandet och omvårdnaden av denna patientgrupp. Det finns en 

begränsad kunskap om den påverkan allogen SCT har på patienterna. Antalet patienter som 

genomgår allogen SCT ökar. Därför behövs kunskap om de patienter som genomgår allogen 

SCT. Det finns kunskap men det behöver fyllas på mer och sammanställas.  

Syfte 

Att beskriva patienters upplevelser efter allogen stamcellstransplantation. 

Metod 

Design 
Designen för arbetet är en litteraturöversikt. Enligt Polit och Beck (2016, s.733) karaktäriseras 

litteraturöversikten av att författarna utifrån ett systematiskt och strukturerat sätt kritiskt 
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sammanställer den forskning som finns över ett visst område. Friberg (2017, s.142 - 143) 

beskriver att litteraturöversikten har sin utgångspunkt i sökning och analys av studier som 

är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Det ska finnas ett syfte och frågeställningar som är 

noggrant formulerade. Därefter diskuteras tillvägagångssättet och resultatet kritiskt.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
I litteraturöversikten är de vetenskapliga originalartiklarna gjorda mellan år 2009 - 2019, för 

att kunna hitta aktuell forskning om ämnet. Artiklarna är av kvalitativ design, tre mixade 

artiklar förekommer. I de mixade artiklarna inkluderades kvalitativa resultatet och 

kvantitativa resultat exkluderades i litteraturöversikten. Språket i artiklarna är på engelska. 

Artiklarna som inkluderades i resultatet är utifrån patienternas perspektiv. I resultatet 

förekommer endast vetenskapliga originalartiklar. Deltagarna i artiklarna är över 18 år. I 

artiklarna exkluderades upplevelser innan behandlingen allogen SCT och upplevelser efter 

inkluderades i litteraturöversikten. De inkluderade artiklarna är etiskt godkända. Det 

inkluderades 18 vetenskapliga kvalitativa originalartiklar i litteraturöversikten. 

 

Litteratursökning 

Sökmotorerna Cinahl, PubMed och PsycInfo användes för att göra litteratursökningen.  

Cinahl är en omvårdnad och hälsodatabas. PubMed är en internationell medicinsk, 

hälsovetenskap och omvårdnadsdatabas. PsycInfo är en databas inom psykologi. För att göra 

sökningarna användes Headings i Cinahl, MeSH-termer i PubMed och thesaurus i 

PsycINFO. I sökningarna användes boolesk sökteknik med booleska termer som AND och 

OR, den sökstrategin är till en fördel för att bestämma hur sökorden ska kombineras med 

varandra. AND är en vanlig boolesk term som till fördel används då två sökord ska kopplas 

ihop. OR används vid sökning av ord med flera synonymer (Östlund, 2017, s. 72–73). 

Sökorden som användes i PubMed var transplantation homologous, stem celltransplantation, 

Adaptation Psychological, hematopoietic stem celltransplantation, attitude to health, hematopoietic 

stem celltransplantation/psychology. Sökorden som användes i Cinahl var patient attitudes, life 

experience, hematopoietic stem celltransplantation. Sökorden som användes i PsycInfo var life 

experience, stem cells, bone marrow. Det gjordes även tre manuella sökningar som resulterade 

tre vetenskapliga originalartiklar. Se tabell 1, översikt av sökningar. 
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Översikt av sökningar, tabell 1. 
 
Tabell 1 

Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

 

Sökord Avgr. Antal 

relevanta 

träffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Antal 

valda 

 

Artikel 

          

Cinahl 

20190905 

 

Patient Attitudes OR Life 

Experiences AND 

Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation 

Peer 

reviewed 

Engelska 

2009-2019 

45 45 10 6 6 6 Astrita et al. 

(2016); 

Bergkvist et al. 

(2018); Brassil 

et al. (2015); 

Coolbrandt 

och 

Grypdonck. 

(2010); Dunn et 

al. (2016); 

Lindman et al. 

(2018) 

PubMed 

20190905 

 

 

Stem Cell Transplantation OR 

Transplantation, Homologous 

AND Adaptation, 

Psychological 

 

Engelska 

2009-2019 

95 95 10 4 4 4 Farsi et al. 

(2010) ; 

Polomeni et al. 

(2016) Russel 

et al. (2011); 

Williams 

(2012) 

PubMed 

20190905 

Transplantation, Homologous 

OR Stem Cell Transplantation 

AND Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation AND Attitude 

to Health 

Engelska 

2009-2019 

 

128 128 10 5 5 2 Bergkvist et al. 

(2013); 

Johansson et 

al. (2011) 

PubMed 

20190905 

Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation/psychology 

AND Transplantation, 

Homologous 

Engelska 

2009-2019 

40 40 10 1 1 1 Jim et al. (2014) 

PsycInfo 

20190901 

Life Experiences AND Stem 

cells 

Peer 

reviewed 

Engelska 

2009-2019 

6 6 1 1 1 1 Biagioli et al. 

(2016) 

PsycInfo 

20190929 

Stem Cells AND Bone Marrow Peer 

reviewed 

Engelska 

2009-2019 

143 143 2 2 1 1 Niederbacher 

et al. (2012) 

Manuell 

sökning 

Cinahl. 

20191010 

 

 Peer 

reviewed 

Engelska 

2009-2019 

3 3 3 3 3 3 Forsyth et al. 

(2011); 

Nørskov et al. 

(2015); van der 

Lans et al. 

(2019) 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: artiklarna kvalitetsgranskades. Urval 5, valda artiklar  

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 
I första steget av relevansbedömningen läses artikelns titel. Andra steget läses abstraktet om 

titeln tycks vara relevant utifrån syftet. Tredje steget läses hela artikeln om abstraktet är av 

relevans för syftet. De artiklar som genomgår de tre stegen i relevansbedömningen 

kvalitetsgranskas enligt SBU:s granskningsmall (2014). Endast artiklar med hög kvalitet 

enligt granskningsmallen inkluderades i arbetet. Det besvarades frågor i granskningsmallen, 

om syftet var väldefinierad, om urvalet var relevant, datainsamlingen tydligt beskriven, 

analysen relevant och resultatet begripligt att förstå för att visa några exempel på frågor. För 
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att veta om artiklarna är vetenskapligt granskade söktes de i Ulrich webb.  

Översikt av inkluderade artiklar, se bilaga 1. 

 

Analys 
Analysen av artiklarna genomförs i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys. Analysmetoden karaktäriseras av bearbetning i olika steg på ett 

systematiskt sätt. Fokus på likheter och skillnader resulterar i kategorier och subkategorier. 

Inledningsvis läses studierna för att få en känsla av helheten. Därefter extraheras texterna i 

artiklarna där syftet för litteraturöversikten besvaras och sammanförs till en gemensam text 

som utgör analysenheten. Nästa steg var att identifiera och dela upp texten i 

meningsenheter. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att meningsenheter består av 

ord, meningar eller stycken bestående av innehåll som är relaterade till varandra genom 

deras innehåll och sammanhang. Meningsenheterna kondenserades och märktes med koder. 

