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Sammanfattning 
Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en livslång sjukdom som innebär att patientens 
liv förändras. Sjuksköterskan kommer därmed vara involverad i patientens vård under 
en lång tid. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan får förståelse för patienters  
erfarenheter av att leva med KML för att kunna ge en god omvårdnad. Syftet var att 
belysa patienters erfarenheter av att leva med kronisk myeloisk leukemi. Studien var 
en allmän litteraturstudie som baserades på tio kvalitativa och kvantitativa 
vetenskapliga artiklar. Innehållsanalys användes för databearbetningen där  
kategorierna hot mot livet, olust, välmående och framtidstro framkom. Resultatet 
visade att stöd var betydelsefullt och att behandlingen var en avgörande faktor för hur 
det är att leva med KML. Vårdpersonal har en betydande roll för hur patienterna erfar 
sin sjukdom. Ytterligare forskning om hur det är att leva med KML är centralt för att 
sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad till patienten.  
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Abstract 

Chronic myeloid leukemia (CML) is a lifelong disease that changes patients’ lives. 
Nurses will therefore be involved in caring for patients with CML over the long term. 
Thus, it is crucial that nurses understand patients’ experiences of living with this 
condition in order to provide appropriate care. The purpose of this study is to 
highlight patients’ experiences living with chronic myeloid leukemia. It is a general 
literature study based on ten qualitative and quantitative scientific articles. Content 
analysis was used for data processing, and the categories of threats to life, unrest, 
prosperity and future confidence emerged. The result shows that support is significant 
and treatment is a crucial factor in determining quality of life for patients with CML. 
Healthcare professionals play a significant role in how patients experience their 
illness. Further research on how it is to live with CML is essential in order for nurses 
to provide good care. 
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Inledning 
Antalet personer som lever med cancer har ökat (Brennan, Perola, Ommen & Riboli, 
2017). Enligt World Health Organization (2014) rapporterades omkring 14,1 miljoner 
nya fall av cancer i världen år 2012. För närvarande beräknas 16–17 miljoner 
människor genomgå behandling för cancer (Brennan et al., 2017). Varje år 
diagnostiseras cirka 300 500 personer med leukemi och cirka 225 000 avlider i 
sjukdomen (Mohr, Garland, Gorham, Grant & Garland, 2011). Varje år insjuknar 90 
personer i kronisk myeloisk leukemi (KML) (Socialstyrelsen, 2007). År 2020 
kommer kroniska sjukdomar utgöra nästan tre fjärde delar av alla dödsfall i världen 
(The World Health Report, 1998). Detta ställer nya och långsiktiga krav på 
sjukvården (World Health Organization, 2003). Om inte sjukvården kan leva upp till 
kraven innebär det en stor kostnad för samhället (World Health Organization, 2003). 
Det är 28% i arbetsför ålder som har en kronisk sjukdom och för många innebär detta 
förändringar och begränsningar i vardagen (Vooijs, Leensen, Hoving, Wind & Frings-
Dresen, 2017). KML är en form av leukemi som kräver livslång medicinering och 
regelbunden uppföljning av vårdpersonal (Coleman, 2013). Det kan även 
innebära långa sjukhusvistelser där patienten måste isoleras för att förhindra infektion 
(Xuereb & Dunlop, 2003). Enligt World Health Organization (2002) är sjukvården 
organiserad kring en tillfällig akutvård som inte i lika hög grad fokuserar på 
patienterna med kroniska sjukdomar (World Health Organization, 2002). Sjukvården 
har därmed en central roll att förbättra vården för personer som lever med kroniska 
sjukdomar (World Health Organization, 2003). Att vårdpersonal förstår patienternas 
erfarenheter och behov är betydelsefullt för att kunna ge bästa möjliga vård 
(Simoneau, 2013).  
 
Bakgrund 
Kronisk myeloisk leukemi 
Leukemi är en form av blod- och benmärgscancer som resulterar i en ökad produktion 
av vita blodkroppar (Besse, Lepourte & Bernard, 2015). Det finns olika typer av 
leukemi: akut lymfatisk leukemi (ALL), akut myeloisk leukemi (AML), kronisk 
lymfatisk leukemi (KLL) samt KML (Mohammed, Mahmoud, El-Sharkawy, Moro, 
Abdel-Mageed & Kotb, 2013). Enligt Jabbour och Kantarjian (2018) kännetecknas 
KML av philadelphiakromosomet vilket innebär att kromosom nio och 22 byter plats 
med varandra. Simoneau (2013) visar på att cirka 60 % diagnostiseras i första initiala 
kroniska fasen. Förkommande symtom kan då vara trötthet, svettningar och 
aptitlöshet (Simoneau, 2013). Återstående 40 % av patienterna med KML är 
asymtomatiska och sjukdomen upptäcks oftast genom rutinmässig hälsokontroll 
(Simoneau, 2013). Andra förekommande symtom vid KML kan vara trötthet, 
avmagring, fyllnadskänsla i buken, skelettömhet och feber (Jabbour & Kantarjian, 
2018). Fram till 2000-talet var läkemedelsutbudet begränsat till patienterna som hade 
diagnosen KML. Cytostatika preparat och allogen stamcellstransplantation (allo-SCT) 
var tidigare 
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standardbehandlingen för KML. Enligt Tibes och Mesa (2012) har utvecklingen av 
läkemedlet tyrokinashämmare (TKI) bidragit till effektivare behandling av KML. Den 
kroniska fasen övergår till en accelererad fas om behandling inte initieras (Simoneau, 
2013). Vidare utan behandling kan den accelererade fasen övergå till den fatala 
blastkrisen inom tre till fem år (Simoneau, 2013). Medianöverlevnaden var cirka 3 år 
under 1970-talet för patienter med KML (Björkholm et al., 2011). I början av 1980-
talet var överlevnaden av KML omkring 30% men med dagens behandling är 
överlevnaden idag cirka 90% (Gahrton & Juliusson, 2012). Under de senaste åren har 
de medicinska framstegen utvecklats dramatiskt (Holloway, Lord, Bethelmie-Bryan, 
Shepard, Neely, McLemore & Jean Khoury, 2012). Forskning har gjorts för att finna 
bästa möjliga tillvägagångssätt för att vårdpersonal ska kunna hantera patienter med 
kroniska sjukdomar (Xuereb & Dunlop, 2003). Trots funna resultat har det visat sig 
vara problematiskt när det applicerats på enskilda individer (Xuereb & Dunlop, 
2003).  
 
Att leva med en kronisk sjukdom 
Coleman (2013) beskriver att patienter som får en cancersjukdom ofta tror att det 
innebär en dödsdom. Att få en cancerdiagnos kan vara ytterst påfrestande då 
patienterna kan uppleva känslor som sträcker sig från ilska till hopplöshet (Coleman, 
2013). Vårdpersonal bör erbjuda stöd och skapa tillit till patienten som får en 
cancerdiagnos (Coleman, 2013). När det dagliga livet begränsas, eller när individen 
får medicinering i mer än ett år definieras det som kronisk sjukdom enligt Anderson 
och Horvath (2004). Kroniska sjukdomar kännetecknas oftast som en långsam 
utveckling och ett tillstånd som inte går att bota (World Health Organization, 2014).  
Att leva med en kronisk sjukdom påverkar inte enbart personen utan också familjen 
och andra relationer. Det skapar ett nytt sammanhang och nya mönster i det dagliga 
livet (Årestedt, Benzein & Persson, 2015) där bland annat arbete och hushållsarbete 
kan påverkas (Hooft, Dwarswaard, Jedeloo, Bal & Staa, 2014). Att leva med en 
kronisk sjukdom kan innebära att personen behöver handskas med olika känslor i det 
dagliga livet (Hooft et al., 2014). Tidigare forskning visar att kronisk sjukdom kan 
uppfattas som negativ erfarenhet i personens liv (Karademas, Karamvakalis & 
Zaragiannos, 2009). Stress kan vara en faktor som påverkar erfarenheten av 
sjukdom och hur personer reagerar på stress baseras på erfarenheter och 
nuvarande livssammanhang. Familj och arbete är en del av livssammanhanget som 
påverkar hur personer med kronisk sjukdom hanterar stress (Karademas, 
Karamvakalis & Zaragiannos, 2009). Mahon, O’Brien och O’Conor (2014) beskriver 
att individer med kronisk sjukdom upplever att det är ytterst viktigt att vårdpersonal 
ser helhetsperspektivet. Det är av betydelse att sjukvården inriktar sig på kroniska 
sjukdomar i större utsträckning (World Health Organization, 2002). 
 
Teoretisk referensram 
Katie Eriksson kom att bli en av de första som ägnar sig åt vårdforskning i Norden 
(Eriksson, 1984). Eriksson (1994) förklarar att hon vill lyfta de tankar som 
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framkommit i möten med lidandet. Att leva innebär emellanåt ett lidande och lidandet 
är en kamp mellan det onda och det goda (Eriksson, 1994). Utifrån varje livshändelse 
går människan in i en kamp eller ger upp då en kamp mot lidandet innebär en 
livskamp. Livet och lidandet har en förbindelse och om livet har en mening kan även 
lidandet få en mening. Lidandet kommer alltid att framträda som en gåta eftersom 
varje människas lidande har sin unika form. Somliga människor kämpar för att lindra 
lidandet, andra för att avlägsna lidandet eller för att finna lidandets mening. Lidandets 
drama består av tre steg: bekräftande av lidandet, själva lidandet och i det tredje 
stadiet går människan in i en kamp med sitt lidande och det kan leda till försoning. 
Bekräftandet innebär att människan känner sig sedd och att någon annan ser dennes 
lidande. Själva lidandet går ut på att låta lidandet vara utan att bortförklara eller finna 
orsak till lidandet. Försoningen innebär att finna en ny helhet och meningsfullhet trots 
lidandet. Det är av betydelse vilket förhållningsätt vi har till lidandet. En människa 
som befinner sig i ett uthärdligt lidande kan samtidigt uppleva hälsa (Eriksson, 
1994).   
 
Eriksson (1997) beskriver att det är nödvändigt att förstå patientens värld och likväl 
förstå betydelsen av omsorg för att lindra patientens lidande. Vårdandets bärande 
grund är tro, hopp och kärlek (Eriksson, 1994). Det har visat sig utgöra en grund i 
kampen för att lindra lidande. Kärlek är grundpelaren till att lindra lidande och är 
oberoende av människans inställning. Det finns tre former av lidande inom vården där 
en är sjukdomslidande. Sjukdomslidande är en upplevelse av lidandet i förbindelse 
mellan behandling och sjukdom. Kroppslig smärta förenas med sjukdomslidande och 
smärtan fokuseras på en kroppslig del och upptar människans uppmärksamhet. 
Följaktligen blir det ett hinder för att behärska lidandet. Vårdlidande är en upplevelse 
av lidande i relation till vårdsituationen (Eriksson, 1994). Det kan förorsakas vid 
kränkning av patientens värdighet, maktutövning, utebliven vård och fördömelse. 
Livslidandet är upplevelsen av lidandet kopplat till det egna unika livet. Livslidande 
är relaterat till hela livssituationen och allt det som innebär att leva och vara 
människa. Vårdpersonal bör skapa en vårdmiljö där patienten känner sig respekterad, 
välkommen och vårdad för att lindra patientens lidande (Eriksson, 1994).   
 

