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Förord 

Detta examensarbete började som ett samarbete mellan två sjuksköterskestudenter. Vi skrev 

största delen av arbetet tillsammans men eftersom att jag gick på föräldraledighet innan 

arbetet färdigställts skrev vi klart examensarbetet var för sig vilket godkänts av examinatorn. 

Därför går det att finna många likheter mellan mitt och Ellenore Thorslunds examensarbete. 

 

 

  



 
 
 

 

Sammanfattning  

Bakgrund: Stamcellstransplantation är en behandling som innebär att patienten tillförs nya 

blodbildande celler. Målet med behandlingen är att behandla och bota maligna 

blodsjukdomar.   

Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur patienter som genomgått stamcellstransplantation 

upplevde behandlingen och skyddsisoleringen som den innebär.  

Metod: En litteraturstudie som inkluderade 10 vetenskapliga originalartiklar.  

Resultat: Resultatet visade att patienter som genomgått stamcellstransplantation upplever 

flera olika övergångar under sin behandling. De upplevde fysiska och psykiska förändringar 

efter behandlingen och konstaterade att de inte var samma personer som de var innan. 

Patienterna var rädda för förändringar såsom utskrivning från sjukhuset och för att behöva 

genomgå behandlingen igen. Information och utbildning gav patienterna kontroll över 

situationen. Stöd från närstående, vårdpersonal och religion var viktiga faktorer som gjorde att 

patienterna kände att behandlingen var tolererbar. Skyddsisoleringen upplevdes av många 

som en väldigt påfrestande tid. Efter en tid hade många av patienterna lärt att anpassa till de 

nya förutsättningarna och upplevde att de hade fått ett nytt perspektiv på livet.  

Slutsats: En stamcellstransplantation och isoleringen som medföljer innebär flera svåra 

övergångar för patienten. Från det att diagnosen ställts till en lång tid efter behandlingen 

behöver patienten individanpassad information, stöd och ett optimistiskt perspektiv från både 

vårdpersonal och närstående  

Nyckelord: Stamcellstransplantation, patientupplevelser, isolering.  

  



 
 
 

Abstract  

Background: Haematopoietic stem cell transplantation is a treatment that means that the 

patient receives new haematopoietic stem cells. The aim of the treatment is to treat and cure 

malignant blood disorders.  

Aim: The aim was to examine how patients undergoing haematopoietic stem cell 

transplantation (HSCT) experience the treatment including protective isolation.  

Method: A systematic review of the literature which included 10 original articles.  

Result: The results showed that patients undergoing HSCT experienced multiple transitions 

during their treatment. They experienced physical and psychological changes after the 

treatment and stated that they were not the same people as before. Patients feared changes 

such as hospital discharge and to have to go through the treatment again. Information and 

education gave patients control of the situation. Support from family, health care 

professionals and faith were important factors and patients felt the treatment as permissible. 

Time spent in protective isolation was experienced by many as a difficult time. However, 

many patients learned to adjust to their new conditions and experienced they had a new 

perspective on life. 

Conclusion: A haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) and the protective isolation 

that follows involve multiple difficult transitions for the patient. Patients need individualized 

information, support and optimism from both family and health care professionals from the 

diagnosis to a long period of time after the treatment. 

Keywords: Stem cell transplantation, patient experiences, isolation.  
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BAKGRUND 

Stamcellstransplantation är ett behandlingsalternativ vid olika maligna blodsjukdomar 

(Blodcancerförbundet, 2019). Stamcellerna har förmågan att återställa funktionen av 

benmärgen hos den sjuke och ger upphov till ett fungerande immunförsvar. Målet med 

transplantationen är att få igång en immunologisk reaktion mot tumören. För att förhindra att 

stamcellerna stöts bort av den nya värden genomförs en kraftigt immunhämmande 

förbehandling med cytostatika i kombination med strålbehandling innan själva 

transplantationen (SBU, 2001).  

Patienter som genomgått stamcellstransplantation upplever ofta fysiska handikapp efter 

avslutad behandling både på kort och lång sikt exempelvis minskad fysisk styrka, trötthet, 

frekventa infektioner, ledvärk, muntorrhet huvudvärk och illamående. Många patienter 

upplever även psykiska problem som lågt självförtroende, sömnproblem, ångest och 

depression. Det är inte heller ovanligt att friskförklarade patienter går med en konstant rädsla 

för återfall (Tierney, Facione, Padilla & Dodd, 2007). 

Flera studier visar att den hälsorelaterade livskvaliteten hos personer som genomgått en 

stamcellstransplantation är lägre än hos den allmänna befolkningen (Sinatora et al., 2017; 

Valkova et al., 2016). Som unga vuxna mår de även sämre psykiskt i jämförelse med 

allmänheten (Sinatora et al., 2017). Personer som genomgår stamcellstransplantation upplever 

fysiska, psykosociala och andliga besvär (Adelstein, Anderson & Taylor, 2014). 

 

Hematologiska maligniteter 

Hematologiska maligniteter är samlingsnamnet för elakartade sjukdomar i blod- och 

lymfsystemet och utgörs av leukemier akuta och kroniska, lymfom, myelom, 

myeloproliferativa neoplasier och myelodysplastiskt syndrom (Ringborg, Dalianis & 

Henriksson, 2008). 

Leukemi 

Den vanligaste formen av kronisk leukemi är kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och den 

vanligaste formen av akut leukemi är akut myeloisk leukemi (AML). AML utgör ungefär   
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85% av fallen och drabbar oftast personer över 60 år. Genetiska sjukdomar, strålning och 

intensiv cytostatikabehandling ökar riskerna för att drabbas av leukemi (Nilbert, 2013).  

 

Akut leukemi  

Akut leukemi utmärks av en överproduktion av omogna, elakartade blodbildande celler i 

benmärgen och ofta i perifert blod. I de blodbildande organen leder överproduktionen av 

leukemiceller till bristande produktion av normala blodceller. Följden blir anemi, blödningar 

och infektionsbenägenhet. Huvudgrupperna inom akut leukemi är akut lymfatisk leukemi 

(ALL) och akut myeloisk leukemi (AML). Orsaken till akut leukemi är okänd. Trötthet, 

viktnedgång och låg feber är några exempel på sjukdomssymtom. Blödningsbenägenhet är ett 

symtom som kan visa sig som hudblödningar, blödning i tandköttet eller blödningar i 

slemhinnorna. Ett annat symtom är skelettsmärtor. Via blodprov ses ett trombocytantal under 

normalvärdet (150-350 x 10^9/L) och anemi som beror på bristande produktion av röda 

blodkroppar samt blödningar. Behandlingen vid akut leukemi syftar till att bota patienten och 

inleds i form av cytostatika. Alternativt ges behandling i form av allogen eller autolog 

stamcellstransplantation. AML har sämre prognos än ALL hos vuxna patienter (Gahrton & 

Lundh, 1997). I en ny Europeisk studie gjord av (Díaz-Beyá et al., 2020) visade att chansen 

för överlevnad och risken för återfall i AML minskade om stamcellstransplantation erbjöds 

under första remissionen av sjukdomen. 