Koderna jämfördes baserat på skillnader och likheter, koder med liknande innehåll 

sorterades och bildade huvudkategorier med underkategorier. Att forma kategorier är enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kärnan i kvalitativ innehållsanalys. Kategorin är en grupp 

av innehåll som delar en gemensamhet. Utifrån koderna valdes lämpliga kategorier och 

underkategorier som därefter skrevs ihop. Det är av vikt att läsaren kan följa en tydlig röd 

tråd i arbetet. Således presenterades de kategorier och underkategorier som berörde 

resultatet i en figur för att upprätthålla den röda tråden. Figuren formades även för att ge 

läsaren en möjlighet att förstå vilka områden som kommer att beröras under varje kategori. 

Se figur 1, översikt över kategorier och underkategorier. 

 

Etiska överväganden 
Författarnas förkunskaper ska inte påverka resultat eller inställningen i arbetet. 

Granskningen, sökningen och analysen sker opartiskt. Översättningen från engelska till 

svenska görs så noggrant som möjligt för att inte förvränga resultatet.   

 

Resultat 

Analysen av artiklarna i resultatet gav två kategorier och sju underkategorier. Första 

kategori var “Upplevelse av lidande” med underkategorierna “kroppsligt lidande” “Oro, 
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rädsla och osäkerhet” “Motgångar och begränsningar” och “Förhållanden, närhet och sex”. 

Andra kategorin var “Upplevelser av stöd” med underkategorierna “Stöd från 

sjuksköterskan” “Upplevelser av stöd från närstående” och “Hantering och 

förhållningssätt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1, översikt över kategorier och underkategorier. 
 

 

Upplevelse av lidande 
 

Kroppsligt lidande 

Efter en genomförd allogen SCT fick de flesta patienter biverkningar och komplikationer. 

Illamående, kräkningar, diarre, svampinfektioner i munnen och aptitlöshet bland annat. De 

biverkningarna uppstod till stor del på grund av cytostatikabehandlingen i 

konditioneringsfasen som påverkade att immunförsvaret blev nedsatt. De transplanterade 

stamcellerna behöver några veckor innan de mognar och utvecklar en fungerande benmärg. 

Biverkningarna gav upphov till känslor av svaghet (Brauer et al., 2018; Lindman, Petersen, 

Olesen & Handberg, 2019; Polomein, Lapusan, Bompoint, Rubio & Mohty, 2016; Williams, 

2012). Biverkningarna i munnen orsakade ätsvårigheter där patienterna fick dålig aptit 

(Bergkvist, Fossum, Johansson, Mattson & Larsen, 2018; Johansson, Larsen, Schempp, 

Jonsson & Winterling, 2011; van der Lans, Witkamp, Oldenmenger & Broers, 2019; Williams, 

2012) och negativ påverkan på sömnen (Bergkvist et al., 2018; Biaogioli, Piredda, Mauroni, 

Alvaro & De Marinis, 2016; Lindman et al., 2018; Polomein et al., 2016; Williams, 2012). 
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Patienterna upplevde känslor av både hjälplöshet och hopplöshet när biverkningarna 

påverkade deras vardag (Bergkvist et al., 2018; Williams, 2012). Fatigue var en dominerande 

biverkan som ledde till att patienterna och närstående påverkades negativt. Det gjorde att 

patienterna fick förändra och anpassa sina liv, vanor och prioriteringar (Bergkvist et al., 2018; 

Jim et al., 2014; Lindman et al., 2018; Nørskov, Schmidt & Jarden, 2015; Polomein et al., 2016; 

van der Lans et al., 2019).  Patienterna beskrev viljan av att ha energi och motivation för att 

kunna börja göra vardagliga saker. Att avsluta vardagliga saker blev nästintill omöjligt på 

grund av brist på energi för patienterna. Bristen på energi gjorde att patienterna upplevde 

maktlöshet, var medvetna om vad som måste göras men saknade energin för det (Johansson 

et al., 2011; Lindman et al., 2018; Nørskov et al., 2015; van der Lans et al., 2019). I studien av 

Johansson et al. (2011) beskrev patienterna att de ville kunna hantera stress, osäkerhet och 

oro i sjukdom och behandling men det blev svårt på grund av energibristen. Patienterna ville 

få en bättre aptit och smakupplevelse. Förändringarna skulle försvinna så att de kunde njuta 

av maten igen. Patienterna upplevde en variation av begränsningar som hade en negativ 

påverkan på deras liv. Lindman et al. (2018) förklarar att patienterna upplevde hur de 

förlorade känslan av att bestämma över sitt eget liv efter allogen SCT. Det upplevdes 

obehagligt av patienterna. 

Patienterna upplevde att oro, rädsla och tankar över att få komplikationer och infektioner 

störde deras sömn. Biverkningarna och komplikationerna orsakade ett bakslag för 

patienternas strävan efter ett normalt liv (Lindman et al., 2018).  

Oro, rädsla och osäkerhet 

Patienterna upplevde oro, rädsla och osäkerhet över att behandlingen allogen SCT inte ska 

ge önskat resultat eller att återinsjukna i sjukdomen. Det var dominerande upplevelser från 

patienterna (Bergkvist et al., 2018; Brassil et al., 2015; Dunn, Arber & Gallagher, 2016; 

Forsyth, Scanlan, Carter, Jordens & Kerridge, 2011; Lindman et al., 2018; Russel, Harcourt, 

Henderson & Marks, 2011). Månader efter allogen SCT var tröttheten hos en del patienter 

oundviklig. Möjligheterna att utföra vardagliga sysslor blev begränsade. En del patienter 

upplevde att de behövde vila omedelbart efter att de rört på sig i hemmet eller ute. De 

beskrivna upplevelserna ovan gav patienterna upphov till rädsla, oro och osäkerhet 

(Johansson et al., 2011; Lindman et al., 2018; van der Lans et al., 2019). Patienterna beskrev 
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upplevelser av att vara i en mental kris. Sömnsvårigheter, svårt att hitta motivation, 

humörsvängningar och rädsla var kopplat till behandlingen och de olika undersökningarna 

efter allogen SCT (Johansson et al., 2011). Patienterna identifierade även den psykologiska 

påverkan av läkemedlen. Om de förväntade biverkningarna inte uppstod blev konsekvensen 

istället en ökad osäkerhet. Närvaron präglades då av oro, till följd av detta tog sjukdomen all 

energi och uppmärksamhet. Detta upplevde patienterna som hinder och resulterade i att inte 

vara mottagliga för att ta in väsentlig information från omgivningen (Lindman et al., 2018).  

