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SAMMANFATTNING 

Syftet med den här undersökningen var att beskriva hur anhöriga upplever och hanterar sin 

livssituation, med fokus på familjen och deras egen hälsa, under den akuta fasen vid allogen 

stamcellstransplantation. Undersökningen ägde rum på Centrum för Allogen 

Stamcellstransplantation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Sju anhöriga till 

patienter som genomgick en allogen stamcellstransplantation deltog. Metoden som användes 

var att genom semistrukturerade intervjuer låta anhöriga själva berätta om sin livssituation. 

Dessa intervjuer analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade 

i att temat den nuvarande situationen formulerades. Temat bestod av tre kategorier livspussel, 

familj och hälsa och hade tio underkategorier totalt. Resultatet blev att när anhöriga får berätta 

om hur de upplever sin livssituation berättar de om hur de mobiliserar och fokuserar all sin 

kraft och alla sina resurser till den nuvarande situationen som de befinner sig i. Slutsatsen 

blev att vidare forskning för att utveckla interventioner för dessa anhöriga behövs, där 

sårbarhet upptäcks och inre och yttre resurser uppmärksammas och stärks. Att fokusera på 

anhöriga och den sjuka familjemedlemmen samtidigt, som en enhet, främjar hela familjens 

hälsa och medför därför en vinst, inte bara för de anhöriga utan även för patienten och dess 

tillfrisknande. 

 

Nyckelord: allogen stamcellstransplantation, anhöriga, familj, hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT 

The aim of this study was to describe family members’ experience of life during the acute 

phase of allogenic stem cell transplantation. Seven family members of patients at, “Centrum 

for Allogenic Stem cell transplantation” Karolinska University Hospital in Huddinge 

participated. The method used was semistruktured interviews that allowed the respondents to 

tell about their living situation. These interviews were then analyzed through qualitative 

content analysis. The findings were a theme named; this present time consisting of three 

categories: living-pieces, family and health. There were also ten subcategories all together. 

The result was that when family members gives the opportunity to, with their own words, 

describe and tell about their living situation they tell about the present time and how they 

focus and mobilise all their strength and energy on their sick family member to get well. The 

conclusion of this study was that further research and development of interventions, for 

family members, are necessary and to focus on the family as a unite is an absolute condition 

in order to maintain health and prevent physical- and mental illness for the whole family. This 

ought to be beneficial not only for the family but also for the patients’ recovery.  

 

Keywords: allogenic stem cell transplantation, family member, family, health. 
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BAKGRUND  

Anhöriga till patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation (SCT) finns ofta vid 

dennes sida oräkneliga timmar. I många fall är denna behandling den enda botande 

behandling som finns. Hoppet är bot, verkligenheten är att ungefär 20 -30 % får återfall och 

avlider. Utöver dessa kan ca 30 % komma att få behandlingsrelaterade komplikationer (1). Att 

tillsammans gå in i en behandling med risk för dödlighet och sjuklighet kan vara starkt 

stressande för den anhörige med tanke på det intensiva fysiska och psykiska vårdbehov som 

ligger framför patienten vid en allogen SCT. 

 

Allogen stamcellstransplantation 

Allogen stamcellstransplantation SCT är en etablerad behandlingsmetod för ett flertal maligna 

och icke maligna sjukdomar. Principen för behandlingen är att man genom maximal 

högdosbehandling med cytostatika och eventuell strålning samt med den immunologiska 

reaktion en allogen SCT ger, söker eliminera patientens maligna sjukdom för att sedan rädda 

henne/honom från en bestående benmärgssvikt genom att tillföra blodbildande, hematopetiska 

stamceller från en frisk donator (2). Behandlingen inleds med en så kallad konditionering eller 

förbehandling vilket innebär att man ger cytostatika och ibland strålning i letala doser. 

Behandlingen kan pågå från några dagar upp till en vecka beroende på diagnos och 

konditioneringsschema. Huvudsyftet med konditioneringen är att dels ta bort kvarvarande 

maligna celler och dels trycka ner patientens eget immunförsvar för att minska risken för 

avstötning av de nya cellerna (3). Att ge dödliga doser med cytostatika samt strålning 

möjliggör bot för patienten. De höga doserna samt den immunologiska reaktionen kan också 

ge en rad transplantationsrelaterade biverkningar och komplikationer vilka kan ge en mängd 

olika symtom. Några exempel på sådana biverkningar är: benmärgsdepression med svåra 

infektioner och stor risk för septisk chock som följd, gastrointestinala besvär såsom smärtor, 

illamående, kräkningar, diarréer och mucosit, hemorragisk cystit etc. (4). Ett par dagar efter 

avslutad konditionering sker själva transplantationen av stamceller i form av perifera celler 

eller benmärg från en frisk donator. Cellerna ges som en intravenös infusion. Det kan ta en till 

två veckor ibland längre innan de nya stamcellerna börjar fungera, man säger att patienten får 

”anslag”. Före anslaget, under den pancytopena perioden, är patienten mycket sårbar både 

fysiskt och psykiskt. Patienten har vid en allogen SCT fått ett helt nytt immunsystem som ska 

mogna vilket kan ta månader upp till år. Ett immunsystem som innebär både fördelar och 

nackdelar. 
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Fördelarna är att det kan angripa kvarvarande tumörceller så att patienten blir frisk. 

Nackdelarna är att det kan angripa patientens kropp och ge en ”transplantat-kontra-värd-

reaktion” eller ”graft-versus-host-disease” (GVHD) på engelska. GVHD kan vara mild och 

lätt att behandla men kan också i värsta fall leda till så allvarliga följder så att patienten 

avlider (2). En allogen SCT berör inte bara den sjuke utan involverar även dess närmaste där 

den psykiska och fysiska hälsan kan påverkas. 

 

Hälsa 

Hälsa är betydelsefullt för alla människor och i dagligt tal uppstår det sällan missförstånd om 

vad vi menar med hälsa. Att däremot ge en exakt definition eller förklara begreppet hälsa kan 

vara svårt. En välkänd definition är WHO:s hälsodefinition som lyder: ”Med hälsa avses att 

en människa inte bara är fri från sjukdom och svaghet utan också åtnjuter fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande.” Definitionen kan hittas på sidan 29 i JahrenKristoffersen 

bok (5).  

JarhenKristoffersen (5) definierar på sidan 22 även begreppet hälsa såsom: ”… förmågan att 

stå emot de belastningar som vi dagligen utsätts för, utan att reagera med sjukdom eller 

bristande anpassning samt vantrivsel. Ju större denna förmåga är, desto bättre är hälsan. I 

hälsan ingår en kroppslig (somatisk), en mental (psykisk) och en social komponent som är 

olösligt sammanbundna. God kroppslig hälsa innebär att de anatomiska strukturerna och 

kroppsliga funktionerna faller inom ramen för det som vi bedömer som normalt för den grupp 

som individen tillhör (ras, kön, ålder m.m.), och god mental hälsa att individen har förmåga 

att sammanjämka motstridiga tendenser i sitt eget sinne på ett balanserat och socialt 

acceptabelt sätt, och att leva harmoniskt med andra. Vid bedömning av hälsa lägger vi i 

ökande grad vikt vid om individen kan utföra de funktioner i samhället som hon har fått, att 

hon trivs med sina funktioner och är anpassad till samhällets normer och regler.” Denna 

definition framhäver några viktiga perspektiv, till exempel, att den enskilda människans 

upplevelse av hälsa eller frånvaro av hälsa är starkt subjektiv, att kroppslig hälsa knyts till 

normal fysisk funktion och att mental hälsa knyts till att förena motstridiga tendenser i det 

egna sinnet, samt att leva i harmoni med andra (5). Ohälsa drabbar inte bara den enskilde utan 

även familjen som helhet. 
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Familj 

I det svenska språkbruket används begrepp som anhörig, familj, familjemedlem omväxlande 

beroende på vem som uttalar sig och i vilket sammanhang. Närstående kan innebära någon 

som står nära av andra anledningar än blodsband eller äktenskaps/samboband, till exempel en 

vän eller granne. I vardagligt tal används dock ordet anhörig av de flesta och i många 

sammanhang används begreppen anhörig och närstående synonymt (6). 

Benzein & Saveman (6) beskriver familjebegreppet som kärnfamilj, storfamilj, utvidgad 

familj eller styvfamilj samt tar upp att begreppet familj är under omprövning och att en 

diskussion förs i vårt samhälle idag, då många nya familjekonstellationer uppstår. Hansson (7) 

menar att det är av den anledningen som nya definitioner inom omvårdnaden har utformats. 