 

Kronisk leukemi  

Kronisk leukemi indelas i kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och kronisk myeloisk leukemi 

(KML).  

Vid KLL ses symtom som trötthet, svettningar, låg feber och eventuell tryckkänsla i buken 

orsakad av förstorad mjälte. Patienter med avancerad sjukdom är ofta anemiska. Diagnosen 

ställs efter blodstatus, klinisk undersökning samt blod- och benmärgsutstryk. Kompletta 

remissioner har gjort det möjligt att utföra autolog eller allogen stamcellstransplantation. 

Vid KML ses symtom som avmagring, svettningar, trötthet, fyllnadskänsla i buken och ömhet 

i skelettet. Kliniskt påvisas ett förhöjt antal leukocyter i blodet (LKP >100 x 10^9/L). 

Karaktäristiskt är även kraftigt överskott av granulocyter i blodet och i benmärgen (Gahrton & 

Lundh, 1997). Om sjukdomen inte behandlas så kommer den att efter en accelererad fas att 
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övergå till en svårbehandlad AML. Målet med behandlingen för KML är en förlängd 

överlevnad och ibland även kuration. Allogen stamcellstransplantation är ett 

behandlingsalternativ om patienten svarar dåligt på förstahandsbehandlingen (Ringborg et al., 

2008). 

 

 

Maligna lymfom 

Samlingsnamnet för elakartade tumörer i det lymfatiska systemet är maligna lymfom. De 

uppstår oftast i lymfknutor (nodal sjukdom) men kan även uppstå i lymfatisk vävnad i andra 

organ (extranodal sjukdom). Lymfom diagnostiseras genom histologisk undersökning av 

exstirperad lymfknuta eller annan vävnad med tumörinfiltration. Det finns tre olika 

huvudgrupper av lymfom: högmaligna (aggressiva), lågmaligna (stillsamma) och Hodgkins 

lymfom. Lymfom delas in i stadier I-IV efter sjukdomsutbredning. 

Högmaligna lymfom består av stora tumörceller som delar sig snabbt. Största gruppen är 

diffust storcelligt B-cellslymfom. Andra exempel är Burkitts lymfom, lymfoblastlymfom samt 

nodala och extranodala perifera T-cellslymfom. Överlevnadstiden är kort vid högmaligna 

lymfom om adekvat behandling inte ges i tid. Lymfom behandlas genom cytostatikakurer 

(CHOP). Vid återinsjuknande kan yngre personer med cytostatikakänsliga lymfom ges 

högdosbehandling med autologt stamcellsstöd. 

Lågmaligna lymfom består av små tumörceller med långsam celldelning och lång 

överlevnadstid. Lymfomen är ovanliga före 40-års ålder. Follikulära lymfom och kronisk 

lymfatisk leukemi är de vanligaste undergrupperna. Insjuknandet är vanligtvis av smygande 

karaktär och vid diagnosen är sjukdomen ofta generaliserad. I blodprov ses hög SR, lågt 

hemoglobin och lymfocytos. 

Hodgkins lymfom karakteriseras av en förstorad lymfknuta vid halsen utan andra 

sjukdomstecken. Tillkommande symtom är nattliga svettningar, viktnedgång, feber och 

andfåddhet. Lymfomen sprider sig först till de närliggande lymfkörtlarna och mjälten. Unga 

personer med liten sjukdomsutbredning har störst chans att botas, siffran faller med ålder och 

sjukdomsutbredning. Behandlingen inleds med cytostatika. Vid återfall eller otillräckligt svar 

på den primära behandlingen kan högdosbehandling med autologt stamcellsstöd ge möjlighet 

att bota sjukdomen (Ringborg et al., 2008).  
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Myelom 

Myelom uppstår i benmärgen och är en cancersjukdom. Symtomatiskt myelom är ovanlig före 

40 års ålder, symtomen är skelettsmärtor. Vid röntgenundersökning syns osteolytiska skador 

främst på skalle, ryggrad och bäcken. Vidare är bakteriella infektioner vanliga och främst 

relaterade till sänkta IgG-nivåer i serum. Anemi, förhöjda infektionsvärden och hyperkalcemi 

är vanligt förekommande. Myelom i stadium II-III erhåller behandling vid diagnos. 

Standardbehandlingen för patienter yngre än 65 år är en högdosbehandling med cytostatika 

och autologt stamcellsstöd. För patienter yngre än 55 år kan allogen stamcellstransplantation 

erbjudas vilket kan leda till bot (Ringborg et al., 2008).  

 

Tumörbehandling 

 Vid maligna blodsjukdomar är målet att med hjälp av cytostatika och strålbehandling 

eliminera de elakartade cellerna och på så sätt bota patienten.  

Cytostatikabehandling innebär en behandling med ämnen som har förmåga att döda 

tumörceller med målet att antingen bota sjukdomen genom att eliminera tumören eller att 

reducera symptomen och/eller förlänga patientens liv. För att lyckas med detta krävs doser 

med cytostatika som överstiger benmärgens tolerans vilket gör att den slås ut och måste 

ersättas. Patienten ges så intensiv behandling som möjligt utan att andra organ såsom mag- 

tarmkanalen och lungor tar obotlig skada (Barkholt & Ringdén, 2002).  

Flertalet varianter av cytostatika ingriper i processer som stör tumörcellens replikation. 

Eftersom att kroppens friska celler på många sätt liknar tumörcellens uppbyggnad så är det 

svårt att utveckla cytostatika som selektivt dödar tumörceller och därför angrips även friska 

celler. Mest påtagliga biverkningar uppkommer därför i vävnader med snabb celldelning t ex. 

i benmärgen och tarmens slemhinnor (SBU, 2001).  

Strålningsbehandling innebär användning av joniserande strålning i syfte att skada 

cancercellerna uppnå tumörläkning eller symptomlindring. En precis stråldos ges till den 

tumörinnehållande vävnaden. Det är viktigt att minimera mängden strålning för den friska 

vävnaden för att undvika biverkningar av behandlingen (Zackrisson & Turesson, 2008). 

 

Konditionering 
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Konditionering kallas den cytostatika- och strålbehandling som inleder en 

stamcellstransplantation. Syftet med konditioneringen är att slå ut de egna sjuka stamcellerna 

samt att försvaga patientens immunförsvar så att de nya stamcellerna inte stöts bort. 

Intensiteten på konditioneringen beror på vilken sjukdom som behandlas och hur patientens 

hälsotillstånd ser ut (Barkholt & Ringdén, 2002).  

 

Stamcellstransplantation  

En stamcellstransplantation ger möjlighet att behandla patientens tumörsjukdomar med högre 

doser cytostatika och strålning än utan transplantation. Vissa donatorceller har dessutom en 

förmåga att döda maligna celler, detta kallas för en Graft-versus-Tumor (GvT) effekt. Ju 

större GvT-reaktion patienten får desto mindre blir risken för att tumörcellerna kommer 

tillbaka (SBU, 2001).  