Problemformulering 
Patienter lever längre med KML vilket gör att sjuksköterskan är involverad i 
patientens vård under flera år. Att leva med KML innebär en förändrad livssituation 
och varje person har individuella erfarenheter. Sjuksköterskan ska ge en god 
omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i patientens erfarenhet av 
att leva med KML.   
 
Syfte 
Syftet var att belysa patienters erfarenheter av att leva med kronisk myeloisk leukemi. 
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Metod 
Design 
En allmän litteraturstudie genomfördes med en induktiv ansats enligt Forsberg och 
Wengström (2013). Fakta har därmed samlats in via sökning på relevanta databaser 
inom valt ämne (Forsberg och Wengström, 2013). 
 
Datainsamling 
De olika sökningarna gjordes i databaserna: Public Medline (PubMed), Cumulative 
Index Of Nursing And Allied Health (CINAHL), American Psychologial Association 
(PsycINFO) (Forsberg & Wengström 2016). Inledningsvis användes sökorden 
(Forsberg & Wengström, 2016) kronisk myeloisk leukemi, erfarenhet och patient. 
Orden översättes till chronic myeloid leukemia, experien* samt patient för att besvara 
syftet. Sökordsöversikten presenteras i (Bilaga A) för att få en övergripande blick av 
sökningen. Både fritext och ämnesordsökning (Forsberg & Wengström, 2016) gjordes 
som slutligen kombinerades med varandra för att få en snävare sökning. För att få en 
bredare sökning användes booleska operatorer i samtliga databaser (Forsberg 
& Wengström, 2016). Trunkering (*) användes i databaserna för att få olika 
varianter av ett ord och för att få ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 2016) 
Inklusionskriterierna (Billhult & Gunnarsson, 2012) för urvalet var att patienterna 
hade diagnosen KML, vuxna över 18 år, peer reviewed, engelska artiklar samt artiklar 
som var högst tio år. Högst tio år gamla artiklar erhölls för att finna senaste 
forskningen inom valt ämne (Billhult & Gunnarsson, 2012). Exklusionskriterierna 
(Billhult & Gunnarsson, 2012) vid sökningen var personer som var 18 år eller yngre, 
gravida och andra former av leukemi som inte var KML En annan exklusionskriterie 
var att samtliga artiklar ska uppfylla kraven för vetenskaplig kvalité i minst grad II 
enligt Carlsson och Eiman (2003). Samtliga sökningar i databaserna resulterade i 
1262 träffar varav 877 abstrakt lästes igenom. Slutligen valdes tio resultatartiklar för 
vidare granskning enligt Carlsson och Eiman (2003). Ursprungsländer för 
resultatartiklarna är Tyskland, Nederländerna, Italien, Schweiz, USA, Indien och 
Australien. Sökhistoriken redogörs i (Bilaga B) för att få en omfattande bild av 
sökningen. Carlsson och Eiman (2003) hävdar att granskningsmallen är ett 
tillvägagångssätt för att bedöma kvalitén i olika studier. Granskningsmallen finns 
både för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklar klassificeras utifrån poäng enligt 
fastställda kriterier i granskningsmallen och ger en gradering från I-III (Carlsson & 
Eiman 2003). Grad I avser hög kvalitet, grad II medel kvalitet och grad III avser låg 
kvalitet på studien. En loggbok fördes under arbetets gång för att kritiskt granska 
och utmana egna tankar och för att forma en struktur (Henricson, 2012b). 
 
Artikelsökning PubMed 

Databasen PubMed innehåller framförallt vetenskapliga artiklar. (Forsberg & 
Wengström, 2016). Vidare beskriver Forsberg och Wengström (2016) att 
huvudämnena är medicin, omvårdnad och odontologi i databasen. Sökningen utgick 
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från ämnesordlistan Medical Subject Headings (MeSH) där MeSH-termen Leukemia, 
Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive valdes. Sökningen resulterade 
i ”Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive” [MeSH] AND experien*. 
För tydligare precisering (Forsberg & Wengström, 2016). var artiklarna högst 10 år, 
peer-revewied och på engelska. Trunkering (Forsberg & Wengström, 2016) av 
ordet experien* användes för att bredda sökningen. Booleska operatorn AND har 
tillämpats för att begränsa och ge en smalare sökning (Forsberg & Wengström, 2016). 
Detta ledde till 247 träffar, varav 110 abstrakt lästes utifrån exklusionskriterierna. 
Slutligen valdes en resultatartikel som granskades enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Vidare gjordes en sökning utifrån MeSH-termen (Forsberg & Wengström, 2016) 
Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL positive MeSH-termen kombinerades 
sedan med patient AND experien* enligt Forsberg och Wengström (2016). Denna 
sökning gav 238 träffar varav 105 abstrakt lästes. Sökningen genererade inte i några 
resultatartiklar.  
 
Artikelsökning CINAHL 

Databasen CINAHL innehåller ämnen som omfattar omvårdnad, arbetsterapi samt 
sjukgymnastik (Forsberg & Wengström, 2016). Databasen är specialiserad på 
omvårdnadsforskning. Den omfattar vetenskapliga artiklar, monografier, 
doktorsavhandlingar och konferensabstrakt. För tydligare precisering (Forsberg & 
Wengström, 2016) var artiklarna högst 10 år, peer-reviewed och på engelska 
Trunkering (Forsberg & Wengström, 2016) av ordet experien* användes för att 
bredda sökningen. Booleska operatorn AND har tillämpats för att begränsa och ge en 
smalare sökning (Forsberg & Wengström, 2016). Fritextsökning som användes var 
Chronic myeloid leukemia AND experien*. Detta resulterade i 65 träffar, och 65 
abstrakt lästes. Slutligen valdes en resultatartikel för granskning enligt Carlsson och 
Eiman (2003). Vidare gjordes en fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2016) där 
sökorden chronic myeloid leukemia AND patient AND experien* användes. Detta 
resulterade i 59 träffar och 59 abstrakt lästes. Slutligen valdes en resultatartikel 
som granskades enligt Carlsson och Eiman (2003). Sista sökningen i CINAHL 
användes fritextsökningen chronic myeloid leukemia AND patient. Detta gav 595 
träffar och 490 abstrakt lästes utifrån exklusionskriterierna och lästes. Slutligen valdes 
två artiklar för vidare granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.  
 
Artikelsökning PsycINFO 

Databasen PsycINFO innehåller psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och 
närliggande områden (Forsberg & Wengström, 2016). Forsberg och Wengström 
(2016) menar att databasen består av böcker, vetenskapliga artiklar,  
forskningsrapporter samt avhandlingar. För tydligare precisering (Forsberg & 
Wengström, 2016) var artiklarna högst 10 år, peer reviwed och på engelska. Vidare 
användes trunkering (Forsberg & Wengström, 2016) av ordet experien* för en 
bredare sökning. Booleska operatorn AND har tillämpats för att begränsa och ge en 
smalare sökning (Forsberg & Wengström, 2016). Chronic myeloid leukemia AND 
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experien* användes sedan som en fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2016). Det 
resulterade i tio träffar, varav tio abstrakt läses. Av dessa valdes två vetenskapliga 
artiklar för granskning enligt Carlsson och Eiman (2003). Vidare gjordes en andra 
fritextsökning enligt Forsberg och Wengström (2016) där sökorden Chronic 
myeloid leukemia AND patient utformades. Sökningen generade i 38 träffar och 30 
abstrakt lästes utifrån exklusionskriterna (Forsberg & Wengström, 2016). 
Sökningen resulterade i tre resultatartiklar som granskades enligt Carlsson och Eiman 
(2003). I sista sökningen användes Chronic myeloid leukemia AND patient 
AND experien* som resulterade i tio träffar varav åtta abstrakt lästes utifrån 
exklusionskriterna (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen genererade inte i några 
nya resultatartiklar.   
 
Databearbetning 
I databearbetningen användes en induktiv kvalitativ ansats som utgick från resultaten i 
vetenskapliga artiklarna (Danielson, 2012). Inledningsvis lästes samtliga 
resultatartiklar för att bekanta sig och för att få en helhetsuppfattning av materialet. 
Samtliga resultat i artiklarna lästes sedan igenom noggrant var för sig och därefter 
diskuterades om valt syfte besvarades i artiklarna. Resultatartiklarna granskades 
utifrån Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa 
artiklar. Vidare bedömdes artiklarnas vetenskapliga kvalitet varav fem artiklar var 
grad I och fem artiklar var grad II. Samtliga resultatartiklar presenterades i (Bilaga D) 
för att få en omfattande anblick av artiklarna. För att bearbeta materialet användes 
analysmetoden innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2013). För att arbeta 
systematiskt och strukturerat bearbetades texten utifrån meningsenheter, koder, 
subkategorier och kategorier (Danielson, 2012). En meningsenhet är flera ord som har 
ett förenat budskap. Meningsenheterna kondenseras sedan och försågs med en kod 
vilket med ett fåtal ord uttryckte vad meningsenheten handlade om (Danielson, 2012). 
Det fördes en diskussion om de vetenskapliga resultatartiklarnas likheter och 
skillnader. Liknande koder fördes samman till subkategorier (Danielson, 2012). Det 
resulterade i 18 subkategorier och ur dessa framkom slutligen fyra kategorier: hot mot 
livet, olust, välmående samt framtidstro (Bilaga C).  
 
Forskningsetiska överväganden 
När forskning avser människor är det av vikt att deltagarnas säkerhet, välbefinnande 
och rättighet säkras genom att ta hjälp av etiska principer (Kjellström, 2012). De 
etiska överväganden som görs inför och under genomförandet av vetenskapligt arbete 
är det som kallas för forskningsetik enligt Kjellström (2012). 
Helsingforsdeklarationen erhåller etiska riktlinjer gällande medicinsk klinisk 
forskning (Kjellström, 2012). Vidare har World Medical Association (2008) utvecklat 
Helsingforsdeklarationen så att medicinsk forskning involverar personens 
upplevelser. Helsingforsdeklarationen understryker att patientens hälsa väger tyngre 
än behovet av att inhämta ny kunskap och forskning (Kjellström, 2012). Enligt Lag 
om etikprövning av forskning som avser personer (SFS 2003:460) ska forskningen 
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skydda den enskilda personen och respekt för människovärdet. Artiklar ska väljas 
som är godkända av etiska kommittéer eller visar på att de gjort noggranna etiska 
överväganden då det ökar det vetenskapliga värdet påstår Forsberg och Wengström 
(2016). Kjellström (2012) skriver att humanforskning innebär att en studie ska vara 
till nytta för individen, samhället och professionen. Examensarbeten värde handlar om 
hur resultatet i uppsatsen kommer till nytta (Kjellström, 2012). Risker med forskning 
nämns också av Kjellström (2012) som fysiska, emotionella och sociala risker hos 
deltagarna. Tre resultatartiklar som använts i litteraturstudien har godkänts i enlighet 
med Helsingforsdeklarationen. Samtliga artiklar har godkänts av etiska kommittéer.   
 
