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SAMMANFATTNING 

Introduktion Autolog stamcellstransplantation är idag en vanlig behandling vid myelom och 

högmaligna lymfom hos patienter <65 år utan omfattande komorbiditet. Behandlingen delas upp i 

fem faser: induktionsbehandling, stamcellsmobilisering, stamcellsskörd, konditionering med 

högdoscytostatika och stamcellsåtergivning/transplantation. Initialt behandlades alla patienter som 

genomgick autolog stamcellstransplantation inom slutenvården under den sista behandlingsfasen, 

det vill säga i samband med konditionering och stamcellsåtergivning. Sedan 1990-talet har man 

dock på många håll i världen övergått till poliklinisk vårdform för denna patientgrupp. Detta 

innebär att patienten genomgår stamcellstransplantationen inom slutenvården men efter detta 

behandlas som öppenvårdspatient med fasta återbesök på sin hemklinik under posttransplantfasen. 

Poliklinisk vårdform har visat sig vara en säker, uppskattad och kostnadseffektiv vårdform som inte 

medför större risker för patienten och som inte ökar mortalitet och/eller morbiditet i samband 

autolog stamcellstransplantation. 

Syfte Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger skillnad i grad av 

cytostatikarelaterat fördröjt illamående och kräkningar mellan patienter som vårdats polikliniskt 

jämfört med patienter som vårdats inneliggande på vårdavdelning efter autolog 

stamcellstransplantation. 

Metod Studiepopulationen utgörs av 91 patienter varav 33 vårdades polikliniskt och 58 vårdades 

inom slutenvården efter autolog stamcellstransplantation. Patienterna fyllde i en illamåendedagbok i 

samband med behandlingen varpå dessa analyserades utifrån variabler gällande cytostatikarelaterat 

fördröjt illamående och kräkningar. 

Resultat Resultatet visar att de polikliniserade patienterna mår generellt bättre än de icke-

polikliniserade patienterna vad gäller cytostatikarelaterat fördröjt illamående och kräkningar.  

Sammanfattning Föreliggande studie indikerar ett positivt samband mellan poliklinisk vårdform och 

lägre incidens av cytostatikarelaterat fördröjt illamående och kräkningar hos patienter som 

genomgår autolog stamcellstransplantation. 
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ABSTRACT 

Introduction Treatment for myeloma and lymphoma today typically involves autologous stem cell 

transplantation for patients <65 years without coexisting comorbidity. The treatment consists of five 

stages: induction treatment, stem cell mobilisation, stem cell harvest, conditioning with high dose 

chemotherapy and stem cell rescue (transplantation). Historically all patients treated with 

autologous stem cell transplantation received treatment as inpatients but this practice has since the 

1990ies, due to for instance financial reasons, gradually shifted into an outpatient approach to this 

line of care. Thus, for the patient the outpatient approach entails myeloablative conditioning and 

stem cell transplantation as inpatient followed by post transplant care as outpatient part of the home 

clinic’s outpatient program. Outpatient care following autologous stem cell transplantation has 

proven to be a safe, highly appreciated and cost effective method of care without any adverse 

effects on behalf of the patients with regards to clinical outcome, mortality and/or comorbidity. 

Objectives The aim of this study is to ascertain whether or not there is a difference in degree of 

chemotherapy-induced delayed nausea and vomiting between an outpatient population and an 

inpatient population following autologous stem cell transplantation. 

Methods A total of 91 patients, 33 of whom were included in an outpatient program while 

remaining 58 were treated as regular inpatients, participated in the study. Patients each day filled 

out a diary with regards to nausea and emesis during the entire treatment phase. Submitted data was 

then analysed concerning parameters related to chemotherapy-induced delayed nausea and 

vomiting. 

Results The result shows that the outpatient population suffers less in general than the inpatient 

population in terms of chemotherapy-induced delayed nausea and vomiting.  

Conclusion To conclude, this study suggests a positive correlation between outpatient care 

following autologous stem cell transplantation and a lower incidence of chemotherapy-induced 

delayed nausea and vomiting.  
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1. BAKGRUND 

1.1. Introduktion 

Hematopoesen, blodkroppsbildningen, sker i benmärgen. Den hematopoetiska stamcellen utgör 

startpunkten i hematopoesen i och med sin egenskap som pluripotentiell, det vill säga stamcell som 

kan bilda i princip alla typer av celler i kroppen. Embryonala stamceller är pluripotenta (Hoffbrand, 

Moss & Pettit, 2006). De hematopoetiska stamcellerna är få till antalet, ungefär 1 på 20 miljoner. 

De har förmåga att föröka sig med stor hastighet: efter 20 celldelningar kan en stamcell producera 

en miljon mogna blodceller såsom erytrocyter, monocyter, lymfocyter med flera. Denna 

självregleringsfunktion syftar till att bibehålla cellhalten i benmärgen på normal nivå, det vill säga 

att undvika sjukdom. Figur 1 nedan illustrerar den klassiska modellen för hematopoesen. I de fall 

där balansen i cellen mellan hematopoes och apoptos (celldöd) är störd uppstår okontrollerad 

cellproliferation (celler växer och delar sig, det vill säga ökat cellantal med bibehållen cellstorlek), 

med andra ord cancersjukdom (a.a.). 

 

 

Figur 1. Den klassiska modellen för hematopoesen Illustration: Helena Ågerstam (Lunds 
universitet, 2010) 
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Den hematopoetiska stamcellen besitter även repopulationsförmåga, det vill säga vid 

stamcellstransplantation ska den ha förmågan att återuppbygga normal blodbildning hos den sjuke 

individen och därmed bidra till bot (Gahrton & Juliusson, 2012). 

Hematologiska maligniteter beror på genetisk förändring hos någon av cellerna i benmärgen eller 

lymfvävnaden (Hoffbrand et al., 2006). Orsaken/orsakerna till sådan mutation har man idag inte till 

fullo kunskap om. De hematologiska sjukdomarna uppvisar sällan någon koppling till genetiskt arv 

och/eller fysisk miljö. Man har dock sett att vissa faktorer verkar predisponera för blodmalignitet: 

annan genetisk sjukdom såsom Downs syndrom, Fanconis anemi med flera; vissa läkemedel (till 

exempel vissa cytostatika); strålning i form av exempelvis radioterapi (strålbehandling) eller från 

annan strålkälla samt infektion orsakad av vissa bakterier, virus eller protozoer (a.a.). 

Hematologiska maligniteter uppvisar dessutom en rad distinkta genetiska anomalier såsom point 

mutation (bit av DNA har flyttats), translokation (del av kromosom har flyttats till annan 

kromosom), deletion (del av eller hel kromosom har raderats), duplikation (fördubbling av 

kromosom) och epigenetisk förändring (förändring av hur genen transkriberas). Tillsammans lägger 

dessa abnormaliteter grunden för fastställande av både diagnos, prognos och behandling (a.a.). 

Myelom och lymfom är två hematopoetiska maligniteter där autolog hematopoetisk 

stamcellstransplantation (HSCT) idag i princip utgör standardbehandling. Vid autolog HSCT 

skördas patienten på egna stamceller för att sedan få tillbaka dessa. Autolog HSCT vid myelom 

bidrar inte till bot men oftast till längre sjukdomsfri överlevnad samt högre överlevnad generellt 

(Holbro et al., 2012; Cancerfonden 2012). 

1.2. Myelom 

Multipelt myelom (MM) är en av de vanligaste hematologiska tumörsjukdomarna och drabbar 

framför allt äldre människor >70 år. MM är något vanligare hos män och debuterar ofta med 

skelettsmärtor som inte beror på föregående trauma och som uppträder vid belastning men 

försvinner vid vila. Vid MM förekommer proliferation av klonala plasmaceller i benmärg, fynd av 

M-komponent/Bence-Jonesprotein (ett immunglobulin, det vill säga ett slags protein) i serum 

och/eller urin samt myelomrelaterad organ- eller vävnadsskada (Gahrton & Juliusson, 2012). 

Röntgenundersökning eller datortomografi uppvisar osteoporos och/eller tumörförekomst i form av 

så kallade lytiska (sönderfallande) härdar i skelettet vid MM (a.a.). De lytiska härdarna är en 

produkt av myelomcellernas destruktion av benvävnaden vilket i sin tur ger upphov till frakturer 

och/eller kotkompressioner utan eller med liten påverkan av externa faktorer (Praktisk Medicin, 

2013). 
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Hyperkalcemi, njursvikt, infektion och anemi är alla vanliga bifynd vid MM (Gahrton & Juliusson, 

2012). MM anses med dagens tillgängliga terapier (primärt cytostatika, immunmodulatorer, 

kortikosteroider, autolog HSCT) som obotbar. Målet med behandling är att förbättra livskvalitet och 

förlänga överlevnad vilket görs genom reduktion av tumörcellsmassan som i sig leder till remission 

av olika grad. Så småningom återkommer dock sjukdomen och för varje recidiv tenderar 

remissionsperioden att bli kortare och till sist blir sjukdomen refraktär och leder till döden (Gahrton 

& Juliusson, 2012). 