 

En del patienterna förklarade att de kognitiva förändringarna orsakade rädsla. Rädslan var 

kopplad till bristande förståelse. Rädslan begränsade patienternas förståelse och förmåga att 

tänka tydligt. Patienterna upplevde en rädsla för döden och det okända samt kände oro för 

familjen. De upplevde även oro, nervositet, traumatiska samt känslomässiga upplevelser 

efter allogen SCT-behandlingen (Brassil et al., 2015). Efter behandlingen kunde en del 

patienter uppleva en stark känsla av liv- och dödsituation samt en omfattande osäkerhet. 

Detta gav upphov till en överväldigande upplevelse (Brassil et al., 2015; Dunn et al., 2016). 

Patienternas minne och koncentrationsförmåga påverkades negativt efter allogen SCT. Till 

följd av detta upplevde de svårigheter med att resonera och utföra enkla vardagsaktiviteter 

(Johansson et al., 2011; Lindman et al., 2018; van der Lans et al., 2019).  

 

Motgångar och begränsningar 

Vägen till egenvård var inte rak, utan patienterna beskrev motgångar. Av dessa motgångar 

var det bland annat återkommande infektioner, koncentrationssvårigheter, depression och 

ångest (Bergkvist et al., 2018; van der Lans et al., 2019). Patienternas fysiska begränsningar 

som trötthet påverkade starkt patienterna och närstående (Lindman et al., 2018; van der Lans 

et al., 2019). Begränsningar i mat, hygien och kontakt med husdjur upplevdes av patienterna 

vara ett stort hinder för ett normalt liv. Begränsningarna hade negativ påverkan av deras 

livssituation (Johansson et al., 2011; Niederbacher, Them, Pinna, Vittadello & Montovan, 

2012). En del patienter blev nöjda med att vilja uppleva daglig träning och komma i form. 

Och andra patienter ville börja med tung fysisk träning när begränsningarna minskades. 

Patienterna hade lovat sig själva att göra förändringar i sina liv när de återhämtat sig 
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tillräckligt efter allogen SCT. Att utföra förändringarna visade sig vara svårt efter allogen 

SCT (Williams, 2012). 

 

Förhållanden, närhet och sex 

Efter allogen SCT-behandlingen upplevde patienterna att deras förhållanden med sina 

partners förändrades. (Astarita, Caruso, Barrom & Rissmiller, 2016; Johansson et al., 2011 

Norskov et al., 2015; Poloméni et al., 2016). En del patienter upplevde sig inte attraktiva 

längre efter allogen SCT-behandlingen (Astarita et al., 2016; Johansson et al.,2011). De 

upplevde en annan känsla vid sex efter allogen SCT. Vid upplevd smärta avböjde en del 

patienter sexuell aktivitet. De upplevde stress över att partnern inte blev sexuellt 

tillfredsställd. En del patienterna berättar att förhållandena led till följd av sexuella problem. 

De upplevde tillfredsställelse över de anpassningar som de gjort i sina förhållanden efter 

allogen SCT, men var rädda att deras partner inte skulle stödja deras svårigheter över tid. 

Vissa av patienterna upplevde avsaknaden av lust som en del av allogen SCT-behandlingen 

och för andra upplevdes förlust eller sorg (Astarita et al., 2016; Poloméni et al., 2016). 

Patienterna upplevde oro och ovisshet för att menstruationen var oregelbunden eller 

utebliven (Astarita et al., 2016). Patienterna beskrev att de upplevde mindre intimitet, 

kroppskontakt och ett dåligt sexliv på grund av rädsla för infektioner, känslor av obehag vid 

beröring (Johansson et al., 2011). Patienterna beskriver ett stort behov av fortsatt utbildning 

om sexuell förändring och sexuell hälsa efter allogen SCT (Astarita et al., 2016). 

 

Upplevelser av stöd  
Stöd från sjuksköterskan  

Stöd från sjuksköterskan upplevdes betydelsefullt av patienterna under behandlingen. 

Patienterna upplevde sig styrkta av sjuksköterskan som ingav mod och stöd i svåra 

situationer. Patienterna upplevde tydlig information och engagemang från sjuksköterskan. 

Att ha en kontaktsjuksköterska bidrog till känslan av trygghet. Kontinuitet i hälso- och 

sjukvårdsteamet upplevdes av patienterna vara en faktor för att de skulle känna stöd och 

trygghet (Bergkvist et al., 2018; Coolbrandt & Grypdonck, 2010; Lindman et al., 2018). 

Patienterna upplevde trygghet av att ha kontakt med sjuksköterskan som besvarade 

medicinska frågor och delgav lämplig information om behandlingen (Bergkvist et al., 2018; 

Niederbacher et al., 2012). 
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Tillfällig försämring erfordrade inläggning av vissa patienter för behandling och 

observation. Patienterna upplevde trygghet och stöd hos sjuksköterskan och läkaren 

eftersom de hade lång erfarenhet och hög kompetensnivå av att vårda allogen SCT-patienter. 

Detta genererade ett stort förtroende hos patienterna för sjuksköterskan och läkaren. 

Samarbetet mellan sjuksköterskan och patienterna var betydelsefullt vid utveckling av en 

individualiserad vårdplan (Bergkvist et al., 2018; Lindman et al., 2018). Vårdrutiner, att 

kontinuerligt få tillämpad information och hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens 

upplevdes av patienterna vara en säkerhet (Bergkvist et al., 2018). Sjuksköterskans och 

läkarens kompetens upplevdes av patienterna vara en välsignelse (Coolbrandt & 

Grypdonck, 2010), som en säkerhet och som en garanti för ett positivt resultat av deras 

allogen SCT-behandling (Coolbrandt & Grypdonck, 2010; Neiderbacher et al., 2012). 

Patienterna upplevde att sjuksköterskan tillsammans med övrig hälso-och sjukvårdspersonal 

representerade deras enda hopp om att bli botad (Coolbrandt & Grypdonck, 2010) 

 

Efter allogen SCT var sjuksköterskan viktig för patienterna. Patienterna upplevde att 

sjuksköterskans medicinska kompetens försäkrade att de var i goda händer, det hade 

betydelse för känslan av trygghet (Bergkvist et al., 2018; Coolbrandt & Grypdonck, 2010). 

Patienterna upplevde att sjuksköterskan var ett positivt inslag under den svåra perioden, när 

de hotades av dåliga besked. Sjuksköterskan förberedde patienterna på symtom och 

biverkningar, i syfte att det skulle upplevs mindre skrämmande. När symtomen uppträdde 

oväntat var sjuksköterskan där som stöd och berättade att det är en förväntad biverkan eller 

att den kan behandlas. Patienterna uppskattade detta och upplevde det tryggt och säkert 

(Coolbrandt & Grypdonck, 2010; Williams, 2012). En patient beskrev sjuksköterskan så här: 

‘’I have faith in them; they can do their job. They are genuinely interested in this. They are very 

enthusiastic... exactly, that’s it. That’s why it feels very safe―that they have it in them, that they really 

believe in it’’ (Bergkvist et al., 2018, s. 5). 