Två av dessa är: ”en familj är två eller flera individer som är beroende av varandra för 

emotionellt, fysiskt och ekonomiskt stöd, medlemmarna i familjen definierar sig själva”(6) 

och ”en familj är de som de själva säger att de är” (8). Vid sjukdom kan en familjs alla 

livsarenor påverkas 

 

Anhörigas reaktion vid sjukdom och ohälsa 

Sjukdom och ohälsa påverkar hela familjen, både individuellt och som helhet. De närstående 

påverkar i sin tur den som är sjuk samt hur han/hon upplever och hanterar sin situation (6). 

Cancer och behandlingen av cancer påverkar både patienten och dess närmaste. I Sverige 

kommer en tredjedel av befolkningen att insjukna i någon form av cancer under sin livstid. 

Cirka hälften av alla nydiagnostiserade cancerpatienter kommer att leva mer än 5 år. Från att 

ha varit en sjukdom med snabbt förlopp och tidig död har den blivit en kronisk sjukdom med 

långvariga behandlingar och ett stort behov av kontinuerlig vård. Den allmänna trenden är att 

vården flyttas tidigare från sjukhusen till hemmen, vilket innebär ett ökat ansvar och en ökad 

börda på de närmaste runt patienten. Inte sällan hamnar huvudansvaret på patientens 

make/maka eller på ett vuxet barn. Att leva med cancer i sin närhet innebär också att ångest 

och stress måste hanteras tillsammans med osäkerheten inför biverkningar av behandlingar, 

psyksiska och fysiska förändringar hos den sjuke samt rädslan för att förlora sin nära. Man 

måste också klara av att handskas med varandras känslor och reaktioner (9). Studier visar att 

det finns en hög förekomst av ångest och depression hos makar som vårdar sin make/maka 

med avancerad cancer. (10,11,12).  

En av studierna (10) visar att 40 % av anhörigvårdarna rapporterade depressiva symtom vilket 

var nästan dubbelt så mycket som deras sjuka partner rapporterade. Vidare visar studien att 
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det framför allt är den subjektiva erfarenheten och upplevelsen av bördan som bestämmer 

vårdarens sårbarhet för depression. En annan sårbarhetsfaktor är makarnas relation till 

varandra, hur väl de klarar av att anpassa sig i sina nya roller, hur man tillsammans reagerar 

på stress och hanterar både intima och svåra situationer. 

Grunfeld et al (11) visar i sin studie, där 89 närståendevårdare till kvinnor med avancerad 

bröstcancer följdes under tre år, att den ekonomiska oron samt bördan av att vårda bestämmer 

nivån på ångest och depression hos vårdaren. Den vårdande överlät sig helt och satte sin sjuka 

maka före både sitt arbete och sin egen hälsa. Studien visar också att vårdarna hade större 

psykologisk sjuklighet än vad patienterna hade.  

En norsk studie (12) framhäver vikten av att inom vården av cancersjuka screena för mental 

ohälsa hos anhöriga. Den svenska studien av Sjövall et al (13) visar att användandet av 

sjukvården ökade hos partners till cancerpatienter under perioden efter cancerdiagnosen. Den 

största ökningen av diagnoser hos partnerna var psykiatriska sjukdomar. Vid en allogen SCT 

har anhöriga en viktig funktion av att ge stöd, vårda och finnas till hands för den sjuke genom 

alla faserna av transplantationen. 

 

Anhörigas situation vid allogen stamcellstransplantation 

Processen i den allogena SCT kan delas upp i olika faser; konditioneringsfasen eller 

förberedelsefasen, och transplantationsfasen där patienten under en tid även är pancytopen 

och isolerad samt uppföljningsfasen som sträcker sig, först och främst genom det första året, 

efter att patienten är utskriven från sjukhuset. Förberedelsefasen och transplantations fasen 

anses vara del i den akuta fasen. Under transplantationsfasen rapporterar patienterna den 

högsta nivån av symtom och symtomrelaterat lidande (14). Anhöriga är mycket viktiga under 

den här fasen, de känner patienten bäst och kan hjälpa till med att tolka patientens behov. 

Efter det att patienten fått anslag av de nya cellerna blir han/hon utskriven för att under en 

längre tid fortsätta med kontroller polikliniskt några gånger per vecka. Här är patient och 

anhöriga själva ansvarig för att uppmärksamma förändringar och för symtomkontroll (1).  

Det finns en studie (15) som beskriver anhörigas situation och upplevelse i den akuta fasen på 

sjukhuset. Den beskrivs som ”att åka bergochdalbana i mörkret” med avseende på den 

riskfyllda behandlingen med osäker utgång. Trots oron och osäkerheten uppger anhöriga att 

de är beredda att göra ”allt som krävs” för att deras nära skall bli frisk. Sin roll som vårdare 

beskrivs som ”att känna personen, skydda och ge omsorg”. 
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En annan studie (16) visar att det finns en tendens hos både patient och anhörig att gömma 

cancerrelaterade tankar och känslor för varandra så kallad ”protective buffring” (PB), framför 

allt i en sådan situation som vid SCT där den ”sista utvägen” är kombinerad med en allvarlig 

medicinsk risk. PB medförde sämre tillfredsställelse i relationen mellan parterna och sämre 

mental hälsa framförallt hos den som kände sig ”buffered”. 

Bishop et al (17) tar upp långtidseffekterna hos anhöriga där det visade sig att makarna till 

SCT överlevande rapporterade dålig mental hälsa och ännu sämre social funktion än deras 

överlevande partners trots att vårdaransvaret för länge sedan är slut. Dessa studier indikerar 

att man i vården av SCT patienter även bör vara observant på och bedöma anhörigas situation 

samt mentala sårbarhet för att på ett tidigt stadium upptäcka och sätta in de åtgärder som kan 

behövas och på detta sätt även främja hälsa på lång sikt. Trots detta så är få studier gjorda som 

beskriver anhörigas situation under den akuta fasen av allogen SCT.  

 

Problemformulering 

Benzein & Saveman (6) har i sin litteraturstudie visat på att när det gäller forskning av 

närståendes situation, vid svår sjukdom, så är den framförallt inriktad på behov, riskfaktorer 

och förändrade roller. Att låta närstående till någon som är svårt sjuk berätta om hur de 

upplever och beskriver sin livssituation, när de befinner sig mitt i, har det inte fokuserats på 

inom forskningen (6). Vid en allogen SCT stöttar anhöriga sin sjuka familjemedlem genom att 

finnas vid dennes sida oräkneliga timmar. Vi har dock begränsad kunskap om hur de anhöriga 

upplever och hanterar sin livs- och familjesituation under den intensiva tid som den akuta 

fasen innebär. Den här undersökningen görs för att utöka kunskapen om de anhörigas 

livssituation rörande dessa aspekter 

 

SYFTE 

Att beskriva hur anhöriga upplever och hanterar sin livssituation, med fokus på familjen och 

deras egen hälsa, under den akuta fasen vid allogen stamcellstransplantation.  

 

METOD 

Design 

Deskriptiv kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjufrågor som analyserats 

genom innehållsanalys. 
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Urval 

Tio anhöriga, till patienter (n=10) som genomgick en allogen stamcellstransplantation 2010, 

vid Centrum för Allogen Stamcellstransplantation (CAST) Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge, tillfrågades om att delta i undersökningen. Patienten och dess anhöriga bestämde 

själva vem av de anhöriga som skulle delta och de behövde ej uppge varför de eventuellt ej 

önskade delta. De tre som tackade nej uppgav inte någon anledning till detta. Sju av de 

tillfrågade svarade ja och fördelningen var två mammor, två pappor, en hustru, en svärmor 

och en nära vän. Gemensamt för dessa var att det var den anhörige som tillbringade mest tid 

hos patienten som deltog i undersökningen. Deltagarna var över 18 år, förstod och talade det 

svenska språket samt hade ej någon pågående psykiatrisk sjukdom. 

 

Datainsamling och tillvägagångssätt 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som inspirerats 

utifrån Kvale & Brinkmann(18)(bilaga 1). Skriftlig information samt en samtyckesblankett 

(bilaga 2) lämnades ut, av avdelningens kurator, till patienten och dess anhöriga 7 till 15 dagar 

efter själva transplantationen.  Vart efter svar kom in bokades tid tillsammans med den 

anhörige för en intervju. Intervjuerna som spelades in, genomfördes i ett samtalsrum hos 

kuratorerna på sjukhuset och fanns utanför avdelningen. Varje intervju tog mellan 25 – 50 

minuter.  

