
I 

 

< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 
Kandidatexamen 
Att leva med myelom 
 
 
En litteraturöversikt 
 
Living with Multiple Myeloma - A Review 
 
 
 
 
  
Författare: Anna Axelsson och Anneli Johansson   

Handledare: Margareta Gullberg  

Examinator: Birgitta Jönsson 
Granskare : Janeth Leksell 

 

Ämne/huvudområde: Omvårdnad  
Poäng: 15 högskolepoäng  
Betygsdatum:110530                                        
 
 

 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 
 



II 

 

 
 

 

Sammanfattning                
Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån tidigare forskning beskriva personers 

upplevelse av att leva med myelom under olika perioder i sjukdomsförloppet. 

Artikelsökningen genomfördes via databaserna PubMed och Cinahl och resulterade i 15 

vetenskapliga artiklar.  I resultatet framkom att myelom för många var en okänd sjukdom 

vilket gjorde att god individanpassad information ansågs vara betydelsefull. Egenskaper hos 

vårdpersonalen som exempelvis förmåga att ingjuta hopp, vara empatisk samt ha goda 

kunskaper om sjukdomen sågs som särskilt önskvärda. Synliga tecken på cancersjukdom som 

exempelvis håravfall och viktnedgång upplevdes besvärande då känslan av att vara 

annorlunda i vissa fall bidrog till att personen undvek sociala sammanhang. Kvarstående 

besvär efter behandling som trötthet och smärta kunde göra att personens förmåga att vara 

aktiv hämmades. Sjukdomen kunde även medföra kognitiva besvär som exempelvis nedsatt 

minne och brist på koncentrationsförmåga. Trots att sjukdomen ofta påverkade livet negativt 

upplevde ändå många positiva förändringar i form av att de uppskattade sina nära relationer i 

högre grad än tidigare samt insåg hur värdefullt livet var. I resultatet framkom att 

upplevelserna var individuella men att vissa likheter utmärkte sig under sjukdomens förlopp. 

Myelom kunde påverka personerna fysiskt, psykosocialt, andligt och ekonomiskt. Denna 

kunskap kan vara till hjälp för att öka förståelsen för dessa patienter och dess närstående. 
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INTRODUKTION               

Cancer är ett ökande globalt problem och räknas idag till en av de stora kroniska 

sjukdomsgrupperna. Prognoser visar att med nuvarande utvecklingsmönster beräknas antalet 

cancerfall i Norden att öka med 49 % för män och 34 % för kvinnor fram till 2020 jämfört 

med mitten på 1990 talet. Ökningen beror främst på demografiska förändringar som ökad 

livslängd och högre befolkningsmängd vilket gör att praktiskt taget samtliga yrkesgrupper 

inom sjukvården har en funktion inom cancervården. Cancer är en sjukdom som väcker 

känslor av rädsla och oro, framför allt om personer i omgivningen fått diagnosen och sedan 

inte överlevt. Många gånger är tiden relativt kort från insjuknande fram till tillfrisknande. 

Men för vissa kan sjukdomsförloppet vara långdraget, återfallen många och ibland är 

sjukdomen inte botbar. Tanken på att inte bli frisk är många gånger smärtsam och känslan av 

att förlora sin framtid kan vara svår att leva med. Kroppslig styrka och rörelseförmåga kan bli 

begränsad och sociala funktioner som arbete, roller i familj och vänkrets kan bli påverkad i 

negativ riktning (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). 

Varje år insjuknar cirka 2500 svenskar i någon form av blodcancer. Ordet blodcancer 

innefattar 15 olika diagnoser och används som ett samlingsnamn för ett flertal 

tumörsjukdomar i körtlar, blod och benmärg. Vilka symtom sjukdomen ger samt vilken 

prognos den har är beroende av vilken slags cancer som diagnostiserats. Då vissa 

cancerformer idag inte går att bota ges ibland behandling endast i symtomlindrande syfte. Ett 

exempel på en sådan kronisk form av blodcancer är myelom (Lenhoff et al., 2009). Kvam, 

Wisløff och Fayes (2010) menar att drabbas av myelom är en stor omställning vilket gör att 

livskvaliteten förändras under sjukdomens förlopp och under behandlingens gång. 

 

Prevalens, etiologi och patofysiologi                     

I Sverige får omkring 500-600 personer per år diagnosen myelom. De flesta som drabbas är 

över 65 år. Den förekommer inte hos barn och ungdomar och är sällsynt hos personer under 

40 år. Myelom är inte en ärftlig sjukdom och det finns inga kända orsaker, varken i 

levnadssätt eller miljö som ökar risken att drabbas, men män drabbas oftare än kvinnor 

(Lenhoff et al., 2009). Forskarna tror att eventuella riskfaktorer är strålning och vissa 

jordbrukskemikalier (Kelly, Meenaghan & Dowling, 2010). Undersökningar visar att personer 

äldre än 80 år som insjuknat har fördubblats de senaste 50 åren samt att medianåldern vid 

diagnos stigit från 70 till 74 år (Turesson, Velez, Kristinsson & Landgren, 2010). Studier visar 
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att det finns skillnader hos personer med afrikanskt och västerländskt ursprung. Människor 

med afrikanskt ursprung drabbats dubbelt så ofta av myelom (Waxman et al., 2010). 

Myelom uppstår i benmärgen och drabbar en viss typ av vita blodkroppar som kallas för 

plasmaceller. När en person insjuknar börjar plasmacellerna att dela sig okontrollerat vilket 

innebär att defekta antikroppar bildas. Detta minskar kroppens immunförsvar med ökad 

infektionskänslighet som följd (Ericsson & Ericsson, 2008). 

Symtom och diagnostisering                      
I början av sjukdomen kan trötthet, avmagring och aptitlöshet vara de enda märkbara 

symtomen. Plasmacellerna bildar förutom defekta antikroppar även ämnen som bidrar till 

urkalkning av skelettet, därför är spontana frakturer och skelettsmärtor ett relativt vanligt 

besvär (Ericsson & Ericsson, 2008). Om nedbrytningen av skelettet sker på en plats i 

kotpelaren som skadar en nervrot kan även en svår neurogen smärta uppstå. Andra symtom 

som kan uppträda är anemi, blödningsbenägenhet och ökad infektionskänslighet (Ericsson & 

Ericsson, 2008). Rädslan för smärtan och den ökade risken för frakturer kan göra att personen 

blir mer stillasittande än vanligt. Inaktiviteten ökar skelettets urkalkning ytterligare och kan 

medföra att livskvaliteten påverkas negativt (Kelly et al., 2010). Myelom upptäcks ofta i 

samband med provtagning och utredning av tidigare nämnda symtom. Vid misstanke om 

myelom undersöks i första hand prover från blod, urin samt ryggmärgsvätska. Via en 

skelettröntgen kan eventuella skelettskador eller benskörhet påvisas (Lenhoff et al., 2009). 

Behandling 
Målet med behandlingen är att få kontroll och en stabilisering av sjukdomen, en så kallad 

platåfas. Platåfasen innebär inga eller så lite sjukdomssymtom under så lång tid som möjligt 

och varar allt ifrån ett par månader till tiotalet år. Under denna tid kan de flesta återgå till 

arbetet och andra sysselsättningar. Behandlingen individanpassas för att balansen mellan 

sjukdomskontroll och biverkningar av behandlingen ska vara optimal (Lenhoff et al., 2009). 