Patienterna uttryckte upplevelser av frihet i deras kommunikation med sjuksköterskan. De 

upplevde att sjuksköterskan lyssnade och besvarade frågor (Bergkvist, Larsen, Johansson, 

Mattsson & Svahn, 2013). Patienterna upplevde att sjuksköterskan stimulerade positiva 

tankar, gav feedback och beröm för alla små framgångar de gjorde. Till exempel 
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uppmuntrade sjuksköterskan genom att berätta att antalet vita blodkroppar ökat sedan 

senaste blodprovet. Det upplevdes av patienterna som ett steg framåt och känslan av 

framåtanda (Coolbrandt & Grypdonck, 2010). Den upplevda sårbarheten hos patienterna 

blev enligt Lindman et al. (2018) uppenbar när de pratade om de ständiga tankarna om risk 

för att dö och hur de inte vågade tro att allogen SCT skulle ha önskat resultat. Vidare 

förklarar Lindman et al. (2018) att patienterna uppmanade hälso- och sjukvårdspersonal att 

så ofta som möjligt försöka inge hopp. Williams (2012) förklarar att patienterna upplevde att 

omvårdnad ansågs som stödjande när omvårdnaden erbjöds på ett personligt sätt och gav en 

mänsklig koppling, patienterna var medvetna om när omvårdnaden inte var stödjande.  

 

Upplevelser av stöd från närstående  

Stödet patienterna fick av närstående och kollegor upplevdes betydelsefullt och nödvändigt. 

Patienterna spenderade perioden efter allogen SCT med närstående som de kom närmare. 

Tryggheten från det sociala stödet förlitade sig patienterna på i deras kamp mot 

tillfrisknandet (Bergkvist et al., 2018; Forsyth et al., 2011; Johansson et al., 2011; Lindman et 

al., 2018). Patienterna förklarade att det sociala stödet inte bara var fysiskt och emotionellt. 

Det blev även en distraktion från sjukdomen och allogen SCT-behandling (Bergkvist et al, 

2018; Lindman et al., 2018). 

 

Patienterna beskrev betydelsen av uppmuntran och beröm från deras närstående. 

Patienterna upplevde att närvaron av närstående påminde om livet före sjukdomen, livet 

under sjukdomen, livet efter allogen SCT och att det gav hopp för en vardag i framtiden 

(Lindman et al., 2018). Patienterna upplevde att det emotionella stödet från närstående 

minskade de stressiga perioderna. Deras återhämtning och psykologiska tillstånd 

förbättrades genom det emotionella stödet från närstående. Patienterna blev avslappnade 

och det blev lättare att hantera de problem som kunde uppstå (Farsi, Nayeri & Negarandeh, 

2010; Niederbacher et al., 2012). 

 

Hantering och förhållningssätt   

Patienterna förklarade vikten av att ändra på förväntningarna på behandlingen och tillvaron 

som en hanteringsstrategi. De ansåg vikten av acceptans i den förändrade tillvaron och 

därför anpassade de förväntningarna. Som en undvikande hanteringsstrategi utförde en del 
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patienter lättare aktiviteter, för att inte tänka på sjukdomen. Ett sätt att hantera den 

förändrade vardagen efter allogen SCT blev att hitta nya lösningar på hur de ska klara av 

vardagen (Lindman et al., 2018; Niederbacher et al., 2012). 

 

Som ett sätt att hantera symtomen efter allogen SCT förklarade patienterna att de satte upp 

kortsiktiga viktiga mål (Bergkvist et al., 2018; Farsi et al., 2010; Lindman et al., 2018). 

Patienterna upplevde tacksamhet över att bli behandlad med allogen SCT. Ångest kunde 

uppkomma över osäkerhet om att behandlingen inte fungerar. En effektiv strategi var att 

leva i nuet och inte blicka framåt (Bergkvist et al., 2018).  

  

Patienterna upplevde svårigheter att förstå allogen SCT-behandlingen. De betonade vikten 

av att få en uppriktig och relevant information från sjuksköterskan. Att samla information 

och få kunskap ansågs vara en hanteringsstrategi. Att veta mer innebar att patienterna kände 

sig mer involverade i vården och kände att de hade en viss kontroll över situationen 

(Bergkvist et al., 2018; Farsi et al., 2010). Information om deras situation gjorde att 

patienterna kände mindre rädsla, oro och stress (Farsi et al., 2010). 

  

Brassil et al. (2015) och Farsi et al. (2010) förklarar att patienterna identifierade optimism som 

en viktig hanteringsstrategi, känna hoppfullhet om livet och vara positivt inställd till att 

allogen SCT behandlingen hjälper. Farsi et al. (2010) förklarar att positivt tänkande ansågs 

vara en användbar strategi för patienterna. Det hjälpte dem att övervinna rädsla och oro. 

Patienterna lyfte fram värdet av att ha rätt inställning och tro på att de kan bli botade från sin 

sjukdom av allogen SCT. Vidare förklarar Farsi et al. (2010) att patienterna upplevde vikten 

av optimism och samtidigt var de realistiska. En god balans mellan att vara optimistisk och 

accepterande ansågs vara en god hanteringsstrategi. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Litteraturöversikt som design kritiseras av Friberg (2017, s. 141–143) för att den är byggd på 

ett visst antal relevanta artiklar. Således finns risken för åtskiljande urval för författarnas 

egna ställningstagande. Med det menas att två andra författare skulle med samma syfte, 
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sökord och tillvägagångssätt komma fram till ett helt annat resultat. Detta ansågs inte som 

problem av författarna. Det ansågs som en fördel då fler litteraturöversikter leder till mer 

samlad kunskap om ett visst område.  

Artiklarna i litteraturöversikten är av kvalitativ design. Det inkluderades tre studier som är 

av mixad design, med både kvalitativt och kvantitativt resultat. Endast de kvalitativa 

delarna av de tre studierna inkluderades i litteraturöversiktens resultat. Kvalitativa studier 

ansågs som en styrka för litteraturöversikten. Enligt Bradshaw, Atkinson och Doody, (2017) 

strävar kvalitativa studier efter att ge en mer fördjupad förståelse för ett visst fenomen. 

Eftersom upplevelser är centrum i syftet kändes valet av kvalitativa artiklar naturligt. 

Fortsättningsvis förklarar Bradshaw et al. (2007) att kvantitativa studier ger mer konkreta 

fakta genom att visa samband och skillnader i siffror. Valet att utesluta kvantitativa studier 

helt är en svaghet för litteraturöversikten då dessa kvantitativa studier oftast innehåller en 

större population.  