Resultat 
Databearbetningen resulterade i 18 subkategorier som sammanfördes till fyra  
kategorier.  
 
Hot mot livet  
Kategorin hot mot livet härleds utifrån subkategorierna ångest och rädsla samt oro. 
Graffigna et al., (2017) skrev att ångest erfors när patienterna fick besked om sin 
sjukdom. Att vänta på provsvar som gav besked om sjukdomstillståndet var 
ångestfyllt (Graffigna et al., 2017). De beskrev dessutom att de granskade sin kropp 
efter nya symtom eller signaler då de ständigt hade ångest över att sjukdomen skulle 
progrediera (Graffigna et al., 2017). Somliga hade accepterat sin nya tillvaro med sin 
sjukdom men trots det uttrycktes ångest och oro (Breccia et al., 2016). När patienterna 
fick diagnosen trodde de att döden var nära (Guilhot et al., 2013). Vidare skrev 
Normen, Veeraiah och Ganesan (2016) också att patienterna var rädda för att dö när 
de fick besked om sin sjukdom. Vissa var rädda för att dö i unga år (Poort, Meade, 
Knoop, Gielssen, Pinilla-Ibarz & Jacobsen, 2016). I studien Guilhot et al., (2013) 
berättade patienterna att de först kände rädsla vid sjukdomsbeskedet och därefter 
ovisshet. Patienterna var rädda för vad det innebar att leva med sjukdomen och för att 
inte kunna fortsätta med behandling i framtiden (Breccia et al., 2016). Sjukdomen 
beskrevs också som en kamp och ett hot mot att leva ett normalt liv (Graffigna et al., 
2017). Poort et al., (2016) berättade att rädsla uttrycktes för sjukdomsprogression. 
Patienterna förklarade att de var rädda och bekymrade för att vara en livslång börda 
för familjen (Normen et al., 2016). 
 
Att leva med KML beskrevs som att leva med en ständig oro (Breccia et al., 2016). 
Patienterna upplevde också en oro för sin framtida hälsa (Efficace et al., 2014). En 
patient säger ”Ever since I was diagnosed, I’m waiting for the other shoe to drop.” 
(Poort, Meade, Knoop, Gielssen, Pinilla-Ibarz & Jacobsen, 2016, s. 33). Patienterna 
var även oroliga över att inte leva så länge till följd av sjukdom (Poort et al., 
2016). Att drabbas av en allvarlig infektion var något som oroade patienterna 
(Efficace et al., 2014). I studien Breccia et al., 2016 beskrevs oro inför kommande 
planer i livet. Patienterna redogjorde oro över att sjukdomen skulle progrediera om 
inte behandlingen fungerade adekvat (Graffigna et al., 2017). I samma studie 
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upplevdes oro över att philadelphiakromosomen skulle vakna till liv igen. Patienten 
uttryckte oro över att inte ha råd med läkemedel och frågade sig om det skulle 
innebära döden (Guilhot et al., 2013). De hade frågvisa tankar om hur de skulle klara 
av sjukdomen vid progredierande försämring (Breccia et al., 2016). Patienterna ville 
inte ringa och störa sin läkare trots oro kring läkemedelshantering (Wu, Chee, Ugalde, 
Butow & Seymur 2013. Vidare i studien Wu et al., (2013) avslöjade patienterna att de 
hoppat över dosering av läkemedel då de var oroliga för biverkningar. 
 
Olust 
Utifrån subkategorierna ilska, skuld, ledsamhet, deprimerad, identitet samt trötthet 
skapades kategorin olust.  
Breccia et al., (2016) förklarade att patienterna inte accepterade sin sjukdom och 
kände sig arga över situationen. En ansåg sig inte ha några dåliga vanor som bidragit 
till sjukdomen vilket ledde till att patienten blev arg och upprörd (Normen et al., 
2016). När flera behandlingar gavs under en dag blev patienterna upprörda och 
missnöjda med vården (Hirji et al., 2013). Poort et al., (2016) skrev att patienterna 
kände skuld över att de såg friska ut på avdelningen när dem jämförde sig med andra 
som hade en cancersjukdom. Skuld upplevdes när de ringde till läkaren för att få hjälp 
med något som patienten bedömde som en småsak (Wu et al., 2013).  Breccia et al., 
(2016) förklarade att patienterna kände sig ledsna över sjukdomsbeskedet. Vid 
sjukdomsbeskedet grät patienterna mycket (Normen et al., 2016) och trots att de levt 
med KML under en lång tid blev de ibland ledsna över situationen (Graffigna et al., 
2017).  
 
Det visade sig att patienterna blev deprimerade av att leva med sjukdomen KML 
(Hefner, Csef och Kunzmann, 2017). Vid sjukdomsdebuten beskrev patienterna att de 
var deprimerade och psykiskt ostabila då de var ovetandes om hur länge de skulle 
leva (Guilhot et al., 2013). Förändringen av identitet från person till patient var 
splittrande och smärtsam (Graffigna et al., 2017). Patienterna beskrev ytterligare att 
en dålig period erfors när de fick besked om sin sjukdom samt att de inte kunde vara 
positiva kring sig själva eller sitt liv (Graffigna et al., 2017). I samma 
studie beskrevs sjukdomen som en skugga som alltid var med patienten. Det var en 
osynlig sjukdom som gav en obehaglig tillvaro där det inte fanns någon annan utväg 
än att lära sig hantera sjukdomen medan tiden gick (Graffigna et al,. 2017). 
Patienterna glömde ibland sin behandling medvetet för att de ville känna sig fria och 
normala (Graffigna et al., 2017). Behandlingen resulterade också i att några kände sig 
missnöjda med sin kropp (Efficace et al., 2014). Patienterna uttryckte att sjukdomen 
påverkade styrkan i kroppen negativt (Graffigna et al., 2017). Sjukdomen förändrade 
deras liv och patienterna beskrev det som att de inte längre var samma person 
(Graffigna et al., 2017). Efficace et al., (2014) förklarade att patienterna hade 
svårigheter att bibehålla ett normalt liv då de kände sig trötta till följd av sjukdomen. 
I studien (Breccia et al., 2016) berättade patienterna att sjukdomen medförde att de 
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kände sig trötta och svaga. Den kolossala tröttheten försvårade dessutom de dagliga 
rutinerna (Wu et al., 2013).  
 
Välmående 
Kategorin välmående härleds utifrån subkategorierna tillit, stöd, tillfreds, 
lugn samt lycklig. 
Hefner et al., (2017) poängterade att vårdpersonal som var engagerade i 
patienternas vård skapade tillit. De var i goda händer och kunde lita på sina läkare 
fullt ut (Guilhot et al., 2013). Patienterna upplevde även att de kunde lita 
på sin läkare fullt ut när de gav information om att läget var stabilt (Guilhot et al., 
2013). Hefner et al., (2017) skrev att patienterna kände sig ivriga inför att följa 
läkarens ordination. Patienterna rapporterade högre psykiskt välbefinnande när de fick 
socialt stöd från familj, vänner och omvärlden (Efficace et al., 2016). Familj, vänner 
och närstående var också ett bra socialt stöd för att kunna hantera sin sjukdom 
(Efficace et al., 2014). Ett bra socialt stöd hos patienterna med KML var även 
associerat med mindre ångest och depression (Efficace et al., 2016). Trots att de erfor 
en symtombörda till följd av sjukdom upplevdes välmående när ett bra socialt stöd 
erhölls (Efficace et al., 2014). Positiv självkontroll, välmående samt livskraft beskrevs 
av patienterna när de fick ett bra socialt stöd (Efficace et al., 2016). En älskade sin 
behandling och beskrev det som en älskad vän, då den möjliggjorde ett anständigt liv 
(Graffigna et al., 2017). 
 
Patienterna var tillfreds med sin livssituation trots sjukdom (Efficace et al., 2014). 
Hirji et al., (2013) framhöll att de även var tillfreds med den vård som gavs. Mängden 
information om biverkningar och behandling var patienterna också tillfreds med 
(Efficace et al., 2014). I studien Graffigna et al., (2017) förklarade patienterna att de 
kände sig mer lugna när de började vänja sig vid sjukdomen. Patienten berättade att 
läkaren försökte hitta ny behandling utan biverkningar när tidigare behandling inte 
fungerade, vilket var lugnande (Guilhot et al., 2013). Wu et al., (2013) skrev 
att patienten kände lugn vid glömd medicinering då vårdpersonalen informerade att 
det inte var någon fara. I studien Graffigna et al., (2017) betonade patienterna att de 
kände sig lyckliga när de var stabila i sin sjukdom. De beskrev lycka när de svarade 
bra på behandling (Graffigna et al., 2017). Poort et al., (2016) visade att patienterna 
var lyckligt lottade för att de hade just denna typ av cancer. När patienten först fick 
diagnosen KML infann sig tanken varför jag, efter en tid med sjukdomen ansåg sig 
patient vara lyckligt lottad då det var många personer som har det värre (Wu et al., 
(2013). 
 
Framtidstro 
Utifrån subkategorierna hopp, livlina, acceptans, lättnad samt återvändande 
livsglädje skapades kategorin framtidstro.  	
Behandlingen gav patienterna hopp om livet (Breccia et al., 2016; Guilhot et al., 
2013). Hoppet och känslan av normalitet återvände när behandlingen började fungera 
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(Graffigna et al., 2017). Patienterna kände även hopp eftersom att forskningen går 
framåt (Graffigna et al., 2017). Patienten återfann hopp om att inte dö efter att ha 
deltagit i stödmöten (Normen et al., 2016). Behandlingen gav även hopp om att kunna 
gifta sig och skaffa barn i framtiden (Graffigna et al., 2017). Källa till styrka och hopp 
var jobb, familj, vänner och hobbys då patienten uttryckte att det bidrog till ett 
normalt liv (Graffigna et al., 2017).  
  
