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Sammanfattning:  Myelom är en vanlig hematologisk tumörsjukdom med över 

500 nya fall varje år i Sverige. Att leva med myelom 
förändrar de drabbades hela livssituation. Syftet med denna 
litteraturstudie var att belysa patienters 
upplevelser av att leva med myelom samt påverkande 
faktorer. Elva vetenskapliga studier med både kvantitativ och 
kvalitativ ansats analyserades.  
Analysen resulterade i tre teman: symtom, symtomkontroll 
och coping och livskvalitet. Det framkom tydligt i resultatet 
att det var betydelsefullt att se till patientens hela 
sammanhang. Många samverkande faktorer påverkar deras 
upplevelse. Alla delar hör ihop och bildar tillsammans den 
totala upplevelsen för patienterna med myelom. De levde 
med en stor osäkerhet och oro kring sin sjukdom. Patienterna 
upplevde att de oftast var nöjda med informationen de fått, 
den medicinska vården och vårdpersonalen. Faktorer som 
trygghet, hopp och vilja att kämpa hade stor betydelse.  
Resultatet visade också att patienterna med myelom upplevde 
många skiftande symtom som de försökte hantera på bästa 
sätt. Symtom som smärta, trötthet och humörsvängningar var 
det som var vanligast. Det sociala stödet och relationer till 
närstående var det som var mest betydelsefullt för en god 
coping och anpassning till livet med myelom. Deras största 
behov var emotionella och psykosociala. Det skulle vara 
intressant med fortsatt forskning vad det gäller anhörigas 
erfarenheter för att därigenom kunna förbättra vardagen för 
patienterna med myelom. 
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Abstract:  Myeloma is a common hematologic tumor disease with more than 500 

new cases each year in Sweden. Living with myeloma changes the 
patients’ entire life situation. The purpose of this literature study was 
to describe patients’ experiences of living with myeloma and affecting 
factors. Eleven scientific studies with both quantitative as well as 
qualitative approach were analyzed. The analysis resulted in three 
themes: symptoms, symptom control and coping, and life quality. The 
result showed that it is important to consider the patients’ total 
situation. Many interacting factors affected their experience. All parts 
are interconnected and form the overall experience for patients with 
myeloma. They lived with great uncertainty and anxiety about their 
illness. The result described that patients were in general satisfied with 
the information they received, the medical care and nursing staff. 
Factors such as security, hope and fighting spirit were of great 
importance. The result also showed that the patients with myeloma 
experienced several different symptoms that they tried to handle in the 
best way. Pain, fatigue and mood disturbances were the most 
common. Social support and relationships with relatives were the most 
important factors for a good coping and adapting to the life with 
myeloma. Their main needs were emotional and psychosocial. It 
would be interesting to conduct further research concerning relatives’ 
experiences in order to improve the everyday life for patients with 
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Inledning 

Myelom är en vanlig hematologisk tumörsjukdom med en incidens i Sverige på cirka 
6/100000 invånare och år. Över 500 nya fall av myelom diagnostiseras i Sverige varje år. 
Myelom är ovanligt före 40 års ålder, men med stigande ålder ökar incidensen snabbt och 
medianålder är runt 72 år när de får sin diagnos (Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar, 
2010). I västvärlden kommer troligen frekvensen av myelom att öka inom de närmaste åren 
eftersom befolkningen blir äldre (Palumbo & Anderson, 2011). Orsakerna till myelom är till 
största delen okända. Kronisk immunstimulering och tidigare autoimmun sjukdom har 
förknippats med utveckling av myelom men associationerna är svaga (Diagnosgruppen för 
plasmacellssjukdomar, 2010). Samma gäller epidemiologiska undersökningar där samband 
mellan yrke och andra miljöfaktorer givit varierande och ej reproducerbara resultat. Myelom 
måste i nuläget betraktas som en icke botbar sjukdom. Nya behandlingsregimer har givit 
avsevärt förbättrad prognos under den senaste 10-årsperioden och med den moderna 
myelombehandlingen kan patienterna få en förlängd överlevnad och en förbättrad livskvalitet.  

Sjukdomen myelom är komplex med många olika symtom. För att kunna ge dessa patienter 
en bra vård behövs förståelse för varje patients sjukdomsförlopp och sjuksköterskor har en 
viktig roll i vården av dessa patienter (Devenney & Erickson, 2004). Varje patient med 
myelom är unik och onkologisjuksköterskorna kan hjälpa till att förbättra deras situation 
genom att upprätta en behandlingsplan för vården, sätta upp mål för behandlingen och genom 
sina insatser hjälpa dem uppnå en ökad följsamhet till föreskriven behandling (Faiman, 2007). 
Nya behandlingsalternativ innebär att patienterna med myelom lever längre och därför måste 
sjuksköterskor som vårdar dessa patienter bli mer medvetna om möjliga biverkningar, nya 
mediciner och hur omvårdnaden för denna patientgrupp kan utvecklas (Samson, 2010). 

Genom en ökad kunskap om sjukdomen och patienternas upplevelser kan omvårdnaden 
förbättras. Omvårdnaden för patienter med myelom är en utmaning för alla sjuksköterskor 
(Faiman, 2007). 
 