Autolog HSCT rekommenderas till yngre patienter (<65 år) utan allvarlig komorbiditet då detta 

behandlingsalternativ i dagsläget är det som ger bäst chans till komplett remission och därmed 

sjukdomsfri långtidsöverlevnad (Harousseau & Moreau, 2009). Allogen HSCT (stamceller doneras 

från släkting eller okänd donator) är idag det enda behandlingsalternativet med potentiellt kurativ 

effekt för MM men erbjuds endast i undantagsfall då denna behandling är förknippad med kraftig 

behandlingsrelaterad morbiditet och mortalitet. Medianöverlevnaden för patienter <65 år med MM 

är idag cirka fem år (Gahrton & Juliusson, 2012). 

1.3. Lymfom 

Under samlingsnamnet ’lymfom’ ryms en grupp tumörsjukdomar med den gemensamma nämnaren 

att tumören/erna återfinns i kroppens lymfoida organ (oftast lymfkörtlar men även i lymfoid vävnad 

i organ som exempelvis mjälten). Lymfomen klassificeras i tre huvudtyper: lågmaligna, högmaligna 

och Hodgkins lymfom (Gahrton & Juliusson, 2012). Lågmaligna lymfom uppvisar långsam tillväxt 

av tumörceller medan högmaligna lymfom är aggressiva till sin natur och karaktäriseras av snabb 

tumörtillväxt. Hodgkins lymfom kännetecknas av att de maligna cellerna, Hodgkin- och Reed-

Sternberg-cellerna, är i minoritet bland involverade tumörceller. 

T-cellslymfom, diffust storcelligt B-cellslymfom, Waldenströms makroglobulinemi och Burkitt-

lymfom är exempel på några lymfomvarianter. Prognos för långtidsöverlevnad varierar för de olika 

lymfomen, till exempel anges i Hoffbrand et al. (2006) en generell långtidsöverlevnad på 65 % 

gällande diffust storcelligt B-cellslymfom och för Hodgkins spänner femårsöverlevnaden från 50 % 

till dryga 90 % beroende på ålder, stadium och histologi. Även Burkitt-lymfom har generellt en god 

prognos enligt Hoffbrand et al. (2006). 

Strålbehandling, cytostatika i tablett- eller intravenös form, monoklonal antikroppsbehandling, 

plasmaferes och HSCT (oftast autolog) är behandlingsalternativ vid lymfom. Vilket/vilka som blir 

aktuellt/a i det enskilda fallet styrs av vilken sorts lymfom patienten har samt även av ålder och 

generellt hälsotillstånd. Vid lymfom används autolog HSCT främst vid högmalignt lymfom men 
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kan ibland även bli aktuellt för yngre patienter med lågmaligna lymfom (Blodcancerförbundet 

2012). Tillvägagångssättet vid autolog HSCT för lymfom är likartat (induktionsbehandling – 

stamcellsmobilisering – stamcellsskörd – konditionering plus HSCT). 

1.4. Autolog HSCT 

Autolog stamcellstransplantation föregås alltid av stamcellsmobilisering och stamcellsskörd. Detta 

innebär att patienten några veckor innan HSCT erhåller en så kallad mobiliseringskur. En 

mobiliseringskur är en cytostatikabehandling som ges med syfte att radera sjukdom och istället 

stimulera tillväxt av de nya, friska blodstamceller som återges till patienten vid autolog HSCT 

(Harousseau & Moreau, 2009). För att kroppen efter mobiliseringskur ska producera nya, friska 

blodstamceller ges patienten granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) i form av subkutana 

injektioner under cirka 10-12 dagar, och efter detta sker stamcellsskörd via aferes. De skördade 

blodstamcellerna fryses ned i flytande kväve tills återgivning till patienten sker, det vill säga 

autolog HSCT (Harousseau & Moreau, 2009; Leger et al., 2006). 

Autolog HSCT innebär för majoriteten av patienter temporärt ökad psykisk och somatisk stress. 

Detta bland annat på grund av de biverkningar som behandlingen ofta medför: feber, smärta, diarré, 

infektiösa komplikationer, fatigue, mucosit (efter cytostatikabehandling ofta förekommande 

inflammatoriska eller sårbildande lesioner i munhåla/svalg och/eller mag-tarmkanalen) (Svanberg, 

2012), illamående/kräkningar, sömnstörningar et cetera (Anderson et al., 2007; Campagnaro et al., 

2007; Harousseau & Moreau, 2009). 

Efter autolog HSCT blir patienten under 2-3 veckor pancytopen (uppvisar låga blodvärden och 

avsaknad av immunförsvar orsakat av föregående cytostatikabehandling) innan så kallad 'tagning' 

av transplanterade blodstamceller sker. Tagning innebär att de nya, friska blodstamcellerna börjar 

arbeta i enlighet med hematopoesens normala mönster efter HSCT, det vill säga att de reproducerar 

sig och bygger upp en sjukdomsfri benmärg som så småningom resulterar i en normal blodbild utan 

pancytopeni eller sjukdom (Hoffbrand, Moss & Pettit, 2006). 

1.5. Cytostatika 

Samlingsnamnet ‘cytostatika’ avser en mängd olika kemiska substanser som används för systemisk 

behandling av cancersjukdom (American Cancer Society, 2013). Cytostatika kallas även för 

cytotoxiska (celldödande) och/eller antineoplastiska (anti-cancer) läkemedel. I dagsläget finns över 

100 olika cytostatikum som används var för sig eller i kombination med varandra, alternativt 

tillsammans med andra läkemedel, i cancerbehandlande syfte. Cytostatika administreras antingen 
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per os, subkutant, intramuskulärt eller intravenöst beroende på diagnos och terapi (a.a.). Vid 

behandling med cytostatika påverkas inte bara de sjuka cellerna i kroppen utan även de friska vilket 

kan föra med sig diverse biverkningar. Cytostatikabiverkningar är inte behandlingsspecifika (all 

cytostatikabehandling kan ge upphov till biverkningar) och om/hur/vilka den enskilda individen 

eventuellt kommer drabbas av går inte att förutse i förväg. Exempel på vanligt förekommande 

cytostatikabiverkningar är fatigue, diarré, aptitförlust, mucosit, benmärgssuppression, håravfall, 

smärta och, tillika en av de vanligaste biverkningarna, illamående/kräkningar (Canadian Cancer 

Society, 2013).  

Cytostatika kan delas in i kategorier efter emetogenicitet (benägenhet att ge upphov till kräkningar); 

ett cytostatikum medför antingen minimal, låg, moderat eller hög risk för illamående/kräkning. 

Behandling inför HSCT med högdoscytostatika (HDCT) innebär att patienten löper moderat till hög 

risk att drabbas av CINV, chemotherapy-induced nausea and vomiting (Roila et al., 2010). 

1.6. Cytostatikarelaterat illamående och kräkningar (CINV) 

Cytostatikarelaterat illamående och kräkningar, CINV, är ett av de mest besvärande problemen post 

HSCT, antiemetikabehandling (läkemedel mot illamående/kräkningar) till trots. Otillräckligt 

behandlat kan CINV orsaka potentiellt farliga elektrolytrubbningar, gastrointestinala problem, 

dehydrering och inte minst försämrad livskvalitet (Paul, Trovato, Thompson, Badros & Goloubeva, 

2010). CINV indelas i akut, fördröjd fas samt betingad fas, där akut CINV innebär manifesterat 

illamående och/eller kräkningar mindre än 24 h efter cytostatikaadministrering och fördröjt CINV 

innefattar illamående och/eller kräkningar mer än 24 h post cytostatikaadministrering. Betingad fas 

speglar patientens egna förväntningar gällande illamående/kräkningar baserat på tidigare 

erfarenheter av cytostatikabehandling (Roila et al., 2010). 

1.7. Antiemetika 

Läkemedel mot illamående och kräkningar kallas med medicinsk terminologi antiemetika och de 

används i syfte att förebygga och behandla exempelvis CINV (Medicinsk ordbok, 2013). 

Standardantiemetikaregim vid HSCT är idag kombinationen 5-HT3- (5-hydroxytriptamine-3) 

receptorantagonist (exempelvis ondansetron, granisetron och tropisetron) kombinerat med 

dexamethason (kortison). Endast ett fåtal patienter behandlade med denna antiemetikaprofylax 

upplever tillfredsställande hjälp mot illamående och/eller kräkningar relaterat till 

högdoscytostatikabehandling (HDCT) inför HSCT (Roila et al., 2010; Paul et al., 2010). Utveckling 

av nya, mer effektiva antiemetiska preparat är således av stor vikt för denna patientgrupp. 
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Aprepitant, en så kallad NK1-receptorantagonist (NK = neurokinin), har i studier uppvisat god 

effekt vid både akut och fördröjt CINV (Roila et al., 2010; Paul et al., 2010). Samtidig 

administrering av aprepitant, dexamethason och 5-HT3 receptorantagonist har givit upphov till ökat 

skydd mot CINV. Detta har påvisats genom större del complete response (CR), det vill säga ingen 

kräkning och inget behov av vid-behovs-antiemetika (antiemetika som ges vid akut genombrott av 

kräkningar), hos de patienter som erhållit denna terapi (Roila et al., 2010). 