Behandlingen beskrevs som en livlina trots att patienterna upplevde sig bundna till 
läkemedlet (Graffigna et al., 2017; Breccia et al., 2016). Läkemedlet TKI var 
deras livlina (Poort et al., 2016) och livets mening återfanns efter behandling initierats 
(Guilhot et al., 2013). Patienterna kände sig tacksamma för läkemedlet och såg 
det som en livlina för att förhindra progression av sjukdomen (Graffigna et al., 
2017). Hefner et al., (2017) förklarade att patienterna accepterade sitt tillstånd trots 
att de var bundna till sitt läkemedel. De accepterade enstaka biverkningar så länge 
behandlingen fungerade (Wu et al., 2013). Patienterna var också lättade för att det 
finns många tillgängliga behandlingar (Guilhot et al., 2013). De upplevde en lättnad 
inför framtiden eftersom medicin finns tillgänglig (Normen et al., 2016). 
Behandlingen beskrevs som luft som lät en andas (Graffigna et al., 2017). Graffigna 
et al., (2017) förklarade att patienterna kände att livet var slut vid sjukdomsdebut för 
att sedan födas på nytt och glädjas åt livet trots sjukdom. När läkaren gav besked om 
att sjukdomen var stabil uppfylldes patienten med glädje (Guilhot et al., 2013). De 
uttryckte även glädje och tillfredställelse med effekten av behandling (Graffigna et al., 
2017). Behandlingen beskrevs som att möjligheten till att tillfriskna fyllde kroppen 
med glädje (Graffigna et al., (2017).  	
 
Diskussion 
Syftet med studien var att belysa patienters erfarenheter av att leva med KML.  
 
Metoddiskussion 
Databaserna PubMed, CINHAL och PsycINFO användes i sökningen som har en 
gemensam inriktning på omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Det gjordes för 
att skapa trovärdighet (Henricson, 2012a)  i sökningen. De olika databaserna berör 
olika områden inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Vid inledande 
sökning i PubMed förekom svårigheter att finna resultatartiklar som svarar på syftet. 
Det beror på att fokus riktas på artiklarnas titel och abstrakt. Utöver vetenskapliga 
artiklar om KML genererade sökningen i träffar som inte berör  
omvårdnadsperspektivet då PubMed belyser ämnet medicin (Forsberg & Wengström, 
2016). Vidare användes samma sökord på databaserna bortsett från PubMed vilket 
kan ses som en svaghet. Vid sökning i CINAHL påbörjades en snäv sökning vilket 
resulterade i tre resultatartiklar. I ett senare skede gjordes en bredare sökning vilket 
generade i en resultatartikel. Det kan uppfattas som en svaghet då flera vetenskapliga 
artiklar i första sökningen återfanns i den bredare sökningen. Det kan också ses som 
en styrka eftersom det visar att sökorden är relevanta för syftet. Majoriteten av 
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resultatartiklarna återfanns i PsycINFO. De vetenskapliga artiklarna i PsycINFO 
anses överförbart till liknande sammanhang eftersom det berör psykologisk forskning 
(Karlsson, 2012). Det återfanns dubbletter i samtliga sökningar, vilket 
stärker pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). Det ger bekräftelse 
(Wallengren & Henricson, 2012) att de sökorden som valts är relevanta för syftet. De 
sökningar som inte genererade i några resultatartiklar redovisades för att visa 
att material inte har uteslutits.   
 
Samtliga resultatartiklar inriktar sig på hur det är att leva med KML i samband med 
behandlingen TKI. Att endast vetenskapliga artiklar om behandling har använts i 
studien kan uppfattas som en svaghet. Numera är TKI den mest centrala behandlingen 
för den kroniska fasen och därmed är behandlingen en stor del av att leva med KML. 
Forskningen inom valt område är framförallt på engelska och valdes därmed som 
en inklusionskriterie. Trots god kunskap i det engelska språket kan en svaghet vara att 
samtliga resultatartiklar har översatts från engelska till svenska då de vetenskapliga 
artiklarna kan ha tolkats fel. Under arbetets gång har regelbundna seminarium 
genomförts tillsammans med studiekamrater som granskat kvalitén på arbetet. Genom 
att diskutera med studiekamrater kan arbetet ha blivit tydligare (Wallengren & 
Henricson, 2012). Vidare har kontinuerlig handledning pågått vilket innebär respons 
och reflektion kring arbetet, vilket kan ge en ökad trovärdighet (Wallengren & 
Henricson, 2012).  
 
Resultatartiklarna utgår från sju olika länder viket kan ses både som en svaghet och 
styrka. Svagheten är att omvårdnaden kan vara olik i olika länder vilket påverkar 
överförbarheten (Wallengren & Henricson, 2012) till svensk hälso- och sjukvård. 
Variationen av hur omvårdnad sker i andra länder kan ge kunskap till sjuksköterskor 
om hur de ska vårda patienter som lever med KML i Sverige. Denna variation kan ses 
som en styrka eftersom det kan bidra till en bättre förståelse mellan sjuksköterska och 
patienten. 
 
Utifrån subkategorier och kategorier utformades en tabell för att tydliggöra 
tillvägagångssättet. Det kan ses som en styrka då meningsenheter som funnits i 
resultatartiklarna har sammanförts noggrant. Det uppkom svårigheter att finna 
kvalitativa resultatartiklar och tre vetenskapliga beställdes från biblioteket vid 
Halmstad Högskola. Det stärker litteraturstudiens trovärdighet och pålitlighet 
(Henricson, 2012a) eftersom relevanta resultatartiklar inte uteslutits. Det är av vikt att 
kvalitativa artiklar inkluderas i litteraturstudien då de beskriver patientens 
upplevelse i vårdsammanhang (Forsberg & Wengström, 2016). Vid kvalitativ 
forskning fokuseras det på att beskriva, förstå och tolka omvårdnad (Forsberg & 
Wengström, 2016). Kvantitativa resultatartiklar användes också för att besvara syftet i 
litteraturstudien. Kvantitativ forskning fokuserar på att klassificera, se samband och 
förklara omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Det kan tolkas som en styrka att 
olika metoder använts i resultatartiklarna då det ger en större helhetsbild av ämnet. 
Det är tre författare som återkommer i fyra resultatartiklar. Det kan ses som en 
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svaghet då samma personer har tolkat flera av resultatartiklarna. Att samma författare 
har skrivit resultatet kan också ses som en styrka då författarna gjort många olika 
studier och därmed har kunskap om KML. 
 
Förförståelse handlar inte endast om det studenten lärt sig utan också om värderingar 
och erfarenheter som livet självt fört med sig (Priebe & Landström, 2012). 
Förståelsen påverkades av den verksamhetsförlagda utbildningen på 
hematologiavdelningen i mötet med patienter med KML. Svaghet kan vara att 
förförståelsen (Priebe & Landström, 2012) om upplevelsen hur det är att leva med 
KML kan ha påverkat databearbetningen negativt. Relevant data om hur det är att 
leva med KML kan omedvetet ha uteslutits vilket påverkar studiens pålitlighet 
(Wallengren & Henricson, 2012) negativt. Det är en fördel att 
sjuksköterskeutbildningen ger teoretisk kunskap om leukemi medan erfarenheter 
av att vårda patienter med KML under verksamhetsförlagd utbildning ger en klinisk 
bild. Genom att teoretisk kunskap och klinisk bild kombineras kan dessa två olika 
perspektiv användas under bearbetningen av data.  Loggbok användes för att 
medvetandegöra förförståelsen vilket stärker pålitligheten och bekräftelsebarheten 
(Wallengren & Henricson, 2012). 
 
Resultatdiskussion 
Det framkom fyra kategorier i litteraturstudien att belysa patienters erfarenheter av att 
leva med kronisk myeloisk leukemi. Dessa var: hot mot livet, olust, välmående och 
framtidstro. Kategorierna hot mot livet och olust kan tolkas som negativa erfarenheter 
av att leva med KML. Vid sjukdomsdebut samt besked om sjukdomen erfors negativa 
erfarenheter. Positiva erfarenheter kunde härledas till kategorierna välmående och 
framtidstro. De positiva erfarenheterna erfors vid stöd från vårdpersonal och 
närstående samt vid behandling.  Att få förståelse för subjektiva och objektiva 
erfarenheter av sjukdomen är betydelsefullt för att vårdpersonal ska vårda utifrån ett 
helhetsperspektiv (Mahon, O'Brien & O'Conor, 2014). Erfarenheterna av hälsa 
varierar sig från dag till dag och är starkt anknutet till den enskilde personens aktuella 
situation (Eriksson, 1984). Trots att samhället bedömer en person som antingen 
sjuk eller frisk avgör inte det personens egna definition av hälsa (Eriksson, 1984). 
 	
Det är ytterst påfrestande att få ett cancerbesked och att leva med en cancersjukdom 
(Coleman, 2013). För några av patienterna är den första känslan rädsla vid 
sjukdomsbeskedet och därefter ovisshet (Guilhot et al., 2013). Andra patienter känner 
sig ledsna och arga (Breccia et al., 2016). En reflektion är att personers reaktioner på 
ett cancerbesked är individuellt och att alla känslor är tillåtna. Vissa tror att ett 
cancerbesked innebär döden (Coleman, 2013) då patienterna var rädda att dö vid 
sjukdomsbeskedet (Normen et al., 2016). Andra beskrev det som att de närmade sig 
döden när sjukdomsbeskedet kom (Guilhot et al., 2013). Detta tyder på att det råder 
en kunskapsbrist om prognosen vid KML då idag cirka 90% av de med KML kan leva 
ett livslångt liv trots sjukdom (Gahrton & Juliussion, 2012). Patienterna är också 
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rädda för vad det innebär att leva med sjukdomen (Breccia et al., 2016). En beskriver 
sjukdomen som en skugga som alltid är närvarande (Graffigna et al., 2017). En 
reflektion är att KML kan innebära en livslång rädsla och ovisshet för personen då 
man inte kan bli helt friskförklarad.  
 	
Livslidandet är en kamp mellan det onda och det goda (Eriksson, 1994). Vilket kan 
liknas vid att sjukdomsbeskedet innebar en känsla av att livet var slut för att sedan 
födas på nytt och glädjas åt livet (Guilhot et al., 2013). Patienterna accepterar 
sjukdomen men känner trots det ångest och oro (Breccia et al., 2016). När de får 
besked om sjukdomen uppkommer frågan varför jag, efter en tid upplever man sig 
lyckligt lottad i jämförelse med andra personer (Wu et al., 2013). En reflektion är att 
detta kan beskrivas som två sidor av en kamp. När personen går in i en kamp med sitt 
lidande kan det leda till försoning vilket kan innebära en ny helhet och meningsfullhet 
(Eriksson, 1994). Livets mening återfanns för patienter när behandling påbörjades 
(Guilhot et al., 2013). Sjukdomen är osynlig och obehaglig där ingen annan utväg 
finns än att lära sig leva med det medan andra vill känna sig fria och struntade 
i behandling (Graffigna et al., 2017). Somliga människor kämpar för att lindra 
lidandet, andra för att avlägsna lidandet eller för att finna lidandets mening (Eriksson, 
1994). Reflektionen är att den livslidande kampen ter sig unikt hos varje person. En 
annan reflektion är att kampen är föränderlig och en svår balansgång mellan det onda 
och det goda livslidandet.  	
 	