Vid en stamcellstransplantation skördas först stamcellerna från patienten själv eller från 

donatorn ifrån blodet eller benmärgen. Förr utvanns stamcellerna från benmärgen men 

numera är det vanligast att stamcellerna skördas från blodet. Då leds blodet från blodbanan, 

genom en maskin som sorterar ut stamceller och sedan tillbaka till blodbanan. Innan denna 

procedur får donatorn läkemedel som stimulerar benmärgens celldelning vilket leder till att 

fler stamceller cirkulerar i blodbanan. Stamcellerna genomgår olika tester bland annat 

infektionsprover och HLA (humant leukocyt antigen) gruppering och fryses sedan ned för att 

ges vid ett senare tillfälle eller ges direkt till mottagaren. Väl hos mottagaren söker 

stamcellerna sig till benmärgen för att börja bilda nya blodceller (Zack, 2018). 

 En av de vanligaste indikationerna till stamcellstransplantation är akut leukemi.  Vilken typ 

av transplantation som är möjlig beror delvis på vilken diagnos patienten har (Barkholt & 

Ringdén, 2002).  

Vid allogen stamcellstransplantation får patienten icke genotypiskt identiska hematopoetiska 

stamceller från en donator (Barkholt & Ringdén, 2002). 

Vid syngen transplantation doneras stamcellerna från en enäggstvilling dvs. att stamcellerna 

är genotypiskt identiska med patientens. Fördelen med detta är att en immunologisk reaktion 

inte kan ske (Barkholt & Ringdén, 2002).   



6 
 

Autolog stamcellstransplantation innebär att patientens egna stamceller tillvaratas innan 

cytostatika- och strålbehandlingen påbörjas för att sedan återges till patienten (Barkholt & 

Ringdén, 2002).  

 

Komplikationer vid stamcellstransplantation 

Stamcellstransplantationer ger en unik möjlighet till bot vid många sjukdomstillstånd men är 

även sammankopplat med hög dödlighet och livslånga behandlingsrelaterade handikapp 

(Valkova et al., 2016). 

Vid allogen och autolog stamcellstransplantation uppstår delvis olika komplikationer. Inom 

båda grupperna är bakteriella infektioner vanliga vid den leukopena fasen, det vill säga fasen 

då det är underskott på vita blodkroppar i blodet (Gahrton & Lundh, 1997).  GVHD (graft-

versus-host disease) är en sjukdom som endast förekommer vid allogen transplantation. Det 

beror på en immunologisk reaktion i transplantatet mot mottagarens HLA. Detta kan bero på 

en oförenlighet mellan transplantatet och mottagaren. Det finns en positiv sida av denna 

reaktion nämligen att även tumörcellerna attackeras av transplantatet (Anderson-Reitz, 2018). 

GVHD kan dock uppstå även fast HLA-identitet återfinns mellan donator och mottagare. 

GVHD sprider sig främst till hud, tarm och lever. I lindriga fall yttrar det sig som utslag i 

handflator och fotsulor. Dessa kan sedan sprida sig till hela kroppen och i allvarliga fall 

orsaka svåra nekroser och inflammatoriska förändringar, sekundära infektioner kan då uppstå. 

Behandlingen mot GVHD sker med vanligtvis med steroider (Gahrton & Lundh, 1997).   

Det finns många möjliga biverkningar av stamcellstransplantation och 

konditioneringsbehandlingen och att drabbas av dessa är vanligt. Detta beror på att de starka 

cytostatika som ges ökar risken för biverkningar och komplikationer. Behandlingen påverkar i 

princip alla organsystem negativt inte minst gastrointestinala, urogenitala, kardiovaskulära, 

respiratoriska, reproduktiva och neurologiska organ. Några akuta åkommor som patienten kan 

drabbas av är Tumor lysis syndrome (TLS), hyperkalemi, disseminated intravaskular 

coagulation (DIC) och sepsis (Anderson-Reitz, 2018). 

För att tidigt uppmärksamma tecken på komplikationer krävs det bevakning med täta 

kontroller. För att undvika infektioner relaterat till den förhöjda infektionsrisken ges 

profolaktisk behandling med antibiotika, antivirala- och antimykotiska medel. 
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Symtomlindrande behandling med analgetika, antiemetika och andra ickefarmakologiska 

omvårdnadsåtgärder bör ges för att underlätta för patienten (Anderson-Reitz, 2018).  

 

Skyddsisolering 

Från att den intensiva behandlingen med cytostatika och eventuell strålning inleds till det att 

de nya stamcellerna visat anslag så blir de flesta patienter skyddsisolerade på grund av det 

utslagna immunförsvaret, detta brukar ta mellan två till tre veckor (Cancerfonden, 2019). 

Skyddsisolering innebär att patienten får ett eget rum med sluss, övertrycksventilation med 

filtrerad lust och egen dusch och toalett. Under isoleringstiden begränsas antalet besök, detta 

kan upplevas som otillräckligt och stressande för patienten. Det är vanligt att patienter som 

isoleras känner sig instängda, begränsade och uttråkade (Skyman, Thunberg & Hellström., 

2010).  

 

Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen som den aktuella studien baseras på är Afaf Meleis 

transitionsteori. Transitioner, eller övergångar, är processer där ett tillstånd förändras till ett 

annat. Termen övergångar kommer att användas som beskrivning av de processer som teorin 

avser i den aktuella studien då begreppet transitioner inte är lika utbrett i det svenska språket. 

Konsensusbegreppet innefattar människa, miljö och hälsa (Bidstrup Jörgensen & Östergaard 

Steenfeldt, 2012). Meleis definierar konsensusbegreppet på följande sätt: 

-          Människa. Övergångar involverar en process av förändring och rörelse i väsentliga 

livsmönster hos alla individer (Alligood, 2014). Övergångar orsakar förändringar i roller, 

relationer, identiteter, förmågor och beteendemönster hos individer. Människors dagliga 

liv, miljöer och interaktioner med andra människor är formade efter deras natur, orsaker 

och deras erfarenheter av övergångar. 

-          Miljö. Övergångar är associerade med sårbarhet. Övergångar utsätter människor 

för potentiell skada, problematisk eller längre återhämtningsprocess och försämrad eller 

ohälsosam hantering av hälsan. 
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-          Hälsa. Övergångar är komplexa och multidimensionella. De har mönster av 

mångfald och komplexitet. Alla övergångar karaktäriseras av ett flöde och en rörelse över 

tid. 

Det finns fem centrala koncept inom transitionsteorin: mönster och typer av övergångar; 

egenskaper av övergångsupplevelser; övergångsvillkor; processindikatorer och 

resultatindikatorer; och omvårdnadsterapier (i Alligood, M, 2014).  

Övergångsmönster innefattar komplexitet och mångfald, vilket innebär att de flesta inte 

genomgår bara en utan flera övergångar samtidigt. Övergångstyper innefattar utvecklande 

övergångar, övergångar från hälsa och ohälsa, situationsberoende övergångar och 

organisatoriska övergångar. Övergångar från hälsa och ohälsa involverar i sin tur diagnos av 

kronisk sjukdom, återhämtningsfaser och utskrivning från sjukhuset. 

Övergångsupplevelser innehåller fem subkategorier: förändringar och skillnader, 

medvetenhet, engagemang, tidsrymd, samt kritiska punkter och händelser.  