 

Bearbetning/analys 

För att bearbeta och analysera det insamlade materialet användes kvalitativ innehållsanalys 

(19). Kvalitativ innehållsanalys är en metod där skriven eller verbal kommunikation 

analyseras stegvis med fokus på olikheter och likheter. Tolkningsprocessen kan resultera i ett 

eller flera teman. Ett tema är som en röd tråd av mening och som löper genom varje 

meningsenhet, kod samt genom varje kategori (20). 

Det först steget i analysprocessen var att få en förståelse och en helhetsbild av det insamlade 

materialet därför lyssnades varje intervju igenom direkt efter intervjutillfället och skrevs 

därefter ner ordagrant för att sedan läsas flera gånger. 

Nästa steg i bearbetningen var att sortera bort det som låg utanför intervjuguidens teman och 

som inte var relevant för den här studien. Till exempel det som handlade om den tidigare 

vården, vården av andra anhöriga och tips till avdelningen. Den kvarvarande texten utgjorde 

min analysenhet. 
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Därefter:  

 delades texten in i tre innehållsområden, som aktuell tillvaro, familj och hälsa, utifrån 

intervjuguidens frågeområden och ifrån dessa identifierades meningsenheter, dessa 

meningsenheter kondenserades och koder skapades 

 koderna delades in i tio underkategorier, som var en praktisk verklighet, tankar, 

känslor, vilka som ingår i familjen, familjeliv, på undantag, vad hälsa innebär, egen 

hälsa, upprätthållande av hälsa och att få berätta. som i sin tur samlades i tre 

huvudkategorier, som var livspussel, hälsa och familj.  

 Ett tema, den nuvarande situationen, formulerades och baserades på texten som 

helhet, innehållet i kategorierna samt på en känsla av det underliggande och som går 

som en röd tråd genom alla kategorier. Bilaga 3 ger en överblick i tabellform. 

 

Validiteten 

Tillförlitlighet. Genom att beskriva tillvägagångssättet och genom att beskriv analysprocessen 

i metoden samt genom att redogöra för de olika ställningstagandena i metoddiskussionen ger 

det läsaren en möjlighet att göra en bedömning av tillförlitligheten i den här undersökningen. 

Pålitligheten.  Visas genom att beskriva hur urvalet av deltagarna gått till och att 

undersökningen har variationen mellan män och kvinnor samt olika anhörig- och 

patientkategorier. Pålitligheten i undersökningen styrks också av att varje kategori belyses av 

citat från deltagarna. 

Överförbarhet. Det handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överöras till andra grupper 

eller situationer eller om hur användbart resultatet är och det är läsaren som avgör om 

resultatet är överförbart till andra kontext. Men genom att ge en noggrann beskrivning av 

urval, datainsamling och analys underlättar det för läsaren att avgöra överförbarheten av 

denna undersökning (21). 

 

Etiska överväganden 

Enligt Kvale (13) finns det fyra etiska osäkerhetsområden i den kvalitativa forskningen. Det 

handlar om informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. 

När det gäller informerat samtycke bör man ställa sig frågor som: hur detta skall uppnås och 

hur mycket information man bör ge i förväg. I den här undersökningen lämnade en i 

undersökningen oberoende person (kuratorn) ut ett informationsbrev med medföljande 
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svarsformulär. Däri gavs en kort presentation, frivilligheten samt möjligheten att avbryta 

betonades. Även konfidentialiteten betonades i brevet. Ytterligare åtgärder är att i själva 

uppsatsen inte uppge exakt under vilken tidsperiod intervjuerna genomfördes med tanke på att 

enheten, där undersökningen genomförs, är förhållandevis liten samt vid behov har även 

pseudonymer använts. Vilka konsekvenser kan undersökningen ha för dem som deltar? De 

positiva konsekvenserna, som tros överväga de potentiellt negativa, har varit att de anhöriga i 

samtliga intervjuer upplevde det som positivt att få berätta om sin situation för någon som 

hade tid att lyssna, under den intensiva perioden de befann sig i.  

När det gäller forskarens roll ligger osäkerheten i oberoendet eftersom jag jobbade på 

avdelningen där intervjuerna utfördes. Av den anledningen så fokuserades undersökningen på 

de anhörigas livssituation, den egna hälsan samt familjesituation och inte på hur de upplever 

vården på avdelningen eller hur de blir bemötta. Jag träffade inte de anhöriga eller vårdade 

patienten innan själva intervjutillfället samt la mig vinn om att inte läsa om patienten i 

patientjournalen annat än om det var av vikt för mitt arbeta på avdelningen. Detta var inte 

svårt då informationsbrevet samt svarsformuläret lämnades ut och samlades in av 

avdelningens kurator. Eftersom jag arbetar natt var det heller inga problem att komma överens 

med mina kollegor om att istället vårda andra patienter. Jag anser att nyttan med den här 

undersökningen överväger den etiska osäkerheten. 

 

RESULTAT 

Den nuvarande situationen 

”Det viktiga är vår dotter… det är henne allt koncentrerar sig på nu, all energi 

går till henne, allt annat är oviktigt. Det är som en tunnel med vår dotter längst 

fram, det är bara henne vi ser…” 

 

När anhöriga, under den akuta fasen av allogen SCT, själva berättar om sina upplevelser av 

sin livssituation är det den nuvarande situationen som genomsyrar varje aspekt av deras liv.   

Där mobiliseras all kraft och där tas alla tillgängliga fysiska och psykiska resurser i anspråk. 

Familjen runt den sjuke sätts på undantag, den egna hälsan är viktig men kommer ändå i andra 

hand och skjuts på framtiden. Temat, den nuvarande situationen, går som en röd tråd genom 

varje kategori vilka var livspussel, familj och hälsa med tio underkategorier totalt. 
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Livspussel 

För den anhörige innebär den nuvarande situationen ett livspussel där den praktiska 

verkligheten utanför sjukhuset ska fungera och samtidigt behöver man finnas till hands, både 

dag och natt, för sin sjuka anhörig. Tillvaron, där livspusslet skall gå ihop, är också fylld av 

tankar och känslor som man försöker fokusera på och samla till nuet samt på att den som är 

sjuk ska bli frisk. ”En praktisk verklighet”, ”tankar” och ”känslor” bildar därav 

underkategorier till livspusslet. 

 

En praktisk verklighet                                                                                                          

Den praktiska verkligheten utanför sjukhuset måste lösas och fungera och det innebär bland 

annat att man måste planera och anpassa olika situationer till varandra för att tillvaron ska bli 

hanterbar. Dagarna måste också gå ihop när det gäller jobb, ekonomi, skötsel av hemmet, 

resor fram och tillbaka till sjukhuset samt tvätt och andra sysslor som tillhör vardagen. Det 

kan också upplevas som frustrerande att inte hinna med det man brukar göra och som istället 

samlas på hög. Den praktiska verkligheten kunde bestå av att som svärmor stötta och sköta 

allt det praktiska runt omkring familjen eller som nära vän totalt finnas till och stötta patienten 

så att resten av familjen skulle kunna har ett så ”normalt liv” som möjligt. Att som hustru och 

egen företagare åka fram och tillbaka till sjukhuset varje dag och samtidigt oroa sig för äldre 

släktingar som börjar tackla av. Att som mamma och pappa turas om att bo på sjukhuset och 

samtidigt föröka få tillvaron där hemma att fungera för resten av familjen eller så får mor och 

farföräldrar kliva in och ta hand om hemmavarande barn om behandlingen ges på annan ort. 

Den praktiska verkligheten handlar också om tillvaron på sjukhuset där allt kretsar kring den 

sjuke samt alla rutiner och där det inte blir mycket tid över för något annat därför att tiden 

upplevs gå väldigt fort. Så här uttrycker sig några av de anhöriga: 

”då har vi lagt upp det så att jag har jobbat på dagarna och sovit här på nätterna 

dom flesta gånger … När man kommer hem och inte har varit hemma på en vecka 

och man har inte hunnit med där hemma… där är massor med grejer som man 

känner att man måste ta tag i … skulle vilja ta tag i!” 