Med nuvarande kunskaper är myelom inte en botbar sjukdom utan behandlingen syftar till att 

minska tillväxten av myelomceller samt att lindra de symtom som sjukdomen ger (Ericsson & 

Ericsson, 2008). Om patienten är äldre än 70 år ges cytostatika och kortison i återkommande 

kurer. Den effektivaste behandlingen vid myelom är autolog stamcellstransplantation vilket 

innebär att patienten donerar stamceller till sig själv. Denna behandling används om personen 

är yngre än 70 år och i god fysisk form (Ericsson & Ericsson, 2008). Läkare i Sverige har 

utarbetat nationella riktlinjer för behandling av myelom för att denna ska vara lika oavsett var 
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personen är bosatt (Lenhoff et al., 2009). En vanlig biverkning av behandlingen är fatique 

som kan påverka livet både psykiskt och fysiskt. Upplevelsen av fatique innebär en känsla av 

trötthet, utmattning och kraftlöshet (Hellbom & Thomè, 2011). Andra vanliga biverkningar 

vid behandling av myelom är anemi, blödningsbenägenhet och illamående (Faiman, 2007). 
Vårdtiderna på 2000 talet är förhållandevis korta och en stor del av behandlingen sker 

polikliniskt, vilket innebär att patienten tillsammans med närstående ofta får hantera sin 

komplexa situation ensamma. För att hjälpa och stödja dem i detta krävs att vårdpersonalen 

har kunskap och förståelse för hur patienten och de närstående uppfattar sin situation 

(Hellbom & Thomè, 2011).  

Sjuksköterskans omvårdnadsroll                 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska från Socialstyrelsen (2005) ska 

en sjuksköterska tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vidare 

skall hon uppmärksamma och vara lyhörd för patientens upplevelse av sjukdom samt lidande 

och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder.  Det är också viktigt att 

sjuksköterskan har förmåga att kommunicera och att i dialog med patient och närstående på 

ett respektfull, lyhört och empatiskt sätt ge stöd och vägledning. Detta möjliggör optimal 

delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Patienter med cancersjukdom 

önskar att sjuksköterskan uppvisar en vårdande och empatisk attityd samt har goda kunskaper 

kring diagnos och behandling (Rchaidia, Dierckx de Casterlé, De Blaeser och Gastman 2009). 

Problemformulering               
Myelom är en komplex blodsjukdom som med nuvarande kunskaper inte går att bota. 

Diagnosen kan vara svår för personen att acceptera och de fysiska symtomen samt 

biverkningar av behandlingen innebär många gånger ett stort lidande. Tillvaron förändras för 

både den sjuke och de närstående vilket kan påverka personen även psykiskt och socialt. Det 

är därmed av vikt att sammanställa aktuell forskning om personers upplevelse av att leva med 

myelom under olika perioder i sjukdomsförloppet. 

Syfte                   
Syftet var att utifrån tidigare forskning beskriva personers upplevelse av att leva med myelom 

under olika perioder i sjukdomsförloppet. 
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Frågeställningar                    
Hur upplevde personer sin tillvaro i samband med diagnostisering av myelom?                   
Hur upplevdes tillvaron i samband med behandling?                                                          
Hur upplevdes tillvaron under behandlingsfri period?   

Definition av centrala begrepp                      

I denna studie avses personer över 65 år som äldre och personer under 65 år som yngre. 
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METOD. 

Design                               
Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. 

Urval av litteratur                       
Artikelsökningen utfördes i databaserna Cinahl och PubMed och redovisas i bilaga 1. Sökord 

som användes i olika kombinationer var: multiple myeloma, quality of life, experience, social 

support, treatment och coping. Inklusionskriterierna var litteratur skriven på engelska och 

innefattade studier på vuxna personer över 18 år i Europa, Nordamerika och Australien. 

Artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och relevanta för problemområdet. 

Ambitionen var att inkludera artiklar utgivna de senaste fem åren på grund av förbättrade 

behandlingsformer.  Detta var inte genomförbart då det inte fanns tillräckligt med artiklar som 

svarade på syftet. Uppsatsförfattarna valde därför att inkludera artiklar utgivna mellan 2000 – 

2011. I databas Cinahl och PubMed användes följande limits: engelska, vuxna personer, 

utgivningsdatum 2000-2011. I litteraturöversikten inkluderades totalt 15 vetenskapligt 

granskade artiklar, fem kvalitativa och tio kvalitativa studier. 

Tillvägagångssätt                   
Uppsatsförfattarna valde ut artiklar genom att först läsa titeln. Titel och abstrakt som var 

relevant för studiens syfte och frågeställningar valdes ut och artikeln skrevs ut i fulltext. När 

flertalet artiklar återkom avslutades sökningarna då materialet ansågs vara tillräckligt för satt  

svara på syftet. Efter genomläsning av abstract (n=202) kvarstod 29 artiklar som behandlade 

upplevelser i samband med myelom. Dessa lästes i sin helhet och  resulterade i 15 artiklar. De 

artiklar som exkluderades ansågs vara för medicinskt inriktade. 

Analys                               
Artiklarna har granskats utifrån granskningsmallar för både kvalitativ och kvantitativ metod 

som modifierats av Högskolan Dalarna utifrån Forsberg och Wengström (2008) samt 

William, Stoltz och Bahtsevani (2006). Granskningsmallarna innehåller ja och nej frågor 

(Bilaga 3 och 4) som besvarade artikelns innehåll och uppbyggnad. Poängsättningen innebar 

att ja-svar gav ett poäng och nej-svar noll poäng. De kvalitativa artiklarna kunde få 25 poäng 

och de kvantitativa kunde få 29 poäng. Hög kvalitet motsvarade 80 % av möjliga poäng och 

medelhög kvalitet motsvarade högre än 60 % av möjliga poäng. Artiklar poängsatta med en 

summa lägre än 60 % motsvarade låg kvalitet. Artiklar med medel till hög kvalitet 
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inkluderades i studien. Artiklarna sorterades utifrån frågeställningarna, upplevelser i samband 

med diagnos, behandling och behandlingsfri period. Dessa artiklar lästes av båda 

uppsatsförfattarna och text som svarade på syftet markerades. Frågeställningarna blev 

resultatets tre övergripande teman och dessa delades in i nio kategorier. Dessa utgör 

strukturen när det samlade resultatet presenterats i löpande text (Forsberg & Wengström, 

2003). Uppsatsförfattarna träffades regelbundet och har gemensamt reflekterat kring och 

sammanställt litteraturöversikten. Valda artiklar finns beskrivna i bilaga 2. 

Forskningsetiska överväganden                    

Uppsatsförfattarna valde artiklar som hade fått tillstånd från en etisk kommitté eller haft 

noggranna etiska överväganden vilket rekommenderas av Forsberg och Wengström (2008). 