Övergångsvillkor inkluderar personliga förhållanden och samhällsvillkor. Dessa villkor 

påverkar hur en individ tar sig igenom en övergång och det som hindrar eller underlättar en 

hälsosam övergång. Kulturella övertygelser, attityder, socioekonomisk status och kunskap är 

faktorer som kan påverka övergångsupplevelsen. 

Processindikatorer inkluderar att känna sig ansluten, samverkan, att utveckla självförtroende 

och att kunna hantera situationer. Processindikatorer som leder patienter till hälsa, eller mot 

risker och sårbarhet gör att sjuksköterskor tidigt bedömer och åtgärdar dessa för att främja 

hälsosamma resultat. Resultatindikatorer kan användas för att avgöra om en övergång är 

hälsosam eller inte (i Alligood, 2014). 

 

Problemformulering 

En stamcellstransplantation är en relativt vanlig behandling som ger möjlighet att förlänga liv 

och bota livshotande sjukdomar. Det behövs en sammanställning av forskningsresultat för att 

vårdpersonal lättare ska kunna finna kunskap om patienters upplevelser av behandlingen för 

att kunna möta och vårda dem på ett sätt som positivt främjar upplevelserna.  

Syfte 
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Syftet var att undersöka hur patienter som genomgått stamcellstransplantation och 

skyddsisolering upplevde behandlingen och isoleringen.  

Frågeställningar 

1. Hur upplevde patienter som genomgått stamcellstransplantation behandlingen? 

2. Hur upplevdes skyddsisoleringen? 
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METOD  

Design och urval 

För att besvara studiens syfte och få svar på frågeställningen genomfördes en litteraturstudie. 

Enligt Polit & Beck (2014) är en litteraturstudie en stringent syntes av forskningsresultat 

angående en viss forskningsfråga.  

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier  

 Inklusionskriterier Exklusionskriterier  

Design Originalartiklar med 

kvalitativ design 

 

Språk Engelska, Svenska Andra språk 

År Publicerad inom 15 år   

Undersökningsgrupp Personer >18 år som 

genomgått 

stamcellstransplantation 

 

Kvalitet Artiklar med hög eller 

medelhög vetenskaplig 

kvalitet 

Artiklar med låg 

vetenskaplig kvalitet 

Forskningsetiska 

överväganden 

Artiklar med godkännande 

från etisk kommitté 

 

 

 

Sökstrategi  

En första sökning i databaserna PubMED och CINAHL gjordes för att få en inblick i hur 

mycket forskning som fanns inom ämnet. Efter ett par provsökningar valdes relevanta sökord 

ut och översattes till MESH-termer. De utvalda sökorden blev stamcellstransplantation, 

patientupplevelser, isolering och kvalitativ studie.  De översattes till stem cell transplantation, 

patient experiences, isolation och qualitative study. Sökorden arrangerades i olika ordning 

och kombinationer för att uppnå de mest väsentliga träffarna. På PubMED gjordes totalt fyra 

sökningar och på CINAHL gjordes totalt tre sökningar (se tabell 2). Samma artiklar dök upp i 

flera av sökningarna, dubbletterna valdes bort. I SBU gjordes en första sökning med svenska 

termen stamcellstransplantation som ej resulterade i något utfall.  
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Den första sökning som gjordes gav 1954 träffar i PubMED. På grund av det stora utfallet i 

sökningen lästes inga titlar. Resterande sökningar resulterade totalt i 840 artiklar. Alla 

artiklars titlar lästes och de titlar som inte verkade vara relevanta för studiens syfte 

exkluderades. Artiklar vars titlar verkade vara relevanta valdes ut och deras abstracts lästes. 

50 abstracts lästes för att se om de besvarade syftet, frågeställningen samt om de uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna.  Därefter lästes 16 artiklar efter en objektiv bedömning 

om vilka som bäst svarade på studiens syfte. Totalt 10 artiklar godkändes och valdes att ut 

eftersom de uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna samt svarade på studiens syfte 

och frågeställning. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av mall för granskning 

av studier utförda med kvalitativ metod (se bilaga 1).  

 

Tabell 2. Sökhistorik 

Datum Databas Sökord Utfall Utvalda* 

2018-02-08 PubMED Stem cell 

transplantation AND 

patient experiences 

1954 0 

2018-02-08 PubMED Stem cell 

transplantation AND 

patient experiences 

AND isolation 

50 4 

2018-02-08 PubMED Stem cell 

transplantation AND 

patient experiences 

AND isolation AND 

qualitative study 

7 1 

2018-02-08 PubMED Stem cell 

transplantation AND 

qualitative study 

413 9 

2018-02-08 CINAHL Stem cell 

transplantation AND 

patient experiences 

351  7 
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2018-02-08 CINAHL Stem cell 

transplantation AND 

patient experiences 

AND isolation 

15  3 

2018-02-08 CINAHL Stem cell 

transplantation AND 

patient experiences 

AND isolation AND 

qualitative study 

4  2 

2018-02-08 SBU Stamcellstransplanta

tion 

6 0 

*Flera artiklar hittades i mer än en sökning, dubbletterna valdes bort. Sammanlagt valdes 10 artiklar 

ut.  

 

Bearbetning och analys 

kvalitetsanalys 

De 10 artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades med hjälp av Willman, Stoltz & Bahtsevanis 

(2011) mall för kvalitetsgranskning av studier utförda med kvalitativ forskningsdesign (se 

bilaga 1) därefter godkändes dem. Artiklar som ansågs hålla medelhög till hög kvalitet 

inkluderades i den aktuella studien. Studierna rangordnades utifrån deras vetenskapliga 

kvalitet. För att en studie gjord med kvalitativ design skulle anses ha hög kvalitet krävdes 

bland annat en klart beskriven kontext och en väldefinierad frågeställning (se bilaga 1).  För 

att en studie skulle anses ha medelhög kvalitet krävdes det att den efter kvalitetsgranskning 

skulle ha minst 50 % ‘’ja’’ ikryssade. För hög kvalitet krävdes det att studien efter 

kvalitetsgranskning skulle ha minst 75 % ‘’ja’’ ikryssade. Artiklarna granskades individuellt 

av båda författarna och sedan jämfördes kvalitetsgraderingen. De flesta artiklarna som valdes 

ut till arbetet nådde medelhög kvalitet eftersom undersökningsgrupperna var relativt små och 

enbart utförda i ett land och ofta på enbart ett sjukhus. Få författare hade valt att inkludera en 

teoretisk referensram i arbetet vilket också bidrog till lägre poäng. Några få författare 

bedömde att de uppnått datamättnad men de flesta nämnde inget om det. Om datamättnad 

uppnåtts i dessa studier är svårt att säga.  