  

”Det är mycket fokus på vår dotter förståss… jag hade tagit med mig en hel hög 

med veckotidningar och dom är oöppnade så att säga. För dagarna flyger fram… 

det är mycket folk som kommer in på rummet, det är kontroller, det är ronder det 
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är kuratorn, clowner, sjukgymnasten… hela dagarna fylls av ”runtomkring 

grejer”. Jag är här hela tiden… inget avbrott…” 

 

Att vistas på sjukhuset hela dagarna för att sedan åka hem och sova och ta hand om 

nödvändiga praktiska göromål kan för den anhörige upplevas som att leva i två världar. 

”Ja… jag lever som i två världar… en när jag är hemma och en när jag är här på 

sjukhuset med min fru och min dotter… jag är med dom på dagen sen åker jag 

hem på kvällen… Jag kommer hem och tvättar så att det varje dag finns rena 

kläder… det finns ingenting i kylskåpet…” 

 

Tankar 

Tankarna i den nuvarande situationen kretsar kring det praktiska, hur livspusslet ska gå ihop 

men också på hur framtiden kommer att gestalta sig. Man försöker fokusera på nuet och på 

det dagliga och man koncentrerar sig på sin sjuka anhörig. Man försöker se det positiva och 

göra det bästa av varje situation samt ta vara på varje stund och inte ta ut någonting i förskott.  

Det finns inte mycket annat att välja på. 

”men sen när man väl är här så blir ju fokus på det där dagliga… hur värdena 

framskrider och nya mediciner… då funderar man ju inte på vad som ska hända 

om ett halvår eller så… jag håller andan och tar dagen som den kommer liksom… 

men det finns ju mycket som kan hända än… men att ta vara på dom positiva 

tecknen… man vågar inte ta ut något i förskott.” 

 

”Man har inget att välja på! Situationen är ju som den är och… man måste göra 

det här och… då får man försöka göra det bästa utav det… situationen.” 

 

Men det finns också tankar på vad som kan hända och hur det kommer att bli, både 

känslomässigt och praktiskt men även ekonomiskt, om det värsta händer.  

”Men hela tiden så har man dom här tankarna att ”hur går det nu” och ”hur går 

det nu” … och om det kommer upp, i tankarna, att han skulle gå bort och sånt 

där… hur man skulle klara sig både känslomässigt och krasst ekonomiskt och 

praktiskt. När jag tänker på det börjar jag gråta… Så det är klart att det finns i 

bakgrunden hela tiden… men jag vill inte tänka på det…” 
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Känslor 

Den nuvarande situationen är också fylld av känslor. Starka och pendlande känslor av rädsla 

och oro men också av tacksamhet över att ens anhörig har fått den här livräddande 

behandlingen.  

”Ja… det är väldigt tudelat då… hm… den största känslan är… det är både 

rädsla och oro å ena sidan och samtidigt är jag så oerhört tacksam! Rädslan och 

oron och också tacksamheten är väldigt stor!” 

 

Känslan av ovisshet är stor och gnager, det finns också en väntan varje dag, först på tecken på 

biverkningar som man vet kommer och sedan en väntan på anslaget av de vita blodkropparna 

som är ett tecken på att behandlingen har lyckats.  

Men… ovissheten!! Ja, så har man hört det att efter en vecka ja, då blir dom 

sämre… så det är ju så att man går och väntar på… och sen finns det ju dom som 

inte blir dåliga… och då hoppas man ju på det då… att hon är en av dom” 

 

”och vi väntar IVRIGT på det här anslaget… vi har hört att det kan synas från 

den 14 dagen… det kan synas lite tidigare också… men vanligast är lite senare än 

efter 14 dagar… vi väntar och väntar…” 

 

Det finns också känslor av overklighet som att man lever i en bubbla med den ”vanliga” 

världen utanför. Allt annat är oviktigt och det enda viktiga är att den sjuke ska bli frisk. 

”Ja … jag går som i en bubbla, jag tittar liksom ut på världen utanför men är inte 

där… är inte delaktig… Det är väldigt tungt… I går när jag åkte buss, där alla 

krogarna är, jag såg alla människor hur folk satt på uteserveringar… det var som 

en avlägsen värld… det kommer att dröja länge, länge innan vi sitter så där…” 

 

De anhöriga uttrycker också att man bär på en slags grundoro, en oro som ligger där under 

ytan hela tiden och som förstärks vid minsta tecken på någon komplikation hos ens kära eller 

av något förfluget ord från en läkare. Denna grundoro består av att det här kanske inte 

kommer att fungera, att behandlingen inte kommer att lyckas och att sin älskade kanske inte 

kommer att överleva Det finns också en känsla av maktlöshet i det man står i, en maktlöshet 

därför att man upplever att man inte kan göra något åt det medicinska skeendet samt att stå 
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utanför och se på när ens anhörig lider på olika sätt. Oron lättar när allt verkar gå ”enligt 

planerna” eller bättre. 

”att först och främst finns den där oron i botten… att det ska sluta illa!! Den där 

oron har ju funnits där hela tiden” 

 

”Det som är jobbigt är det här att hon mår dåligt och att man inte kan göra något 

själv åt det… ja… hon har mått väldigt dåligt då, och man har inte vetat varför … 

men sen är det ju jobbigt att se att hon har ont och… det är jätte jobbigt” 

 

Det här är känslor som finns där under ytan och oron hålls i schack genom att man fokuserar 

på nuet och på det positiva. Samtidigt blockerar man sina känslor både medvetet och 

omedvetet för att orka med och för att fungera. Man vill kunna ge sitt bästa men det är också 

viktigt för den anhörige att försöka skydda den som är sjuk från sin egen oro och stress genom 

att inte visa eller tala om hur man mår och känner sig, utan man vill skapa en så lugn och 

trygg miljö som möjligt. 

”man… är på något sätt blockerad… från sina egna känslor på något sätt… men 

dom har kommit fram då det varit såna här jobbiga situationer… men det är nog 

en skyddsmekanism så att man… i alla fall för mig … man lägger dom under ett 

lock på något sätt! För att man ska orka! Man är så inställd på att det här måste 

fungera!” 

 

Familj 

Familjen domineras av den nuvarande situationen. Varje familj påverkas på olika sätt men 

alla familjer befann sig i ett orostillstånd, man upplevde att familjen var splittrad och i vissa 

fall upplevde man kaos. Trots detta låg fokus på sin sjuka anhörig, familjesituationen fick 

man ta tag i senare när allt börjar komma tillbaka i ”normala” banor igen, samtidigt förstod 

man att inget skulle bli sig likt igen. Familjen var också en källa till kraft, både som helhet 

och dess enskilda medlemmar. Kategorin består av underkategorierna: ”Vilka som ingår i 

familjen”, ”familjelivet” och ”på undantag”. 

 

Vilka som ingår i familjen 

Vilka som ingår i en familj bestäms av familjemedlemmarna själva och består inte alltid bara 

av blodsband. Den som står närmast den sjuke behöver inte alltid vara en maka/make eller 
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förälder utan kan lika gärna vara en nära vän eller annan släkting. För varje familj ser det 

olika ut men de som man uppger ingår i sin familj är också de som man tänker på, oroar sig 

för och som påverkas av den nuvarande situationen. 

 

En av de anhöriga beskriver familjen på följande sätt:  

”Och en familj kan vara så mycket! Det är inte bara blodsband… man behöver ju 

inte vara ”jätte” anhörig för att vara nära” 

 

Familjelivet 

Livet i familjen fortgår, även under en sjukdomstid, och påverkar tillvaron på olika sätt. 

Barnbarn föds och har man inte egna små barn i familjen att ta hand om så måste kanske äldre 

släktingar skall tas om hand.  

”Nu fick vi ju vårt första barnbarn precis 2 dagar innan vi kom in här…” 

  

”jag har en moster som är senil eller har inget närminne… hon kom i julas och 

skulle stanna fyra veckor men hon blev kvar i fyra månader! Och sen har jag min 

pappas fru som har långsam leukemi och vad händer om hon går bort… det är 

mycket tankar där också…” 

 

Att ha tid tillsammans som makar är inte självklart när man har ett barn som är sjukt och 

inneliggande på sjukhus samt barn hemma som också behöver sitt. Eller så blir det mer tid 

tillsammans än vad man till vardags är van vid.  