Bakgrund 

Myelom 

Myelom, kallas även myelomatos eller multipelt myelom, är en kronisk blodsjukdom där det 
sker en patologisk tillväxt av B-lymfocyter som ska bli immunglobulinproducerande 
plasmaceller (Ericson & Ericson, 2008). De sjuka plasmacellerna tränger in i benmärgen och 
tillverkar defekta antikroppar som inte ger samma infektionsskydd som friska antikroppar. I 
serum och ibland även i urinen kan dessa mätas som specifika immunglobuliner, M-
komponenter. I benvävnaden uppträder myelomhärdar, det vill säga avgränsade 
skelettförändringar som är specifika för just denna sjukdom (Ericson & Ericson, 2008). 

Symtomen kan under lång tid vara diffusa som trötthet, aptitlöshet och viktnedgång (Ericson 
& Ericson, 2008). Tröttheten orsakas oftast av anemi och är oftast relaterad till 
benmärgsinfiltration eller nedsatt njurfunktion (Palumbo & Anderson, 2011). Skelettsmärtor 
är ett vanligt symtom vid myelom beroende på en pågående bendestruktion i de avgränsade 



2 
 

skelettförändringarna (Ericson & Ericson, 2008). Skelettförändringar finns hos 80%  av 
patienterna med ett nyligen diagnostiserat myelom (Palumbo & Anderson, 2011). 
Bendestruktionen kan även orsaka kotkompressioner som i sin tur ibland ger svår neurologisk 
smärta. Patologiska spontanfrakturer är inte heller ovanliga vid myelom. 
Blödningsbenägenhet, petekier och hematom är också vanliga symtom och orsakas av den 
trombocytopeni som är en följd av att inte benmärgen fungerar normalt. Försämrad 
njurfunktion kan bero på utfällning av defekta immunglobuliner i njurtubuli (Diagnosgruppen 
för plasmacellssjukdomar, 2010). Eftersom antikroppsproduktionen är bristfällig och 
leukocyterna minskar i antal så är även en ökad infektionskänslighet vanlig hos patienter med 
myelom (Ericson & Ericson, 2008).  

Diagnos ställs genom flera olika undersökningar och prover. Bence Jones proteinuri är när 
vissa immunglobulinkedjor förekommer i urinen. De visar på den pågående tillväxten av 
maligna plasmaceller i benmärgen och är specifika för just myelom. Genom Bence Jones 
analys kan både sjukdomsförloppet och behandlingsresultatet följas. Elektrofores 
(elektroforetisk plasmaproteinanalys) kan påvisa M-komponenter i plasma och/eller urin 
(Ericson & Ericson, 2008). Skelettröntgen kan påvisa de typiska osteolytiska förändringarna. 
Datortomografi och MRT (magnetisk resonanstomografi) bör göras omgående för att bedöma 
misstänkt kotkompression (Palumbo & Anderson, 2011). För att kunna diagnostisera myelom 
förutsätts att en benmärgsundersökning görs. Det typiska är att en ökad mängd plasmaceller 
syns (Cancerfonden, 2011). Kreatinin i plasma kontrolleras också på dessa patienter för att 
kunna se om njurarnas funktion påverkats. Dessutom kontrolleras kalciumvärdet eftersom det 
är stor risk för hypercalcemi genom att kalcium frisätts i stora mängder från myelomhärdarna 
i skelettet. Uratvärdet kan också påverkas eftersom det finns en ökad risk för hyperuricemi 
orsakad av den snabba cellomsättningen i tumörvävnaden (Ericson & Ericson, 2008). 

De senaste åren har nya läkemedel och införandet av autolog stamcellstransplantation förlängt 
överlevnaden av multipelt myelom. Behandlingen varierar beroende på patientens ålder. Den 
biologiska åldern och förekomst av andra sjukdomar bör bestämma läkemedelsdoseringar och 
val av behandling (Palumbo & Anderson, 2011). Till patienter äldre än 70 år ges cytostatika 
och kortison i intermittenta perorala kurer. Det är endast symtomatisk behandling, men den 
brukar minska patientens smärtor, trötthet och viktnedgång samtidigt som den dämpar 
tumöraktiviteten i benmärgen (Ericson & Ericson, 2008). Melfalan var det första effektiva 
cytostatikum som användes och har gjorts så sedan slutet av 1950-talet, men även 
cyklofosfamid används. Kombinationen av melfalan och prednisolon som kallas för MP-
behandling, lanserades av läkaren Raymond Alexanian, USA 1969 och blev snabbt en 
etablerad standardbehandling. Behandlingen brukar inte orsaka varken illamående eller 
håravfall, men däremot måste blodprover som hemoglobin, leukocyter och trombocyter 
regelbundet kontrolleras (Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar, 2010). 