Tro, hopp och kärlek är grunden för att lindra lidande där kärlek är kärnan för att 
lindra (Eriksson, 1994). En reflektion är att olika former av kärlek finns då 
relationen mellan personen och närstående samt mellan patienten och 
vårdpersonal skiljer sig åt. En miljö där patienten känner sig respekterad och 
välkommen av vårdpersonal (Eriksson, 1994) kan tolkas som en form av kärlek 
mellan patienten och vårdpersonal. Behandlingen är också en avgörande faktor för att 
känna hopp hos patienterna som lever med KML. Den symboliseras som luft och låter 
patienten andas (Graffigna et al., 2017). Behandlingen gav patienterna hopp om 
framtiden (Guilot et al., 2013; Graffigna et al., 2017). Att forskningen går framåt ger 
hopp om en normal framtid (Graffigna et al., 2017). Hopp innebär att personen inte 
har gett upp vilket är ett viktigt verktyg för hälsa och välbefinnande (Eriksson, 
2015).   
 	
Vårdpersonal bör ge stöd till personer som får en cancerdiagnos (Coleman, 
2013). Patienterna litar på vårdpersonal som engagerar sig i deras vård (Hefner et al., 
(2017). Patienterna blir upprörda och missnöjda när behandling administreras flera 
gånger under dagen av vårdpersonal (Hirji et al., 2013). Informationsgivaren ska 
försäkra sig om att mottagaren förstår innehållet och betydelsen av informationen 
(SFS 2014:821). Det kan uppfattas motsägelsefullt och tolkas som att patienterna inte 
fått information om syftet med behandlingen. Likaså kan det innebära att patienterna 
är upprörda och missnöjda med att leva med KML och ger utlopp för sina känslor. 
När patienten ringer till läkaren om en småsak upplevs skuld samt oro över att störa 
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(Wu et al., 2013). Det är därför viktigt att man samverkar bättre med patienter för att 
uppnå en trygg kontakt. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska god 
kontakt främjas mellan vårdpersonal och patienter. Personer ska känna att 
vårdpersonal är tillgängliga och mottagliga för frågor och funderingar. Vårdpersonal 
påverkar hur personers hälsa och vård formas samt förändras (Eriksson, 2015).  
Vårdpersonal som anpassar behandling utifrån behov och önskemål framkallar ett 
lugn (Guilhot et al., 2013). När det tydligt informeras om biverkningar och 
behandlingar bidrar det till att patienten känner sig tillfreds (Efficace et al., 2014). En 
reflektion är att när både vårdpersonal och patienterna är involverade ger det en 
ömsesidig kontakt där önskemål och behov kan uppfyllas tillsammans.   
  	
Likväl som det är viktigt med vårdpersonals stöd är det sociala stödet från närstående 
och omgivning även betydelsefullt. Socialt stöd från familj, vänner och omvärlden 
bidrar till ett högre psykiskt välbefinnande (Efficace et al., 2016; Efficace et al., 
2014). Jobb, familj, vänner och hobbys leder till ett normalt liv (Graffigna et al., 
2017). En reflektion är att det sociala stödet bidrar till att patienten får känna sig 
som en person. Närstående och andra betydelsefulla kan ha förmågan att se personen 
med andra ögon. När en person befinner sig på sjukhus definieras personen som en 
patient via sjukhuskläder och miljö. Att gå från person till patient är splittrande och 
smärtsamt (Graffigna et al., 2017). De är inte längre samma person då sjukdomen 
förändrar deras liv (Graffigna et al., 2017). Att sedan få komma hem och interagera 
med sitt sociala nätverk är betydelsefullt för att kunna leva ett normalt liv.  	
 
Konklusion och implikation 
Genom att belysa patienternas erfarenheter av att leva med KML framkom det att 
välmående, framtidstro och hot mot livet är det främsta faktorerna som påverkar livet 
med KML. Tillit, tillfreds och lugn är positiva erfarenheter som patienterna erfor i 
mötet med vårdpersonal. Stödet från närstående och andra betydelsefulla är också 
faktorer som positivt påverkar hur det är att leva med KML. Behandlingsmetoden 
TKI beskrivs som hopp, livlina och lättnad då det har förändrat livet till det bättre 
för patienter med KML. I väntan på sjukdomsbesked och provsvar om 
sjukdomstillståndet erfors negativa känslor. Oro, ångest och rädsla var det mest 
framträdande känslorna. Att leva med KML innebär att leva med en livslång sjukdom 
vilket påverkade personernas identitet. Att gå från person till patient förändrade 
identiteten och var en negativ erfarenhet av sjukdomen.   
 
Personer med KML är i behov av sjuksköterskans stöd livet ut. Det är därför 
viktigt att forskning om hur det är att leva med KML fortskrider och utvecklas. Detta 
för att sjuksköterskan ska få en bättre förståelse och kunna bidra med trygghet och 
stöd genom hela livet. En ökad kunskap kan också innebära att sjuksköterskan förmår 
att se hela personen och därmed främja en god kontakt som stärker personens 
välmående. Undervisning om hur det är att leva med KML är bristfällig under 
sjuksköterskeutbildningen. Att redan under utbildningen få kunskap om hur personer 
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med KML lever kan leda till förkunskap som sedan kan tillämpas i det framtida mötet 
med personen.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord PubMed CINAHL PsycINFO 

Kronisk myeloisk 
leukemi 

“Leukemia, 
Myelogenous, Chronic, 
BCR-ABL positive” 
[MeSH] 

Chronic myeloid 
leukemia (fritext) 

Chronic myeloid 
leukemia (fritext) 

Patient Patient (fritext) Patient (fritext) Patient (fritext) 

Erfarenhet Experien* (fritext) Experien* (fritext) Experien* (fritext) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskad
e artiklar 

Resultat 
artiklar 

2018-03-01 PsycINFO Chronic myeloid leukemia 
AND patient 
 
Limits: 2008-2018, peer review, 
english 

 
 
 
 

38 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 
2018-03-01 PsycINFO Chronic myeloid leukemia 

AND patient AND experien* 
 
Limits: 2008-2018, peer review, 
english 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 (3) 
2018-03-01 PsycINFO Chronic myeloid leukemia 

AND experien* 
 
Limits: 2008-2018, peer review, 
english 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 (3) 
2018-03-01 CINAHL Chronic myeloid leukemia 

AND experien* 
 
Limits: 2008-2018, peer review, 
english 

 
 
 
 

65 

 
 
 
 

65 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 
2018-03-01 CINAHL Chronic myeloid leukemia 

AND patient AND experien* 
 
Limits: 2008-2018, peer review, 
english 

 
 
 
 

59 

 
 
 
 

59 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 
2018-03-01 PubMed “Leukemia, Myelogenous, 

Chronic, BCR-ABL positive” 
[MeSH] AND experien* 
 
Limits: 2008-2018, english 

 
 
 
 

247 

 
 
 
 

110 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 
2018-03-01 PubMed “Leukemia, myelogenous, 

Chronic, BCR-ABL Positive” 
[MeSH] AND patient AND 
experien* 
 
Limits: 2008-2018, english 

 
 
 
 
 

238 

 
 
 
 
 

105 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 (1) 
2018-03-07 CINAHL Chronic myeloid leukemia 

AND patient  
 
Limits: 2008-2018, peer review, 
english 

 
 
 
 
 

595 

 
 
 
 
 

490 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 (2) 
  Totalt: 1262 877 10 10 
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Tabell 3: Kategoriöversikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Subkategorier               Kategorier 

Rädsla och ångest Hot mot livet 

Oro  

Ilska  Olust 

Skuld  

Ledsamhet  

Deprimerad  

Identitet  

Trötthet  

Tillit Välmående 

Stöd  

Tillfreds  

Lugn  

Lycklig  

Hopp Framtidstro 

Livlina  

Acceptans  

Lättnad  

Återvändande livsglädje  
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Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Breccia, M., Graffigna, G., Galimberti, S., Iurlo, A., Pungolino, E., Pizzuti, M., … Maggi, A. 
(2016). Personal history and quality of life in chronic myeloid leukemia patients: a cross-
sectional study using narrative medicine	and quantitative analysis. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 24(11), 4487–4493. doi:10.1007/s00520-016-3286-z 

Land  
Databas 

Italien. 
CINAHL. 

Syfte Syftet var att få en bättre förståelse för patienters upplevelse av att leva med KML under 
behandlingen med TKI. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
I studien kombineras en tvärsnittsstudie med narrativt tillvägagångssätt. Detta för att få inblick i 
vilka problem som kan uppstå hos patienter med KML. I en tvärsnittsstudie studeras samtliga 
variabler vid samma tillfälle (Forsberg & Wengström, 2013). Ett frågeformulär användes till en 
stor grupp av KML patienter. Skott (2012) beskriver att ett narrativt tillvägagångssätt är när 
berättelsers mening, berättandets villkor och språkliga uppbyggnad granskas för att få en djupare 
förståelse av den unika människan. 

Urval De 257 patienter som deltog i studien hade diagnosen KML i kronisk fas och behandlades med 
TKI. Patienterna behandlades av hematologer på 11 hematologimottagningar och gick på 
kontroller på sjukhuset gjordes var tredje månad. Medelåldern för deltagarna var 58 år, varav 
43% var män och 57% kvinnor. 

Datainsamling Det var 158 patienter som skrev en narrativ dagbok. De beskrev: erfarenheter av sjukdom, 
inverkan på livskvalitet, en kort presentation av sig själv och hans eller hennes familj, 
uppfattningar om sjukdom och behandling, samt strategier som användes för att upprätthålla 
överlevnad på lång sikt. De narrativa dagböckerna var strukturerade i olika faser enligt 
Greenhalghs metod: att bli sjuk, att vara sjuk, bli bättre i sin sjukdom, bli sämre i sin sjukdom 
och hantera sin sjukdom. Hematologerna gav dagböcker till patienterna och dagböckerna 
samlades sedan in anonymt. Kvantitativa semi-strukturerade frågeformulär delades ut till 
samtliga 257 patienter. Frågorna var öppna och ja- och nej-frågor undveks (Wibeck, 2012). 

Dataanalys All insamlad data skickades anonymt till forskargruppen och granskades sedan utifrån 
samhällsnivå. Dagböckerna analyserades utifrån mjukvaran T-LAB som automatiskt delar upp 
texten i dagböckerna till kontextenheter. En temaanalys gjordes för att organisera texten i kluster 
och analysera återkommande ord och uttryck. Vidare analyserades de semistrukturerade 
frågeformulären med statistiska utvärderingsverktyg för att få fram medelvärden och frekvenser. 
Eftersom studien hade ett narrativt tillvägagångssätt användes ingen statistisk analys. Studien 
kunde därmed inte kodas utifrån data till numerisk form (Forsberg & Wengström, 2013). 
Samtycke att publicera resultat från studien erhölls från samtliga patienter. 