Uppsatsförfattarna eftersträvade att granska den vetenskapliga litteraturens innehåll objektivt 

samt att återge den sanningsenligt genom att inte förvanska eller förvränga studiens resultat 

(Forsberg & Wengström, 2008). 
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RESULTAT  
Resultatet presenteras utifrån litteraturöversiktens tre teman med tillhörande kategorier.  

 
Upplevelser i samband med diagnostisering Från frisk till obotligt sjuk 

 Påverkan på det dagliga livet 

Upplevelser i samband med behandling Fysiska besvär 

 Känslor i samband med stamcellstransplantation 

 Påverkan på det sociala livet 

Upplevelser under behandlingsfri period Kroppsliga och känslomässiga besvär 

 Kognitiva funktionsnedsättningar 

 Information och bemötande 

 Hantering och anpassning 

 

Upplevelser i samband med diagnostisering. 
Från frisk till obotligt sjuk 

I en studie av Dahan och Auerbach (2006) framkom det att flertalet av deltagarna upplevde 

smärta och sjukdomskänsla långt före diagnostillfället. De hade upprepade gånger påtalat 

detta för sjukvården men kände att de var tvungna att övertyga läkaren om att tillståndet 

kändes allvarligt.  Flertalet deltagare uppgav att det tog månader innan diagnosen ställdes.  

Efter diagnosen beskrev flertalet personer beskedet som en plötslig förändring från att vara 

friska och aktiva till dödligt sjuka. Ingen hade förväntat sig en cancerdiagnos och flertalet 

uppgav att de inte hört talas om myelom tidigare. Detta gjorde det särskilt svårt att förhålla sig 

till beskedet. Många beskrev tiden efter diagnostillfället som en stark känsla av nära 

förestående död. 

 

I decided I like reading the New Yorker—the magazine. So I said 

‘You know I think I will get a subscription. ’ And when I called to 

get a subscription, they said to me ‘Do you want one or two years?  

’And I thought, ‘How can I get a subscription for two years?  I 

probably won’t even be here in two years.  

                              (Dahan & Auerbach, 2006, s 372).  
 

I Dahan och Auerbach (2006) uppgav flertalet deltagare att de krävde att bli behandlade av en 

expert på området. De beskrev vikten av att läkare och vårdpersonal var uppmärksamma och 
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ingav trygghet vilket underlättade för en god relation dem emellan. En man upplevde att 

läkaren hjälpte honom att känna hopp inför framtiden vilket var mycket viktigt med tanke på 

vilken skräck han kände vid tidpunkten för diagnosen. Kvinnor var generellt mer engagerade i 

att samla information än vad männen var. Detta gällde även makarna till de manliga 

patienterna. 

Påverkan på det dagliga livet 

Personer med myelom upplevde sin funktionella förmåga sämre i jämförelse med personer 

med andra cancerdiagnoser. De orkade inte sköta hemmet och utföra vardagssysslor i samma 

utsträckning som tidigare (Larsen, Nordström, Björkstrand, Ljungman & Garnulf, 2003). 

Personer med långt gången sjukdom upplevde sämre fysisk funktion än de med mindre spridd 

sjukdom (Strasser-Weippl & Heinz, 2008; Sherman, Simonton, Latif, Spohn & Tricot 2004). 

Äldre personer upplevde ofta en sämre fysisk funktion än yngre (Sherman et al., 2004;Poulos 

et al., 2001) men de kände sig mindre besvärade av detta och skattade sin livskvalitet högre. 

De äldre som fått diagnosen myelom hanterade sjukdomen som kronisk snarare än en 

livshotande sjukdom 

Upplevelser i samband med behandling 

(Poulos et al., 2001). Larsen et al. (2003) menar att personer med 

myelom upplevde den hälsorelaterade livskvaliteten och den allmänna hälsan nedsatt redan 

innan behandling och menar att detta kan ha en negativ påverkan vid stamcellsbehandling. 

Detta framkom även i Sherman et al. (2004) studie där många personer upplevde stora 

känslomässiga och fysiska besvär innan behandlingen och hade ett stort behov av stöd från 

sjukvården.  

Fysiska besvär                

Vissa symtom nämndes i större utsträckning än andra, exempelvis benskörhet och frakturer. 

Svårigheter med rörelser var även de vanligt förekommande. Trötthet och illamående var 

vanliga besvär under pågående cytostatikabehandling men eftersom dessa ansågs vara 

övergående nämndes de inte i samma omfattning (Potrata et al., 2011). Om besvären var av 

övergående karaktär, en del i en akut fas eller i behandling tenderade personerna att inte prata 

om dessa saker. Smärta nämns inte som ett stort problem även om många upplevde främst 

behandlingen som smärtsam men tenderade att se det som en naturlig och självklar del i 

behandlingsfasen (Potrata et al., 2011; Maher & De Vries, 2011). I en studie av Iversen, 

Wisløff och Gullbrandsen (2010) undersöktes näringsstatus före under och efter en 

behandlingsperiod. Det visade att näringstillståndet påverkades under behandling vilket 
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berodde på illamående/kräkningar, aptitlöshet, trötthet och smärta, dessa symtom påverkade 

personernas livskvalitet. När behandlingen var avslutad förbättrades näringstillståndet till 

liknande nivåer som vid första kontrollen eller ibland även lite bättre. 

Känslor i samband med stamcellstranplantation             

Under behandling försämrades ofta livskvaliteten och risken för depression ökade vilket 

skapade en oro och var en viktig fråga hos dessa personer inför behandling (Sherman, 

Simonton, Latif ,Plante & Anaissie, 2008). En period i behandlingsfasen upplevdes som 

särskilt påfrestande och det var tiden när immunförsvaret var utslaget (Potrata et al., 2011). 

Andersson et al. (2007) menade att denna del av behandlingen var den period som många 

upplevde som den mest krävande. Symtom som exempelvis brist på aptit, fatiqe, kraftlöshet, 

sjukdomskänsla, störd sömn, illamående och diarré var som mest intensiva under denna 

period. Dessa symtom hindrade personen i vardagliga aktiviteter, promenader och påverkade 

livsglädjen. Ett antal patienter upplevde denna period som att på något sätt sväva mellan liv 

och död (Potrata et al., 2011). Flera upplevde tiden så påfrestande att de inte ville genomgå en 

andra behandling även om beslutet innebar att riskera livet (Potrata et al., 2011). Detta 

bekräftas även i Dahan och Auerbach (2006) där flertalet deltagare ställde sig tveksamma till 

ytterligare behandling om det skulle bli nödvändigt i framtiden eftersom biverkningarna 

upplevdes alltför plågsamma. Sherman et al.,(2008) påvisade i sin studie att yngre personer 

upplevde ett sämre emotionellt, socialt och fysiskt välbefinnande samt mer smärta och 

depression i samband med behandling.  

Påverkan på det sociala livet             

Kroppsliga förändringar som viktminskning och håravfall upplevdes ångestladdade då de 

tenderade vara ett hot mot personens självbild. (Potrata et al., 2011). En kvinna med svåra 

kotkompressioner var tvungen att använda rollator vilket gjorde att hennes utseende inte 

stämde överens med hennes inre känsla av vara en aktiv och ung kvinna (Dahan & Auerbach, 

2006). Håravfall samt viktnedgång upplevdes som besvärliga symtom då de var synliga 

indikatorer på att personen hade cancer. Flera personer klippte eller rakade av sig håret i 

början av behandlingen för att deras sjukdom inte skulle vara lika uppenbar för andra (Potrata 

et al., 2011). Dahan och Auerbach (2006) framhåller i sin studie att samtliga deltagare hade 

uppgett att de varit inte varit sexuellt aktiva på flera månader efter stamcellstransplantationen. 