Studier visar att patienter som fått aprepitant som tillägg till ordinarie antiemetikaregim 

(dexamethason och ondansetron) vid högrisk-cytostatikaterapi inför HSCT uppvisade signifikant 

högre grad av CR under hela behandlingstiden gällande kräkning jämfört med kontrollgruppen som 

erhållit placebo plus ordinarie regim (Stiff et al., 2012; Svanberg & Birgegård, 2012). 

En faktor som bidrar till ökad risk för fördröjt CINV är akut CINV vilket gör det önskvärt att i 

första hand stävja det akuta illamåendet/kräkningarna. Till exempel har det påvisats att bland 

patienter som behandlas med högriskcytostatika (här: cisplatin) är det betydligt fler av de som 

upplever akut CINV som även utvecklar fördröjt CINV jämfört med de som inte upplever akut 

CINV. Förebyggande medicinering med antiemetika är av stor betydelse för lindring av CINV 

(Roila et al., 2010).  

1.8. Poliklinisering 

'Poliklinisk', något ”... som görs inom den öppna sjukvården, till exempel på läkarmottagning eller 

öppenvårdscentral”. 'Poliklinik', ”äldre benämning på en sjukvårdsenhet, främst vid sjukhus, som 

tar hand om patienter i öppen vård, det vill säga patienter som inte är inlagda på sjukhus” 

(Nationalencyklopedin, 2013). Socialstyrelsen saknar egen definition på poliklinik/poliklinisering 

men talar i flertalet artiklar om poliklinisering som innebärandes ”att patienterna behandlas i öppen 

vård”. Socialstyrelsen likställer poliklinisering och den engelska termen 'outpatient' 

(Socialstyrelsen, 2013). WHO (World Health Organization) använder uttrycken 'outpatient' och 

'inpatient' som motsvarigheter till de svenska vedertagna termerna öppenvårdspatient och 

slutenvårdspatient (WHO, 2013). 

Den terapeutiska behandlingen med HDCT och efterföljande autolog HSCT ser olika ut runt om i 

världen. Vanligtvis har autolog HSCT inneburit en vårdtid på sjukhus på 3-4 veckor. Detta har dock 

förändrats till förmån för allt fler autologa HSCT där patienten under vårdtiden bor i hemmet i 

kombination med planerade mottagnings-/sjukhusbesök, så kallad 'outpatient care' eller 

poliklinisering (Summers, Dawe & Stewart, 2000). Flertalet studier är positivt inställda till 

poliklinisering i samband med autolog och allogen HSCT (Bergkvist et al., 2012; Fernández-Avilés 
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et al., 2006; Frey et al., 2002; Leger et al., 2006; Meisenberg et al., 1997; Rizzo et al., 1999; 

Solomon et al., 2009; Summers et al., 2000).  

I USA, Spanien och Canada har poliklinisering av patienter som genomgår HSCT förekommit 

sedan slutet på 1990-talet (Fernández-Avilés et al., 2006; Meisenberg et al., 1997; Rizzo et al., 

1999; Summers et al., 2000). Utgångspunkten för poliklinisering gällande denna patientgrupp är att 

poliklinisering gynnar såväl individen som vårdgivaren. Poliklinisering/vård i hemmiljö skapar en 

mer välmående (efter förutsättningarna) patient som inte utsätts för ökade hälsorisker eller drabbas 

av fler behandlingsrelaterade komplikationer än slutenvårdspatienten, samtidigt som 

patientens/vårdgivarens utgifter minskar och fler sängplatser på sjukhusen frigörs (Fernández-

Avilés et al., 2006; Frey et al., 2002; Gertz et al., 2008; Holbro et al., 2012; Leger et al., 2006; 

Meisenberg et al., 1997; Rizzo et al., 1999; Summers et al., 2000). 

Det har även påvisats att patienter som genomgått HSCT och därefter vårdats polikliniskt uppvisar 

minskad användning/behov av TPN (total parenteral nutrition), minskad antibiotikaanvändning och, 

för allogen HSCT, även lägre incidens av grad II-IV av akut GVHD (Svahn et al., 2002). 

I Sverige råder ingen väletablerad tradition att genomföra varken allogen eller autolog HSCT 

polikliniskt. Karolinska sjukhuset i Stockholm började år 1998 erbjuda hemvård (poliklinisk 

vårdform) under den pancytopena fasen efter allogen HSCT (Bergkvist, Larsen, Johansson, 

Mattsson & Svahn, 2012). 

På Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) började man år 2001 med poliklinisk verksamhet för 

autologtransplanterade patienter (Blodavdelning 50C, Akademiska sjukhuset, 2012). 

Bergkvist et al. (2012) jämför slutenvård med poliklinisk vårdform efter allogen HSCT. Studien 

visar att poliklinisering inte har någon signifikant negativ påverkan på patienternas upplevelser av 

vård och stöd den första tiden efter transplantationen. Vård i hemmiljö fick patienterna att känna sig 

trygga, de kände sig mer som en person istället för en patient och de upplevde sig rent allmänt 

stärkta och mer fria än vid slutenvård (a.a.). 

1.9. Problemformulering 

Poliklinisk vårdform i samband med autolog HSCT är en uppskattad vårdform där boende i 

hemmiljö under vårdtiden efter HSCT kompletteras med regelbundna sjukhusbesök (alternativt vid 

vissa kliniker dagliga hembesök av sjuksköterska plus läkarbesök vid behov). Rutiner kring 

poliklinisk vårdform utformas ofta lokalt. Studier har visat att infektionsfrekvens, livskvalitet eller 

mortalitet inte påverkas negativt av poliklinisk vårdform (Rizzo et al., 1999; Solomon et al., 2009; 
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Summers et al., 2000). Poliklinisk vårdform har visat sig bidra till ökat välbefinnande hos patienten, 

kortare vårdtider och lägre kostnad för individen/samhället (Frey et al., 2002; Leger et al., 2006; 

Holbro et al. 2012). Däremot är det svårt att finna studier där specifik utvärdering av poliklinisering 

i relation till fördröjt CINV står i fokus. Detta ämnar därför föreliggande studie belysa. 

1.10. Syfte 

Att undersöka om det föreligger skillnad i grad av fördröjt CINV mellan patienter som vårdats 

polikliniskt jämfört med patienter som vårdats inneliggande på vårdavdelning efter autolog HSCT. 

1.11. Frågeställning 

Föreligger det skillnad i grad av fördröjt CINV mellan patienter som polikliniserats i samband med 

autolog HSCT jämfört med de patienter som oavkortat vårdats inneliggande på avdelning i samband 

med autolog HSCT? 

2. METOD 

2.1. Design 

Detta arbete är en delstudie som grundar sig på en tidigare genomförd blindad RCT där effekten av 

aprepitant (EMEND®) som tillägg till ordinarie antiemetikabehandling vid autolog HSCT 

utvärderades (Svanberg & Birgegård, 2012). Data gällande fördröjt CINV som insamlades i 

Svanbergs & Birgegårds studie (2012) ligger till grund för analysen i denna studie. Studien har en 

kvasiexperimentell design med kvantitativ ansats. Deltagarna i denna studie har inte lottats utan 

ingår genom eget aktivt val i och med deras föregående deltagande i Svanbergs & Birgegårds studie 

(2012). Intervention utan randomisering passar syftet med studien väl då den inkluderar två olika 

grupper där data har samlats in före likväl som efter en planerad intervention (Polit & Beck, 2012). 

2.2. Intervention 

Interventionen är poliklinisering hos en interventionsgrupp (INT) vilken utvärderas i relation till 

fördröjt CINV efter autolog HSCT jämfört med en jämförelsegrupp (JMF) där patienterna vårdades 

inneliggande på vårdavdelning enligt rutin på UAS. Ingen randomisering förekommer då alla 

patienter som inte bedöms vara högriskpatienter (lider av omfattande komorbiditet, ej klarar av att 

bo själv under vårdtiden et cetera) får erbjudande om poliklinisk vård i samband med kommande 

autolog HSCT. 
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2.3. Urval 

Inkluderade patienter i studien härrör från av Svanberg och Birgegård (2012) genomförd studie. 

Deltagarna valdes ut på konsekutiv basis. Antal deltagare i Svanbergs och Birgegårds studie 

uppgick till 96 varav 58 vårdades inneliggande på sjukhus, 33 vårdades polikliniskt och fem 

patienter återvände till hemsjukhuset dagen efter HSCT (Tabell 1). Sex deltagare fullföljde inte 

studien. Deltagarantalet i denna studie är 90 patienter.  