Bortfall Inget bortfall nämns i studien.  

Slutsats Studien visar att det finns en skillnad mellan kvinnor och män, yngre och äldre, samt när de fått 
sin diagnos hur de hanterat sjukdomen. Kvantitativ analys med ett narrativt tillvägagångssätt kan 
hjälpa läkare att få rätt verktyg att hjälpa patienter, även att stödja patient känslomässigt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

72% och grad II enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall. 
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Artikel 2 

Referens Efficace, F., Baccarani, M., Breccia, M., Saussele, S., Abel, G., Caocci, G., … Mandelli, F. 
(2014). International development of an EORTC questionnaire for assessing health-related 
quality of life in chronic myeloid leukemia patients: the EORTC QLQ-CML24. American 
Society of Hematology, 23, 825-836. doi:10.1007/s11136-013-0523-5 

Land  
Databas 

USA. 
PsycINFO. 

Syfte Syftet med studien var att utveckla en sjukdomsspecifikt hälsorelaterad livskvalitets 
frågeformulär (HRQOL) för patienter med CML för att fullständiggöra den europeiska 
organisationen för forskning och behandling av cancer (EORTC) QLQ C30. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Det är en empirisk design med semi-strukturerade och öppna intervjuer som sedan utvecklades 
till ett frågeformulär. Intervjuerna analyserades med hjälp av deskriptiv statistik enligt EORTC-
QLG. 

Urval Totalt deltog 655 patienter i studien, och utöver detta 59 hälso-och sjukvårdspersonal. 
Patienterna var ifrån Tyskland, Grekland, Irak, Italien, Taiwan, Österrike, Nederländerna, 
Belgien, Frankrike och USA. Inklusionskriterierna inkluderade vuxna patienter med bekräftad 
KML diagnos och de skulle ha kunskap i det lokala språket. Patienter med psykiatriska 
störningar eller omfattande kognitiva dysfunktioner uteslöts. Patienterna var mellan 20-92 år 
gamla. Hälso-och sjukvårdspersonal var ifrån Australien, Österrike, Tjeckien, Tyskland, 
Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Taiwan och England. Hälso- och 
sjukvårdspersonal valdes genom att välja ett brett spektrum av erfarenheter för att få information 
hur det är att behandla patienter med KML. Majoriteten (83%) var hematologer och resterande 
var sjuksköterskor och andra läkare. 

Datainsamling Studien genomförde en internationell forskningsinsats enligt EORTCs livskvalitetskonstruktion 
(QLG) riktlinjer för att utveckla frågeformulärsmoduler. Dessa riktlinjer består av fyra faser: 
generering av relevanta HRQOL-frågor, operationalisering av HRQOL-frågorna, förutbestämda 
frågeformulärsmoduler och storskaligt internationellt fält test. Studien redogör för resultat till fas 
tre. Under fas ett utfördes semi-strukturerade intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal som 
behandlar patienter med diagnosen KML. Öppna intervjuer genomfördes med patienter på 
sjukhus. Online frågeformulär användes genom KML stöd nätverk. Patienterna och hälso-och 
sjukvårdspersonal fick genom en skala bedöma nivån av relevans i påstående för att identifiera 
de problem som påverkade patienterna livskvalité. Intervjuerna gjordes på sjukhus. I fas ett 
deltog 137 patienter i intervjuer och 99 patienter i online frågeformulär.  Under fas två 
konstruerades det preliminära frågeformuläret. Fas tre genomfördes en prövning av 
frågeformuläret för relevans och acceptans då det preliminära frågeformuläret testades på nytt 
med ett större urval patienter. Patienterna var ifrån 10 olika länder där deltog 312 patienter i 
intervjuer och 107 i online frågeformulär. Detta utökande urvalet av patienter följdes av semi-
strukturerade intervjuer på sjukhuset. Dessa intervjuer ledde till det slutgiltiga KML-formuläret. 

Dataanalys Resultat från fas ett och tre analyserades sedan med hjälp av deskriptiv statistik enligt EORTC-
QLG riktlinjer.  Preliminär psykometrisk testning av skalorna genomfördes under fas tre. Intern 
konsistens bedömdes med användning av Cronbachs alpha. Cronbach alpha innebär att ta reda 
på hur de enskilda frågorna i en skala samvarierar (Forsberg & Wengström, 2013). 
Konstruktions validitet granskades genom korrelation av kärnformuläret med användning av 
Pearsons korrelationskoefficienter för produkt moment. Gruppskillnader bedömdes för 



                                                                                                                                                         BILAGA D 

 

 

 
 

signifikans med användning av Wilcoxon testet. Huvudanalysen i studien var de öppna 
intervjuerna på sjukhuset. Online formulären användes som stödjande analys. Alla analyser 
utfördes med SAS version 9.2 (SAS Institute inc). 

Bortfall Inget nämnt bortfall i studien.  

Slutsats Slutsatsen visar att frågeformulär har en stor betydelse för forskning och även klinisk praxis. 
Eftersom nuvarande behandlingsalternativ TKI har liknande klinisk effekt kommer 
tillgängligheten av patient relaterad HRQOL åtgärd ge ovärderlig information som kan vägleda 
kliniskt beslutsfattande. Det kan potentiellt hjälpa patienter att få mer individuella behandlingar 
utifrån patients enskilda behov. Eftersom att frågeformuläret identifierar olika områden som 
berör symtom i mer allmänna aspekter, som tillfredställelse med det sociala livet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

81% och grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.  
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Artikel 3 

 
 

Referens Efficace, F., Breccia, M., Cottone, F., Okumura, I., Doro, M., Riccardi, F., … Baccarani, M. 
(2016). Psychological well-being and social support in chronic myeloid leukemia patients 
receiving lifelong targeted therapies. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 24(12), 4887-4894. 
doi:10.1007/s00520-016-3344-6 

Land  
Databas 

Italien. 
CINAHL.  

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka socialt stöd associerat med psykologiskt 
välbefinnande hos patienter med KML. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsdesign.  

Urval Det genomfördes en sekundär dataanalys på tidigare observerad tvärsnittsstudie. I studien är 
patienterna vuxna och har diagnosen KML. Patienterna skall även genomgått behandling med 
imatinib i minst tre år. Patienterna var från Italien i åldrarna 19-87 gamla. Det var 247 män som 
deltog och 170 kvinnor. Det var 26 stycken samhälls- och universitetsbaserade sjukhus i Italien 
som involverades i rekryteringen av patienter. Läkaren på sjukhuset bjöd in behöriga patienter 
till studien. Patienter som gav skriftligt samtyckte för deltagande fick sedan frågeformulär som 
skulle fyllas i hemma och skickas sedan in på mail. Studien godkändes av alla etiska utskott. 

Datainsamling Psykologiskt välbefinnande bedömdes med den korta versionen av det psykologiska generella 
välbefinnande index.  Efter rankning av indexet framkom följande dimensioner, ångest, 
depression, positivt välbefinnande, självkontroll och vitalitet.  Maxpoäng var 110 som indikerar 
den högsta nivån på välmående. Socialt stöd bedömdes med den validerade multidimensional 
scale of perceirved social support. Den består av 12 nivåer som sträcker sig från ett (mycket 
starkt oense) till sju (mycket starkt överens). Detta resulterade i tre stödkategorier: familj, vänner 
och andra betydande personer i livet.  

Dataanalys Ett antal kliniska laboratorievariabler samlades in under tidpunkter för undersökning av 
utredarna. För denna analys analyserades viktiga potentiella confounders. Detta när de 
undersökte rollen som socialt stöd har för psykiskt välbefinnande. Statistisk analys utfördes på 
448 KML patienter, dock blev det ett bortfall på 31 patienter. Skillnaderna mellan grupperna 
bedömdes med Chi- 2 test, Wilcoxon-Mann-Whitney samt Kruskal- Wallis tester. De viktigaste 
socio-demografiska egenskaperna beskrivs med frekvenser och proportioner, medelvärde, 
standardavvikelse och intervall enligt variabel. För beskrivande ändamål undersöktes 
fördelningen av grupperna efter kön och ålder. Multivariat analys användes för att bedöma 
effekterna av globalt stöd och det övergripande psykologiska välbefinnande index samt 
dimensionerna. Alla analyser utfördes av SAS statistik programvara, version 9.4. 

Bortfall Internt bortfall var 31 patienter.  

Slutsats Det visade sig i studien att bra socialt stöd var associerat med bättre psykologiska dimensioner 
som ångest, depression, välbefinnande, självkontroll och vitalitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

81% grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 4 

Referens Graffigna, G., Cecchini, I., Breccia, M., Capochiani, E., Seta Della, R., Galimberti, S., 
… Pacilli, M. (2017). Recovering from chronic myeloid leukemia: the patients' perspective seen 
through the lens of narrative medicine. Springer International Publishing Switzerland, 2739-
2754. doi:10.1007/s11136-017-1611-8 

Land  
Databas 

Schweiz 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att få en djupare förståelse hur patienter med diagnosen KML hanterar sjukdomen. 
Studien rekonstruerar de subjektiva erfarenheterna för att få en inblick vilken påverkan 
sjukdomen har på patienternas känslor och dagliga liv, studien undersöker även om 
behandlingen påverkade patienterna psykiskt. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Designad utifrån ett narrativt tillvägagångsätt. Det narrativa tillvägagångsättet innebär att 
upptäcka hur personer kommer ihåg och beskriver sina erfarenheter.    

Urval Det var 22 hematologi centrum i Italien som deltog. De 158 patienter som deltog var italienska 
medborgare och enligt inklusionskriterier diagnostiserade med KML samt hade TKI som 
behandlingsmetod.  

Datainsamling Patienterna fick beskriva i en dagbok om erfarenheter av att leva med KML. Dagboken 
utformades så att patienterna fick beskriva fritt med egna erfarenheter. Dagböckerna lät även 
patienterna reflektera över några av de mer positiva aspekterna att leva med KML. Ingen 
tidsbegränsning fanns för när dagboken skulle vara klar. Dagböckerna gavs till patienterna av 
deras hematolog och lämnades anonymt tillbaka. All personlig information om patienterna togs 
bort när dagböckerna lämnades in till forskargruppen. Patienternas anonymitet var viktigt och att 
inga dagböcker kunde hänvisas till någon specifik patient. 