De upplevde att det var omöjligt att känna upphetsning när kroppen var så försvagad (Dahan 

& Auerbach, 2006). Behandlingen var inte endast påfrestande för patienten utan var även 
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mycket betungande för familj och vänner som fick ta ett större ansvar än tidigare. Det fanns 

en särskild stark önskan om att skydda barnen från oro och en känsla av att behöva ta ansvar 

för sin förälder (Dahan & Auerbach, 2006). Sjukdomen kunde innebära en ekonomisk börda 

framförallt för de yngre som fortfarande förvärvsarbetade och för personer utan en 

regelbunden inkomst. Flera personer flyttade till sina närstående och vänner då deras 

ekonomiska situation försämrades. Familjen och vänner prisades för sitt stöd men orsakade 

också lidande för den sjuke. De kunde orsaka betydande problem då de frågade om personens 

hälsa och därigenom påminde dem om deras tillstånd. Många uppgav att det var svårt att se 

deras intresse som äkta då de närstående inte vet hur den sjuke egentligen har det eftersom de 

själva inte haft samma sjukdom (Potrata et al., 2011). Många kände sig sårade då människor 

som de upplevde var nära dem inte fanns där när de behövde dem. 

I always thought of myself as an active, you know, relatively 

attractive person . . .  and then all of a sudden, you know, you feel 

like people who might have been  attracted to talk to you are all of a 

sudden treating you like an old woman (Dahan & Auerbach, 2006, s 

381). 

Personer beskrev att de 

gick längs gatan och kände sig annorlunda än alla andra (Dahan & Auerbach, 2006). 

 

Upplevelser under behandlingsfri period 

Gemensamt i ett flertal studier var upplevelsen av frustration. Många kände att de inte hade 

möjlighet att vara lika aktiva och orkade inte sköta hemmet i samma utsträckning som tidigare 

(Molassiotis et al., 2011b, Larsen et al., 2003). 

Kroppsliga och känslomässiga besvär 

Personerna upplevde oförmåga att genomföra 

fysiska aktiviteter, ta långa promenader och leka med barnbarnen. De hade svårt att acceptera 

sitt minskade oberoende och att behöva förlita sig på andra. De kände skuld över att inte 

kunna ta hand om familjemedlemmar i samma utsträckning som tidigare (Molassiotis et al., 

2011b). Tröttheten tillsammans med främst smärta i ryggen gjorde att de kände sig bundna till 

hemmet och orkade inte umgås med andra i samma utsträckning. Detta bekräftas i Dahan och 

Auerbach (2006) där deltagarna beskrev smärta och överdriven trötthet som två varaktiga 

besvär efter transplantationen, vilket påverkade känslan av livskvalitet i negativ riktning. 

Några av deltagarna hade även gett upp arbetet som ett resultat av sjukdomen (Molassiotis et 

al., 2011b). En studie av Poulos, Gertz, Pankratz och Post-White (2001) visade ett klart 

samband mellan smärta och humörsvängningar och att detta påverkade livskvaliteten. De 



11 

 

personer som besvärades av smärta drabbades även i högre grad av depression. Personer som 

fick underhållsbehandling skattade sin livskvalitet högre, de hade bättre fysisk och kognitiv 

funktion men rapporterade flera sjukdoms och biverkningsrelaterade problem 

Kognitiva funktionsnedsättningar                   

En faktor som påverkade personernas möjligheter att leva ett normalt liv var kognitiva 

funktionsnedsättningar till följd av sjukdomen (Potrata, Cavet, Blair, Howet & Molassiotis, 

2011). Två tredjedelar av de som deltog i studien rapporterade problem med minnet och brist 

på koncentrationsförmåga. De hade svårigheter att påminna sig om att de träffat forskaren 

innan och glömde ibland i förväg bokade möten. Under intervjuerna kämpade de med att hitta 

ord och meningar. Vissa personer hävdade att deras funktionsnedsättning upplevdes 

irriterande men försvann med tiden medan andra upplevde att den som permanent och 

allvarligt hade stört deras vardagliga och professionella liv. En medelålders man som levt med 

sjukdomen i 17 år upplevde att även små uppgifter tog väldigt lång tid att utföra. En 55 årig 

man upplevde att det inte endast var det privata livet som påverkades utan även det 

professionella. Den nedsatta koncentrationsförmågan gjorde det omöjligt för honom att 

återvända till sitt arbete även om han kände sig fysiskt i form (Potrata et al., 2010).   

i jämförelse 

med de som för tillfället inte hade behandling (Molassiotis et al., 2011a). 

Information och bemötande   

Korrekt information ansågs vara viktigt därför att det gav en viss kontroll över situationen och 

hjälpte till att minska osäkerheten (Maher & De Vries, 2011 ). En för stor mängd 

återkommande information kunde även upplevas som negativt då den konstant påminde 

personerna om situationens allvar (Potrata, Cavet, Blair, Howet & Molassiotis, 2011) samt 

skapade oro och förvirring (Maher & De Vries, 2011). Bristen på koncentration gjorde det 

svårt för vissa personer att läsa och förhålla sig till den information som gavs (Potrata et al., 

2010). Vid undersökningar om vilka otillfredsställda behov dessa patienter upplevde verkade 

bristen på information om vilken hjälp som kunde erbjudas samt att inte veta hur prognosen 

såg ut spela en stor roll (Molassiotis et al., 2011a). Personerna kände att när de fått den initiala 

behandlingen glömdes de bort av specialisterna och såg nu olika läkare varje gång de 

uppsökte sjukhuset. En kvinna uppgav att hon inte ville störa läkaren med de psykiska 

problemen då hans uppgift var att ta hand om de fysiska (Molassiotis et al, 2011b). 

Egenskaper som var önskvärda hos läkaren var förmågan att ingjuta hopp, vara ärlig samt ha 

goda kunskaper om sjukdomen (Dahan & Auerbach, 2006). 
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Hantering och anpassning               

Under perioden som personerna genomgick behandling fanns en känsla av att ha sjukdomen 

under kontroll samtidigt som återbesök och nya provtagningar ökade rädslan för återfall 

(Maher & De Vries, 2011). Framtida utmaningar handlade om att hantera oron inför 

sjukdomen och hur den skulle utvecklas framöver (Molassiotis et al, 2011b). För att hitta en 

balans och för att klara av att leva med osäkerheten ansåg dessa personer det viktigt att få leva 

ett så normalt liv som möjligt. Detta upplevdes många gånger svårt då vänner och bekanta var 

överbeskyddande vilket inkräktade på deras strävan efter att leva normalt. Många upplevde 

dock en trygghet i att söka stöd hos andra personer med myelom. De kände att de kunde 

relatera till dessa eftersom att de genomgick liknande upplevelser (Dahan & Auerbach, 2006). 