Tabell 1. Demografiska data. 

Autolog HSCT n=96 EXP KTR Antal som ej 
fullföljde studien* 

Total 

Kvinnor 17 13 2 32 

Män 29 31 4 64 

Medelålder ±SD 58.11 ± 8.84 56.52 ± 8.25   

     

Diagnos     

Lymfom 16 20 2 38 

Myelom 30 24 4 58 

     

Myeloablativ Terapi     

BEAC 16 17 1 34 

BEAM 1 3 2 6 

BBM Myelom HSCT nr 
II 

1 1 0 2 

Högdos Melphalan 28 23 3 54 

     

Förväntat CINV** 23 22 3 48 

Icke förväntat CINV** 17 19 2 38 

 
* Sex patienter påbörjade inte alternativt fullföljde inte intag av studieläkemedel inom 24 timmar 

** Tio patienter fyllde inte i förväntat CINV i den till studien kopplade enkäten 
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2.4. Procedur 

Poliklinisering som vårdform och dess inverkan på fördröjt CINV efter autolog HSCT utvärderas i 

denna studie. Icke-högrisk-patienter som så önskar, i samband med autolog HSCT vid UAS, kan 

välja att efter HSCT vårdas i hemmet alternativt hemliknande miljö under vårdtiden förutsatt att 

boendet inte ligger mer än 40 minuter från sjukhuset (Blodavdelning 50C tillhandahåller tre stycken 

lägenheter i Uppsala som patient med anhörig(a) kan få låna kostnadsfritt under vårdtiden om de 

inte har egen bostad i Uppsala med omnejd). 

Daglig telefonkontakt med sjuksköterska (morgon och kväll) där patientens allmäntillstånd 

kontrolleras och återbesök på hemavdelningen/hematologisk dagsjukvårdsenhet varannan dag är 

rutin vid poliklinisering. Vid återbesök kontrolleras omvårdnadsstatus och vitalparametrar, 

smärtskattning görs, blodprover tas och patienten får träffa läkare. Patientens aktuella status 

dokumenteras dagligen av sjuksköterska på en specifik checklista (Bilaga 1). Patienten ska själv två 

gånger per dygn kontrollera kroppstemperatur och dagligen registrera sin vikt under 

polikliniseringstiden och är instruerad att kontakta avdelningen vid eventuell(a) anomali(er). Om 

behov uppstår inlägges patienten på avdelningen. Skäl för återinläggning på avdelningen är bland 

annat neutropen feber (feber orsakad av nedsatt immunförsvar och därifrån uppkommen endogen 

eller exogen infektion), oförmåga att tillgodose dagligt vätske- och nutritionsbehov, kraftigt CINV, 

frekventa och rikliga diarréer och mucositproblem (sårbildning i 

munhåla/svalg/matstrupe/mage/tarm till följd av HDCT) som kräver intravenös 

analgetikabehandling. 

Jämförelsegruppen i studien erhöll vård enligt avdelningsrutin, det vill säga vitalparametrar 

(blodtryck, puls, temperatur - kompletterat med smärtskattning, daglig vikt och vid behov saturation 

och andningsfrekvens) kontrollerades två gånger per dygn så länge patienten inte uppvisade tecken 

på neutropen feber, sepsis eller annan anomali vilken nödvändiggjorde frekventare kontrollnivå. 

Blodprovtagning utfördes enligt avdelningsrutin fyra gånger per vecka om inte speciella skäl fanns 

för mer frekvent provtagning. 

Alla patienter i jämförelsegruppen skyddsisolerades från transplantationsdagen, det vill säga de 

vistades på enkelsal utrustad med sluss ut mot avdelningen (för att minska risken för luftburna 

infektioner), egen dusch och egen toalett. Alla skyddsisolerade patienter har rätt att ha en (1) 

anhörig boende på sal under vårdtiden (eller del därav) om så önskas. Skyddsisolerade patienter får 

inte vistas ute på avdelningen med tanke på infektionsrisk men uppmuntras att i mån av ork gå ut på 

dagliga promenader och/eller utföra lättare motionsövningar på sal (patienterna ges 
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motionsprogram av sjukgymnast vid förfrågan). Även polikliniserade patienter uppmuntras till 

daglig motion efter förmåga. 

Polikliniserade patienter skyddsisoleras inte per se då de redan vistas i en separat och 

infektionsskyddad miljö (hemmet/lägenheten). Alla HSCT-patienter råds under neutropenifasen 

(perioden då de är som mest infektionskänsliga) att avhålla sig från platser där stora folkmängder 

vistas såsom köpcentrum, buss-/tågstationer med mera. Kostråd till de båda grupperna skiljer sig 

inte åt: endast färsklagad mat alternativt mat som frysts direkt efter tillagning och värms upp inför 

måltid bör ätas. Alla mejeriprodukter ska vara pastöriserade och bör inte ätas/drickas senare än ett 

dygn efter öppnande. Frukt och grönsaker skall sköljas noggrant och i vissa fall skalas. Gravade 

produkter, skaldjur, blåmögelost, lösgodis och produkter där tillagning och förvaring ej skett under 

kontrollerbara former bör inte ätas. Inneliggande patienter får specialbeställd kost som uppfyller 

uppsatta hygien- och kvalitetskrav och separat kyl finns i avdelningsköket för de produkter som 

endast ”håller” i ett dygn. Polikliniserade patienter får med sig information om kost, hygien, 

infektionstecken med mera till hemmet/lägenheten (Bilaga 2). 

Alla deltagare fyllde i en illamåendedagbok från behandlingsstart med HDCT till och med som 

minst 10 dagar och som mest 16 dagar efter avslutad HDCT. I denna illamåendedagbok 

registrerades antal kräkningar och antal dagar med illamående under vårdtiden (Bilaga 3). 

Läkemedel under vårdtiden ges enligt likvärdig standard för både inneliggande och polikliniserade 

patienter med den skillnaden att den polikliniserade patienten får med sig sina läkemedel från 

avdelningen vid återbesök och sedan sköter administreringen själv. Inneliggande patienter får sina 

läkemedel av patientansvarig sjuksköterska. 

2.5. Inklusionskriterier 

• Patienter > 18 år med diagnosen myelom eller lymfom  

• Genomgått HDCT med efterföljande autolog HSCT vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 

mellan 2011 – 2012 

• Varit inneliggande eller behandlats polikliniskt på Akademiska sjukhuset i samband med 

autolog HSCT 

• Påbörjat registrering av antal kräkningar och dagar med illamående i den för studien 

specifika illamåendedagboken 

• förmåga att kommunicera på svenska (tal och skrift) 
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• inget illamående vid baseline (från och med konditioneringsstart)  

2.6. Exklusionskriterier 

• Patienter som åkt till hemsjukhus i direkt anslutning till HSCT för vård efter autolog HSCT 

under åren 2011 – 2012 

• otillräcklig förmåga att kommunicera på svenska (tal och skrift) 

• illamående vid baseline (från och med konditioneringsstart) 

2.7. Datainsamlingsmetod 

Studiedeltagarna fyllde i en för studien framtagen illamåendedagbok från behandlingsstart till och 

med som minst 10 dagar och som mest 16 dagar efter avslutad HDCT (Bilaga 3). Dagboken är en 

reviderad svensk översättning av MASCCs (Multinational Association of Supportive Care in 

Cancer) verktyg MAT, MASCC Antiemesis Tool (Svanberg & Birgegård, 2012). I denna dagbok 

registrerades antal kräkningar och antal dagar med illamående. Deltagarna fick även ange 

demografiska data såsom kön och ålder samt även göra en skattning av förväntat illamående 

relaterat till kommande behandling innan denna påbörjades (Bilaga 4) eftersom studier har visat att 

illamående vid tidigare behandlingscykler ofta leder till illamående vid ny cytostatikabehandling, så 

kallat betingat illamående och kräkningar/anticipatory nausea and vomiting (Roila et al., 2010). 

2.8. Tillvägagångssätt 

Alla patienter som genomgick autolog HSCT vid Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan år 2011-

2012 tillfrågades vid inskrivning på ansvarig avdelning via ett skriftligt formulär om de ville 

deltaga i EMEND®-studien, se Bilaga 5 (Svanberg & Birgegård, 2012). Nittiosex patienter önskade 

deltaga i studien under den aktuella perioden. Lottning bestämde patienternas grupptillhörighet i 

antingen experiment- eller kontrollgrupp. Vidare tillfrågas enligt rutin alla patienter som inte 

klassificeras som högriskpatienter och som skall genomgå autolog HSCT vid Akademiska sjukhuset 

om de önskar bli polikliniserade i eftervårdsförloppet (det vill säga från transplantationsdagen fram 

till vårdtidens slut), och de som så önskar blir polikliniseringspatienter (Blodavdelning 50C, 

Akademiska sjukhuset, 2012). 