Dataanalys Analysen genomfördes utifrån den hermeneutiska traditionen där delarna jämfördes till en helhet 
i hermeneutistisk cirkel. Denna tradition utgår ifrån att varje perspektiv ses i varje berättelse som 
en helhet som i sin tur är en del av ett större sammanhang (Skott, 2012). För att kunna göra detta 
så utfördes en lexikografisk analys med programvaran T-LAB. Det är en textdriven automatisk 
analysmetod som är baserad på statiska algoritmer vilket ger meningsfulla mönster av ord och 
teman.  T-LAB gör det möjligt att utföra språkliga och statistiska analyser på en samling texter. 
T-LAB delar upp detta i elementära kontextenheter (ECU) som delar upp texten, som används 
för efterföljande analys. Sedan används en tematisk analys (TAEC) för att hitta tematiska 
kluster.  Två medlemmar av forskargruppen (GG och CI) analyserade dubbelt, de preliminära 
resultaten samt de resultaten T-LAB utfört. Analysteamet använde en iterativ process för att 
diskutera teman som sedan ledde till huvudteman. 

Bortfall Externt bortfall var 109 personer.  

Slutsats Denna studie använder sig av ett narrativt tillvägagångssätt för att få reda på patienternas 
erfarenheter av att leva med KML. Studien betonar betydelsen av att patienterna fritt får uttrycka 
sig och prata angående svårigheter att leva med sjukdomen. Detta ledde i sin tur att patienterna 
lättare accepterade sin sjukdom, samt kan kontrollera sina känslor. Patienternas berättelser ger 
viktiga insikter i deras behov och deras förväntningar gentemot hälso-och sjukvården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

89% och grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 5 

Referens Guilhot, F., Coombs, J., Szczudlo, T., Zernovak, O., Paolantonio, M., Bender, C., … 
Macdonald, N. (2013). The Patient Journey in Chronic Myeloid Leukemia Patients on Tyrosine 
Kinase Inhibitor Therapies: Qualitative Insights Using a Global Ethnographic Approach. 
Springer International Publishing Switzerland, 6(2), 81-92. doi:1007/s40271-013-0006-3 -2754 

Land  
Databas 

Schweiz 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att kvalitativt bedöma effekterna av diagnos och behandling på patienter med KML 
för att ge rekommendation till vårdgivare för bättre stöd till patient. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Etnografiskt tillvägagångssätt med intervjuer i hemmet, valfri debriefing telefonintervjuer samt 
journaler. Etnografisk metod är en observation av händelser och handlingar inom en specifik 
grupp (Henricsson & Carlsson, 2012). Författarna går på djupet in i det ämne som skall studeras 
(Forsberg & Wengström, 2013). 

Urval De 50 personer som deltog i studien var ifrån Brasilien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och 
Spanien. Det var 20 patienter som hade haft diagnosen KML under 18 månader och hade 
behandling med första linjens TKI, Det var 20 patienter som hade haft diagnosen mellan 18 
månader och sju år, med första linjens behandling. Det var tio patienter som hade bytt från andra 
till tredje linjens TKI. Patienterna var mellan 21-80 år och rekryterades från enskilda kliniska 
centrum eller från KML grupper online. Patienter som jobbade inom marknadsföring, reklam, 
television, radio samt patienter inom hälso- och sjukvård var exkluderade från studien. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer i hemmet med en undersökare 
mellan januari 2009 och mars 2010. Intervjuerna var designade för att engagera patient i miljön 
hemma för att få perspektiv om diagnos, kunskap om sjukdomen, sjukdomshantering, 
läkemedlets relaterade faktorer samt relationen till patients vårdpersonal. De ledande författarna 
utformade ett protokoll som undersökarna utförde i varje patients modersmål. Patienter från 
Brasilien och Frankrike fick alternativet att delta i ytterligare två faser av studien. Att skriva 
dagbok sju dagar i veckan och bidra med sin journal för att dokumentera dagliga erfarenheter 
relaterat till KML samt valfritt deltagande i telefonsamtal debriefing intervju. Patienterna fick 
US $100–200 för varje intervju. Alla patienter gav skriftligt samtycke att delta i studien, de gav 
även samtycke att citat användes om identifierade information togs bort. Patienternas integritet 
upprätthölls efter det att studien slutfördes i skriftligt samförstånd. 

Dataanalys Intervjuerna som genomfördes i hemmet dokumenterades av undersökarna genom 
ljudinspelning, anteckningar, fotografier samt videoinspelning (videoinspelning endast i 
Brasilien och Frankrike). Varje intervju transkriberades och översattes till engelska. Data från 
varje land sammanställdes och analyserades för att få insikt i specifika lands aspekter, såsom 
landets hälso- och sjukvård. Data från alla fem länder analyserades av ledande författare. 
Författarna granskade de transkriberade anteckningar, ljudinspelningar samt patients dagböcker 
för att identifiera olika teman. Induktiv analys utfördes genom att utgå från innehållet i texten 
(Billhult & Gunnarsson, 2012). Rigor försäkrade att allt material transkriberades och översattes 
noggrant, analyserade samtidigt ständigt data för att verifiera undersökningsresultat. 

Bortfall Inget nämnt bortfall i studien.  

Slutsats Studien betecknande en fem stegs patientcentrerad modell av känslor och erfarenheter som var 
vanliga bland patienter med KML genom behandling, diagnos och hantering av deras sjukdom. 
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Data från denna analys tyder på att stegen är gemensamma för varje patient med KML över 
länder och kulturer. Även att patienter kommer uppleva dessa steg unikt. Ett viktigt resultat är 
betydelsen av att hälso- och sjukvårdpersonal hjälper patienter genom att ge information om 
KML. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

73% och grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 6 

 

 

Referens Hefner, J., Csef, E., & Kunzmann, V. (2017). Adherence and Coping Strategies in Outpatients 
with Chronic Myeloid Leukemia Receiving Oral Tyrosine Kinase 
Inhibitors. Oncology nursing forum, 44(6), 232-240. doi:10.1188/17.ONF.E232-E240 

Land  
Databas 

Tyskland.  
PsycINFO 

Syfte Syftet var att bedöma läkemedelshantering och coping strategier för patienter med KML som 
behandlas med TKI. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
En tvärsnittsdesign gjordes med prospektiv och deskriptivt tillvägagångssätt. 

Urval I studien deltog 35 patienter, 21 kvinnor och 12 män. Inklusionskriterierna var att patient hade 
diagnosen KML samt behandlade med TKI. Exklusionskritier var patienter under 18, omfattande 
kognitiv nedsättning samt de som inte spårket tyska. Alla patienter var informerade om studien. 
Sociodemografiskdata samlades in med ålder, kön, civilstånd för att skapa frågeformuläret. 

Datainsamling Alla patienter blev informerade om studien och gav skriftligt samtycke för deltagande. 
Patienterna fick fylla i frågeformulär under 15 minuter i enskilda rum på deras klinik. Studien är 
godkänd av den etiska kommittén. För att mäta hantering av läkemedel användes Basel 
Assessment of Adherence to Immunosuppressive Medication Scale. Denna skala fokuserar sig 
på medicinska dynamiken. För att mäta coping strategier använde sig studien av Freiburg 
Questionnare of Coping With Illnes. Detta formulär fokuserar sig på ett frågeformulär med fem 
dimensioner, depressiv coping, problemlösande beteende, distraktion självvalidering samt 
religion och sökande efter mening. 

Dataanalys Data registrerades och analyserades genom SPPS version 22.0. För att testa signifikansen 
analyserades skillnader i kontinuerliga variabler bland två grupper med t-tester och för att 
undersöka förhållandet mellan de oberoende kategoriska variablerna, utfördes Fishers test. 

Bortfall Externt bortfall var sju patienter som valde att inte delta vid förfrågan. 

Slutsats I studien kom det fram att de copingstrategier som användes var distraktion och självvalidering, 
problemlösande beteende, önsketänkande, depressiv coping, samt religiositet och sökande efter 
mening. Religiositet och sökande efter mening visade sig vara den mest framträdande 
copingstrategier hos patienter med KML. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

77% grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 7 

Referens Hirji, I., Guptaz, S., Goren, A., Chirovsky, D., Moadel, A., Olavarria, E., … Davis, C. 
(2013). Chronic myeloid leukemia (CML): association of treatment satisfaction, negative 
medication experience and treatment restrictions with health outcomes, from 
the patient's perspective. Health and Quality of Life Outcomes, 1-11.doi:10.1186/1477-7525-11-
167  

Land  
Databas 

USA. 
PubMed.  

Syfte Syftet med denna studie var att bedöma effekten av patient rapporterade behandlingsrestriktioner 
och negativa medicin erfarenheter (NME) bland patienter med KML med behandling TKI. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
En tvärsnittsdesign då online frågeformulär och djupgående intervjuer genomfördes. 

Urval Det var 303 patienter som deltog i studien och de var från USA, Spanien, Frankrike, Tyskland 
och England. Det var 152 deltagare från USA och 151 deltagare från Europa. Patienterna som 
deltog i studien var över 18 år, hade diagnosen KML samt behandlades med TKI. Exkluderade 
patienter var de som befann sig i den accelererade fas eller blast fas.  

Datainsamling Data samlades mellan november 2010 till maj 2011 via ett online frågeformulär. Det var 97 
deltagare från USA (32%) som rekryterades via NexCura. Ytterligare 55 patienter från USA 
(18,2%) och 151 (49,8%) europeiska patienter rekryterades via telefon genom intervjuer, 
panelrekrytering, gräsrotskampanjer och reklamblad. Frågeformuläret utvecklades med hjälp av 
rådgivande nämnd bestående av opinionsledare, hälso- och sjukvårdpersonal, tre personer från 
USA och två personer från Europa. Denna nämnd granskade självständigt objekten och hjälpte 
till att upprätta validitet och innehållsvaliditet för frågeformulären. Formulären testades av 20 
patienter med KML genom en djupgående telefonintervju under 45 minuter. Detta utfördes av 
en moderator. Intervjuerna används för att konstruera det slutgiltiga materialet. Studien är 
godkänd av Essex IRB och alla patienter lämnade samtycke inför deltagandet (University of 
Essex, 2018). I frågeformuläret var det 52 frågor inriktande för att fastställa övergripande KML 
sjukdomsstatus.  

Dataanalys Deskriptiva analyser av patient demografi och hälsostatus genomfördes på hela studiens 
material. Bivariatanalys för skillnader mellan patienternas KML behandling utvärderades med 
användningen av CHI- 2 test för kategoriska variabler. Oberoende test användes för 
kontinuerliga variabler. En multivariat modell utvecklades med hjälp av strukturell 
ekvationsmodellering (SEM) för att bedöma samband mellan de behandlingsrelaterade 
variablerna för KML. Modellreaktionsteori IRT användes för att skapa en sammanfattande 
poäng. Strukturekvationsmodellerna utvecklades och testades med Mplus- version 6.1 och IRT 
modeller skapades med R-programvara. Strukturell ekvationsmodellering utvärderades med 
användning av CHI-2 test och värdena av Comparative Fit Index och Tucker-Lewis index och 
Roten-Mean Square Error Of Approximation. 