Maher och De Vries (2011) menar att hopp och en vilja att kämpa var en viktig del i 

hanteringen av sjukdomen. Detta hjälpte personen till att leva ett så normalt liv som möjligt 

trots sin svåra sjukdom. Hoppet hjälpte till att se positivt på framtiden och att fokusera på 

förmågan att anpassa sig vilket kunde leda till att personen skötte om sig och sin hälsa på ett 

bättre sätt än innan. Viljan att kämpa visades genom sättet att tala om sin situation, de beskrev 

det som att de skulle göra sitt bästa, vara starka och modiga. 

 

Tanken på att ha något att se 

fram emot var en viktig del i hanteringen av sjukdomen. 

I love my family and I know they love me as well, and I want to be 

with them for a little longer. I’d like to see my daughters get married 

and I’d like them to have a baby. I’d like them to have a family you 

know, and to see the family before I pass away. So that’s my quality 

of life cos I don’t feel like running around the globe anymore ( 

Maher & De Vries, 2011, s 270) 
 

I Sherman, Plante, Simonton, Latif och Anaissie (2009) studie framkom att det fanns många 

både andliga och existentiella frågor hos personer som genomgår en krävande behandling. De 

kom fram till att religion och tro kan inverka på hur personen hanterar sin situation, på 

behandlingen och på livskvalitet. Det andliga hoppet ansågs också vara en viktig del både hos 

den sjuke och de närstående (Maher & De Vries, 2011). 
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Instead of sitting down and worrying about the sickness I sit down 

and think about what will happen after life. And instead of bringing 

you down its uplifting cos I know there’s something better to come 

and there’ll be no more sickness (Maher & DeVries, 2011, s 270) 
 

Framgångsrika behandlingar ingav ett hopp och ett skydd mot osäkerheten om framtiden. Flera 

var villiga att prova helt nya behandlingar i hopp om att den skulle lyckas eller kanske i 

framtiden utgöra ett botemedel för andra med sjukdomen. Förhoppningen om ett positivt 

resultat samt tilltron på sjukvården kunde även avgöra beslutet att genomgå en aggressiv 

behandling (Maher & De Vries, 2011). En tid efter behandlingen börjar livet trots allt ta en 

positiv vändning för många. Deltagarna beskrev känslan av en våg av fysisk styrka som sköljde 

över dem efter en lång tids svaghet (Dahan & Auerbach, 2006). Vikten i att ha stödjande 

människor runt sig var en gemensam uppfattning hos samtliga deltagare. De kände en stor 

tacksamhet till de närstående som varit vid deras sida och stöttat dem genom mycket krävande 

perioder (Dahan & Auerbach, 2006). Både den sjuke och deras partner rapporterade positiva 

förändringar till följd av myelom. Personerna uppskattade sina relationer mer och att de insåg 

hur värdefullt livet är (Molassiotis et al., 2011b).
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DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultat                
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser av att leva med myelom. 

I resultatet framkom att flertalet personer upplevde att det många gånger tog lång tid att få 

diagnosen samt att de inte blev tagna på allvar då de tidiga symtomen var diffusa. Känslan då 

beskedet togs emot beskrevs av många som en förändring från att vara frisk till dödligt sjuk 

och mottagandet försvårades eftersom myelom för dem var en okänd sjukdom. För att hantera 

den nya situationen beskrev de vikten av att tas emot av professionell personal med förmågan 

att inge hopp inför kommande behandlingar (Dahan & Auerbach, 2006). Den del i 

behandlingen som upplevdes som mest krävande var när immunförsvaret var utslaget. Detta 

beskrev många som att på något sätt befinna sig mellan liv och död vilket bidrog till 

tveksamhet inför fler behandlingar (Potrata et al., 2011; Maher & De Vries, 2011).  Personer 

upplevde håravfall och viktnedgång som besvärande eftersom att det var synliga tecken på 

cancersjukdom (Potrata et al., 2011). Detta kunde leda till en känsla av att vara annorlunda 

och bidrog i vissa fall till att personen drog sig undan sociala sammanhang (Dahan & 

Auerbach, 2006). De närstående beskrevs både som en stor tillgång men deras omsorg kunde 

även upplevas som en belastning då deras oro och frågor konstant påminde personen om 

sjukdomen (Potrata et al., 2011). Trötthet och smärta är besvär som i flertalet studier upplevs 

som kvarstående efter behandlingen (Dahan & Auerbach, 2006). Dessa begränsade personens 

förmåga att sköta hemmet och att vara lika aktiv som tidigare (Molassiotis et al., 2011b). Det 

framkom även att sjukdomen kunde ge kognitiva besvär som exempelvis nedsatt minne samt 

brist på koncentrationsförmåga (Potrata et al., 2010). Informationen från sjukvården innebar 

för många en känsla av kontroll över situationen men kunde även upplevas som betungande 

och påminde personen om deras tillstånd (Maher & De Vries, 2011; Potrata et al., 2011). För 

att hantera rädslan för återfall beskrev flertalet att de försökte leva ett normalt liv samt inta en 

positiv inställning (Dahan & Auerbach, 2006). 

Resultatdiskussion                      
Myelom är som nämnts en relativt ovanlig cancerform (Lenhoff et al., 2009) vilket bekräftas i 

Dahan och Auerbach (2006) där personerna uppgav att de vid diagnostillfället inte visste vad 

sjukdomen innebar. Uppsatsförfattarna anser att information om behandling, prognos och 

framtidsutsikter är viktiga diskussioner att ta med patienten i detta stadium. Detta för att ge 

Trots svårigheterna upplevde ändå många att 

sjukdomen bidrog till positiva förändringar i form av att de kände sig närmare sina nära och 

kära samt uppskattade livet i större utsträckning än tidigare (Molassiotis et al., 2011b). 
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personen goda förutsättningar att bearbeta sjukdoms beskedet och för att klara av den många 

gånger krävande behandlingen. Uppfattningen var att informationen kunde medföra både 

positiva och negativa aspekter till upplevelsen av sjukdomen. För mycket information kunde 

upplevas förvirrande och betungande för personen samtidigt som korrekt information hjälpte 

till att minska osäkerheten (Maher & De Vries, 2011). En för stor mängd återkommande 

information kunde även upplevas som negativ då den konstant påminde personerna om 

situationens allvar (Potrata et al., 2011). Det var viktigt att ha förståelse för hur information 

kan uppfattas och ta hänsyn till hur mycket en person vill veta om sin diagnos anser 

uppsatsförfattarna. Flera studier påtalade att den fysiska och funktionella förmågan blir 

påtagligt sämre vilket påverkar vardagen och livskvaliteten i negativ riktning (Larsson et al., 

2003; Strasser-Weippl & Heinz, 2008 & Sherman et al., 2004). Uppsatsförfattarna tycker att 

det är viktigt att informera patienten om vikten av fysisk aktivitet eftersom att Kelly et al., 

(2010) påvisar att skelettets urkalkning ökar ytterligare vid stillasittande. 