” … det blir en stor omställning… man träffas 5 minuter på morgonen… och 5 

min sent på eftermiddagen, de flesta dagarna…” 

 

”Och så likaså att vi bägge två är här och… sitter i samma rum…  

det är ju en situation som man inte lever till vardags, det gör man ju inte… så det 

kan vara lite jobbigt! Ja… man kanske retar sig på grejer som man inte borde 

reta sig på… bagatell saker” 

 

De vanliga och fungerande rutinerna i familjen kan bli omkullkastade och att försöka få 

familjelivet att fungera utan att själv kunna vara på plats kan vara frustrerande. Att vara den 

som är den sammanfogande länken i familjen kan vara påfrestande för både kropp och själ. 
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”Pojken bor hemma hos sin pappa nu då… Vanligtvis så är han mest hemma hos 

oss… så han är inte van att bo hos pappan så här många veckor i sträck… så det 

är slitningar där och lite stökigt och då kan jag känna lite frustration när jag inte 

kan vara hemma på plats.” 

 

Familjen och familjelivet påverkas av den nuvarande situationen både som helhet och dess 

enskilda medlemmar. Den blir splittrad och vissa saker kan vara svåra att förstå för de som 

inte är med på sjukhuset hela tiden. Det kan kännas hårt att inte ha den fulla möjligheten att 

finnas till hands för de där hemma och att inte kunna vara tillsammans under en svår tid som 

påverkar alla. 

”Familjen mår inte bra just nu… den är splittrad… Sonen, han har det tufft med 

skolan, han säger själv att han ”aldrig varit så ledsen i hela sitt liv” och jag 

tänker mycket på honom då att jag inte kan vara på plats hemma hos honom. 

Mina tankar är ju mycket där hemma också men man kan inte göra så mycket… 

ibland kan det kännas så hårt att man måste hålla syskonet borta… även om det 

måste vara så en tidsperiod… men jag kan ändå känna en sorg över det! Det 

kan ju vara en sådan chock för familjen så det kan vara viktigt att samla 

familjen…” 

 

Familjen är viktig och livsnödvändig, en källa till kraft och en resurs där man stöttar varandra. 

”Vi är en tight familj så vi umgås mycket också… vi gör mycket saker…allihopa,. 

Och vi pratar med varandra varje dag och dom kommer hit så vi delar på den 

bördan lite grann.” 

  

”ja, nu har jag ju en väldigt bra man som jag har kunnat prata med … jag har 

kunnat, helt enkelt prata av mig hemma och sen har jag liksom tagit nya tag sen 

när jag har åkt hit och det … det känns ju bra…” 

 

På undantag 

Där alla resurser mobiliseras och allt fokus riktas på den sjuke familjemedlemmen så sätts 

familjen som helhet på undantag eller åt sidan samtidigt som man försöker räcka till för alla. 
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”När det gäller min familj så har dom kommit lite åt sidan… helt klart, jag har 

inte kunnat engagera mig i min egen dotter och inte i mitt barnbarn heller så det 

här var väldigt konstigt för henne… och samma sak med min man” 

  

”jag var hemma med tjejerna och… så kom jag ju på mig själv att jag hade ju 

väldigt dåligt tålamod och var rätt sur och grinig på dom… och rätt trött och 

ledsen… det var ju säkert för att i mitt undermedvetna, så var ju dom inte särskilt 

viktiga just nu, för mig… det var sonen som var mitt fokus…det skulle liksom bara 

rulla på där hemma” 

 

Hälsa 

Hälsan, i den nuvarande situationen, är viktig och något som de anhöriga tänker på medvetet 

eller omedvetet. Det är viktigt att hålla sig frisk för att kunna finnas till hands och för att orka 

med den intensiva situationen de befinner sig i. Men att tänka på sin hälsa i ett längre 

perspektiv får för de flesta komma i ett senare skede, längre fram. Kategorin ”hälsa” består av 

underkategorierna ”vad hälsa innebär”, ”egen hälsa” och ”upprätthållande av hälsan”. En av 

de anhöriga uttrycker vikten av sin hälsa sig på följande sätt: 

”JAG måste vara frisk! Jag får inte bli sjuk! Det har jag tänkt väldigt mycket på 

eftersom jag har ANSVARET… ingenting får hända mig.!!” 

 

Vad hälsa innebär 

Hälsa innebär olika saker för olika personer. Det kan innebära att inte ha någon akut eller 

kronisk sjukdom, att ha ett gott leverne med motion och god kost men också ett rikt socialt liv 

med intressen och ett positivt beteende ingår, för dessa anhöriga, i begreppet hälsa. 

”Jag är noga med vad jag äter… att inte stoppa i mig en massa skit helt enkelt!… 

Jag försöker var lugn, jag försöker få harmoni i mitt liv, för mig är harmoni 

väldigt viktigt, att inte stressa och skrika och gapa och försöka vara ute så mycket 

som möjligt, prata så mycket som möjligt, för mig är det viktigt att prata och 

liksom inte vara rädd för att säga obehagliga saker… och det är svårt… men det 

tycker jag ingår i min ”hälsa” Om man säger: jag är nog lite jordnära, jag 

försöker leva så nära naturen som möjligt” 
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Egen hälsa 

När de anhöriga beskriver sin egen nuvarande hälsa så talar man mycket om det psykiska 

måendet såsom en tyngd, en håglöshet, en total trötthet och att man känner sig spänd. De 

beskriver hur det psykiska påverkar det fysiska. De talar om hur oro och press sätter sig som 

smärta på olika ställen i kroppen som i ryggen eller i magen och de talar om sömnlöshet samt 

hur deras egna behov har fått sättas åt sidan. När den fysiska hälsan beskrivs talar man om hur 

brist på motion och vettig kost påverkar hälsan negativt. Flera av de anhöriga upplever maten 

som problematisk under den här tiden, det blir lätt en massa smörgåsar och man upplever det 

svårt att gå ifrån för att äta något vettigt plus att efter ett tag tröttnar man på café eller 

restaurang maten på sjukhuset.  Att laga mat och äta ensam när man kommer hem blir inte 

heller av. Även den sociala hälsan beskrivs och ses som viktig. 

”hittills har jag varit jätte frisk… men det är ganska konstigt att förra veckan när 

jag satt på toa så kände jag själv att jag höll på att bli tyst… man kan skapa en 

tysthet på något sätt och inte bry… inte prata så mycket med dom där ute… jag 

orkar inte liksom…” 

 

”Min egen hälsa, den kanske inte är så jätte bra! Man kanske behöver det här 

sociala… som man hade innan man åkte hit, med sina arbetskamrater och vänner 

… det känns väl lite jobbigt med den biten… och det är ju mycket hälsa!” 

 

Den egna hälsan och måendet är påtaglig och något som gör sig påmind på många olika sätt, 

ändå sätter man sig själv åt sidan där de egna behoven får komma senare. Det viktigaste är att 

finnas till för den som är sjuk. 

”Men det där är inget viktigt!! Min egen hälsa får jag ta tag i sedan, senare. Men, 

jag har inga egna behov just nu!  Nu måste jag finnas till som förälder till min 

dotter” 

 

Upprätthållande av hälsa 

Trots att den egna hälsan sätts åt sidan och att man anser att den får vänta tills allt är över så 

görs saker för att man ska hålla sig frisk, både medvetet och omedvetet. Det är viktigt att hålla 

sig frisk i den nuvarande situationen, mycket vilar på den anhöriges axlar och tillvaron skulle 

inte fungera om hon eller han blev sjuk på något sätt. Flera av de anhöriga försökte tänka på 

och påverka sin kosthållning och tänka positivt i det svåra. Ett annat sätt att må bra var det 
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sociala livet utanför sjukhuset, träffa vänner eller det egna arbetet samt att föröka hitta egen 

tid och avkoppling. Ibland tänkte man själv och ibland var det någon av ens vänner som tog 

initiativet. 

”och sen en fördel som jag har haft också tror jag … för mitt eget 

välbefinnande… är ju att jag de flesta dagarna har kunnat komma till jobbet och 

fått fokuserat på något helt annat” 

 

”jag försöker vara så rädd om mig som jag kan … jag faktiskt gjorde en 

hälsokontroll för min egen skull… Och det psykiska det är … man kan inte göra 

annat än att försöka vara så öppen som möjligt och försöka få ur dig det man vill 

så att man inte låser allt inom sig… men då har jag faktiskt gjort så att jag har 

tagit en promenad ensam och det bara för att försöka rensa hjärnan och tänka att 

”vad underbart det är att leva och må bra!” Det måste man försöka när dom här 

mörka stunderna kommer! Att det trots allt är ganska skönt att leva!” 