 Om patienten är yngre än 65 år kan en autolog stamcellstransplantation bli aktuell. Först ges 
högdos cytostatika intravenöst för att försöka få bort de patologiska plasmacellerna. Sedan 
skördas stamceller från patienten när sjukdomen är i ett lugnt skede och de förs sedan tillbaka 
till patienten efter ytterligare cytostatikabehandling (Ericson & Ericson, 2008). 
Stamcellstransplantation medför risker eftersom det egna immunförsvaret försvagas kraftigt 
under den tid benmärgen är utslagen. Det är sällan en botande behandling men kan förlänga 
patientens livstid betydligt. Ibland görs så kallade mini-stamcellstransplantationer på patienter 
yngre än 65 år, vilka då får lägre doser cytostatika än vid en vanlig stamcellstransplantation. 
Interferon alfa har immunstimulerande effekt och ges oftast som underhållsbehandling efter 
uppnådd remission, det vill säga när patientens tillstånd förbättrats (Ericson & Ericson, 2008).  
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Behandling med Interferon alfa kan förlänga patientens överlevnadstid, men kan även ge 
besvärande biverkningar som huvudvärk, feber, illamående och trötthet. Behandling med 
Taliomid hämmar kärlnybildningen i växande tumörer och har givit goda resultat där 
tumörväxten avtagit eller ibland helt avstannat (Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar, 
2010). Bortezomib ges för att hämma variationen av proteiner som är nödvändiga för cellernas 
överlevnad (Palumbo & Anderson, 2011).  Bisfosfonatbehandling hämmar nedbrytningen av 
benvävnaden och kan till viss del även minska uppkomsten av nya myelomhärdar. 
Bisfosfonaterna har också ett annat syfte, att motverka svår hyperkalcemi (Diagnosgruppen 
för plasmacellssjukdomar, 2010). För yngre patienter kan ibland allogen stamcells-
transplantation bli aktuell. Den metoden ger längre överlevnad, men kräver att det finns ett 
kompatibelt syskon, det vill säga ett syskon med rätt vävnadstyp som kan vara donator. För att 
dämpa skelettsmärtorna behövs smärtstillande (Ericson & Ericson, 2008). Lokal strålterapi 
som ges över skelettdestruktioner kan ge en bra smärtlindring hos ca 90-97% av patienterna 
med myelom. Patologiska frakturer kan ibland kräva operation där frakturen stabiliseras 
(Palumbo & Anderson, 2011).  
Erytropoetin (EPO) kan ges för att stimulera erytrocytproduktionen i benmärgen. Det ger en 
förbättrad livskvalitet för dessa patienter. Patienterna med myelom bör vara vaccinerade både 
mot vanligt förekommande influensavirus samt även mot pneumokocker (Diagnosgruppen för 
plasmacellssjukdomar, 2010). Ibland ges även gammaglobulininjektioner för att öka 
patienternas infektionsskydd (Ericson & Ericson, 2008). Det viktigaste är att patienten 
diskuterar och bestämmer tillsammans med sin läkare om vaccination ska ske eller ej 
(Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar, 2010). Vid recidiverande myelom ses progress 
under pågående behandling eller att patienten inte svarar alls på den behandling som ges 
(Palumbo & Anderson, 2011). Patienter med nydiagnostiserat myelom som får ett återfall 
eller recidiv inom ett till två år får samma behandling ytterligare en gång. Vid recidiv efter en 
kortare tid bör en annan behandling ges. Målet är att förbättra behandlingsresultaten för att 
den genomsnittliga livslängden ska kunna öka och patienter med myelom ska uppnå samma 
livslängd som befolkningen i övrigt, trots att sjukdomen ej går att bota (Diagnosgruppen för 
plasmacellssjukdomar, 2010).  
 
 

Psykosociala aspekter  

När någon drabbas av en långvarig sjukdom är det vanligt att reagera med ett krisbeteende. 
(Ericson & Ericson, 2008). Oro och ångest inför ett läkarbesök kan snabbt bytas ut mot ett 
lugn om beskedet som ges är positivt. Inför varje ny kontroll upprepas dessa perioder med 
ångest och oro, vilket försvårar krisbearbetningen och begränsar den sjukes framtidstro. 
 
Copingstrategier beskriver det vi gör och hur vi hanterar olika kriser, krav och utmaningar.  
” To cope ” översätts med att tackla, hantera, bemästra och klara av att leva med ( Ringborg, 
Dalianis & Henriksson, 2008). Grunden för coping är hur individen bedömer problemet, kan 
hantera en svår situation, söker strategier för att lösa dem och utvärderar sedan resultatet samt 
försöker hantera reaktionerna som uppstår. Beteendet styrs också av omedvetna strategier, 
som är en del av vår personlighet, påverkad av uppfostran och livserfarenhet. Patienterna är 
ofta flexibla och varierar sitt copingsätt efter situationen. Olika copingstrategier kan vara 
accepterande, förnekande, informationssökande, praktiskt handlande och problemlösning 
(Ringborg, et al., 2008). 
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Hopp när det gäller cancervård förknippas ofta med hopp om att bli botad (Mc Clement & 
Chochinov, 2008). När en person får en avancerad cancerdiagnos är det inte längre möjligt att 
bli botad. Hoppet spelar en viktig roll i hur avancerad cancer upplevs av både patienter och 
deras anhöriga. Den psykosociala aspekten av myelom är svår eftersom inget botemedel finns 
(Devenney & Erickson, 2004). Hopp är en viktig faktor när det gäller både det psykiska och 
fysiska välbefinnandet och det hjälper även till att reducera den stress som finns under hela 
sjukdomsförloppet och ökar också känslan av meningsfullhet (Mc Clement & Chochinov, 
2008).  