En period i behandlingsfasen upplevdes som särskilt påfrestande och det var tiden då 

immunförsvaret var utslaget (Potrata et al., 2011). Detta återfinns i flertalet studier där denna 

period många gånger beskrivs som att befinna sig mellan liv och död (Potrata et al., 2011; 

Dahan & Auerbach, 2006). Uppsatsförfattarna har förståelse för känslan att vara utlämnad och 

sårbar då kroppen saknar immunförsvar. Det känns därför särskilt viktigt att vårdpersonalen 

förmedlar trygghet och förståelse under denna period. Speciellt med hänsyn till att många 

upplevde stamcellstransplantationen så påfrestande att de inte ville genomgå en andra 

behandling även om beslutet innebar att riskera att mista livet (Potrata et al., 2011;Dahan & 

Auerbach, 2006). 

Resultatet visar att utöver fysiska och känslomässiga besvär i samband med behandlingen så 

känner flertalet att kroppsliga förändringar påverkar upplevelsen av sjukdomen (Dahan & 

Auerbach, 2006). 

Mühlbacher et.al. (2008) undersökte vad personer värdesatte under sin 

behandling och studien visade att ytterligare behandlingsalternativ rankades högst, följt av 

maximal livslängd. Detta visar på vikten av att personalen ingjuter hopp hos patienterna och 

hjälper dem att försöka att se optimistiskt på framtiden tror uppsatsförfattarna.  

Uppsatsförfattarna tror att dessa synliga indikatorer på cancer försvårar 

personens möjligheter att leva ett normalt liv och upplevelsen av att vara annorlunda kan 

påverka det sociala liv som för många har en stor betydelse. Det är viktigt att som 

vårdpersonal ha förståelse för detta och stötta patienten i deras upplevelser av att vara 

annorlunda. Behandlingen upplevdes många gånger betungande för familj och vänner som 
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fick ta ett större ansvar än tidigare (Dahan & Auerbach, 2006). De närstående beskrevs både 

som en stor trygghet men kunde även innebära att personen konstant blev påmind om den 

allvarliga situationen 

Gemensamt i ett flertal studier var upplevelsen av att personerna inte hade möjlighet att vara 

lika aktiva, saknade ork att sköta hemmet och umgås med andra i samma utsträckning som 

tidigare (Molassiotis et al., 2011b, Larsen et al., 2003). Vårdpersonalen kan bli en viktig 

social faktor för dessa patienter anser uppsatsförfattarna och det känns meningsfullt att låta 

personerna ventilera annat än de medicinska besvären. Upplevelsen av att personerna efter 

den initiala behandlingen glömdes bort av specialisterna (Molassiotis et al., 2011b) anser 

uppsatsförfattarna vara ett tecken på det behov av fortsatt stöd och information som dessa 

patienter upplevde. En kvinna uppgav att hon inte ville störa läkaren med de psykiska 

problemen då hans uppgift var att ta hand om de fysiska (Molassiotis et al., 2011b) vilket 

författarna upplever som tragiskt då sjukdomen påverkar mycket mer än endast den rent 

fysiska funktionen. Studien av Rchaidia et al.(2009) visar att patienter med cancersjukdom 

önskar att sjuksköterskan uppvisar en vårdande och empatisk attityd samt har goda kunskaper 

kring diagnos och behandling. Detta bekräftas i Dahan och Auerbach (2006) där personerna 

uppgav att önskvärda egenskaper hos läkaren var förmågan att ingjuta hopp, vara ärlig samt 

ha goda kunskaper om sjukdomen

(Potrata et al., 2011). Detta känns värdefullt att bära med sig och våga 

diskutera med patient och anhöriga om de önskar det.  

. Personer upplevde positiva förändringar i samband med 

sjukdomen, de uppskattade livet och sina relationer i högre grad (Molassiotis et al.2011b). 

Denna insikt tror uppsatsförfattarna kan motivera personen att genomgå behandling

Metoddiskussion                   

Vid litteratursökningen återkom samma artiklar trots olika kombinationer av sökord. Detta 

tolkade uppsatsförfattarna som en styrka när relevanta artiklar valdes ut. Det begränsade 

urvalet av artiklar kan förklaras med att området är föga utforskat vilket också påtalas i fler 

artiklar. I början av litteraturstudien valde uppsatsförfattarna att använda artiklar utgivna de 

senaste fem åren på grund av förbättrade behandlingsformer.  Detta var inte genomförbart då 

det inte fanns tillräckligt med artiklar som svarade på syftet. Därför  inkluderades artiklar 

utgivna mellan 2000 – 2011. Litteraturstudien innefattar artiklar publicerade i Europa, 

Nordamerika samt Australien. Detta anser uppsatsförfattarna vara både en styrka och en 

 trots att 

den var krävande och den insikten kan även hjälpa den sjuke och dess närstående att ha en 

mer optimistisk inställning till sjukdom behandling och framtidsutsikter. 
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svaghet. Styrkan anser uppsatsförfattarna vara att det västerländska levnadssättet samt 

behandlingsalternativ lättare går att jämföra med varandra. De artiklar som använts i resultatet 

undersöker nästan uteslutande västerländska personer vilket lämnar en kunskapslucka 

gällande de med annat ursprung. En faktor som möjligtvis påverkar resultatet kan vara att det 

är samma författare i ett flertal studier. Databaser som användes var Pubmed och Cinahl vilka 

valdes därför att de innehåller omvårdnadsrelaterade artiklar.  Fem artiklar var av kvalitativ 

ansats vilket enligt Polit och Beck (2008) är en bra metod då personers egna beskrivningar 

och upplevelser önskas undersökas. Tio artiklar som inkluderades var av kvantitativ ansats 

vilket är en bra metod då undersökningsresultaten grundas på ett större urval och därför är 

mer generaliserbara på en större population (Polit & Beck, 2008). Detta anses vara en bra 

fördelning då fler kvalitativa artiklar kan bli för långa att analysera och sammanfoga med 

andra. Artiklar skrivna på annat språk än engelska exkluderades vilket kunde medföra att 

relevanta artiklar uteblivit. De sökord som användes var: multiple myeloma, quality of life, 

treatment, experience, social support, coping vilka ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte 

och frågeställningar.  

Slutsats/konklusion             
Resultatet visar att upplevelserna i samband med myelom är individuella men att vissa 

likheter ändå framträder under sjukdomsförloppet. Trots att livet ofta påverkas negativt 

upplevde många även positiva förändringar. Som vårdpersonal är det därför viktigt att försöka 

ingjuta hopp hos både den sjuke och de närstående. Informationen om myelom bör vara 

individanpassad och grundas på goda kunskaper om sjukdomen. Resultatet av denna 

litteraturöversikt kan vara till hjälp då den ökade förståelsen kan möjliggöra en god vård till 

dessa patienter.  

Förslag till vidare forskning                                       
Det vore intressant att undersöka hur alternativa behandlingar påverkar livet för den sjuke då 

flertalet studier undersöker personers upplevelser i samband med stamcellstransplantation. 