De patienter som önskade delta i EMEND®-studien och i övrigt uppfyllde studiens uppställda 

inklusionskriterier inkluderades. Illamåendedagboken gavs till patienterna på avdelningen vid 

behandlingsstart om de accepterat förfrågan om studiedeltagande och samlades in igen vid 
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vårdtidens slut. Patienterna gavs antingen studieläkemedel eller placebo under vårdtiden utan 

kännedom om den egna grupptillhörigheten. Involverad personal hade ingen kännedom gällande 

studiedeltagarnas grupptillhörighet. 

EMEND®-studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, diarienummer 

2009/284. Gällande föreliggande studie har tillstånd för dess utförande inhämtats från tillförordnad 

verksamhetschef för verksamhetsområde hematologi, hud och reumatologi vid Medicin- och 

thoraxdivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

2.9. Etiska överväganden 

Alla studiedeltagare fick innan inklusion i EMEND®-studien muntlig och skriftlig information om 

denna och valde sedan fritt om de ville delta eller inte (Bilaga 5). Skriftligt godkännande erhölls 

från de individer som valde att delta i studien. Alla personuppgifter behandlades i enlighet med 

Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) och erhållande av dessa baserades på informerat individuellt, 

frivilligt och särskilt samtycke. Information gavs även till deltagarna att de när som helst kunde 

välja att avsluta sitt deltagande i studien utan att behöva ange orsak till detta och utan konsekvenser 

för deras behandling. Deltagarna i studien avidentifierades och varje illamåendedagbok kodades 

numeriskt. Insamlade illamåendedagböcker förvaras inlåst efter avslutad studie och endast behöriga 

personer har vid behov tillgång till dessa (NNF, 2003). 

2.10. Bearbetning och analys 

Analys av erhållna data utfördes i SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences), version 19 

(IBM Software, 2013). En interventionsgrupp (polikliniserade patienter) och en jämförelsegrupp 

(inneliggande patienter) jämfördes i materialet med avseende på eventuella skillnader gällande 

fördröjt CINV efter autolog HSCT vid Akademiska sjukhuset mellan åren 2011-2012. Deskriptiv 

statistik utgjorde analysens fundament och de statistiska verktyg som användes vid dataanalysen var 

independent t-test och Mann-Whitney u-test eftersom skillnader mellan två grupper vid samma 

tidpunkt var det som undersöktes (Field, 2009). 

Aktuella variabler i analysen var kön, ålder, vikt vid inskrivning, vikt vid utskrivning, diagnos, 

terapi, polikliniserad patient, inneliggande patient, förväntat CINV, antal kräkningar, antal dagar 

med illamående, behov av vid-behovs-antiemetika och antal vårddagar. 

Ett p-värde <0,05 anses statistiskt signifikant. 
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3. RESULTAT 

För att undersöka huruvida skillnad i grad av fördröjt CINV förelåg eller ej mellan interventions- 

och jämförelsegrupp (polikliniserade patienter visavi inneliggande patienter post autolog HSCT) 

analyserades flertalet parametrar som återspeglar CINV för de båda grupperna. Dessa parametrar 

var: antal kräkningar, antal dagar med illamående, förväntat CINV, antal vårddagar och behov av 

vid-behovs-antiemetika. Parametrarna hämtades ur den illamåendedagbok som studiedeltagarna 

fyllt i vid medverkan av EMEND®-studien (Svanberg & Birgegård, 2012). 

Studieresultatet visar att INT-gruppen uppvisar färre antal vårddagar (Mean; INT = 20,4 vs JMF = 

21,6), färre dagar med illamående (INT (n) = 26 vs JMF (n) = 49), färre antal kräkningar (INT (n) = 

23 vs JMF (n) = 43) och lägre grad av förväntat CINV (INT (n) = 32 vs JMF (n) = 49) än JMF-

gruppen. Behovet av vid-behovs-antiemetika var något större för INT-gruppen (Mean; INT = 0,73 

vs JMF = 0,70). 

3.1. Antal kräkningar/antal dagar med illamående/förväntat CINV 

Vid undersökning av antal kräkningar, antal dagar med illamående och förväntat CINV mellan 

grupperna med hjälp av Mann-Whitneys u-test framkom att på alla dessa punkter uppvisade INT- 

gruppen ett mer positivt resultat än JMF-gruppen. Patienterna i INT-gruppen rapporterade färre 

antal kräkningar, färre dagar med illamående och även lägre grad av förväntat CINV än patienterna 

i JMF-gruppen. 

Analys av medelvärde för dessa parametrar uppvisade samma trend - för varje parameter uppvisade 

INT-gruppen lägre medelvärde än JMF-gruppen (Tabell 2). 
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Tabell 2. Kräkningar/illamående/förväntat CINV. 

 Poliklinisering Antal Mean Sig. 

Antal kräkningar EJ polikliniserad 

Polikliniserad 
Total 

43 
23 
66 

3,14 
1,74 

 

 

, 090 

Antal dagar med 
illamående 

EJ polikliniserad 
Polikliniserad 
Total 

49 
26 
75 

3,35 
2,96 

 

 

, 880 

Förväntat CINV EJ polikliniserad 
Polikliniserad 
Total 

49 
32 
81 

,57 
,53 

 

 

, 541 

p = < 0,05 

Analys av p-värdet för ovanstående parametrar visade dock inte på någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna då p = ,090 för antal kräkningar, p = ,880 för antal dagar med illamående 

och p = ,541 gällande förväntat CINV. 

3.2. Antal vårddagar och behov av vid-behovs-antiemetika 

Vidare analyserades antal vårddagar och behov av vid-behovs-antiemetika för respektive grupp. 

Här framkom att den polikliniserade gruppen hade färre antal vårddagar men ett något högre behov 

av vid-behovs-antiemetika än de inneliggande patienterna. INT-gruppen hade ett medelvärde på 

20,48 (sd ±2) för antal vårddagar medan man i JMF-gruppen uppvisade ett medelvärde på 21,62 (sd 

±4) för antal vårddagar (Tabell 3). 

Tabell 3. Antal vårddagar i samband med autolog HSCT (exklusive de fem patienter som återvände 
till hemsjukhuset efter HSCT). 

  Poliklinisering Antal patienter Mean  Std deviation Sig. 

Antal vårddagar EJ polikliniserad 
Polikliniserad 
Total 

58 
33 
91 

21,62 
20,48 

4,017 
2,464 

 

 

,148 

p = <0,05 

Sett över hela den ursprungliga patientpopulationen på 96 patienter var medelvårdtiden 20,89 

vårddagar. Antal vårddagar i gruppen varierade mellan som minst 15 dagar och som mest 41 dagar. 
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Gällande behovet av vid-behovs-antiemetika (antiemetika som ges vid akut genombrott av 

illamående/kräkningar som tillägg till ordinarie behandlingsregim) framgick det av resultatet att 

INT-gruppen förskrevs vid-behovs-antiemetika vid 33 tillfällen medan man i JMF-gruppen fick 

detta förskrivet vid 57 tillfällen. Detta medför ett något högre medelvärde för INT-gruppen gällande 

förskrivning av vid-behovs-antiemetika: 0,73 jämfört med JMF-gruppen 0,70 (Tabell 4). 

Tabell 4. Förskrivning av vid-behovs-antiemetika. 

 Poliklinisering Antal Mean Sig. 

Förskrivning av vid-
behovs-antiemetika 

EJ polikliniserad 57 ,70 ,606 

 Polikliniserad 33 ,73  ,606  

p = < 0,05 

Inte heller i detta fall påvisades statistisk signifikans för någon av parametrarna då p-värdet var ,148 

för antal vårddagar respektive ,606 för behov av vid-behovs-antiemetika. 
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4. DISKUSSION 

Studieresultatet visar att antal kräkningar, antal dagar med illamående och antal vårddagar var färre 

i INT-gruppen. Grad av förväntat CINV värderades lägre i INT-gruppen än i JMF-gruppen. INT-

gruppen förskrevs dock något mer vid-behovs-antiemetika än JMF-gruppen vilket kan ha påverkat 

resultatet. Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna gällande undersökta parametrar 

påvisas i denna studie. 

Över lag antyder resultatet att det föreligger ett positivt samband mellan poliklinisering efter 

autolog HSCT och lägre grad av fördröjt CINV för denna patientgrupp (icke-högrisk myelom- och 

lymfompatienter).  