 

Specifik omvårdnad vid myelom 

Sjuksköterskor behöver känna till risker och fördelar med de olika behandlingsformer som 
finns. De behöver också informera patienterna om biverkningar och komplikationer av 
behandlingen som patienterna kanske inte känner till och som kan vara livshotande (Faiman, 
2007).  Ibland kan patienter med myelom vara i behov av stödbehandlingar som till exempel 
blod- och trombocyttransfusioner. Dessa patienter har också lätt för att få blåmärken, 
näsblödning och långvariga blödningar i samband med tandvård och liknande. De har även en 
ökad risk för att få trombos framförallt i venerna i benen. Det gör att de kanske måste 
ordineras antikoagulantia (Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar, 2010). För patienter 
med myelom kan till exempel profylax av djup ventrombos vara avgörande (Faiman, 2007).  
 
Vid cytostatikabehandling är hematologisk toxicitet vanligt och dosjusteringar kan behöva 
göras. Gastrointestinala biverkningar som illamående, kräkningar, diarré och förstoppning kan 
behöva lindras. Profylaktisk antiemetika och laxantia är viktigt för att upprätthålla 
patienternas känsla av välbefinnande när de behandlas med talidomid (Faiman, 2007). 
Bortezomib och Taliomid kan orsaka perifer neuropati och patienterna som behandlas med de 
preparaten behöver lära sig att känna igen symtomen vid perifer neuropati så att en tidig 
dosreduktion kan göras (Palumbo & Anderson, 2011). Andra biverkningar som bör diskuteras 
med patienterna kan vara osteonekros i käken i samband med bisfosfonatanvändning. 
Rutinmässiga tandläkarundersökningar, bra munhygien och snabb observation och 
rapportering av symtom kan bidra till att minska problemen (Faiman, 2007; Palumbo & 
Anderson, 2011).  
 
Det som behöver tas extra hänsyn till i omvårdnaden av patienter med myelom är deras 
skelettsmärtor och att spontanfrakturer lätt kan uppkomma (Ericson & Ericson, 2008). 
Smärtlindringen är viktig och NSAID-medel kan vara lämpliga till en början. Ett stort 
omvårdnadsproblem är inaktivitet eftersom smärtor och rädsla för spontanfrakturer gör att 
patienten helst inte rör sig så mycket. Det i sin tur kan leda till ytterligare urkalkning av 
skelettet och ökad risk för tromboser, kontrakturer och decubitus. Olika avlastande åtgärder 
kan vara av stor vikt som till exempel användning av korsett som extra stöd för bröst- och 
ländrygg samt toalettstolsförhöjning för att göra toalettbesöken mindre smärtsamma och 
riskfyllda. Träningsprogram är bra för att motverka inaktivitet och kan utföras av patienten 
även i sängliggande (Ericson & Ericson, 2008). 
 
 Patienternas ökade infektionskänslighet får inte heller glömmas bort (Ericson & Ericson, 
2008). Den ökade infektionskänsligheten kan leda till infektioner i andningsvägarna där övre 
luftvägsinfektion, lunginflammation och bihåleinflammation är de vanligaste, då behandlas 
patienterna med antibiotika (Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar, 2010). 
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Sjuksköterskor har en viktig roll inte bara som direkta vårdgivare utan också som förespråkare 
för patienterna (Tariman, 2005). Sjuksköterskor bör utbilda patienterna och hjälpa dem att 
hantera sjukdom, behandling och symtom (Rice & Sheridan, 2001). Eftersom patienterna till 
stor del vårdas i öppenvården måste sjuksköterskor utbilda patienter och deras familjer och ge 
dem nödvändiga kunskaper (Devenney & Erickson, 2004; Rice & Sheridan, 2001).  
Det är viktigt att läkaren och vårdpersonalen stödjer och uppmuntrar patient och anhöriga så 
att en positiv livssyn kan finnas trots sjukdomen, därigenom kan de återgå till sin vanliga 
livsföring så snabbt som möjligt (Skalla, Bakiatas, Furstenberg, Ahles & Henderson, 2004). 
För att kunna främja känslan av hopp krävs förståelse och medvetenhet hos dem som vårdar  
patienter med avancerad cancer (Mc Clement & Chochinov, 2008). 
 
Onkologisjuksköterskor måste hålla sig uppdaterade med de senaste rönen i vården av 
patienter med multipelt myelom (Tariman, 2005). Coyle (2006) beskriver hur viktigt det är att 
underlätta för patienterna i deras sjukdom. Genom att se till att de har bra smärtlindring och 
symtomkontroll behöver de inte lägga energi på det själva. De behöver också hjälp med 
guidning inför valet av vård och behandling och hur de ska kommunicera med sina läkare och 
annan vårdpersonal (Coyle, 2006). Vårdpersonal och många patienter med cancer vill ha 
kunskap om behandlingen samt vilka sidoeffekter som kan uppkomma så de kan förbereda sig 
för detta. Informationen är viktig för patienterna så de kan hantera sin sjukdom samt tiden de 
har kvar att leva (Skalla, et al., 2004). 
 