 

I syfte att hitta aktuell forskning gjordes begränsningen att artiklarna skulle vara högst tio år 

gamla, detta kan ses som en styrka för att det är aktuell forskning. Det kan även ses som 

svaghet då forskning som gjordes innan 2009, som idag är relevant missats helt. Om artiklar 

gjorda innan 2009 hade inkluderats hade det resulterat i fler artiklar och resultatet kunde ha 

styrkts mer och trovärdigheten hade ökat. Således kan begränsningen till högst 10 år gamla 

artiklar anses vara styrka och svaghet. Artiklar som innehåller deltagare under 18 år 

exkluderades eftersom att det är svårare att värdera barns upplevelser. Att exkludera barn är 

både en styrka och svaghet för litteraturöversikten. Om barn inte hade exkluderats hade det 

resulterat fler artiklar och det hade kunnat styrka resultatet mer och ökat trovärdigheten. Att 

göra avgränsningar i ens litteraturöversikt är enligt Friberg (2017, s. 146–147) centralt för att 

de som läser den ska få en bättre förståelse för hur valet av inkluderade artiklar gått till.  

De inkluderade artiklarna är gjorda i flera olika länder, detta kan ses som en styrka för att 

det ger litteraturöversikten ett bredare perspektiv. Olika länder ger olika sjukvård, det kan 

både ses som styrka och svaghet.  

Vid artikelsökningarna fanns det svårigheter med att hitta artiklar. Inledningsvis söktes det i 

databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo med endast meningsbärande begrepp från syftet. 
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Därefter användes det sökord som till exempel adaption psychological och psychology, de 

sökorden kan möjligtvis uppfattas som missvisande från syftet. Med hjälp av bibliotekets 

hemsida fanns det beskrivna sökord för upplevelser där dessa beskrivna sökord ingår 

(https://kib.ki.se/sites/default/files/upplevelsebegrepp_2013.pdf). Användning av dessa 

sökord ansågs som en styrka. Utan de sökorden hade en del artiklar inte hittats och det hade 

lett till färre upplevelser och ett mindre resultat. Trots olika kombinationer av sökorden blev 

det svårt att hitta artiklar om upplevelser efter allogen SCT. Svårigheterna med att hitta 

artiklar kan antingen tyda på att det finns en begränsad forskning om patienternas 

upplevelser. Det kan även tyda på att det finns okunskap i att söka artiklar från författarna. 

Det gjordes även manuella sökningar som även kallas sekundärsökningar. De sökningarna 

resulterade i tre vetenskapliga originalartiklar. Östlund (2017, s. 78–79) förklarar att dessa 

sökningar utförs genom att referenslistorna i artiklar studeras. Vidare förklarar Östlund 

(2017, s. 78–79) att det är viktigt med sekundärsökningar för att det kan förbättra resultatet, 

om inte de sökningarna görs finns risken att bra artiklar inte hittas. Sekundärsökningarna är 

en styrka för litteraturöversikten. 

Kombination av sökord som patient attitudes, life experience och hematopoietic stem cell 

transplantation i databasen Cinahl resulterade att sex artiklar kunde inkluderas i resultatet. 

Den kombinationen ger inte flest träffar, däremot gav den flest artiklar som besvarade syftet 

till litteraturöversikten. Det är en styrka för litteraturöversikten för att de artiklarna styrkte 

resultatet och ökade även trovärdigheten.   

Inledningsvis lästes artiklarna var för sig, det gjordes i syfte att minimera risken för att 

påverka varandra när analysen påbörjades. Att läsa artiklarna var för sig gjorde att 

objektiviteten kunde stärkas. Analysförfarandet var omfattande på grund av mycket 

material att bearbeta. Det gjordes gemensamt av författarna efter att ha läst artiklarna var för 

sig. Det var en fördel då risken för att missa relevanta delar av artiklarna minskade. Vid 

översättning från engelska till svenska diskuterade författarna och värderade artiklarna 

noggrant för att riskerna för feltolkningar skulle minskas vilket är en styrka för 

litteraturöversikten. Trots det finns det risk för felöversättningar som leder till att budskapen 

i artiklarna vinklats, eftersom det engelska språket inte är modersmålet för författarna. Det 

kan ses som en svaghet.  
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Credibility betyder trovärdighet som innebär hur trovärdigt ett resultat är. Det ingår två 

aspekter i trovärdighet. Första aspekten är att genomföra studien på ett sätt som ökar 

trovärdigheten för resultatet, andra aspekten är att vidta åtgärder för att visa trovärdigheten 

(Polit & Beck, 2016, s. 559). Trovärdigheten i litteraturöversiktens resultat styrktes genom att 

inkludera flera studier som styrker varandras resultat. För att öka trovärdigheten för 

litteraturöversikten har datainsamlingen gjorts över en lång tid och inte en och samma gång. 

Datainsamlingen över tid ökar trovärdigheten för att då kan författarna få tillfälle att 

upptäcka om det uppstår några missförstånd. Att litteraturöversikten har granskats av 

handledare och medstudenter ses också som ett sätt att öka trovärdigheten. Trovärdigheten i 

litteraturöversiktens resultat hade kunnat styrkas mer om kvantitativa studier inkluderats. 

Flera av de inkluderade artiklarna i litteraturöversikten har även diskuterat trovärdigheten i 

deras resultat vilket ses som en styrka och ökar trovärdigheten. 

 

Transferability, på svenska överförbarhet, innebär i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till eller vara tillämpbart på. Vid bedömning av överförbarheten är det viktigt att 

metod och tillvägagångssättet är noggrant beskrivet, på så sätt kan läsaren själv bedöma om 

litteraturöversiktens resultat är överförbart (Polit & Beck, 2016, s. 560). Eftersom att 

behandlingarna vid allogen SCT ser liknande ut i andra länder så bedöms 

litteraturöversiktens resultat överförbart till andra länder. Även om litteraturöversikten är 

utifrån ett patientperspektiv kan även sjuksköterskor ha nytta av litteraturöversikten. 

Sjuksköterskor kan ha nytta av litteraturöversikten eftersom att det i resultatet framgår 

vikten av sjuksköterskors stöd samt att patienternas upplevelser beskrivs. Vilket är viktigt att 

veta vid omvårdnaden av denna patientgrupp.  

 

Resultatdiskussion 
Det framkommer upplevelser från patienterna om känslor rörande svaghet, hjälplöshet samt 

maktlöshet. De berättar om oro, rädsla, trötthet och svårigheter med att utföra dagliga 

göromål. Patienterna känner att vardagen präglas negativt av oro och osäkerhet. 

Koncentrationsförmågan och minnet sviker patienterna efter allogen SCT. Hemkomna från 

sjukhusvistelsen försvåras egenvården för patienterna av infektioner och komplikationer. 