Resultatanalys 
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De utvalda artiklarnas resultat lästes först för att se om de svarade på studies syfte och 

frågeställningar. Sedan lästes de igen och analyserades för att få en bild av vad patienterna 

upplevt. Liknande upplevelser från olika artiklar plockades ut, sammanställdes och 

kategoriserades. Sammanlagt skapades sju kategorier som skulle motsvara de vanligaste 

upplevelserna av behandlingen samt visa på de olika dimensionerna av patienternas 

upplevelser.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan en studie påbörjas ska man inför alla forskningsprojekt ansöka om etiskt tillstånd från 

regional eller lokal etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). I det etiska övervägandet 

ska forskaren eller forskarna visa omsorg och hänsyn för att inte förorsaka deltagarna fysisk 

eller psykisk skada. Forskaren eller forskarna ska även visa noggrannhet i slutsatserna samt 

göra en objektiv redovisning av resultatet. En studie kan kallas etiskt försvarbar om den 

uppfyller följande tre villkor: den ska handla om väsentliga frågor - det vill säga - den leder 

till värdefull kunskap, den har god vetenskaplig kvalitet och har genomförts på ett etiskt sätt 

(Sandman & Kjellström 2014). Detta har funnits i åtanke vid val av vetenskapliga artiklar och 

artiklar utan etiskt godkännande från en kommitté exkluderades. Vidare så har studiens 

utvalda vetenskapliga artiklar valts ut på ett objektivt sätt efter de som bäst passar studiens 

syfte och resultatet har redovisats sanningsenligt. Studiens resultat är menat för 

sjukvårdspersonal i syfte att förbättra vården för patienter som genomgår en 

stamcellstransplantation enligt göra gott-principen och har inget dolt kommersiellt syfte.  

 

RESULTAT 

Resultatet i den aktuella studien baseras på 10 originalartiklar med kvalitativ metod som 

forskningsdesign (se Bilaga 2). Tre studier gjordes USA, två i Italien, två i Storbritannien, en i 

Australien, en i Belgien och en studie gjordes i Iran (se Bilaga 2). Utifrån frågeställningen 

’’Hur upplever patienter en stamcellstransplantation, skyddsisoleringen och övergångarna 

som det innebär?’’ blev resultatet följande sju kategorier: ‘’Fysiska och psykiska 

förändringar’’, ‘’Stöd från närstående och personal’’, ‘’Stöd från högre makter’’, ‘’Rädsla och 

osäkerhet’’, ”Hopp och optimism”, ‘’Information och utbildning’’ och ‘’Förändrade roller och 

relationer’’.  
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Patienters upplevelser av stamcellstransplantation och skyddsisolering  

Fysiska och psykiska förändringar  

Deltagarna upplevde en signifikant försämring av fysiska funktioner på grund av biverkningar 

av behandlingen och detta upplevdes som besvärligt. Det tog för vissa flera månader innan de 

kunde utföra rutinprocedurer i vardagen som de tidigare kunnat och vissa 

funktionsnedsättningar blev permanenta (Farsi et al., 2012; Stephens, M., 2004). Några 

symtom som kvarstod långt efter behandlingen var bland annat illamående och trötthet. En 

patient beskrev sin energinivå som 30-40% av vad den var innan transplantationen (Beeken et 

al., 2011; Stephens, M., 2004) Andra beskrev hur det kändes som att dom åldrats i förtid 

(Drevdahl et al., 2012; Stephens, M., 2004). Övergången mellan behandling och livet efter 

behandlingen upplevdes av många som svår. En student sköt upp återgången till studierna av 

samma anledning trots att det gått ett år sedan behandlingen avslutats (Drevdahl et al., 2012).  

I Beeken et al.,s studie upplevde nästan hälften av patienterna att deras livskvalitet reducerats 

och att de kände sig mer begränsade än innan behandlingen. Patienterna upplevde det som 

viktigt att ändra sina förväntningar på livet och sig själva för att lära sig att leva under de nya 

förutsättningarna även om vissa tyckte att det var svårt (Beeken et al., 2011). Deltagarna 

förstod att de var tvungna att ändra sina prioriteringar och ideal för att lära sig leva under de 

nya förutsättningarna (Farsi et al., 2012). Personer som genomgått stamcellstransplantation på 

grund av maligna blodsjukdomar upplevde behandlingen som en nödvändighet för att uppnå 

transformation (Biagioli et al., 2016).  

Flera patienter upplevde att sjukdomen och behandlingen gett dom en ny syn på livet som fått 

dem att uppskatta saker mer och att vilja leva livet fullt ut (Brassil et al., 2015; Stephens et al., 

2004). Vissa beskrev att de efter transplantationen uppskattade sin hälsa mer än innan och att 

de uppskattade små saker som andra gjorde för dem mer (Biagioli et al., 2017). För vissa 

patienter kändes det som en vinst att ha överlevt sjukdomen och detta gav dem en vilja att ge 

tillbaka genom att själva bli donatorer (Brassil et al., 2015). Många patienter upplevde en 

känsla av att bli pånyttfödd efter transplantationen och att de psykiskt, fysiskt, spirituellt, 

socialt och emotionellt inte längre var samma person som innan (Farsi et al., 2012; Stephens 

et al., 2004).  
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Stöd från närstående och personal 

Patienter som blivit skyddsisolerade i samband med transplantationen upplevde att stödet från 

närstående och personal var en viktig del för att utstå tiden som isolerade (Biagioli et al., 

2017; Dunn et al., 2016). Det psykiska stödet från närstående behövde öka för att patienterna 

lättare skulle kunna genomgå kritiska händelser (Dunn et al., 2016). Socialt, psykiskt och 

emotionellt stödet beskrevs som viktigt och fungerade som en distraktion (Beeken et al., 

2010; Stephens, M., 2005). Genom stödjande rådgivning och hjälp att uttrycka sina känslor 

kunde sjuksköterskor stötta patienterna som genomgått stamcellstransplantation (Biagioli et 

al., 2016; Farsi et al., 2012). 

 

Stöd från högre makter 

Tron på gudomlig barmhärtighet ledde till ökat hopp för patienterna. De hade stor 

tillförlitlighet till sin tro och ansåg att den hjälpte dem att ta sig igenom sin sjukdom och att 

hitta mening i livet. Patienternas tro gav mening till erfarenheterna med transplantation vilket 

i sin tur ökade deras förtroende för att de skulle uthärda behandlingen och återhämta sig 

efteråt. Patienterna såg religionen som ett sätt att acceptera sjukdomen och övervann 

svårigheter enklare genom att ha tillit till deras tro (Farsi et al., 2010). 

En del patienter rapporterade att cancerupplevelsen och stamcellstransplantationen hade hjälpt 

dem att få ett djupare andligt förhållande med Gud, universum eller en självidentifierad högre 

makt (Brassil et al., 2015). Tron på att utfallet av sjukdomen styrdes av den högre makten 

identifierades som en tröst och ett stöd för patienterna. En patient beskrev sin tro på att 

cancerupplevelsen är ett sätt för människor att se vad Gud låter folk utstå men också att Gud 

kan ge de cancersjuka styrkan att ta sig igenom sjukdomen. Andra beskrev sin tro på att Gud 

hade någon form av plan för dem och accepterade den rådande situationen. Alla patienter 

upplevde inte stöd från högre makt på ett positivt sätt. En del upplevde att deras förhållande 

till en högre makt minskade under behandlingstiden (Brassil et al., 2015).  