Undersökningspersonerna i flertalet inkluderade studier är yngre än genomsnittet för dem som 

insjuknar i myelom och det vore därför värdefullt att undersöka hur sjukdomen påverkar livet 

för personer över 65 år. En övervägande del i litterturöversiktens resultat är personer som 

sedan tidigare lever  i en relation. Det vore intressant att undersöka om personer som lever 

ensamma eller har andra närstående som stöd upplever sin situation annorlunda än de som 

lever tillsammans med någon.   
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De studier som gjorts undersöker främst västerländska personers upplevelser och det kunde 

vara intressant att undersöka hur personer med afrikanskt ursprung upplever sjukdomen då 

den trots allt är dubbelt så vanlig bland dem.  
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Bilaga 1. Sökning av använda vetenskapliga artiklar 
 

Databas 

 

 

 

Sökord Antal träffar 

N= 390 

Antal lästa abstract 

N= 220 

Antal artiklar 

använda i studien 

N= 15 

 

Cinahl Multiple myeloma 

and quality of life 

74 58 4 

 Multiple myeloma 

and treatment and 

experience 

28 23 2 

PubMed Multiple myeloma 

quality of life 

treatment 

241 89 4 

 Multiple myeloma 

Social support 

25 18 3 

 Multiple myeloma 

coping 

22 14 2 
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Bilaga 2. Granskning av artiklar. 

Författare, År, 

Land  

Titel 

Syfte Design  

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet   

Andersson et al. 

(2007) USA. 

Symptom burden in 

patients undergoing 

autologous stem-cell 

transplantation. 

 

Bedöma och 

identifiera symtom 

och dess påverkan 

innan, under och 

efter 

transplantation. 

Undersöka om 

symtomen är mest 

intensiva när de vita 

blodkropparna är 

som lägst. 

 

Kvantitativ design.  

Personerna i studien fick 

svara på frågeformulär 

om olika symtom och 

hur dessa påverkades 

innan, under och efter en 

stamcells-transplantation  

100 

deltagare 

60 män  

40 kvinnor 

Varav 66 

deltagare 

hade 

multiple 

myelom 

Symptomen var 

lindriga vid 

utgångsvärdet och 

ökade gradvis under 

behandlingen. 

Symtomen var som 

mest intensiv när de 

vita blodkropparna 

var som lägst. 

Symtomens 

intensitet hade 

återgått till 

utgångsvärdet 30 

dagar efter avslutad 

behandling. 

Hög 

Dahan & Auerbach 

(2006) USA 

A qualitative study 

of the trauma and 

posttraumatic growth 

of multiple myeloma 

patients treated with 

peripheral blood 

stem cell transplant. 

 

Beskriva den 

känslomässiga 

upplevelsen av 

myelom, liksom 

effekterna av en 

stamcellstransplanta

tion. 

 

 

Kvalitativ design.  

Enskilda intervjuer som 

spelades in på band och 

delades in i teman och 

subteman. 

 

 

6 deltagare 
3 män 
3 kvinnor  

Fem teman 

framkom i 

resultatet: 

upplevelser i 

samband med 

diagnos, fysiska 

och känslomässiga 

hinder inför 

behandlingen, 

sociala faktorer, 

försök till 

återhämtning och 

reflektioner kring 

en ny tillvaro. 

 

 

 

 

Hög 
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Iversen et al. (2010) 

Norge 

 

Reduced nutritional 

status among 

multiple myeloma 

patients during 

treatment with high-

dose chemotherapy 

and autologous stem 

cell support. 

Identifiera närings- 

upptaget under 

behandling och hur 

detta påverkade 

livskvaliteten hos 

personer med 

multiple myelom 

Kvantitativ. Deltagarna 

var nydiagnostiserade 

och obehandlade 

myelompatienter som var 

slumpvis utvalda. Det 

togs blodprover och 

livskvaliteten mättes 

genom att deltagarna fick 

svara på ett 

frågeformulär vid tre 

olika tillfällen  

15 deltagare 

8 män 

7 kvinnor 

Patienter som 

genomgår intensiv 

behandling har en 

sämre 

nutritionsstatus och 

den hälsorelaterade 

livskvaliteten 

försämrades i 

samband med detta 

.  

Medel 
 

Larsen et al. (2003)  

Sverige 

 

Symptom distress, 

functional status and 

health-related quality 

of life before high-

dose chemotherapy 

with stem-cell 

transplantation. 

Beskriva patienters 

uppfattning av 

ångest, funktionellt 

status och 

hälsorelaterad 

livskvalitet vid 

intagning till 

sjukhus. 

 

Kvantitativ design. Vid 

inskrivning på kliniken 

användes tre olika 

mätinstrument för 

symtomrelaterad ångest, 

funktionellt status och 

hälsorelaterad 

livskvalitet för att samla 

in hur patienter upplevde 

detta.   

51 deltagare 

21 män 

30 kvinnor 

Myelompatienter 

upplevde sin 

funktionella status 

sämre .  

Hälsorelaterad 

livskvalitet och den 

allmänna hälsan 

upplevdes sämre 

även innan 

behandling vilket 

kan ha en negativ 

påverkan på 

behandlingen.  

 

Hög 
 

Maher & De Vries, 

(2011) Irland 

An exploration of the 

lived experiences of 

individuals with 

relapsed Multiple 

Myeloma. 

 

Beskriva hur  

livskvaliteten 

påverkas vid 

återfall av myelom.  

 

Kvalitativ design. 

Bandinspelade 

ostrukturerade intervjuer. 

Öppna frågor användes 

för att få mer 

beskrivande data.   

8 deltagare 

5 män  

3 kvinnor 

Att leva med en 

kronisk sjukdom 

orsakar osäkerhet 

vilken påverkas av 

tidigare erfarenhet, 

personlighet,  

metoder för att 

hantera sin 

situation, om hopp 

och  

kämparanda. 

En förtroendefull 

vårdpersonal var 

viktigt. 

Medel 
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Molassiotis et al. 

(2011a) 

Storbritannien. 

 

Unmet supportive 

care needs, 

psychological well-

being and quality of 

life in patients living 

with multiple 

myeloma and their 

partners. 

 

 

Identifiera 

karaktären av olika 

behov och nivåer av 

livskvalitet för både 

patienter som lever 

med myelom och 

deras partner 

Kvantitativ design. 

Tvärsnittsstudie . Två 

olika typer av kliniker 

valdes ut, en 

specialistklinik och en 

hematologklinik. 

Frågeformulär med olika 

mätinstrument användes. 

132 

deltagare 

81 män 

51 kvinnor 

93 

närstående 

Många upplevde 

brister i den 

stödjande vården 

och kände oro och 

tecken på 

depression relaterat 

till detta. Patienter 

med oro/depression 

upplevde oftare mer 

brister i den 

stödjande delen av 

vården.   

 

 

 

Hög  

Molassiotis et al. 

(2011b) 

Storbritannien. 

  

Living with multiple 

myeloma: 

experiences of 

patients and their 

informal caregivers. 

 

Undersöka 

patienters och deras 

informella 

vårdgivares 

erfarenheter  av att 

leva med myelom 

efter avslutad 

behandling. 

 

Kvalitativ.  

Tvärsnittsstudie med 

semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna 

tog plats i hemmet med 

öppna och flexibla 

frågor. Urvalet bestod av 

medvetet utvalda 

deltagare och deras 

närstående.  

20 deltagare  

8 män 

12 kvinnor 

16 

närstående 

Resultaten tyder på 

en komplex bild av 

vad patienter och 

närstående 

genomgår för att 

klara effekterna av 

myelom. 