Bortfall Inget nämnt bortfall i studien.  

Slutsats Studien tillhandahåller information om komplexa relationer mellan patientbehandling 
tillfredställelse, samt sjukdomsrelaterade symtom och livskvalité bland patienter i kronisk fas av 
KML. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

80% grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall.  
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Referens Normen, M., Veeraiah, S., & Ganesan, P. (2016). Living with chronic myeloid leukemia in India 
– an exploratory study. Psycho-Oncology, 26(5), 711-714. doi:10.1002/pon.4202 

Land  
Databas 

Indien.  
PsycINFO. 

Syfte Studien genomfördes genom att kvalitativt undersöka sjukdomsperspektiv hos patienter med 
KML som tar läkemedlet Imatinib. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Studien var en förberedande kvalitativ studie med subjektiv samlingsmetod. 

Urval Deltagande i studien var patienter från Indien med KML i kronisk fas med minst sex månaders 
behandling med imatinib, samt hade uppföljning varje vecka på KML klinik. Det var 16 manliga 
patienter och tio kvinnliga som var mellan 20-59 år. Deltagare som gav samtycke inkluderades. 
Det var ett antal deltagare som avböjde på grund av tidsbrist. Patienter som var i accelererande 
fas eller blast fas av KML eller andra läkemedel exkluderades. 

Datainsamling Data samlades in genom djupgående intervjuer som var baserades fem dimensioner utifrån 
världshälsoorganisationen. Diskussion med onkologer om information som samlats från 
intervjuerna skedde sedan. Det översattes av experter från språket tamil till engelska. Sedan 
översattes det tillbaka till tamil för innehållsvaliditet. Alla intervjuer genomfördes mellan mars 
och augusti 2012. De spelades in och var mellan 45-60 minuter långa. 

Dataanalys De ljudinspelade intervjuerna transkriberades på tamil och översattes sedan till engelska. 
Ramanalys med manuell kodning utfördes för att koda svar. De olika stegen innebar 
transkription, förtrogenhet med intervjun, kodning, samt utvecklingen av den analytisk ram samt 
tillämpning av denna. De 26 transkripten kodades sedan separat av författaren (MN) och en 
annan expert. Sedan identifierades olika koder för varje person för att få en uppfattning och för 
att notera skillnader i koderna.  När koderna var färdiga lades de in i Excel där identifiering av 
teman tog form. 

Bortfall Inget nämnt bortfall i studien.  

Slutsats Studien fann att enskilda perceptioner var en viktig aspekt i att förstå patienter som lever med 
KML. God kommunikationen mellan vårdgivare och patient var viktigt för en god förståelse om 
diagnos och behandling. Majoriteten av patienterna informerades om sin sjukdom av sin läkare, 
men det var få som rapporterade full förståelse om sin diagnos och behandling. Psykologiska 
förhållanden som oro över familjen var främsta anledningen till bristhantering av läkemedel och 
förståelse för sin behandling. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

79% och grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 9 

Referens Poort, H., Meade, C., Knoop, H., Gielssen, M., Pinilla-Ibarz, J., & Jacobsen, P. (2016). Adapting 
an Evidence-Based Intervention to Address Targeted Therapy Related Fatigue in Chronic 
Myeloid Leukemia Patients. Cancer Nursing, 41(1), 28-37. 
doi:10.1097/NCC.0000000000000446 

Land  
Databas 

Nederländerna. 
CINAHL. 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera trötthet med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) hos 
patienter med KML.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
En innehållsanalys gjordes i studien. Innehållsanalys innebär att forskaren arbeta systematiskt 
för att slutligen identifiera olika och liknande mönster (Wengström & Forsberg, 2013). 

Urval Berättigade patienter var de som diagnostiserades med KML i kronisk fas och som inte 
behandlats för någon annan cancer under de senaste två åren. Patienter som vårdats på Moffitt 
Cancer Center, behandlats med TKI i tre månader eller mer, 18 år eller äldre samt kunna läsa 
och tala det engelska språket var också berättigande patienter. Under den senaste veckan hade 
patienterna dessutom rapporterat måttlig till svår trötthet. De 27 patienter som hade ett annat 
kroniskt tillstånd eller sjukdom uteslöts ur studien eftersom det då kunde vara en annan orsak än 
KML som var orsaken till fatigue. Tänkbara deltagares journaler granskades. Deltagarna som 
sedan valdes för studien kontaktades av undersökar för att utvärdera fatigue. De patienter som 
gav skriftligt informerat samtycke att delta i studien intervjuades. Slutligen deltog tio patienter i 
studien och medelåldern var 53 år. Vårdpersonalen som vårdade KML patienterna var anställda 
på Malign Hematologi hos Moffitt Cancer Center. De fick förfrågan via e-post och gav skriftligt 
informerat samtycke om att intervjuas. Totalt deltog fyra från hälso- och sjukvården i studien.    

Datainsamling Tillvägagångssättet i datainsamlingen bygger på en tidigare effektiv bevisbaserad intervention 
KBT för patienter med fatigue efter cancer. I datainsamlingen intervjuades KML patienter och 
vårdpersonal. Patienter intervjuades med semi strukturerat av vårdpersonal och två 
beteendeforskare. Intervjuerna utgick från de sex modulerna som var: allmänna tankar om 
trötthet förhållande till TKI och KML, allmänna tankar kring TKI och KML, effekten av KBT 
hos patienter med fatigue, användbarhet och rangordning av redan existerande moduler, andra 
ämnen och slutligen patienternas tankar om att få behandling med KBT via internet. Detta 
sammanfattades tillsammans med experter. Sedan reviderades materialet genom iterativ 
feedback mellan forskarna. Intervjuerna gav även demografisk och klinisk information. KML 
patienterna intervjuades upp till 60 minuter tills datamättnad uppstod. Vårdpersonalen 
intervjuades i ungefär 40 minuter och alla intervjuer spelades in. Patienterna fick $50 var och 
varje vårdpersonal fick $35 för att delta. Liberty Institutional Review Board godkände studien.   

Dataanalys En professionell transkripist med erfarenhet av kvalitativ forskning transkriberade samtliga 
intervjuer. Data kodades manuellt med hjälp av innehållsanalys. Koder skapades med en iterativ 
process av två forskare. Först skapades en kodbok med deduktiva koder som var följande: 
befintlig teori, moduler och forskningsfrågor. Detta granskades sedan noggrant och relevant data 
framhävdes. All relevant data kodades utifrån de förutbestämda koderna, de som inte kunde 
kodas utifrån deduktiv kod gav istället en ny induktiv kod. Koderna jämfördes och 
sammanfattades slutligen av samma transkripist. Författarna granskade, validerade och intygade 
koderna. Veckovis studeras sedan författarna slutsatsen tillsammans med experter. 

Bortfall Externt bortfall var två patienter.  
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Slutsats Studiens resultat är en början till en randomiserad kontrollerad studie (RCT) där effekten av 
KBT som behandling relaterad till fatigue hos patienter med KML mäts. I en RCT-studie avgör 
slumpen om de som deltar hamnar i en behandlingsgrupp eller en kontrollgrupp (Billhult & 
Gunnarsson, 2012).  

Vetenskaplig  
kvalitet 

81% och grad I enligt Carlsson och Eimans (2013) granskningsmall. 
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Artikel 10 

Referens Wu, S., Chee, D., Ugalde, A., Butow, P., Seymur J., & Schofield, P. (2013). Lack of 
Congruence between patients’ and health professionals’ perspectives of adherence to Imatinib 
therapy in treatment of chronic myeloid leukemia: A qualitative study. Palliative and Supportive 
Care, 13(2), 255-263. doi:10.1017/S1478951513001260. 

Land  
Databas 

Australien. 
CINAHL. 

Syfte Syftet med studien var att få förståelse för patienters erfarenheter av kronisk myeloisk leukemi. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design. 

Urval Studiens inklusionskriterier var följande patienter över 18 år, engelsk talande, diagnostiserad 
KML i kronisk fas, minst tre månader av behandling, samt ingen resistens mot läkemedel. 
Patienterna var i åldrarna 26-71. Exkluderade patienter var patienter som hade kognitiva eller 
psykiska svårigheter eller patienter som mådde för dåligt.  Det var 16 patienter som deltog i 
studien, tio hälso- och sjukvårds personal, fyra hematologer, tre sjuksköterskor och tre 
farmakologer. 

Datainsamling Studien genomfördes på ett specialiserat cancercentrum i Australien. Patienterna intervjuades 
med semistrukturerade intervjuer av författare Simon Wu.  Patienterna rekryterades utifrån 
patientlistor filtrerat med inklusionskriterierna. Denna rekrytering pågick till en mättnad 
uppnåddes av teman, vilket skedde efter 16 patienter av 23 berättigade patienter intervjuades. 
Även tio personer med profession inom hälso- och sjukvård blev intervjuerna. Patienternas 
intervjuer fokuserade på att undersöka deras erfarenhet av att behandling med Imatinib. Hälso-
och sjukvårds intervjuer inriktade sig på att samla in deras perspektiv av Imatinib hantering samt 
nuvarande KML behandlingsmetoder. 

Dataanalys Intervjuerna ljud inspelades och transkriberades sedan. Analysen genomfördes med en 
användning av tolkade fenomenologisk analys. Analysen innebär att samla in erfarenheter från 
patienternas tolkningar från viktiga händelser eller fenomen. Undersökarna var tvungna att 
använda egna uppfattningar för att utforska patienternas värld och försöka förstå patients 
perspektiv. Den tolkande fenomenologiska analysmetoden valdes för dess förmåga att bilda 
teman med starkt stöd av data med fokus på att utforska motiveringen bakom patienternas 
handling. Analyseringen färdigställdes manuellt av intervjuaren (SW) för att säkerställa 
kontexten av tolkningen samt kodningen av data. Genom användandet av ett jämförande 
tillvägagångsätt bildades segment av varje transskript som grupperades till koder. En 
kodningsguide utvecklades som kategoriserade data till diskreta teman. För att minska liknelsen 
mellan subjektiva tolkningar kontrollerades två transskript även av (DS och PS). En undersökare 
(DC) kodade sedan fem transskript för at bekräfta den fullständig diskretes. Slutligen användes 
axiell kodning för att utveckla kategorier. 

Bortfall Externt bortfall var sju patienter.  

Slutsats Denna studie fokuserade på att subjektivt identifiera hur hantering av läkemedel fungerar. 
Intervjuerna avslöjande att endast 31% av patienterna ansåg att deras hantering av läkemedel 
fungerade utmärkt. Risken till sämre hantering av läkemedel ökar när patients motivation 
försämras. Det kan förändras genom att ge mer utbildning till patient samt motivation att 
förändra beteendet. Att mäta patienters hantering av läkemedel kan skapa möjliga mål för 
intervention. 
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Vetenskaplig  
kvalitet 

76% procent grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.  
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