Upplevelse definieras som ”erfarenhet, händelse, äventyr” (Malmström, Györki & Sjögren, 
2002). I Nationalencyklopedins Ordbok (1996) används definitionen upplevelse som ”ngt 
som man upplevt”. Uppleva beskrivs i sin tur som ”vara med om (ngt) som direkt berörd 
part” och ”uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan och inte rationellt” 
(Nationalencyklopedins Ordbok, 1996).  Samma beskrivning som i Nationalencyklopedins 
Ordbok ges även i Norstedts Svenska Ordbok (2004). Synonymer till ordet upplevelse är 
enligt Strömberg (1998) ”händelse, tilldragelse, evenemang, öde, äventyr, sensation, något 
minnesvärt, närvarokänsla”. 
 
Livskvalitet definieras som ”(mått på) livsvärde(n) som inte mäts med pengar t.e.x. god miljö, 
gemenskap och tillgång till kultur” (Nationalencyklopedins Ordbok, 1996; Norstedts Svenska 
Ordbok, 2004).  Synonymer till ordet livskvalitet är ”levnadsnivå, livsvärde(n), meningsfull 
tillvaro, gynnsamma livsbetingelser, sådant som inte kan mätas i pengar, det goda livet, 
förhöjd livskänsla” (Strömberg, 1998). 
 
Sjuksköterskor som vårdar patienter med myelom behöver se till varje individs behov. Det 
behövs stor förståelse och kunskap om sjukdomens symtom och behandlingsbiverkningar 
(Faiman, 2007). Genom att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov samt 
uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse kan sjuksköterskan genomföra 
adekvata åtgärder och därigenom främja livskvaliteten (Socialstyrelsen, 2005). Nya 
behandlingsalternativ gör att patienterna med myelom lever längre och därför måste även 
sjuksköterskor som vårdar dessa patienter uppdatera sina kunskaper om vilka erfarenheter och 
upplevelser som patienterna med myelom har. Därigenom kan omvårdnaden förbättras för 
denna patientgrupp. 
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Syfte  

Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med myelom samt påverkande faktorer. 
 

Metod  

Studien är utförd som en litteraturöversikt där motivet har varit att skapa en bild över det som 
syftet belyser. Genom systematisk sökning i databaser har tidigare forskningsresultat 
sammanställts på ett strukturerat sätt enligt Friberg (2006).  

 

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed eftersom de är relevanta för 
omvårdnadsforskning. Sökorden valdes utifrån syftet och de som användes i artikelsökningen 
var coping, experience, myeloma, nurs*, patient, quality of life och living with. Sökningar 
gjordes både i fritext och med Headings i Cinahl och MeSH-termer i PubMed, se 
sökordsöversikt, tabell 1.  
 
Tabell  1. Sökordsöversikt 

Sökord 
 

Cinahl PubMed 

Myelom Myeloma 
Fritext 

Myeloma 
Fritext,MeSH 

Upplevelse Experience 
Fritext 

Experience 
Fritext 

Omvårdnad Nurs* 
Fritext 

Nurs* 
Fritext 

Patient 
 

Patient, Patients 
Fritext, Headings 

Patients 
Fritext,MeSH 

Coping Coping 
Headings 

Adaption 
MeSH 

Livskvalitet Quality of life 
Headings 

Quality of life 
Fritext,MeSH 

Att leva med 
 

Living with 
Fritext 

And life 
MeSH 

 
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om patienters upplevelser av att leva med 
myelom. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade originalartiklar, publicerade 2000-
2011 och skrivna på engelska. Exklusionskriterier var artiklar som inriktade sig enbart på 
upplevelser vid specifika medicinska behandlingar av myelom till exempel stamcells-
transplantation och Pamidronatbehandling. 
De flesta artiklar som valdes bort efter att bara abstractet var genomläst handlade om enbart 
medicinska behandlingar och behandlingsresultat. De 14 artiklar som verkade motsvara 
litteraturstudiens syfte valdes till urval ett och skrevs ut och lästes sedan i sin helhet. Tre 
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artiklar valdes bort. Två av artiklarna valdes bort eftersom det i resultatet inte gick att exakt 
utläsa vilket som var upplevelserna hos patienterna med myelom. De studierna gällde även 
andra typer av cancer. En artikel valdes bort eftersom den inte motsvarade litteraturstudiens 
syfte utan bara inriktade sig på motionsvanor. Till urval två återstod 11 artiklar som ansågs 
vara relevanta för studiens syfte, se sökhistorik, tabell 2, bilaga I. De 11 artiklar som svarade 
mot syftet med litteraturstudien granskades enligt bedömningsmallar för studier med 
kvalitativ respektive kvantitativ metod (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Med hjälp av 
bedömningsmallarna graderades artiklarnas kvalitet av båda gruppmedlemmarna och de 11 
artiklarna jämfördes sedan. För att litteraturstudien skulle hålla en hög vetenskaplig kvalitet 
skulle artiklarna graderas till bra eller medel kvalitet. Nio artiklar hade en bra kvalitet och två 
fick bedömningen medel eftersom det var stora bortfall i de studierna. Fem artiklar var 
kvalitativa och sex var kvantitativa, vilka redovisas i tabell 3, artikelöversikt, bilaga II.  
Artiklarna hade sitt ursprung i Australien, Canada, Norge, Storbritannien och USA. 
 