 

Rädsla och osäkerhet  

Känslan av osäkerhet hängde kvar i flera månader efter behandlingen. Känslan berodde på 

rädsla för döden och rädsla för att behöva gå igenom behandlingen igen. I en studie beskrev 

alla patienter utom en rädsla för återfall (Dunn et al., 2015; Farsi et al 2012; Stephens, M., 
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2005). För vissa patienter var osäkerheten om de skulle överleva eller inte en överväldigande 

känsla. Flera patienter upplevde konditioneringsperioden som den värsta tiden av 

behandlingen (Dunn et al., 2015). Många beskrev tankar om en eventuell död och rädsla för 

konsekvenser av sjukdomen och återfall i framtiden (Biagioli et al., 2017; Brassil et al., 2015; 

Farsi et al., 2012). Rädslan för döden upplevdes som värst i början när deltagarna fick 

diagnosen och i början av behandlingen men blev sedan bättre med tiden, det tog dock flera 

månader innan rädslan för döden försvann helt. En del patienter upplevde tanken av en möjlig 

död som lugnande, som att det inte låg i deras händer och därför var onödigt att vara orolig för 

(Farsi et al., 2012). 

I en studie hade 3 av 15 patienter fått post traumatic stress syndrome efter att ha behövt 

tillbringa veckor på intensivvårdsavdelning med ”life support” på grund av den tuffa 

behandlingen (Dunn et al., 2015). 

Flera patienter upplevde att övergången från sjukhusvård till hemgång var osäker och 

ångestfylld även fast de hade haft en stark längtan efter att komma hem. Att vara på sjukhuset 

gav patienterna en känsla av trygghet (Biagioli et al., 2016; Dunn et al., 2015).  

Flera unga kvinnor upplevde rädsla för att inte kunna få barn i framtiden. (Brassil et al., 

2015). 

Flera patienter beskrev inte bara oro för sig själva och sin egen hälsa utan även för hur deras 

anhöriga skulle tackla sjukdomen och behandlingen (Stephens, M., 2005).  

 

Hopp och optimism  

Patienter som genomgått stamcellstransplantation uppgav att hoppet var en viktig kraft i deras 

liv att ha hopp var viktigt i anpassningen till den nya och hotfulla situationen som 

behandlingen innebar (Farsi et al., 2010). 

Många upplevde också att optimism spelade en avgörande roll för att de skulle orka genomgå 

skyddsisolering (Beeken et al, 2011; Biagioli et al., 2017). För att orka ta sig igenom 

behandlingen och lidandet som det innebar gjorde patienterna sitt yttersta för att tro på ett 

lyckligt slut (Coolbrandt et al., 2010). För att behålla denna tro försökte de se på sig själva 

som lyckligt lottade. Optimismens kraft beskrevs som en viktig aspekt för att klara av att 

genomgå stamcellstransplantationen, isoleringen och eventuella komplikationer (Brassil et al., 

2015). En del talade om optimism som en strategi för att orka genomgå behandlingen, medan 
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vissa talade om optimism som ett sätt att kontrollera behandlingens resultat, de kände att 

negativa känslor och tankar skulle kunna påverka resultatet av behandlingen i negativ 

riktning. Patienterna kände att de hade haft tur som överlevt stamcellstransplantationen, det 

fick dem att vilja få ut det mesta utav nuet och att fortsätta vara positiva. En del patienter 

ansåg dock att det var viktigt att ej vara orealistiska. En bra balans mellan acceptans, 

optimism ansågs vara mest fördelaktigt för anpassning till livet efter behandlingen (Beeken et 

al., 2010). 

 

Information och utbildning  

Patienter som sökte information om behandlingen och sjukdomen på olika sätt upplevde att 

det gav dem någon slags känsla av kontroll, att de visste vad behandlingen innebar och var 

beredda på vad som eventuellt kunde hända. Patienter som genomgått en transplantation 

tidigare tyckte att erfarenheten av transplantation och cytostatikabehandling upplevdes som en 

stor hjälp, andra patienter upplevde att det var bättre och lättare att undvika information för att 

slippa tänka på konsekvenser och biverkningar av behandlingen (Brassil et al., 2015; Jim et 

al., 2014). En del patienter upplevde att de fått den informationen de behövde och att de var 

förberedda på konsekvenserna av behandlingen. Andra trodde att de skulle bli gradvis bättre 

när det gällde biverkningar som påverkade deras dagliga rutiner och kände sig oförberedda på 

att återhämtningen skulle gå ”upp och ner” så pass mycket som den gjorde. Flera patienter 

upplevde att informationen om transplantationen var tillräcklig men bristfällig gällande 

återhämtningen och de sena komplikationerna (Jim et al., 2014). 

Många patienter efterfrågade information och kontakt av personer som tidigare genomgått en 

stamcellstransplantation både före och efter transplantationen. Flera av patienterna hade på 

egen hand sökt upp andra som genomgått behandlingen för att ställa frågor (Jim et al., 2014). 

 

Förändrade roller och relationer 

Patienterna beskrev att det tog lång tid att återhämta sig efter stamcellsbehandlingen och att 

det krävdes en anpassning till det nya ”jaget” (Beeken et al., 2010; Stephens M., 2005). En 

deltagare beskrev att hans känslomässiga sårbarhet hade ökat och att det i sin tur hade 

förändrat hans roll som man. En annan deltagare hade alltid sett sig själv som den starka i 

familjen men då det förändrades så förändrades även relationerna inom familjen. Alla 
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deltagare beskrev en förändring i sina relationer med närstående. De var besvikna över 

vänners beteenden och önskade att inte längre umgås med vissa personer. En patient beskrev 

att relationen till morfadern hade haft negativ påverkan eftersom att han enbart verkade bry 

sig om deras relation när det blev känt att patienten led av en malign blodsjukdom (Beeken et 

al., 2011; Brassil et al., 2015).  

Unga vuxna som genomgått behandling upplevde att relationerna förändrades. Vissa upplevde 

att relationer blev starkare efter cancerdiagnosen. Patienterna uppgav att relationer med 

föräldrar, syskon, vänner, flickvänner och pojkvänner och även hela samhällen utvecklades 

under cancerbehandlingen. De som hade fått stamceller donerade från ett syskon upplevde att 

relationen mellan dem blev starkare, de upplevde att behandlingen hade fört dem närmare 

varandra (Brassil et al., 2015). 

Vissa deltagare beskrev hur vissa relationer splittrades i samband med cancerdiagnosen 

(Brassil et al., 2015). Detta skedde oftast i kärleksrelationer eller i vänskapsrelationer då de 

inte visste hur de skulle hantera situationen. För vissa patienter innebar det att 

kärleksrelationer tog slut.  

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur patienter som genomgått 

stamcellstransplantation upplevde behandlingen och isoleringen som den innebär. I resultatet 

framkom det att personer som genomgått stamcellstransplantation och blivit skyddsisolerade 

genomgick flera olika övergångar som upplevdes som svåra. Patienterna upplevde både 

fysiska och psykiska och sociala förändringar och deras hälsorelaterade livskvalitet hade 

minskat efter stamcellstransplantationen. Rädslor relaterat till bland annat sjukdomsåterfall 

och död var vanligt förekommande hos patienterna, dessa rädslor tog lång tid att bearbeta. För 

att underlätta behandlingen och efterförloppet var stöd från personal, anhöriga och högre 

makter till stor hjälp, något annat som upplevdes som viktigt var att försöka vara optimistisk 

och tro på ett gott behandlingsresultat. 