 

 Att få berätta 

Alla anhöriga upplevde det som en lättnad att få berätta sin historia och beskriva sin situation. 

Någon sa det i förbifarten och flera uttryckte en förvåning över att så mycket hade kommit 

upp, att det fanns så mycket gråt och att det var så skönt att få tala med någon som var insatt. 

De hoppade att deras bidrag skulle hjälpa andra. 

”jag trodde inte… att så mycket kom upp nu när vi pratar… det var skönt att få 

prata med någon som är … insatt” 

 

”jag har hört att anhöriga mår dåligt psykiskt… det var därför jag ville delta… 

för att berätta… och bidra… så det kommer fram hur det är…” 

 

DISKUSSION 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på anhörigas livssituation under den akuta 

fasen av allogen SCT. Tanken var att fånga den upplevda erfarenheten av att vara anhörig 

genom att låta dem berätta, med sina egna ord, om sin livssituation, här och nu, utifrån några 

bestämda ramar där fokus låg på familjen och deras egen hälsa. Dessa båda områden blev 

täckta men de anhörigas eget fokus var på den nuvarande situationen som dominerade och 

var utgångspunkten för hur de agerar och hanterar alla andra livsområden eller livsarenor. 



22 

 

Min undersökning är liten och gjord under en väldigt begränsad tid men den är ändå intressant 

i det avseendet att det som de anhöriga berättar om och uttrycker här, är just sådana faktorer 

som i andra studier visat kunna ge psykiska och fysiska besvär längre fram i livet. Man sätter 

den sjuke och dess livräddande behandling före allt annat och man är villig att göra allt för att 

det skall lyckas. De upplever att det är som att ”gå i en tunnel” där allt fokus är på sin sjuka 

anhörig som befinner sig i slutet av tunneln. 

 

När anhöriga i den här undersökningen själva får berätta om sin livssituation så talar de om 

den nuvarande situationen som går före allt annat, de beskriver hur de är koncentrerade på 

nuet och totalt fokuserade på sin sjuka anhörig. De talar om hur livspusslet måste gå ihop så 

att den praktiska verkligheten ska fungera när det gäller jobb, skötsel av hem och ekonomi 

samt resten av familjens tillvaro. De berättar om hur de kan uppleva en frustration och stress 

när saker och ting inte hinns med och mycket av tankarna kretsar kring det som sker eller 

borde ske utanför sjukhuset. Vad de beskriver kan bekräftas i andra studier som visar att 

anhöriga är villiga att ”göra allt som krävs vad än det kostar” (15, 22, 23, 24). Men anhöriga i 

den här undersökningen berättar även om hur de på olika sätt hanterar och försöker lösa 

praktiska situationer genom planering och genom att engagera sitt sociala nätverk, framförallt 

handlar det om hur man inom den utvidgade familjen försöker förutse och lösa varje problem 

som kommer upp. En svärmor får ta hand om allt det praktiska på hemmaplan samt finnas till 

på sjukhuset så att maken, till den som är sjuk, ska kunna fullfölja sin utbildning. En nära vän 

finns vid patientens sida hela tiden så att resten av familjen ska kunna leva ett så ”vanligt liv” 

som möjligt. Man delar upp tiderna på sjukhuset och hemma mellan sig som makar och 

försöker sköta sitt ordinarie arbete till en del så att även det ekonomiska ska kunna fungera. 

Mor och farföräldrar tar hand om andra hemmavarande barn när behandlingen ej utförs på 

hemmaorten. Anhöriga i min undersökning talar även om hur den nuvarande situationen är 

fylld av tankar och känslor. Tankarna kretsar runt det praktiska men också på hur framtiden 

kommer att gestalta sig. Känslorna, som de anhöriga uttryckte i denna undersökning, var 

känslor av ovisshet och maktlöshet men även tacksamhet samt en stark känsla av overklighet 

där man upplevde att man inte riktigt var del av den ”vanliga världen” att man stod ”innanför” 

och blickade ut. De tampas med fruktan att sjukdomen kan komma tillbaka samt för att ens 

nära kan dö, där finns en, som de anhöriga uttrycker det, ”grund oro” under ytan hela tiden 

och som funnits sedan upptäckten av sjukdomen. För att kunna hantera och hålla alla dessa 

tankar och känslor i schack berättar anhöriga att de fokuserade på nuet, fokuserar på att ta en 
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dag i taget och på det positiva, positiva tecken hos den sjuke och på att behandlingen har 

lyckats men också genom att tänka positivt och att ha en positiv inställning i största 

allmänhet. Ett annat sätt att handskas med sina känslor och tankar var att acceptera situationen 

som den var och göra det bästa men också genom att blockera sina känslor för att orka och för 

att skydda den som är sjuk. I Wilsons (15) studie uttrycker makarna att de lever som i en 

”bergochdalbana som kör i mörkret”, med andra ord så lever de i en ständig osäkerhet på vad 

som kommer att hända, om en timme, om en dag, om en vecka eller om ett år. Dessa känslor 

bekräftas av Stetz (25) som menar att denna osäkerhet och maktlöshet ger upphov till en 

sårbarhet som är signifikant för dessa anhöriga 

I min undersökning fick de anhöriga själva beskriva med sina egna ord hur det uppfattade och 

såg på sin egen hälsa. Man ansåg att hälsan i nuet var väldigt viktig därför att den nuvarande 

situationen inte skulle fungera om de själva på något sätt blev sjuka. Hälsan som helhet var 

däremot satt på undantag och alla anhöriga i min studie menar att det är något de får engagera 

sig i, i ett senare skede, efter sjukdomstiden. När de beskriver sin egen hälsa talar de om en 

”håglöshet”, om en ”total trötthet” och ”orkeslöshet” samt om ”sömnbrist” eller 

”sömnlöshet”. De talar också om hur psykisk ”spändhet” och oro påverkar det fysiska i form 

av smärta i rygg och mage. Samtidigt, trots den totala fokuseringen på den nuvarande 

situationen, är de ändå uppmärksamma på, och vidtar åtgärder för att må så bra som möjligt, 

detta görs både medvetet och omedvetet. Man tänker mycket på kosten som man upplever är 

svårt att ha någon ordning på under långa dagar av sjukhusvistelse och man försöker hitta 

vägar till att röra på sig även om det inte är tal om att kunna motionera. Den psykiska hälsan 

försöker man upprätthålla genom att se det positiva, ta vara på stunder för sig själv kanske 

under resorna fram och tillbaka till sjukhuset, göra något ”helt annat”, ta en promenad eller 

genom att dra sig inom sig själv och inte prata med någon eller bara vara tyst. De talar också 

om det sociala som en del av deras hälsa och som man även där upplever är satt på undantag 

men som några uttrycker att de saknar, medan andra menar att det är absolut oviktigt. De 

anhörig som kan upprätthålla någon form av kontakt med sitt arbete upplever det som något 

väldigt positivt och viktigt. Studier visar att genom att sätta den sjuke och sin vårdarroll före 

allt annat i sitt eget liv ger en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa hos anhöriga (1, 10, 11, 

27, 28, 29). Litteraturen visar att stressnivåerna hos anhöriga till SCT patienter är som högst 

precis innan transplantationen, under den akuta fasen och upp till två till tre veckor efter (30, 

31). Fysiska besvär hos anhöriga som nämns i studier är fatigue, orkeslöshet, sömnbesvär och 

kognitiva störningar (1, 32). Bishop (17) visar i sin långtidsstudie av SCT patienter och dess 
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anhöriga att de anhöriga upplever större sociala kostnader och har sämre mental hälsa än de 

överlevande SCT patienterna sju år efter själva transplantationen.  

 

En individs välbefinnande är beroende av välbefinnandet hos dess närstående. En familjs 

välbefinnande gör individen trygg medan oro för en närstående orsakar obehag. 

Familjemedlemmarna har stort inflytande på välbefinnandet hos den som är sjuk och ligger på 

sjukhus. När en familjemedlem blir sjuk får detta tydliga återverkningar i hela familjen (33). 