Begränsningarna för kosthållning upplever de som ett hinder för normalt liv. 
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Sjuksköterskans engagemang och stöd är betydelsefullt för patienterna som då känner sig 

trygga. Stödet från närstående är nödvändigt och livsviktigt för patienterna i rehabiliteringen 

efter allogen SCT-behandling. Hanteringen av problem löser patienterna genom att sätta 

kortsiktiga mål och ha acceptans inför utmaningarna de står inför. Litteraturöversiktens 

resultat pekar på att patienternas upplevelser efter en allogen SCT-behandling är att 

återhämtningen till ett normalt liv tar tid.  

I litteraturöversikten rapporterade patienterna upplevelser av perioder med motgångar av 

infektioner, biverkningar, nedsatt ork och brist på energi. Liknande upplevelser rapporteras i 

studierna av Bevans et al. (2008), Cohen, Jenkins, Holston och Carlsson (2013), Kisch, 

Lenhoff, Zdravkovic och Bolmsjö (2012) och McQuellon et al. (1998).  Det framkom även 

upplevelser om hjälplöshet och hopplöshet när biverkningarna påverkade deras vardag, de 

upplevelserna rapporteras även av McQuellon et al. (1998). I litteraturöversikten 

framkommer det upplevelser av sömnsvårigheter relaterat till infektioner, biverkningar och 

nedsatt ork. De beskrivna upplevelserna av sömnsvårigheter rapporteras även av Cooke, 

Grant och Gemmill (2012) och Kisch et al. (2012). Det är av vikt med en holistisk vård från 

sjuksköterskan som tar hänsyn till patienternas mentala hälsa och den 

funktionsnedsättningarna biverkningar ger upphov till. Sjuksköterskan bör även främja 

optimism och positiv inställning, det kan vara ett bra stöd för patienterna i hanteringen av 

besvärliga upplevelser.   

 

De beskrivna upplevelserna ovan har författarna av litteraturöversikten tolkat som ett 

sjukdomslidande i Erikssons (1994) omvårdnadsteori om lidande. Sjukdomslidande innebär 

ett lidande som uppstår vid sjukdom och behandling (Eriksson, 1994, s. 77–78). Det är viktigt 

att vårdaren anstränger sig för att eliminera patienternas onödiga lidande. Det förekommer 

ett lidande som inte går att eliminera och vid det lidandet är det viktigt att vårdaren gör allt 

för att lindra. För att kunna lindra lidandet är det viktigt att vårdaren skapar en vårdkultur 

där patienten känner att den är välkommen, vårdad och respekterad. I vårdkulturen bör det 

ingå att människan får uppleva rätten och utrymmet att få vara en patient. Det går att lindra 

ett lidande, oftast handlar det om enkla vardagliga åtgärder inom vården. Att lindra lidandet 

hos patienter inkluderar bland annat att inte kränka värdigheten hos patienten. Vårdaren ska 

inte fördöma eller missbruka makten den besitter, istället ska vårdaren tillgodose patientens 
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vårdbehov. Att genuint respektera och bekräfta patientens värdighet kommer framförallt 

upptäckas i situationer där lidande patienter måste utföra vardagliga intima behov framför 

och med någon annans hjälp. En människa kan lida genom att känna sig oren och upplever 

då att den inte har värdighet. Därför är kroppens renhet enormt viktig. Att bara hjälpa till 

med tandborstningen eller tvätta händerna kan ge en lidande patient ny kraft och 

upplevelsen av värdighet som människa. Ett svårt lidande kan lindras genom att ge en 

vänlig blick, säga positiva ord eller uttrycka en genuin ärlig känsla av medlidande. Genom 

att trösta, ge stöd, uppmuntra samt vara ärlig kan lidandet lindras (Eriksson, 1994, s. 90–91) 

 

Huvudfyndet oro, rädsla och osäkerhet i resultatet beskriver patienternas upplevelser efter 

allogen SCT-behandling. Liknande fynd förekommer i studier av Cohen et al. (2013) och 

Cooke, Chung och Grant (2011) där patienterna beskriver upplevelser av rädsla, oro, 

osäkerhet, i livet och framtiden samt för döden. Cooke et al. (2011) förklarar hur patienterna 

upplever en existentiell kris relaterat till rädsla, oro och osäkerhet.  

 

Att drabbas av en livshotande sjukdom och genomgå en svår allogen SCT-behandling är 

fysiskt och psykiskt besvärligt och innebär lång återhämtning. I artiklarna är tydligheten i 

upplevelserna från patienterna att de påverkas negativt i vardagen. Tankarna på framtiden 

påminner om deras nuvarande besvärliga situation. Patienterna vet inte om behandlingen 

kommer att ge önskvärt resultat. Även om behandlingen skulle ge ett önskvärt resultat är det 

en svår fas framför dem innan de återhämtat sig från sjukdom och behandling. Fasen ger 

upphov till ett lidande och en hopplös situation där patienterna har existentiella tankar om 

livet och döden. Patienterna kastas från positiva och negativa tankar, ena dagen i hopplöshet 

och andra i eufori.  

Patienterna som genomgår allogen SCT-behandling behöver stöd och bättre förutsättningar i 

vardagen. Sjuksköterskan bör vara informerad om patienternas upplevelser och bemöta dem 

med trygghet och bekräftelse. Sjuksköterskan bör finnas där och förklara att upplevelserna är 

normala och att patienterna kan känna sig trygga att berätta svåra upplevelser i förtroende.  

  

I litteraturöversikten framkommer det att efter allogen SCT-behandling upplever patienterna 

svårigheter i koncentration och minne som upplevs besvärliga. Detta styrks av Drevdahl och 
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Dorcy (2012) som förklarar att även patienterna i deras studie upplever dessa svårigheterna 

besvärliga. Vikten av förståelse för upplevelserna de haft är grunden till kunskap för gott 

bemötande av denna patientgrupp. Förståelsen innebär att se om patienterna går för fort 

fram i sin progression och på så sätt bränner ut sig. Då kan omgivningen hjälpa patienterna 

att lugna ner tempot så att den ökar gradvis tills orken är ikapp.  

 

Beskrivna upplevelser ovan kan ses som livslidande i Erikssons omvårdnadsteori (1994, s. 

88). Livslidande innebär ett hot mot människans existens och minskar möjligheterna att 

utföra vardagliga sysslor. Vid ett livslidande rubbas livet och plötsligt tas det ifrån en. En 

sjukdom och ohälsa kan leda till att patienternas livssituation förändras och begränsas och 

de upplevelserna beskrivs i litteraturöversikten. Eriksson (1994, s. 89) förklarar att i vården 

förekommer det patienter som står inför en hopplös situation. När patienterna inte längre 

orkar fortsätta kämpa uppstår känslan av att vilja ge upp. Patienterna kan uppleva att livet 

inte är värdefullt.  