 

Resultatdiskussion  
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Studien har uppmärksammat många övergångar inom hela konsensusbegreppet som innefattar 

människa, miljö och hälsa. Studien visar tydligt att övergångar är associerade med sårbarhet, 

övergången mellan frisk och sjuk, övergången mellan sjukhusvård och hemvård och 

övergången från sjuk till frisk är de övergångar som mest uppmärksammats i studierna som 

svåra och tidskrävande för patienterna. Det är därför viktigt som sjuksköterska att vara 

uppmärksam på när patienterna genomgår dessa svåra övergångar för att kunna ge ett stöd 

som underlättar för patienten. Det upplevdes av många patienter som viktigt med stöd och att 

de fick möjlighet att se positivt på upplevelsen.  

Komplexiteten i övergångarna som dessa patienter genomgår ökar på grund av att de 

genomgår flera övergångar samtidigt. En svår sjukdom och behandling kan exempelvis leda 

till att man samtidigt som man skrivs in på sjukhus och har fått en diagnos tvingas säga upp 

sig från jobbet, flytta och förlorar en partner. Detta leder till att dessa patienter är en extra 

sårbar grupp och det blir viktigt för sjuksköterskan att främja möjligheterna att integrera det 

som hänt i patientens identitet. Extra hänsyn bör tas till patientens eget perspektiv och 

livstolkning eftersom det påverkar hur hen känner (Friberg & Öhlén., 2014).  

Något som många patienter upplevde som bristande var förberedelsen för de långsiktiga 

funktionsnedsättningarna och biverkningarna av behandlingen, samt stöd och uppföljning 

efter hemgång. Svensk sjuksköterskeförening beskriver en del av sjuksköterskans kompetens 

som självständigt ansvar för kliniska beslut som erbjuder människor möjlighet att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och 

uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Här 

har alltså sjuksköterskor möjlighet att förbättra patienters upplevelse av efterförloppet av 

behandlingen genom att följa upp och försöka stötta patienterna. Genom att lägga resurser på 

att hjälpa dessa patienter att uppnå en minskad sjuklighet kan man förutom att hjälpa 

patienten även göra besparingar på samhällsnivå (SBU, 2017). 

Många upplevde också att information var en viktig faktor för att kunna hantera den tuffa 

behandlingen och tiden efter. Det fanns också många som ville undvika information i så stor 

utsträckning som möjligt. Detta visar tydligt hur viktigt det är att ta hänsyn till patientlagen 

gällande information som säger att patienten har rätt till information gällande behandlingen 

och dess biverkningar men att mängden information ska anpassas till patientens individuella 

förutsättningar och att patienten har rätt att avstå information om denne vill (SFS 2014:821). 

Här är det alltså viktigt att vara lyhörd för patientens individuella behov och önskemål. 
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Viktigt att ha i åtanke är att patienter är individer, är unika, har unika behov och att dessa 

behov måste respekteras och tas hänsyn till. 

Sjuksköterskan ska i vårdarbetet främja en miljö där värderingar och trosuppfattningar hos 

enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Att gå igenom en stamcellstransplantation är en upplevelse av övergång från en bekant 

situation till en obekant situation där övergångsupplevelsen påverkas av bland annat kulturella 

övertygelser och trosuppfattningar. I resultatet framkom att tro på stöd från en högre makt 

främjar hälsosamma övergångsupplevelser I resultatet visade det sig att personer som trodde 

på stöd från en högre makt hade gott hopp om behandlingen och dess resultat. 

Trosuppfattningen gjorde att terapin kändes meningsfull och att de skulle återhämta sig 

efteråt. Tron på att den högre makten styrde resultatet av behandlingen fungerade som en tröst 

och ett stöd. Som sjuksköterska bör man både respektera och främja patientens egen 

trosuppfattning.  

Sjuksköterskeyrket är en profession inom sjukvården som jobbar nära och bygger en relation 

till patienten. Det ingår i sjuksköterskans roll både att individanpassa, informera och stötta 

patienten på fysiska, psykiska och emotionella plan så är det viktigt att det finns kunskap om 

hur detta görs på bästa sätt. Både denna studie och forskning med kvantitativ design belyser 

de långsiktiga handikapp och den minskade livskvalitet som denna patientgrupp upplever lång 

tid efter avslutad behandling (Sinatora et al., 2017; Valkova et al., 2016). Detta belyser hur 

viktig uppföljningen av denna patientgrupp är för att även kunna stötta, fånga upp och erbjuda 

hjälp och vård i efterförloppet.  

 Studiens resultat visar hur viktig sjuksköterskans komplexa uppgift att individanpassa vård, 

information och stöd är.  

 

Metoddiskussion 

Den vetenskapliga kvalitén i examensarbeten kan diskuteras relaterat till trovärdigheten, 

pålitligheten och överförbarheten. Det kan diskuteras om författarnas förkunskaper och 

tidigare upplevelser från vårdyrket har färgat resultatet (Wallengren & Henricson., 2012). Det 

finns även en risk för feltolkning då de granskade artiklarna alla var skrivna på Engelska och 

författarna till examensarbetets modersmål är Svenska.  
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Anledningen till att en litteraturstudie gjordes var på grund av uppfattningen om att ett behov 

fanns för en noggrann syntes av forskningsresultat gällande frågeställningen Ett stort underlag 

av forskningsresultat behövs för att få ett tillräckligt brett undersökningsmaterial för att kunna 

dra evidensbaserade slutsatser av litteraturstudiens resultat (Polit & Beck, 2014). Önskvärt 

hade varit att inkludera ännu fler studier för att få en djupare förståelse för de upplevelser och 

övergångar en patient upplever relaterat tillstamcellstransplantationen. 

Ett inklusionskriterie var att de studier som skulle ingå hade fått tillstånd från etisk kommitté 

för att utföra sin undersökning. De 10 artiklar som kom att användas hade alla fått 

godkännande från etisk kommitté vilket tolkades som en minskad risk för att studiernas 

deltagare blivit utsatta för psykisk eller fysisk skada. Det var dock endast ett fåtal som artiklar 

som hade övervägt och dokumenterat etiska resonemang vilket ledde till att de fick en lägre 

kvalitet. 

Ett inklusionskriterie var att artiklarna inte skulle vara äldre än 15 år, detta för att sökresultatet 

skulle ge ett stort utfall. När man inkluderar forskning som är så pass gammal som Stephens 

et al., påverkas resultatet på ett negativt sett då mycket kan ha hänt med behandlingsmetoden 

de senaste åren som påverkar patienternas upplevelse av behandlingen. För att räknas som 

tillförlitlig ska forskning helst vara publicerad inom de senaste åren (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011).   

Att göra en egen kvalitativ undersökning genom att utföra intervjuer med personer som 

genomgått stamcellstransplantation hade ej varit möjligt. En egen empirisk undersökning inte 

blivit godkänd av en etisk kommitté och tiden för att utföra tillräckligt många intervjuer hade 

ej varit tillräcklig.  