Sjukdomen påverkar välbefinnandet hos alla familjemedlemmar och orsakar förändringar i 

familjelivet. Forskning menar att när en familjemedlem blir sjuk så kan chocken och en 

förändrad vardagssituation, för resten av familjen, inte bara hos den som vårdar den sjuke, 

orsaka olika slags fysiska och psykiska symptom såsom huvudvärk, förhöjt blodtryck, 

magont, ingen aptit, trötthet/fatigue samt en känsla av svaghet. Psykiska symtom kan variera 

från oro och sorg till ångest och nervös stress/oro samt depression (33). Det kan också vara 

svårt att vid sjukdom i familjen upprätthålla en sammanhållande familjemiljö där man 

behöver ta hand om den sjuke samtidigt som andra familjemedlemmar såsom till exempel 

barn, stora som små, samt äldre släktingar kräver sitt. Dessutom måste man handskas med 

perioder av oro, fruktan och hopp. Allt detta kan upplevas som kaos och splittring i familjen 

(31). Vid en SCT spricker familjedynamiken och skapar stora förändringar i familjelivet, 

behandlingen kanske måste genomföras på annan ort vilket i sig skapar stora förändringar och 

splittring av familjen samt även ekonomiska förändringar då man kanske inte kan fortsätta sitt 

vanliga arbete. Om behandlingen kan göras i närheten av hemmet så förändras ändå tillvaron 

eftersom den kräver lång tid på sjukhus för patienten och att någon finns vid den sjukes sida. 

Detta är i sig stressframkallande faktorer och hur man som familj och enskild klarar av att 

handskas med de psykosociala aspekterna samt med de psykoemotionella aspekterna kan i sin 

tur påverka den medicinska behandlingen (34). I min studie talar de anhöriga precis om detta, 

om hur familjen påverkar och påverkas av den nuvarande situationen, att familjen upplevs 

vara splittrad, att det är kaos och chock samt att fungerande rutiner blir omkullkastade. Det 

känns hårt att inte kunna finnas till hands för till exempel syskon som måste vara hemma. Har 

man inte mindre barn att ta hand om så finns det kanske äldre släktingar som är sjukliga och 

måste tas om hand och äldre barn med respektive samt barnbarn som också är oroliga. 

Familjelivet fortgår utanför sjukhusets väggar, barnbarn föds konflikter uppstår och det är ett 

ständigt planerande för att få alla bitarna att gå ihop. Wilsons (15) makar talar också om hur 

familjelivet fortgår utanför sjukhuset och hur man försöker skapa balans mellan dessa båda 
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världar. De anhöriga i min studie talar även om hur viktig familjen är och att man verkligen 

behöver varandra under en sådan här svår tid. 

 

I den här undersökningen kan man se, att det som anhöriga berättar om och beskriver när det 

gäller sin livssituation på olika sätt går att hitta i ett flertal andra studier (1, 6, 9-15, 22-31). 

Men de flesta av dessa studier är koncentrerade på en vårdarsituation då patienten befinner sig 

långt fram i sin sjukdom eller i ett palliativt läge. Få studier, närmare bestämt en av dessa (15) 

tar upp den upplevda erfarenheten där anhöriga själva får berätta om ”här och nu” och få 

studier tar upp de anhörigas situation i ett tidigt stadium av sjukdomstiden då behandlingen 

fortfarande är potentiellt kurativ och där läget fortfarande kan upplevas vara akut. Endast en 

(24) inriktar sig på någon slags intervention.  Detta tar även Benzein & Savemann (6) upp i 

sin litteraturstudie. Det är anmärkningsvärt att så få studier och interventioner riktar sig till 

dessa anhöriga, när det fortfarande finns möjlighet att på ett tidigt stadium identifiera 

riskfaktorer och förbygga ohälsa i ett senare skede vilket borde vara en vinst inte bara för 

patienten och dess familj utan även samhällsekonomiskt i ett längre perspektiv. Inte minst är 

detta viktigt vid en allogen SCT som sträcker sig över lång tid och där perioden på sjukhuset 

är förhållandevis kort om man ser på hela processen med uppföljningsfasen som under första 

året är intensiv och som sedan kan sträcka sig upp till tio år om patienten lever så länge. 

Anhöriga i min undersökning mobiliserar all sin kraft och energi till den akuta situationen på 

sjukhuset. De säger att den egna hälsan och familjen får man ta hand om ”senare” efter 

sjukdomstiden men ”senare” kan dröja länge och under tiden förbrukas mer och mer kraft och 

energi och sårbarheten ökar för psykisk och fysisk ohälsa. Om det då redan från början finns 

en sårbarhet hos anhöriga med bristande interna och externa resurser borde ju risken för 

svårigheter i ett längre perspektiv vara ännu större, inte bara för anhöriga runt patienten utan 

även för den som genomgått transplantationen som under lång tid kommer att vara i stort 

behov av hjälp och stöd på olika sätt. Wilson (15) menar att anhörigvårdare och 

”överlevande” bidrar till varandras livskvalitet och välbefinnande och att genom att ta hand 

om de anhöriga så borde det ha positiv effekt på den som är sjuk. Laurel (32) anser att 

anhörigvårdarnas psykosociala behov måste uppmärksammas så att de kan bibehålla sin egen 

hälsa och därav kunna ge den bästa tänkbara omsorgen till patienterna. Vidare visar Laurel 

(32) att interventioner för anhöriga har många positiva effekter där bland annat den negativa 

upplevda bördan av att vårda minskar och att copingförmågan stärks samt att deras trygghet 
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som vårdare ökar samtidigt som ångest och stressnivårena minskar och relationerna inom 

familjen stärks. 

Det finns ytterligare ett perspektiv som, i det här sammanhanget, är intressant att 

uppmärksamma och det är det faktum att när en person i en familj drabbas av sjukdom eller 

ohälsa så reagerar hela familjen som en enhet (32). Anhöriga, i min studie, talar om och 

beskriver de påfrestningar som kan uppstå då någon i familjen blir sjuk. Genom att fokusera 

på anhöriga och den sjuka familjemedlemmen samtidigt, som en enhet, borde därför främja 

hela familjens hälsa (6). På, Centrum för forskning om familjers hälsa, vid Linnéuniversitet, 

Kalmar (36) arbetar man på att utveckla modeller för ”hälsostödjande samtal med familjer” 

tillsammans med sjuksköterskan. Vilket, bland annat, innebär att varje familjemedlem får 

berätta om hur han/hon upplever sin egen och familjens situation. På så sätt får samtliga i 

familjen lyssna till allas berättelse och ökar förutsättningarna för att förstå varandra. 

Sjuksköteskan ställer reflekterande frågor för att väcka alternativa sätt att tänka om familjens 

situation. Genom att se problem ur nya perspektiv ökar förutsättningarna att finna nya 

lösningsalternativ. Vid utvärdering har detta visat sig skapa en relation mellan sjuksköterskan 

och familjen där sjuksköterskan upplevdes som en samtalspartner snarare än någon som 

ställde frågor, någon som var engagerad och lyssnande snarare än någon som gav råd och 

undervisning. Familjerna upplevde att samtalen stärkte välbefinnandet, förbättrade 

relationerna inom familjen och att de var ett sätt att finna nya strategier för det dagliga livet 

(36). Eggenberger & Nelms (37) intervjuade, i sin studie, familjer till intensivvårdspatienter 

och fann liknande positiva reaktioner där familjerna uttryckte ett behov av att få berätta ”sin 

historia” och göra ”sin röst hörd” samt att samtalen stärkte familjen och ökade deras 

”empowerment”. Att få ”berätta sin historia” för någon som är ”insatt” var något som varje 

anhörig i min undersökning uttryckte som något väldigt positivt och betydelsefullt och som de 

ville att andra skulle få del av. 

 

Metoddiskussion 

Med tanke på att den här studien var en förhållandevis liten studie och där insamlandet av 

data behövdes göras under en kort tidsperiod, två månader, så blev variationen av anhöriga 

trots detta representativt. Två mammor, två pappor, en hustru, en svärmor och en nära vän.  

Under den aktuella tidsperioden transplanterades fler barn än vuxna då flera av de vuxna 

patienterna blev framflyttade eller avbokade. Önskvärt hade kanske varit att även fått höra 

ifrån en makes perspektiv men de som tillfrågades tackade nej till att delta. Man kan också 
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fundera på om familjer med ett sjukt barn skulle tas med i samma undersökning som familjer 

där den sjuke är en vuxen. Men eftersom en kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva 

variationer gjordes bedömningen att det var möjligt att ha med alla kategorier av anhöriga 

samt att detta även borde öka möjligheten att få området belyst utifrån olika erfarenheter (21). 