Det framkommer i litteraturöversikten betydelsen av stöd från sjuksköterskan, stödet ansågs 

ge trygghet och det upplevdes viktigt av patienterna. Studien av Saleh och Brockopp (2001) 

styrker detta och beskriver att i påfrestande situationer upplever patienterna sjuksköterskan 

som ett stöd vilket ger hopp. Även i studier av Kasberg et al. (2011) och Brown (2010) 

rapporteras vikten av stöd från sjuksköterskan. Sjuksköterskan har huvudansvaret och 

inblick i kontakten med patienterna vid allogen SCT-behandling. För att genomföra god 

omvårdnad har sjuksköterskan kunskap och förståelse för patienternas upplevelser före, 

under och efter allogen SCT. I varje interaktion med patienter har sjuksköterskan 

möjligheten att skapa en vårdrelation med patienter och stärka deras förmåga att fortsätta 

sin kamp mot tillfrisknande. En bra vårdrelation enligt Salt, Rowles och Reed (2012) består 

av tillit och öppenhet samt god förmåga till kommunikation. Enligt Salt et al. (2012) 

karaktäriseras en bra kommunikation av att både sjuksköterskan och patienter får utrymme 

att få sina åsikter hörda samt möjlighet att ställa frågor.   

 

Strategin att bibehålla optimism och en positiv attityd för patienterna kommer fram i 

resultatet och möjliggör en känsla av hopp. Vid särskilt svåra stunder kan sjuksköterskan 

med ord, gester eller beröring förmedla empati som inspirerar patienterna till hoppfullhet 

och uppmuntran. Sjuksköterskan kan ge en känsla av hopp genom att ta sig tid att prata med 
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patienterna, lyssna, svara på frågor samt ge relevant och hjälpsam information. 

Sjuksköterskan bör med sin närvaro förmedla känsla av omtänksamhet och bekräftelse som 

är nödvändig för att känna hopp och emotionellt stöd. Eriksson (1994, s. 39–42) förklarar att 

bekräftelsen på värdighet som människa är av stor betydelse vid lidande. Genom att försöka 

hitta meningen i lidandet och svar på varför lidandet uppstår kan den lidande människan få 

en bekräftelse på sin värdighet. Känslan av att inte vara välkommen i en konkret situation 

eller allmänt fråntar hopp och livsglädje från den lidande människan. Att känna sig 

välkommen innebär att bli bekräftad. Eriksson (1994, s. 71) berättar att ett lidande kan skapa 

en känsla av hopplöshet. Lidandet är i behov av hopp för att det ska kunna lindras. 

  

I litteraturöversikten beskriver patienterna hur sjuksköterskan fick de att känna trygghet. De 

upplevelserna beskrivs även i studien av Saleh och Brockopp (2001). I den studien beskrivs 

även strategier som sjuksköterskan kan använda sig av för att förmedla hopp, trygghet, 

motivation samt stärka relationen med patienterna och närstående. Till exempel beskrivs det 

i den studien att sjuksköterskan kan stärka relationen genom att uppmuntra patienterna att 

öppna upp sig så att en känsla av tillhörighet främjas. Sjuksköterskan hjälper patienterna och 

närstående att utveckla en positiv inställning till sig själva och sjukdomsupplevelsen för att 

möjliggöra hopp. De beskrivna strategierna ovan kan komma till en god nytta för 

sjuksköterskan i omvårdnaden av denna patientgrupp. Eriksson (1994, s. 80) beskriver att 

närstående blir lidande inom vården i flera situationer, att deras lidande ibland är svårare än 

patienternas. Det lidandet är inte lika beaktat i samma utsträckning som patientens lidande.  

 

I litteraturöversikten beskrivs det att sjuksköterskan uppmuntrade patienterna. Det beskrivs 

även i studien av Saleh och Brockopp (2001). I den studien beskrivs det även att 

sjuksköterskan kan påminna och uppmuntra patienterna om vilken utveckling de gjort. Det 

leder till att patienterna kan fortsätta hoppas. För att motivera och öka patienternas 

självkänsla kan sjuksköterskan enligt Saleh och Brockopp (2001) betona patienternas styrkor 

och inte svagheter. Sjuksköterskan kan främja en relation som är ömsesidig som leder till att 

patienterna känner sig omtyckta och vårdade, vilket ökar självkänslan. För att öka 

självkänslan mer bör sjuksköterskan stödja patienterna i att fokusera på konkreta känslor och 

idéer. Sjuksköterskan hjälper patienterna att definiera korta och långsiktiga mål, på så sätt 
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kan de känna sig motiverade. Eriksson (1994, s. 71) berättar att ett lidande kan skapa en 

känsla av hopplöshet. Lidandet är i behov av hopp för att det ska kunna lindras.  

 

Allogen SCT-behandling är emotionellt krävande och stöd från närstående beskrivs i 

litteraturöversiktens resultat och styrks i artiklarna av Saleh och Brockopp (2001) och Cooke 

al. (2011). Stöd från närstående ger behövlig hjälp som betyder mycket för patienterna. 

Sjuksköterskan bör motivera patienterna att vara öppna och acceptera detta stöd. 

Interaktionen mellan sjuksköterskan och patienternas närstående bör vara en respektfull, 

positiv och informativ interaktion. Det är av vikt att sjuksköterskan kommunicerar ärligt och 

öppet med en positiv attityd till patienterna och närstående. Patienterna kan då själva känna 

positivitet och motivation. 

Slutsats 

Patienterna upplever ett lidande relaterat till biverkningar och komplikationer som gav 

upphov till känslor av hjälplöshet, hopplöshet och svaghet. De beskrivna upplevelserna gör 

att vardagen förändras. Känslorna av hopplöshet och svaghet lindras av stöd från 

sjuksköterskan, närstående och hopp om tillfrisknande. Patienterna beskriver även 

upplevelser av oro, rädsla och osäkerhet samt olika sätt att hantera de upplevelserna. Ett sätt 

att hantera upplevelserna är till exempel att samla information och stöd från sjuksköterska 

samt närstående. Det är tydligt vilken påfrestning allogen SCT kräver av patienterna. De 

olika utgångarna efter allogen SCT är många, bland annat återinsjukna i grundsjukdomen, 

GVHD, för tidig död eller ett tillfrisknande. Det är viktigt att kunskaper om patienternas 

upplevelser samlas eftersom att det är en begränsad samlad kunskap i nuläget. Kunskapen 

bidrar till att personer som blir sjuka som genomgår en allogen SCT-behandling kan läsa om 

andra patienters upplevelser. Det kan även leda till att sjuksköterskan kan erbjuda en god 

omvårdnad och ett gott bemötande. Genom en ökad kunskap av patienters upplevelser kan 

sjuksköterskan spela en viktig roll för patienten och anpassa vården till de individuella 

behoven.  
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Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie  Deltagar
e 
(bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalite
t 

Astarita et 

al. (2016) 

USA 

 

 

Undersöka 

upplevelserna av den 

sexuella hälsan bland 

kvinnor efter en SCT 

behandling.  