4.1. Resultatdiskussion 

Målet med denna studie var att ta reda på om det förelåg skillnad i grad av fördröjt CINV i 

eftervårdsförloppet mellan polikliniserade patienter och icke-polikliniserade patienter som 

genomgått autolog HSCT. Litteraturen uppvisar många exempel på att poliklinisk verksamhet i 

samband med autolog HSCT är en säker och kostnadseffektiv vårdform och dessutom en 

bidragande faktor till kortare vårdtider (Gertz et al., 2008; Holbro et al., 2012; Leger et al., 2006: 

Meisenberg et al., 1997; Rizzo et al., 1999; Summers et al., 2000; Svahn et al., 2002). Vidare 

tenderar polikliniserade patienter över lag att må bättre under vårdtid/behandlingsfas än patienter 

som oavkortat vårdas på sjukhus (Bergkvist et al., 2012; Fernández-Avilés et al., 2006; Frey et al., 

2002; Gertz et al., 2008; Holbro et al., 2012; Leger et al., 2006; Meisenberg et al., 1997; Rizzo et 

al., 1999; Solomon et al., 2009; Summers et al, 2000; Svahn et al., 2002). 

Kostnaden för autolog blodstamcellstransplantation vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, är 443 761 

kronor. Denna summa är räknad på 40 vårddagar vilket gör att dygnskostnaden per patient är 11 

094 kronor. I detta pris ingår inte debitering av anestesi, operation och eventuella dygn på 

intensivvårdsenhet eller dyrare röntgenundersökningar, blodprodukter, vissa dyrare läkemedel, 

vissa implantat samt PET-undersökningar (Akademiska sjukhuset, 2013). Utöver detta tillkommer 

60 420 kronor för pretransplantationsutredning och 98 292 kronor för stamcellsskörd, vilka båda 

föregår autolog HSCT (a.a.). Totalkostnaden för en patient som autologtransplanteras debiteras 

patientens hemlandsting. 

Ett delresultat i föreliggande studie visar att patienter som polikliniserades har färre antal vårddagar 

jämfört med de på sjukhus inneliggande patienterna i samband med sin behandling (Tabell 3). 

Förutom vårdvinst för patienten leder detta till en besparing för de betalande landstingen (11094 
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kronor/dygn). I förlängningen skulle kortare vårdtid eventuellt även kunna innebära kortare period 

mellan sjukskrivning och återgång till arbete för de yngre patienterna, vilket är en vinst socio-

ekonomiskt sett. Sedan har vi förstås de vinster som inte går att sätta en prislapp på, de somatiska 

och psykologiska vinsterna för den enskilde patienten. 

I länder med privat finansierade sjukförsäkringssystem (till exempel Canada och USA) har man 

kommit längre med utvecklingen av poliklinisering som vårdform (Gertz et al., 2008; Meisenberg et 

al., 1997; Rizzo et al., 1999; Summers et al., 2000). Inte så konstigt kanske, med tanke på att 

individen där belastas ekonomiskt på ett helt annat sätt än i ett land med offentlig sjukvård och ett 

allmänt sjukförsäkringssystem. Den ideala situationen vore förstås att patienten får den 

högkvalitativa vård han/hon behöver till så lite lidande och så låg kostnad som möjligt. Om 

poliklinisering kan utgöra ett led i detta bör denna vårdform förfinas och utvecklas även i Sverige. 

Ett intressant och tankeväckande observandum i föreliggande studies resultat är att patienterna i 

INT-gruppen (de polikliniserade patienterna) fick vid-behovs-antiemetika förskrivet i högre grad än 

JMF-gruppen (de på sjukhus inneliggande patienterna). Visserligen förelåg ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna men INT-gruppen uppvisade ett något högre medelvärde 

gällande denna parameter. Detta kan bero på att de polikliniserade patienterna på grund av att de 

inte befann sig i sjukhusmiljö fick mer antiemetika förskrivet i profylaktiskt syfte, “för säkerhets 

skull”, för att undvika besväret för patienten att återvända till vårdavdelningen på grund av 

avsaknad av läkemedel.  

Polikliniserade patienter får med sig vid-behovs-läkemedel, däribland antiemetika, hem och hur 

många av dessa som patienten faktiskt använder registreras i nuläget inte utan kan bli kvar i 

läkemedelsdosett hos patienten. Vid det enligt rutin planerade besöket på 

dagvårdsmottagning/vårdavdelning kan patienten sedan få med sig ytterligare antiemetika “för 

säkerhets skull”. För patienterna inom slutenvården: kan det vara så att de kände sig tryggare av att 

hjälp fanns lättillgängligt och därför inte tog antiemetika annat än i akut behov och därmed som 

grupp uppvisade en något lägre antiemetikaanvändning? 

De polikliniserade patienterna uppgav färre dagar med illamående och färre antal kräkningar vilket 

dock kan tyda på att antiemetika intogs vid fler tillfällen i profylaktiskt syfte. Vad som är hönan och 

vad som är ägget är med andra ord osäkert. 

Ett motsatt mönster – utan redovisad antiemetikaanvändning – ses i studien av Summers et al. 

(2000) där de polikliniserade patienterna uppger en något högre frekvens av illamående och 

kräkningar post autolog HSCT än slutenvårdspatienterna. Majoriteten av de polikliniserade 
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patienterna återinlades på sjukhus någon gång under vårdtiden (19/21 motsvarande 90 %), dock inte 

enbart på grund av illamående och/eller kräkningar, men på det hela taget uppvisade de 

polikliniserade patienterna en avsevärt kortare vårdtid på sjukhus än slutenvårdspatienterna: 7 dygn 

kontra 14 dygn (a.a.). I sken av detta bör det påpekas att det är viktigt att komma ihåg att olika 

diagnoser medför olika behandlingsprotokoll och därmed cytostatika med skillnad i emetogenicitet. 

Beroende på givet cytostatikum kan patienten förväntas lida mer eller mindre av CINV vilket 

naturligtvis även reflekteras i dennes behov/användning av antiemetika. 

En komplicerande faktor i denna studie med potentiell betydelse för studieresultatet är att vissa av 

studiedeltagarna fick tillskott av aprepitant utöver ordinarie antiemetikaregim under behandling 

med HDCT. Som ovan angivet ingick studiepopulationen i Svanbergs och Birgegårds (2012) studie 

där aprepitant utvärderades som tillägg till ordinarie antiemetikabehandling i samband med autolog 

HSCT, vilket betyder att alla studiedeltagarna erhöll antingen aprepitant eller placebo under 

studiens gång. Exakt vem som fått vad är okänt eftersom studien var blindad. Dock kan ju detta 

spela in i denna studies resultat eftersom populationen är densamma och aprepitant frekvent visat 

sig ha god effekt på CINV (Bubalo et al., 2012; Perwitasari et al., 2011; Paul et al., 2010; 

Pielichowski et al., 2011; Stiff et al., 2012). 

Ytterligare en faktor som skulle kunna vara av betydelse gällande CINV är patientens psykosociala 

miljö. Det är inte ovanligt att patienter uttrycker stor frustration och trötthet över att vistas i 

sjukhusmiljö under en längre tid (en autolog blodstamcellstransplantation innebär ofta en vårdtid på 

cirka tre veckor från konditioneringsstart till utskrivning). Kanske beror detta till viss del på att 

patienterna under den neutropena fasen är skyddsisolerade och därmed inte får vistas i allmänna 

utrymmen (kan leda till känsla av inskränkning av den personliga friheten, vingklippthet), kanske 

beror det på att det är under den neutropena fasen man oftast mår som sämst även somatiskt (CINV, 

smärta, feber, diarré, trötthet et cetera). Oavsett angivna skäl är själva sjukhusmiljön den fysiska 

plats där allt utspelar sig, och på så sätt boven i dramat, vilket i sig möjligtvis kan förvärra redan 

existerande symtom och behandlingsbiverkningar varav CINV är en. Med detta i åtanke bör 

patientens hemmiljö, eller en hemliknande sådan utanför sjukhuset om patienten inte bor i den stad 

där HSCT äger rum, främja gott psykosocialt välbefinnande vilket i sig skulle kunna ha positiv 

effekt på till exempel CINV. Poliklinisk vårdform har i tidigare studier visat sig ha god effekt på 

bland annat den psykosociala hälsan och det generella välbefinnandet hos patienter som genomgått 

både allogen och autolog HSCT (Bergkvist et al., 2012; Holbro et al., 2012; Leger et al., 2006; 

Summers et al., 2000). 
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Det bör påpekas att poliklinisk vårdform ofta innebär återinläggning på sjukhus av patienten någon 

gång under vårdtiden. Det medicinska tillståndet kräver ibland, som exempelvis vid sepsis, 

dehydrering och svår smärta, sjukhusvård med personal närvarande dygnet runt. På grund av detta 

måste alltid sängplatser finnas att tillgå på sjukhusen för denna patientgrupp. En återinläggning 

behöver dock inte betyda att patienten spenderar resten av sin vårdtid på sjukhus, det förekommer 

att patienter återgår till poliklinisk vårdform innan utskrivning när hälsotillståndet så tillåter. Trots 

dessa förekommande återinläggningar uppvisar polikliniserade patienter totalt sett ofta en kortare 

vårdtid än icke polikliniserade patienter, vilket är en ekonomisk vinst för betalande part men 

troligen även en generell vinst hälsomässigt (psykologiskt och somatiskt) för patienten (Holbro et 

al., 2013; Svahn et al., 2002). 