Databearbetning 

Samtliga 11 artiklar lästes individuellt upprepade gånger för att få insikt i materialet. 
Artiklarna numrerades och bearbetades genom att resultatet i artiklarna översattes till svenska 
och sammanfattades, skrevs ut och genomlästes noggrant. 
Innehållet diskuterades och analyserades för att finna likheter, skillnader och samband. 
För att identifiera de faktorer som såg till patienters upplevelser att leva med myelom 
färgmarkerades de stycken som ansågs motsvara syftet i de funna artiklarnas resultat i olika 
färger. Tre tydliga teman framträdde: symtom, symtomkontroll och coping och livskvalitet. De 
funna faktorerna som påverkar upplevelsen i varje tema beskrivs i studiens resultat.  
 
 

Resultat  

I resultatet kommer tre teman att beskrivas: symtom, symtomkontroll och coping samt 
livskvalitet.  
 

Symtom 

Det framkom tydligt att patienterna med myelom upplevde många olika typer av besvär. 
Sjukdomen orsakade både fysisk och psykisk stress ( Bulsara, Ward & Joske, 2004; Maher & 
De Vries, 2011). Patienterna med myelom upplevde att det var svårt och stressande att avslöja 
dåliga besked till familj eller vänner (Maher & De Vries, 2011). 
Enligt Coleman, Coon, Barrow, Richards, Gaylor och Stewart (2003) var de största 
problemen för patienter med multipelt myelom fatigue och insomningsproblem. Enligt 
Booker, Olson, Pilarski, Noon och Bahlis (2009) , Maher och De Vries (2011) och 
Molassiotis, Wilson, Blair, Howe och Cavet (2011) samt Vlossak och Fitch (2008) beskrev 
patienterna med myelom tröttheten som det starkt dominerande symtomet. I studien av 
Molassiotis, et al. (2011) uppgav 40,7 % av patienterna trötthet. I studien av Booker, et al. 
(2009) rapporterade 16 % av patienterna med myelom en väldig trötthet medan endast 5 % 
inte alls upplevde någon trötthet.  
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I’m desperately tired…I’ve never known nothing like this you know, the 
tiredness and energy sapping, really energy sapping (Maher & De Vries, 
2011, s 270). 
 

 
I studien av Booker, et al. (2009) var det vanligt att patienterna upplevde tröttheten som en 
naturlig del av sin sjukdom eller behandling och de var inte medvetna om att något kunde 
göras för att minska den. Faktorer som påverkade upplevelsen av trötthet hos patienter med 
multipelt myelom kunde vara lågt blodvärde och inflammation i kroppen. När däremot 
påverkan av inflammation togs bort hade blodvärdet inget samband med hur trötta patienterna 
med myelom kände sig (Booker, et al., 2009). Biverkningar av olika medicinska behandlingar 
upplevdes vanligast som trötthet, infektioner, illamående och smärta (Maher & De Vries, 
2011).  
 
Underbehandlad smärta var vanligt hos patienter med multipelt myelom (Molassiotis, et al., 
2011;  Poulos, Gertz, Pankratz & Post-White, 2001). Smärtan var en faktor som i sin tur 
påverkade patienternas upplevelse negativt. I studien av Poulos, et al. (2001) upplevdes den 
genomsnittliga smärtan som mild, men 29 % av patienterna upplevde måttlig till svår smärta, 
vilket innebar att smärtlindringen behövde optimeras för ett stort antal av patienterna. Även i 
studien av Molassiotis, et al. (2011) upplevde 35,9 % av patienterna smärta. Enligt Poulos, et 
al. (2001) fanns ett klart samband mellan graden av smärtintensitet och påverkan på humöret. 
Patienter med multipelt myelom rapporterade också mer humörsvängningar än patienter med 
andra typer av cancer från andra studier. Patienterna i studien av Maher och De Vries (2011) 
upplevde att de ibland fick för mycket information som därigenom bara ökade deras förvirring 
och ledde till onödig oro. Ibland ledde de psykologiska problemen till att patienterna upplevde 
ångest, depression och som en följd av det även social isolering (Maher & De Vries, 2011; 
Molassiotis et al., 2011). De psykologiska problemen varierade beroende på hur mycket stöd 
patienterna hade runt sig (Maher & De Vries, 2011). I studien av Molassiotis, et al. (2011) 
upplevde en fjärdedel av patienterna med myelom ångest och tecken på depression. 
Patienterna med myelom ansträngde sig för att inte visa känslor när de fick dåliga nyheter, de 
upplevde att det var viktigt att vara modiga (Maher & De Vries, 2011). Efter att ha fått dåliga 
nyheter var det svårt för patienterna att hitta ord eller ställa frågor till vårdpersonalen. De 
upplevde oftast blandade känslor som pendlade mellan chock, gråtmildhet, ilska och 
nedstämdhet. 
 

He said ´is there anything you want to say?´ and I said, ´no doctor´ because I 
didn’t know what to say and what to do because my heart was so full I 
couldn´t speak and I wanted to cry (Maher & De Vries, 2011, s 271). 