 

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie 

 

5 

(0) 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Patienterna i 

studien beskrev 

att de hade 

mindre sexlust 

och en sämre 

upplevelse av sex 

med sin partner 

efter SCT. 

Hög 

Bergkvist et 

al. 

(2013) 

Sverige 

 

Att beskriva patienters 

upplevelser under 

behandling i hemmet 

och på sjukhus efter 

ASCT. 

 

Mixad metod, 

kvalitativa och 

kvantitativa 

41 (0) 

 

Frågeformulär 

Statistisk analys 

deduktiv kvalitativ 

innehållsanalys 

Patienterna var 

högt 

tillfredsställda 

med vården och 

stödet efter 

ASCT  

 

Hög 

Bergkvist et 

el. 

(2018) 

Sverige 

 

Beskriva patienters 

upplevelser av olika 

vårdinrättningar (vård 

i sjukhus eller 

hemmet) samt 

upplevelser om deras 

nya livssituation i den 

akuta fasen efter SCT.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie  

 

15 

(0) 

semistrukturerade 

individuella intervjuer, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Patienterna 

kände sig 

medicinskt säkra 

oavsett 

vårdinrättning. 

Viktigt med stöd 

från 

sjuksköterska 

enligt 

patienterna.  

 

Hög 

Biagioli 

et al. 

(2016) 

Italien 

 

 

Utforska vuxnas 

patienters 

psykologiska 

upplevelser vid 

isolering efter ASCT 

 

Deskriptiv 

fenomenologis

k kvalitativ 

studie. 
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(0) 

Individuella intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Isoleringen 

förändrade 

patienterna 

fysiskt och 

psykiskt. 

Isolationen gav 

upphov till stress 

och förlust av 

kontroll över 

deras liv.   

 

Hög 
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(2018) 
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övergången till 

egenvård hos vuxna 

med blodcancer efter 

SCT behandling.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 
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frågor, individuella 

intervjuer, grounded 

theory  

 

Hälsorelaterade 

motgångar 
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Coolbrandt 
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Undersöka coping 

strategierna hos 
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beskrivande 
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(0) 
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användes av 
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et al. 
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relationer mellan 
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vårdpersonal gällande 

hälsovårds val vid 

ASCT 

 

Kvalitativ 

beskrivande 
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16(0) Semistrukturerade 

intervjuer 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Patienternas val 

påverkades av 

vårdpersonalens 

och närståendes 

relationsprocess 

 

Hög 

Jim et al. 

(2014) 
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Undersöka utbildning 

angående post allogen 

SCT och livskvalitet. 

kvalitativ 

beskrivande 

studie 

24  

(0) 

Fokusgrupp, 

individuella 

intervjuer,  

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Patienterna 

upplevde att de 

saknade mer 

utbildning 

gällande livet 

efter allogen SCT. 

Hög 

Johansson et 

al.  

(2011) 

Sverige 

 

 

 

Att beskriva vuxna 

patienters uppfattning 

om målrelaterade till 

hälsa och funktion 

under de första 13 

månaderna efter 

allogen SCT 

behandling. 

 

Kvalitativ 

studie  

 

19 

(4) 

semistrukturerade 

individuella intervjuer, 

kvalitativ 

innehållsanalys 
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förklarade att det 

stora målet var 

att återhämta sig 

från sjukdomen 

och få tillbaka 

deras fysiska 

form och energi. 
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Lindman et 

al. 

(2018) 

Danmark 

 

Att utforska 

patienternas 

upplevelser och 

perspektiv på deras 

utmaningar och behov 

avseende deras 

återkomst till 

vardagen efter allogen 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie  

 

15 

(0) 

Fokusgrupp, 

semistrukturerade 

individuella intervjuer, 

symbolisk 

interaktionism  
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upplevde 

svårigheter med 

att få tillbaka 

deras fysiska 

form och energi. 

  

 

Hög 
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stamcellstransplantati

on 

Niederbache

r et al. 

(2012) 

Italien 

Att kvantitativt mäta 

livskvalitén och 

kvalitativ beskriva de 

subjektiva 

upplevelserna hos 

patienter efter en 

allogen SCT 

behandling.   

Mixad metod 44 

(0) 

Frågeformulär om 

livskvaliten, 

semistrukturerade 

intervjuer, statisk och 

kvalitativ 

innehållsanalys  

22.7% (n=44) 

svarade att de var 

tillfredsställda 

med deras 

livskvalité. Stöd 

från 

sjuksköterska och 

närstående var 

viktigt enligt 

patienterna.  

Hög 

Nørskov et 

al.  

(2015) 

Danmark 

Att beskriva hur 

patienters sexuella 

erfarenheter påverkas 

av fysiska 

psykologiska och 

sociala förändringar 

ett år efter allogen 

SCT. 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

17 

(8) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

Kroppsliga 

förändringar och 

symtom gav 

upphov till 

fysiska 

begränsningar 

som resulterade 

sexuella 

dysfunktioner. 

 

Hög 

Poloméni et 

al.  

(2016) 

Frankrike 

Upplysa vilken effekt 

allogen SCT 

behandling har på 

patienternas 

livskvalitet och 

relationer. 

Mixad studie 58 

(4)  

Individuella intervjuer 

och frågeformulär 

Statiskanalys och 

kvalitativinnehållsanal

ys 

 

Patienter och 

nära släktingar 

rapporterade 

fatigue, sömn och 

sexuella problem. 

40 % ( n=58) 

svarade att 

allogen SCT hade 

negativ påverkan 

på livskvalitén.  

 

Hög 

Russel 

et al. 

(2011) 

England 

Utforska djupa 

upplevelser hos 

patienter som ändrats 

utseendemässigt efter 

en allogen SCT 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

 

6 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

Tolkande 

fenomenologisk analys 

Patienterna 

upplevde 

påverkan på 

självförtroendet. 

Hög 

Van der 

Lans et al. 

(2017) 

Holland 

Att undersöka de 

problem som uppstår 

första året efter 

allogen SCT 

behandling och förstå 

rehabilitering och 

återhämtnings fasen 

efter.  

Kvalitativ 

beskrivande 

och 

retrospektiv 

studie 

10 

(2) 

Semistrukterade 

individuella intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Patienterna 

rapporterade 

upplevelser av 

svåra 

biverkningar från 

behandlingen. 

Fatiuge var en 

dominerande 

biverkning.  

 

Hög 

Williams 

(2011)  

USA 

Att förstå meningen 

av självöverskridande, 

eller förmågan att gå 

bortom jaget, för 

patienter som 

genomgått en SCT. 

Fenomenologis

k tolkande 

kvalitativ 

studie 

8 

(0) 

Ostrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Analysmetod enligt 

Colaizzis 

 

 

Självöverskridan

de processer var 

aktiverade av 

lidande för 

patienterna när 

de levde genom 

psykiska 

biverkningar från 

behandlingen. 

Hög 
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