Slutsatsen som nås i föreliggande studie - polikliniserade patienter uppvisar lägre grad av fördröjt 

CINV än slutenvårdspatienter - innebär att denna studie stärker nyttan av poliklinisering som 

vårdform vilket gynnar både patient och vårdgivare, och i egenskap av sådan: en vårdform som bör 

satsas på och utvecklas. Att framtidens vård bör innehålla ett ökat mått av poliklinisering ligger i 

hälso-/sjukvårdens intresse men kanske framför allt i individens/patientens intresse. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv finns pengar att tjäna och vårdplatser till de mest sjuka att vinna medan 

ur individens perspektiv ökad livskvalitet och ökat inflytande under pågående behandling utgör den 

stora vinsten. 

4.2. Metoddiskussion 

Föreliggande studie är till sin storlek för liten för att kunna dra några konklusiva slutsatser angående 

poliklinisk vårdform och dess inverkan på fördröjt CINV. På grund av detta får studien anses ha låg 

power. För att erhålla högre/hög power, det vill säga säkra slutsatser utifrån variablernas sanna 

inbördes förhållande, behövs en mycket större studiepopulation än den som här analyserats (Polit & 

Beck, 2012). Dessutom behövs fler studier där problematiken med CINV inom ramen för 

poliklinisk vårdform sätts i fokus. Vidare är denna studie en delstudie, och kan som sådan endast 

tala om vilken riktning vinden blåser. För att få tillgång till mer detaljer och ytterligare kunskap 

krävs helt enkelt en studie av ämnet i sin egen rätt. 

Hänsyn bör även tas till att interventionen i ursprungsstudien kan ha påverkat resultatet i denna 

studie: det faktum att studiematerialet är hämtat från en studie där ett antiemetikum, som i dagens 

läge inte används som standardregim i samband med HSCT vid UAS, gavs randomiserat till vissa 

patienter i studiepopulationen utgör förstås en komplicerande faktor. Till exakt vilken grad detta har 

påverkat resultatet är omöjligt att säga, dock kan vi inte bortse ifrån att de polikliniserade patienter 
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som erhöll studieläkemedlet kan ha haft lägre grad av CINV på grund av läkemedlet och inte till 

följd av polikliniseringen per se. 

Instrumentet som användes för att mäta fördröjt CINV i ursprungsstudien, och därmed även i 

föreliggande studie, illamåendedagboken, är som tidigare nämnt en reviderad svensk översättning 

av MASCCs (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) verktyg MAT, MASCC 

Antiemesis Tool (Svanberg & Birgegård, 2012; MASCC, 2013). Utifrån detta anses således 

instrumentet uppfylla kraven för både hög validitet och hög reliabilitet vilket i förlängningen bidrar 

till studiens trovärdighet. För att ytterligare säkra instrumentets validitet och reliabilitet instruerades 

både patienter och vårdpersonal innan studiens början gällande korrekt ifyllnad/användning av 

illamåendedagboken. Således bör replikation av studien på en mycket större skala inte vara ett 

problem utifrån det verktyg som initialt har använts. 

Ytterligare en faktor värd att diskutera är studiens intervention fidelity, det vill säga följde 

genomförandet av interventionen - poliklinisering - sin ursprungliga plan (Polit & Beck, 2012).  

Genomfördes interventionen på ett standardiserat sätt för alla deltagarna i EXP-gruppen? Här 

aktualiseras således frågor såsom hur involverad personal hanterade rutinerna kring de 

polikliniserade patienterna. Till exempel, följde sjuksköterskorna vid kontakt med patienterna den 

manual/checklista för poliklinisering som fanns att tillgå? Behandlades alla polikliniserade patienter 

på samma sätt eller avvek behandlingen av någon/några från den givna manualen? Även patienterna 

berörs av detta resonemang beroende på om de förstod och deltog i interventionen på det sätt som 

förväntades. Här handlar detta främst om huruvida patienterna förstod instrumentet, 

illamåendedagboken, på ett korrekt sätt och i förlängningen kunde fylla i den enligt given 

instruktion. 

Sammanfattningsvis borde replikering av föreliggande studie göras på en mycket större population 

där alla patienter ges likvärdig medicinering under en i övrigt likvärdig behandling med 

poliklinisering som enda åtskiljande faktor. På så sätt bör ett generaliserbart resultat med hög 

reliabilitet som kan nyttjas i utvecklingen av poliklinisk vårdform erhållas. 

4.3. Slutsats 

Resultatet i denna studie framhåller att det verkar finnas ett positivt samband mellan poliklinisering 

och lägre grad av fördröjt CINV för icke-högrisk myelom- och lymfompatienter som genomgår 

autolog HSCT.  
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4.4. Kliniska implikationer 

Skulle framtida studier påvisa fler positiva resultat gällande olika aspekter av poliklinisk vårdform 

är vinsten potentiellt stor för många: en bättre och mer välfungerande hälso-/sjukvård till lägre pris 

för betalande part och fler välmående och nöjda patienter.   

Om alla får rätt vård, i rätt tid och på rätt plats torde det gigantiska maskineri som hälso-/sjukvården 

utgör fungera effektivare och bättre för alla. Vägen dit kan dock i dagsläget tyckas lång med tanke 

på dagens demontering av hälso-/sjukvården i kombination med växande ohälsotal bland 

befolkningen, samt den växande andelen äldre och vårdkrävande individer i samhället som redan 

idag inte får plats i systemet. I dagens situation av brist på sängplatser på många svenska sjukhus 

torde dock kortare vårdtider och således fler tillgängliga sängplatser vara ett välkommet resultat av 

poliklinisk vårdform. 



 

27 

5. REFERENSER  

Akademiska sjukhuset, Uppsala. (2013).  

Aktuellt om Vetenskap & Hälsa. (2013). Blodstamceller ger nya möjligheter för 

leukemiforskningen. Lund: Aktuellt om Vetenskap & Hälsa. Hämtad 29 juli, 2013, från 

http://www.vetenskaphalsa.se/blodstamceller-ger-nya-mojligheter-for-leukemiforskningen/ 

American Cancer Society. (2013). What is chemotherapy?. Atlanta, GA, USA: American Cancer 

Society. Hämtad 24 oktober, 2013, från 

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/chemotherapy/chemother

apyprinciplesanin-depthdiscussionofthetechniquesanditsroleintreatment/chemotherapy-principles-

what-is-chemo 

Anderson, KO., Giralt, SA., Mendoza, TR., Brown, JO., Neumann, JL., Mobley, GM.,… Cleeland, 

CS. (2007). Symptom burden in patients undergoing autologous stem-cell transplantation. Bone 

Marrow Transplantation, 39, 759-766.   

Bergkvist, K., Larsen, J., Johansson, U., Mattsson, J & Svahn, B. (in press). Hospital care or home 

care after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation – Patients' experiences of care and 

support. European Journal of Oncology Nursing, 2012. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2012.12.004 

Blodavdelning 50C, Akademiska sjukhuset. (2012). Kvalitetshandboken. Poliklinisering vid 

autolog HSCT. Uppsala. Verksamhetsområde Hematologi.  

Blodcancerförbundet. (2012). Diagnosgruppen för plasmacellsjukdomar. Myelom. Bjästa: 

Ågrenshuset Produktion.  

Blodcancerförbundet. (2012). Magnus Björkholm. Maligna lymfom. Bjästa: Ågrenshuset 

Produktion. 

Bubalo, J.S., Cherala, G., McCune, J.S., Munar, M.Y., Tse, S. & Maziarz, R. (2012). Aprepitant 

pharmacokinetics and assessing the impact of aprepitant on cyclophosphamide metabolism in 

cancer patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Journal of Clinical 

Pharmacology, 52, 586-594. 



 

28 

Campagnaro, E., Saliba, R., Giralt, S., Roden, L., Mendoza, F., Aleman, A.,... Anderson, K. (2007). 

Symptom burden after autologous stem cell transplantation for multiple myeloma. American 

Cancer Society. 2008. DOI: 10.1002/cncr.23299. 

Canadian Cancer Society. (2013). Side effects of chemotherapy. Toronto: Canadian Cancer Society. 

Hämtad 18 november, 2013, från http://www.cancer.ca/en/cancer-information/diagnosis-and-

treatment/chemotherapy-and-other-drug-therapies/chemotherapy/side-effects-of-

chemotherapy/?region=bc 

Cancerfonden. (2012). Stamcellstransplantation. Stockholm: Cancerfonden. Hämtad 12 februari, 

2013, från http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Undersokningar-och-

behandlingar/Behandlingar/Stamcellstransplantation/ 

Fernández-Avilés, F., Carreras, E., Urbano-Ispizua, A., Rovira, M., Martinez, C., Gaya, A.,... 