 
 
Perifera neuropatier och minnesproblem var andra symtom som uppgavs av så många som en 
fjärdedel av patienterna i studien av Molassiotis, et al. (2011). Även i studien av Potrata, 
Cavet, Blair, Howe och Molassiotis (2010) visade det sig att kognitiva funktionsnedsättningar 
såsom problem med närminnet och koncentrationssvårigheter var vanligt. 
Minnessvårigheterna upplevdes av många som ett stort bekymmer. Flera av patienterna i 
studien av Potrata, et al. (2010) upplevde att det inte bara var i hemmet som det uppstod 
problem. De hade även stora problem med att sköta sina arbeten eftersom de inte kunde 
koncentrera sig tillräckligt. 
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That’s why I couldn’t contemplate doing my job because it’s concentrating, 
getting the facts and this sort of things. It doesn’t really matter at home, but I 
have  noticed that trying to concentrate on something for any length of time 
and fitting the parts together, that could be difficult and it was too much 
because the lack of concentration, ability to concentrate for any length of time 
was difficult ( Potrata, et al., 2010, s 724). 

 
Patienterna upplevde att sjukdomen hade stor makt över deras liv. Att leva med sjukdomen 
tog mycket av deras tid och ledde till en ökad osäkerhet (Maher & De Vries, 2011). 
 
 

Symtomkontroll och coping 

Patienterna upplevde att information gavs när de fick sin diagnos och sedan vid upprepade 
tillfällen under sjukdomsförloppet. De kände att det var viktigt att de hade någon anhörig med 
sig vid informationen (Vlossak & Fitch, 2008). För patienterna med myelom var det värdefullt 
att kunna lita på att den information som de fick av vårdpersonalen var korrekt och ärlig 
gällande deras sjukdom, behandling och prognos. Det i sin tur gjorde att de upplevde sig ha 
större kontroll över situationen och kände sig mindre osäkra (Bulsara, et al., 2004; Maher & 
De Vries, 2011). En faktor som var betydelsefull i kommunikationen var att bli lyssnad på och 
samtliga patienter i studien upplevde att de kände trygghet och förtroende för vårdpersonalen 
(Maher & De Vries, 2011).  
Nästan alla patienterna i studien av Bulsara, et al. (2004) upplevde diagnosbeskedet som en 
chock, men alla kände att de ville återta kontrollen och kämpa mot sjukdomen redan en vecka 
efter att de fått sin diagnos. Ibland kunde de uppleva att de inte ville dela med sig av sina 
innersta känslor och all information som de fått av vårdpersonalen. Genom att undanhålla viss 
information eller besked kunde de behålla känslan av att allt var som vanligt (Maher & De 
Vries, 2011). De flesta patienter i studien av Vlossak och Fitch (2008) upplevde att de inte 
hade något annat val än att hantera situationerna som uppkom efter olika behandlingar. I 
studien av Bulsara, et al. (2004) ansåg alla patienterna det vara nödvändigt att försöka 
upprätthålla en så bra hälsa som möjligt för att klara av sjukdomen och biverkningarna av 
behandlingen.  
 

 At first I used to think ‘Why did I get it?’ but I have got it and I can’t do 
anything about that. I can’t give it back. I just think that every day is a bonus 
(Bulsara et al., 2004, s 254). 

 
I studien av Maher och De Vries (2011) samt Vlossak och Fitch (2008) beskrev patienterna 
med myelom hur sjukdomen gjorde att de hela tiden växlade mellan känslor av sjukdom och 
välmående och samtidigt upplevde de osäkerhet och oro för återfall. För patienter med 
recidiverande myelom blev det ett sätt att leva, med en ständig oro för provresultat och väntan 
på att få prata med vårdpersonal. Rädslan för återfall fanns alltid närvarande i deras 
medvetande (Maher & De Vries, 2011).  
 
De vanligaste behoven för både patienter och deras partner i studien av Molassiotis, et al. 
(2011) var relaterade till faktorer som bra tillgänglighet till sjukhusparkering, få liv- och /eller 
reseförsäkring och att få hjälp med att hantera sin oro. Eftersom sjukdomen försämrade 
rörligheten upplevde patienterna ibland att det var svårt att hantera de vardagliga göromålen 
och det i sin tur var en faktor som ledde till ett ökat beroende av hjälp från andra och behov av 
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hjälpmedel (Maher & De Vries, 2011). I studien av Vlossak och Fitch (2008) hade alla 
patienterna en känsla av värdelöshet och förlorat oberoende. 
 

It’s the illness that has taken over. And I don’t like being ill. I’ve always been 
quite healthy and have always done things for myself and all of a sudden I’m 
depending on others (Vlossak & Fitch., 2008, s 144). 

 
Många patienter kände att de ville vara aktiva och delaktiga i sin behandling och hade därför 
en stark tro på att ett motionsprogram skulle få dem att må bättre (Coon & Coleman, 2004). 
Det faktum att de hade lovat vårdpersonalen att följa ett träningsprogram gjorde att många 
kände att de ville hålla sitt ord och inte avbryta träningen även om det ibland kändes motigt. 
Även patienterna med myelom i studien av Coleman, et al. (2003) fick ett träningsprogram för 
att kunna stärka sin kropp. Alla patienterna med myelom i Coon och Colemans (2004) och 
även Colemans, et al. (2003) studie upplevde att motion fick dem att må bättre och minskade 
känslan av trötthet och skulle rekommendera det till andra patienter med cancer i samma 
situation. Motionen var en faktor som påverkade humöret på ett positivt sätt och fick dem 
också att känna sig mindre sjuka och mer delaktiga i sin behandling. I studien av Coleman, et 
al. (2003) upplevde patienterna att de genom att motionera också fick en bättre sömn. 
 