Det fanns också en praktisk komponent vilket var att under tidsperioden få ihop tillräckligt 

många anhöriga för att undersökningen skulle vara möjlig att genomföra. Syftet i den här 

studien var att fånga de anhörigas upplevelse av sin livssituation under den akuta fasen av en 

allogen stamcellstransplantation och tidpunkten för intervjuerna blev mellan dag +9 - +17, 

vilket innebär, för patienten och den anhörige, att man är isolerad och att vissa biverkningar 

och infektioner har uppstått samt på att man också väntar på anslaget av vita blodkroppar. 

Tidpunkten visade sig vara väl vald, det är mycket som händer under den allra först tiden med 

avseende på konditionering och själva transplantationen som upptar både tid och 

engagemang. Vid denna tidpunkt hade man kommit en bit på väg, det var på ett sätt en 

lugnare period och som anhörig började tankarna och känslorna hinna ifatt och man hade 

också börjat reflektera över situationen samtidigt som man fortfarande befann sig mitt i. 

Tankar fanns att intervjua anhöriga en längre tid efter själva transplantationen och 

sjukhusvistelsen för att de då skulle se den tiden i ett perspektiv men i många fall kan 

patienten ha fått olika följdproblem och då är fokus på detta, därför var tidpunkten för själva 

undersökningen även ur den synvinkeln väl vald. De anhöriga som tackade nej till 

undersökningen hade tillfrågats strax efter inskrivningen på avdelningen då allt är nytt och då 

mycket ovisst ligger framför, kanske detta var en av anledningarna till att de tackade nej. 

Själva intervjuerna tog mellan 25 – 50 minuter och gjordes utifrån en intervjuguide för att det 

jag ville veta verkligen skulle komma med, för övrigt fick intervjupersonerna tala fritt. 

Behovet av att få berätta sin historia var stort och varje område jag bad dem berätta om blev 

väl täckta. Dock är intervjutekniken en konst som tar tid att lära sig och jag upptäckte att 

följdfrågor ibland var svåra att få till. Men jag försökte följa Kvale & Brinkmanns (18) råd att 

efter varje intervju reflektera över vad som gick bra och dåligt för att sedan ta med det till 

nästa intervju. Det insamlade materialet blev väldigt omfångsrikt och varje frågeområde 

skulle i sig själv kunna utgöra en separat analysenhet. Flera, för de anhöriga, viktiga områden 

fick vidröras och bidra till att ge en bild av deras aktuella livssituation vilket var 

undersökningens syfte. Min egen bedömning är att tillförlitligheten och pålitligheten, i 

förhållande till undersökningens storlek och att jag varit ensam i min analysprocess, ändå är 

förhållandevis god. Överförbarheten, när det gäller anhöriga på vår avdelning och till andra 
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anhöriggrupper som befinner sig i en behandlingssituation och under en längre tid befinner sig 

på sjukhus, borde vara ganska god, men undersökningen är så liten och gjord under en sådan 

begränsad tid så det kan vara tveksamt. Samtidigt finns det fler än ett - två citat till varje 

underkategori som styrker min analys och det borde ändå säga något om livssituationen för 

anhöriga som även skulle kunna sträcka sig längre än bara till den allogena SCT situationen.  

 

Förslag till åtgärder och vidare forskning 

Utifrån min undersökning och det som går att läsa i litteraturen vore det väldigt intressant och 

spännande att forska vidare och arbeta fram en familjesamtalsmodell, som passar just SCT 

patient- och anhörigkategorin, där man som sjuksköterska utvecklar en relation till familjen, 

där familjen får berätta ”sin historia” och där familjens interna och externa resurser får 

upptäckas och stärkas. Ett sådant samtal skulle också kunna medföra att man redan på ett 

tidigt stadium upptäcker sårbarhet för psykisk och fysisk ohälsa hos familjen och på så sätt 

kunna sätta in den hjälp som kanske behövs redan på ett tidigt stadium för att undvika 

problem och svårigheter på längre sikt, för både patienten och dess anhöriga. Det som redan 

nu skulle kunna göras är att på ett organiserat sätt uppmuntra och stärka de anhöriga, som är 

hos patienten under långa perioder, i den egenvård som de redan gör både medvetet och 

omedvetet. Att uppmuntra till att hitta egen tid och tid för vila, fysisk aktivitet och att redan 

från början tänka på sin kost eftersom flera av de anhöriga i denna undersökning talar om hur 

just kosten påverkar dem negativt efter ett tag. De här åtgärderna kan verka självklara och 

enkla och den här undersökningen visar att anhöriga försöker och vill ta hand om sig men att 

det ändå kan vara svårt när de befinner sig mitt i den nuvarande situationen.   

 

Slutsats 

När anhöriga i den här studien berättar om hur de upplever sin livssituation under det akuta 

skedet av allogen SCT berättar de om hur de mobiliserar och fokuserar all sin kraft och alla 

resurser till den nuvarande situationen som de befinner sig i. Vidare forskning för att utveckla 

omhändertagandet av dessa anhöriga behövs. Genom att tillämpa ett familjefokuserat synsätt 

där man fokuserar på anhöriga och den sjuka familjemedlemmen samtidigt, som en enhet 

samt genom att screena för sårbarhet när det gäller psykisk ohälsa borde kunna medföra en 

vinst inte bara för de anhöriga utan även för patienten och dess tillfrisknande samt i ett längre 

samhällsekonomiskt perspektiv.  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Under respektive tema finns förslag på frågor och följdfrågor som kan komma att ställas för 

att få den anhöriga att berätta om sin livssituation. 

Teman 

 Aktuell tillvaro 

Hur ser den dagliga tillvaron ut? 

Kan du beskriva den? 

Kan du beskriva dina känslor, tankar och agerande? 

 Egen hälsa 

Vad innebär hälsa för dig? 

Hur mår du just nu? 

Hur gör du för att upprätthålla din hälsa under den här tiden? 

Är din egen hälsa viktig just nu? 

 Familj 

Beskriv er familj, vilka som ingår. 

Beskriv hur familjelivet ser ut just nu. 

Kan du beskriva om och i så fall på vilket sätt familjen påverkas just nu? 

Kan du beskriva hur familjen mår? 

 

 

 

 

 



34 

 

Bilaga 2 

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG FÖR PATIENT PÅ AVDELNING B 87 

Bästa anhörig 

Du blir härmed tillfrågad om att delta i en undersökning om anhörigas situation under den 

intensiva behandlingsperioden som en allogen stamcellstransplantation innebär. 

Varför görs undersökningen 

Undersökningen görs för att ta reda på mer om hur ni känner er och hur ni får livspusslet att 

gå ihop. Genom detta önskar vi öka kunskapen om de anhörigas situation i samband med en 

stamcellstransplantation. 

Vilka får delta och hur kommer det att gå till 

Anhöriga till patienter som transplanteras under våren 2010 kommer genom detta brev att 

tillfrågas om de vill delta. Undersökningen kommer att ske i form av intervjuer som liknar ett 

samtal och beräknas ta 30 - 40 min. Att delta är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande, även under själva intervjutillfället, utan att behöva förklara varför. 

Kurator Malin Edin kommer att dela ut förfrågan och samla in svaren. Vid ett positivt svar 

kommer jag att kontakta Er på ett telnr ni själva uppgett. 

Hur hanteras insamlat data  

Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast jag 

kommer att lyssna på banden samt att ingen enskild individ kommer att kunna igenkännas i 

redovisningen av arbetet. Undersökningen kommer bland annat att redovisas inom ramen för 

en Magisteruppsats.  

 

Vid frågor kan du kontakta: 

Marie Woods: Marie.Woods.4580@student.uu.se  mobilnr 0708678462 

Handledare Cecilia Arving: cecilia.arving@pubcare.uu.se 

mailto:Marie.Woods.4580@student.uu.se
mailto:cecilia.arving@pubcare.uu.se
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SVARSFORMULÄR 

 

Mitt namn är………………………………………………………………. 

 

Ja, j  

Du kan nå mig för att boka tid på telnr:……………………………………………. 

 

Nej tack, jag avstår från att delta.  
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Bilaga 3 

Tabell över underkategorier, kategorier samt temat 

UNDERKATEGORI 

 

 

KATEGORI TEMA 

En praktisk verklighet 

 

 

Livspussel Den nuvarande 

situationen 

Tankar 

 

 

Känslor 

 

 

Vilka som ingår i 

familjer 

 

 

Familj 

Familjelivet 

 

 

På undantag 

 

 

Vad hälsa innebär 

 

 

Hälsa 

Egen hälsa 

 

 

Upprätthållande av hälsa 

 

 

Att få berätta 

 

 

 

 