De granskade artiklarnas studier är genomförda i ett antal olika länder med skillnader i bland 

annat kulturella-, religiösa och ekonomiska strukturer vilket ger en minskad överförbarhet till 

svensk sjukvård.  

 

Behov av mer forskning  

Det finns relativt mycket forskning inom ämnet ”stamcellstransplantation” men de flesta 

sökträffarna var kvantitativa studier. Mer forskning om patientupplevelser och omvårdnad av 

patienter som genomgår stamcellstransplantation efterfrågas för att kunna erhålla tillräcklig 
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kunskap för att optimera stödet för patienter som genomgår de övergångar som en 

stamcellstransplantation innebär.  

Mer ny forskning behövs inom området för att kunna dra slutsatser om hur patienter upplever 

stamcellstransplantation idag eftersom att cancervården ständigt utvecklas och förändras. 

Trots att stamcellstransplantation fortfarande är en vanlig behandling mot maligna och 

ickemaligna sjukdomar så är det svårt att hitta forskning från de senaste åren.  

 

Slutsats  

En stamcellstransplantation och isoleringen som medföljer innebär flera svåra övergångar för 

patienten. Från det att diagnosen ställts till en lång tid efter behandlingen behöver patienten 

individanpassad information, stöd och optimism från både vårdpersonal och närstående. 

Stamcellstransplantation innebär att patienten behöver tillbringa lång tid ensam i 

skyddsisolering för att inte riskera att drabbas av olika komplikationer. Tiden i ensamhet är en 

påfrestande tid. Det tog lång tid för patienterna att efter behandlingen anpassa sig till de nya 

förutsättningarna men många upplevde att de hade fått ett nytt positivt perspektiv på livet och 

de förändrats som människor.  
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Bilaga 1. Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier  

 

Beskrivning av studien, tex. metodval: 

Finns det ett tydligt 

syfte? 

❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

Patientkarakteristika Antal 

Ålder 

Man/kvinna 

Är kontexten 

presenterad? 

❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

Etiskt resonemang? ❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

Urval 

-Relevant? ❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

-Strategiskt? ❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

Metod för 

-Urvalsförfarande 

tydligt beskrivet? 

❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 
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-Datainsamling tydligt 

beskriven? 

❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

-Analys tydligt 

beskriven? 

❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, 

begripligt? 

❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

-Råder datamättnad? 

(om tillämpligt) 

❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

-Råder analysmättnad? ❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet 

klart och tydligt? 

❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

-Redovisas resultatet i 

förhållande till en 

teoretisk referensram? 

❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

-Genereras teori? ❏ Ja ❏ Nej ❏ Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? är beskrivning/analys adekvat? 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 ❏ Hög ❏ Medel ❏ Låg 

Kommentar 
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Granskare (sign) 

 

 

Bilaga 2. Översiktstabell  

Författare, 

publikations

år, land. 

Syfte Forskningsdesig

n 

Slutsats/huvudr

esultat 

Vetenskaplig 

kvalitet 

1) Biagioli et 

al. 2017 

Italien.  

Att undersöka de 

upplevda erfarenheterna 

hos patienter med 

hematologiska 

maligniteter som varit 

isolerade efter autolog 

stamcellstransplantation 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

studie. 

Att vara isolerad är 

ett försvar mot 

lidande. 

Medelhög kvalitet 

2) Biagioli et 

al. 2016. 

Italien.  

Att undersöka de 

upplevde erfarenheterna 

hos patienter med 

hematologiska 

maligniteter som varit 

isolerade efter allogen 

stamcellstransplantation

. 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

studie. 

Att isoleras är en 

nödvändighet för att 

uppnå 

transformation. 

Medelhög kvalitet 
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3) Dunn et 

al. 2016. 

Storbritannie

n. 

 

Att undersöka de 

upplevda erfarenheterna 

hos patienter med 

hematologiska 

maligniteter som 

behandlats med allogen 

stamcellstransplantation

. 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Att genomgå 

stamcellstransplanta

tion leder till 

osäkerhet och 

otydlighet för 

patienter efter deras 

sjukhusvistelse. 

Medelhög kvalitet 

4) Stephens 

M. 2005. 

Australien.  

  

Att undersöka de 

upplevda erfarenheterna 

hos patienter som 

genomgått autolog 

stamcellstransplantation

. 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Att de förändringar 

som patienterna 

upplevde kan vara 

bestående. Efter 

transplantationen är 

patienten inte den 

samma som innan. 

Medelhög kvalitet 

5) 

Coolbrandt 

et al. 2010. 

Belgien.  

Att undersöka hur 

patienter som 

genomgått 

stamcellstransplantation 

håller modet uppe och 

tar sig igenom den 

krävande behandlingen. 

Kvalitativ metod. 

Grounded-theory 

med 

semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer. 

Att behandlingen 

beskrivs som ett 

skrivande av en 

positiv berättelse. 

För att utstå 

behandlingen och 

lidandet behövde 

patienterna tro på 

ett lyckligt slut. 

Medelhög kvalitet 



32 
 

6) Farsi et al. 

2012. Iran.  

Att undersöka hur 

vuxna patienter med 

leukemi som behandlats 

med 

stamcellstransplantation 

hanterade behandlingen. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Att behandlingen 

beskrivs som en 

sorts återfödelse. 

Medelhög kvalitet 

7) Jim et al. 

2014. USA.  

Att undersöka hur 

utbildning angående 

livskvalitet efter 

stamcellstransplantation 

påverkade patienter som 

genomgått allogen 

stamcellstransplantation

. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer i 

fokusgrupper. 

Att en förbättrad 

information och 

utbildning om 

livskvaliteten efter 

behandlingen 

önskas av 

patienterna. 

Medelhög kvalitet 

8) Drevdahl 

et al. 2012. 

USA.  

Att undersöka hur och 

varför patienter med 

hematologiska 

maligniteter tog beslut 

att genomgå behandling 

i syfte att bota eller 

lindra sin sjukdom. 

Kvalitativ metod. 

Explorativ, 

longitudinell studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Att patienter som 

genomgått 

stamcellstransplanta

tion ej ångrade 

behandlingen men 

att förändringar och 

biverkningar ledde 

till ångest. 

Medelhög kvalitet 

9) Beeken et 

al. 2010. 

Storbritannie

n. 

  

Att undersöka rollen 

som psykosociala 

variabler hade hos 

patienter som 

genomgått 

stamcellstransplantaion 

i förhållande till 

minskad hälsorelaterad 

livskvalitet.   

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Att patienter som 

genomgått 

stamcellstransplanta

tion upplevde att 

deras värderingar 

och inre känslor 

hade förändrats 

efter behandlingen. 

Medelhög kvalitet 
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10) Brassil et 

al. 2015. 

USA.  

Att undersöka 

upplevelserna hos unga 

vuxna med cancer som 

skulle genomgå 

stamcellstransplantation

.   

Kvalitativ metod. 

Löst strukturerade 

intervjuer. 

Att unga vuxna som 

genomgått 

stamcellstransplanta

tion upplevde 

förändringar 

relationellt och 

psykiskt efter 

behandlingen. 

Medelhög kvalitet 

 

 

  

 

 

 

 

 