Patienterna 

upplever en 

osäkerhet och 

rädsla inför 

framtiden, vilket 

påverkar både 

patientens och de 

närståendes  

livskvalitet. 

 

 

Hög 

Muhlbacher et al. 

(2008) Tyskland 

 

Evaluating patients' 

preferences for 

multiple myeloma 

Utvärdera olika 

relevanta aspekter 

på behandling ur 

patientperspektiv. 

Livskvalitet,effekti

vitet 

En kvantitaiv studie med 

en kvalitativ del där tre 

fokus grupper användes 

för att samla relevant 

fakta om den ultimata 

behandlingen för 

Kvantitativ 

del 282 

kvalitativ del 

3 grupper 

med 6-8 

deltagare 

Upplevde sin 

hälsostatus lägre än 

allmänheten. 

Behandlingsalternat

iv, maximal 

livslängd och god 

Hög 
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therapy, a Discrete-

Choice-Experiment 

behandlingsalternati

v och terapi-

uppehåll.  

 

myelom. Den 

kvantitativa delen 

gjordes genom enkäter 

via mejl och per post.  

livskvalitet 

rankades högst och 

behandlingsfria 

intervall betydde 

mycket för 

patienten.  

 

Potrata et al.  

(2010) 

Storbritannien. 

 

 'Like a sieve': an 

exploratory study on 

cognitive 

impairments in 

patients with 

multiple myeloma. 

 

Förståelse av 

kognitiva 

funktionsnedsättnin

gar och problem 

som beskrivs av 

patienter med 

myelom och de 

strategier som 

används för att 

hantera dessa.  

 

Kvalitativ design.  

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in och meningsbärande 

enheter bildade 

kategorier och teman. 

 

 

15 deltagare 

10 män   

5 kvinnor 

Resultatet visar att 

kognitiva 

funktionsnedsättnin

gar kan 

vara ett problem för 

dessa patienter.  

 

Hög 

Potrata et al. (2011) 

Storbritannien.  

 

Understanding 

distress and 

distressing 

experiences in 

patients living with 

multiple myeloma: 

an exploratory study. 

 

Få större insikt i 

symtom och 

erfarenheter av 

patienter som lever 

med myelom. 

 

Kvaliatativ design. 

Retrospektiva semi 

strukturerade intervjuer 

användes. Urvalet var 

medvetet framtaget med 

särskild hänsyn till att få 

med spridda åldrar och 

olika etniciteter. 

 

 

15 deltagare 

 

Resultatet visade att 

många symtom 

upplevdes 

oroväckande 

särrskilt vid den 

akuta fasen och vid 

behandling, 

symtomen 

upplevdes svårare 

vid försämring eller 

vid tankar om 

döden.  

 

Hög 

Poulos et al. (2001) 

USA. 

 

Pain, mood 

disturbance, and 

quality of life with 

multiple myeloma 

 

Identifiera nivåer av 

smärtintensiteten 

och smärthinder 

och relation mellan 

smärta och 

humörstörningar, 

och hur detta 

påverkade 

Kvantitativ design.  

Deskriptiv design som 

ville mäta 

smärtintensitet, 

smärthinder. 

humörsstörningar och 

livskvalitet hos 

myelompatienter. De 

206 

deltagare 

138 män 

68 kvinnor 

Ett klart samband 

mellan smärta och 

humörsvängningar 

visades där mer 

smärta tenterade till 

ökade  

humörstörningar. 

Ett samband mellan 

Medel 
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livskvaliteten. som valdes ut fick ett 

brev där studien och de 

olika mätinstrumenten 

beskrevs.  

smärta och 

depression visades. 

 

Sherman et al. (2009) 

USA.  

 

Changes in quality-

of-life and 

psychosocial 

adjustment among 

multiple myeloma 

patients treated with 

high-dose melphalan 

and autologous stem 

cell transplantation. 

 

Karakterisera 

förändringar på 

olika funktionella 

områden under den 

mest intensiva 

delen av 

behandlingen.  

 

Kvantitativ design.  

Deltagarna skulle 

genomgå 

stamcellsbehandling. De 

fick frågeformulär med 

olika mätinstrument vid 

tre tillfällen.  

94 deltagare 

58 män  

36 kvinnor 

Visade att 

livskvaliteten under 

behandlingarna 

hade stora brister 

särskilt i de fysiska 

och funktionella 

områdena.   

Hög 

Sherman et al. (2008) 

USA.  

 

Prospective study of 

religious coping 

among patients 

undergoing 

autologous stem cell 

transplantation. 

 

Undersöka hur 

religiös coping 

påverkar patienter 

med myelom. Och 

om fattigas 

hälsostatus bidrar 

till större religiös 

coping . 

 

Kvantitativ design. Ett 

frågeformulär med 

mätinstrument om 

religion, coping och 

livskvalitet besvarades 

vid början av 

behandlingen och ett tio 

dagar efter avslutad 

behandling vilket var 

omkring tre månader 

efter första tillfället. 

94 deltagare 

58 män 

36 kvinnor 

Resultaten tyder på 

att positiv och en 

allmän religiositet 

inte hade stor 

påverkan men att en 

negativ religiös 

kamp kan bidra till 

negativa 

förändringar i 

hälsoresultat. 

Medel 

Sherman et al. (2004)  

USA. 

 

Psychosocial 

adjustment and 

quality of life among 

multiple myeloma 

patients undergoing 

evaluation for 

autologous stem cell 

transplantation 

Undersöka 

livskvalitet hos 

patienter som 

genomgår 

utvärdering inför 

stamcellstransplanta

tion. 

 

Kvantitativ design. 

Deltagarna valdes ut 

genom semistrukturerade 

intervjuer och 

genomförde enkäter och 

skattningsskalor. 

Deskriptiv statistik 

användes för att 

analysera resultatet. 

213 

deltagare 

128 män 

85 kvinnor 

Resultatet tyder på 

att  

patienter upplever 

mer ångest och en 

sämre fysisk 

förmåga och en stor 

del upplevde 

måttlig intensitet av 

smärta och trötthet.  

Hög 
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Strasser-Weippi & 

Ludwig (2008) 

Österike 

 

Psychosocial QOL is 

an independent 

predictor of overall 

survival in newly 

diagnosed patients 

with multiple 

myeloma. 

 

Studera 

livskvaliteten vid 

behandlingstart för 

att utvärdera 

effekten av 

symtomatisk 

myelom på livs-

kvaliteten och 

identifiera olika 

dimensioner av 

livskvalitet.  

 

Kvantitativ design.  

Deltagarna blev 

ombedda att fylla i en 

enkät på 30 frågor där 

det ingick fem 

funktionella skalor. 

Medelvärdet togs fram 

med hjälp av t test.  

92 deltagare 

51 män 

41 kvinnor 

Smärta och trötthet 

var de mest 

besvärande 

symtomen.  

Patienter visade en 

betydande 

försämring av 

fysiska och 

psykosociala 

dimensioner av 

livskvalitet vid 

början av 

behandlingen 

jämfört med en 

frisk 

referenspopulation. 

 

Medel 
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