Montserrat, E. (2006). Case-Control comparison of at-home to total hospital care for autologous 

stem-cell transplantation for hematologic malignancies. Journal of Clinical Oncology, 24(30), 

4855-4861.  

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London: SAGE Publications Ltd. 

Frey, P., Stinson, T., Siston, A., Knight, SJ., Ferdman, E., Traynor, A.,...Winter, JN. (2002). 

Outpatient transplantation. Lack of caregivers limits use of outpatient hematopoietic stem cell 

transplant program. Bone Marrow Transplantation, 30, 741-748. 

Gahrton, Gösta & Ringdén, Olle. (2012). Stamcellstransplantation. G. Gahrton & G. Juliusson 

(Red.). Blodets sjukdomar (ss.153-161). Lund: Studentlitteratur.  

Gahrton, G. & Juliusson, G. (2012). Blodets sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.  

Gertz, M.A., Ansell, S.M., Dingli, D., Dispenzieri, A., Buadi, F.K., Elliott, M.A.,...Litzow, M.R. 

(2008). Autologous stem cell transplant in 716 patients with multiple myeloma: low treatment-

related mortality, feasibility of outpatient transplant, and effect of a multidisciplinary quality 

initiative. Mayo Clinic Proceedings, 83(10), 1131-1135.  

Harousseau, J. & Moreau, P. (2009). Autologous hematopoietic stem-cell transplantation for 

multiple myeloma. The New England Journal of Medicine, 360, 2645-2654.  

Hoffbrand, A.V., Moss, P.A.H. & Pettit, J.E. (2006). Essential Haematology (5th ed). Malden: 

Blackwell Publishing.   



 

29 

Holbro, A., Ahmad, I., Cohen, S., Roy, J., Lachance, S., Chagnon, M.,… Kiss, TL. (2012). Safety 

and cost-effectiveness of autologous stem cell transplantation in patients with multiple myeloma. 

Blood Marrow Transplant, xxx (2013), 1-5.  

Kimby, Eva. (2012). Lågmaligna lymfom. G. Gahrton & G. Juliusson (Red.). Blodets sjukdomar 

(ss. 393-398). Lund: Studentlitteratur. 

Leger, C., Sabloff, M., McDiarmid, S., Bence-Bruckler, I., Atkins, H., Bredeson, C.,...Huebsch, L. 

(2006). Outpatient autologous hematopoietic stem cell transplantation for patients with relapsed 

follicular lymphoma. Annals of Hematology, 85, 723-729. 

Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) (2013). MASCC Antiemesis 

Tool© (MAT). Hillerød: Multinational Association of Supportive Care in Cancer. Hämtad 20 

november, 2013, från www.mascc.org/mat  

Medicinsk ordbok. (2013). Sök. Lund: Medicinsk ordbok. Hämtad 24 oktober, 2013, från 

http://medicinskordbok.se/component/content/article/9-b/50578-antiemetikum 

Meisenberg, BR., Ferran, K., Hollenbach, K., Brehm, T., Jollon, J. & Piro, LD. (1997). Reduced 

charges and costs associated with outpatient autologous stem cell transplantation. Bone Marrow 

Transplantation, 21, 927-932. 

Nationalencyklopedin. (2013). Poliklinik /Poliklinisering. Malmö: Nationalencyklopedin. Hämtad 8 

april, 2013, från http://www.ne.se/poliklinik och http://www.ne.se/poliklinisk 

The Northern Nurses' Federation (NNF) (2003) Ethical guidelines for nursing research in the 

Nordic countries/Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden. Trykk: Allservice AS. Vård i 

Norden 4.2003 publ. Nr 70 Årgång 23. Hämtad 25 februari, 2013, från 

http://www.sykepleien.no/Content/337889/SSNs%20etiske%20retningslinjer.pdf 

Paul, Betsy., Trovato, J.A., Thompson, J., Badros, A.Z. & Goloubeva, O. (2010). Efficacy of 

aprepitant in patients receiving high-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell support. 

Journal of Oncology Pharmacy Practice, 16, 45-51.  

Perwitasari, DA., Gelderblom, H., Atthobari, J., Mustofa, M., Dwiprahasto, I., Nortier, JWR & 

Guchelaar, H. (2011). Anti-emetic drugs in oncology: pharmacology and individualization by 

pharmacogenetics. International Journal of Clinical Pharmacology, 33, 33-43. DOI: 

10.1007/s11096-010-9454-1.  



 

30 

Pielichowski, W., Barzal, J., Gawronski, K., Mlot, B., Oborska, S., Wasko-Grabowska, A. & 

Rzepecki, P. (2011). A triple-drug combination to prevent nausea and vomiting following BEAM 

chemotherapy before autologous hematopoietic stem cell transplantation. Transplantation 

Proceedings, 43, 3107-3110. 

Polit, D & Beck, C. (2012). Nursing Research, generating and assessing evidence for nursing 

practice (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins.     

Praktisk Medicin. (2013). Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. Uddevalla: Three Doctors. 

Hämtad 31 mars, 2013, från http://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/myelom-myelomatos-

multipelt-myelom/ 

Roila, F., Herrstedt, J., Aapro, M., Gralla, RJ., Einhorn, LH., Ballatori, E., … Warr, D. (2010). 

Guideline update for MASCC and ESMO in the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-

induced nausea and vomiting: results of the Perugia consensus conference. Annals of Oncology, 

21(supplement 5), v232-v243. DOI: 10.1093/annonc/mdq194.  

Rizzo, JD., Vogelsang, GB., Krumm, S., Frink, B., Mock, V. & Bass, EB. (1999). Outpatient-based 

bone marrow transplantation for hematologic malignancies: cost saving or cost shifting? Journal of 

Clinical Oncology, 17(9), 2811-2818.  

SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtat 7 nov, 2013, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-

1998204_sfs-1998-204/?bet=1998:204 

Socialstyrelsen. (2013). Sök på Socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 8 april, 2013, 

från 

http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/SimpleSearchPage.aspx?q=poliklinisering&defqe=hidden%3a-

meta%3asiteseeker.archived%3aarchived&uaid=7F613A708069A959238B0A4FCA40E690%3a31

39322E3136382E3234352E36%3A5246696285735884009 

Solomon, SR., Matthews, RH., Barreras, AM., Bashey, A., Manion, KL., McNatt, K.,...Holland, 

HK. (2009). Outpatient myeloablative allo-SCT: a comprehensive approach yields decreased 

hospital utilization and low TRM. Bone Marrow Transplantation, 45, 468-475.  

Stiff, J., Fox-Geiman, Mary P., Kiley, K., Rychlik, K., Parthasarathy, M., Fletcher-Gonzalez, 

D.,...Rodriguez, Tulio E. (2012). Prevention of nausea and vomiting associated with stem cell 



 

31 

transplant: results of a prospective, randomized trial of aprepitant used with highly emetogenic 

preparative regimens. Blood Marrow Transplant, 19(2013), 49-55. 

Summers, N., Dawe, U & Stewart, DA. (2000). A comparison of inpatient and outpatient ASCT. 

Bone Marrow Transplantation, 26, 389-395.  

Svahn, BM., Remberger, M., Myrbäck, KE., Holmberg, K., Eriksson, B., Hentschke, P,...Ringdén, 

O. (2002). Home care during the pancytopenic phase after allogeneic hematopoietic stem cell 

transplantation is advantageous compared with hospital care. Blood, 100(13), 4317-4324.  

Svanberg, A. (2012). Mucositis prevention for patients receiving high dose chemotherapy and stem 

cell transplantation. Doktorsavhandling. Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap.  

Svanberg, A & Birgegård, G. (in press). Addition of aprepitant (EMEND®) to standard antiemetic 

care during seven days post chemotherapy before stem cell transplantation gives significant 

reduction of vomiting. Bone Marrow Transplantation. 2012.  

Turesson, I. & Landgren, O. (2012). Myelom och andra monoklonala gammapatier. G. Gahrton & 

G. Juliusson (Red.). Blodets sjukdomar (ss.441-453). Lund: Studentlitteratur.  

World Health Organization. (2013). Search results. Geneve: World Health Organization. Hämtad 8 

april, 2013, från 

http://search.who.int/search?q=outpatient&ie=utf8&site=who&client=_en&proxystylesheet=_en&o

utput=xml_no_dtd&oe=utf8&getfields=doctype  



 

32 

6. BILAGOR 



 

33 

BILAGA 1 



 

34 

 



 

35 

 



 

36 

 



 

37 

BILAGA 2 

  



 

38 

 

 



 

39 

 



 

40 

 



 

41 

 



 

42 

 



 

43 

 



 

44 

 



 

45 

 



 

46 

BILAGA 3 



 

47 

 



 

48 

 



 

49 

BILAGA 4 

  



 

50 

 

 



 

51 

BILAGA 5 

  



 

52 

 

 



 

53 

 



 

54 

 