I think anything that you can make a decision to do, and then do it, if it’s going 
to help you, I think it just makes you feel that much more a part of your cure or 
your treatment ( Coon & Coleman, 2004, s 1132). 

 
You know, I felt better. You know, I figured I’d do something positive for 
myself and, you know, it (exercise) made me feel good…Exercise really just 
made me feel better, that I could do it, and that I’m glad that as I got better, 
you know, my body got more limber and your coordination gets better every 
morning as you stretch and do exercises; you’re not quite as puny when you 
can do (exercise) ( Coon & Coleman, 2004, s 1133). 

 
 
Enligt Bulsara, et al. (2004) samt Maher och De Vries (2011) var det viktigt för patienterna 
med myelom att ha saker att se fram emot och att fortsätta vara med sin familj under livets 
olika skeenden. En stark religiös tro var en faktor som gjorde patienterna mer hoppfulla och 
det i sin tur bidrog till att de hade en positiv tro på ett liv efter döden utan sjukdom (Maher & 
De Vries, 2011) . Att tillhöra en församling var en annan källa till stöd där också olika sociala 
aktiviteter ägde rum. Vårdpersonal som patienterna kände sig trygga med, hopp och vilja att 
kämpa var de positiva inslag som hade störst betydelse för hur bra anpassningen till 
sjukdomen blev (Bulsara, et al., 2004; Maher & De Vries, 2011). Patienterna i studien av 
Bulsara, et al. (2004) upplevde att det var betydelsefullt att ha en positiv mental attityd. Hopp 
om nya mediciner, behandlingar och kanske en transplantation användes ofta av patienterna 
som copingmetod (Vlossak & Fitch, 2008). Patienterna som upplevde kognitiva problem i 
studien av Potrata, et al. (2010) använde sig av copingstrategier som att skriva dagbok, läsa 
korta texter, läsa barnböcker och lyssna på ljudböcker. 
 
Patienterna med myelom i studien av Bulsara, et al. (2004) var väldigt nöjda med vården som 
de hade fått under sjukdomsförloppet. Patienterna i studien av Vlossak och Fitch (2008) var 
nöjda med vården och den medicinska behandlingen de fick, men upplevde att deras största 
behov var känslomässiga och psykosociala. 
 



11 
 

Livskvalitet 

Diagnosen myelom fick patienterna att inse hur värdefullt livet var, att omvärdera sina liv, att 
göra nya prioriteringar samt fokusera på det som hade störst betydelse för dem (Bulsara, et al., 
2004; Maher & De Vries, 2011; Molassiotis, et al., 2011). För patienterna med recidiverande 
myelom fanns hela tiden en känsla av att inte våga planera någon framtid och framför allt inte 
en framtid utan sjukdom (Maher & De Vries, 2011). Coon, et.al. (2004) och Poulos, et al. 
(2001) belyste att både motion och smärtlindring var effektiva faktorer för att lindra olika 
symtom och påverkade därigenom patienternas livskvalitet och humör positivt. Upplevelsen 
av trötthet påverkade inte livskvaliteten negativt i så stor utsträckning (Booker, et al., 2009). 
Enligt Kvam, Fayers och Wisløff (2010b) såg patienterna fatigue som ett stort hinder för den 
normala funktionen och en god livskvalitet. Enligt Molassiotis, et al. (2011), Poulos, et al. 
(2001) samt Vlossak och Fitch (2008)  upplevde äldre patienter med myelom högre 
livskvalitet än de som var yngre. Flera patienter äldre än 65 år i studien av Vlossak och Fitch 
(2008) kände att de hade levt ett bra liv och ville också avsluta det med så hög livskvalitet 
som möjligt. Därför valde de att bara välja symtomlindring, palliation, istället för någon 
behandling. Det fanns ett klart samband mellan smärta, humör och livskvalitet hos patienterna 
med multipelt myelom (Poulos, et al., 2001) . För att förbättra livskvaliteten var det viktigt att 
bedöma och lindra smärta hos dessa patienter, samt ge psykologiskt stöd . För patienter med 
recidiverande myelom fanns det ett stort behov av att kontrollera osäkerheten och det var 
betydelsefullt för dem att försöka upprätthålla en känsla av att allt var som vanligt (Maher & 
De Vries, 2011). En viktig faktor för bättre livskvalitet var att försöka leva ett så normalt liv 
som möjligt.  
 

I just want to have a normal relationship with them (family). I don’t want them 
ringing me up and asking me how I am and all that kind of stuff. When they 
phone me I just want to have a normal conversation with them really (Maher 
& De Vries, 2011, s 269). 

 
I en studie av Kvam, Wisløff och Fayers (2010a) upplevde de patienter som försämrats i sin 
sjukdom att de hade haft en bättre livskvalitet tidigare. De patienter som däremot hade 
förbättrats i sin sjukdom upplevde en förbättrad livskvalitet (Kvam, et al., 2010a). I studien av 
Kvam, Fayers och Wisløff (2010b) upplevde patienterna att smärta, fatigue och de fysiska 
funktionerna var det som påverkade förändringarna av livskvaliteten mest. De patienter som 
fick underhållsbehandling upplevde högre livskvalitet, vilket var relaterat till den regelbundna 
kontakten med vårdpersonal som ökade känslan av trygghet och säkerhet (Molassiotis, et al., 
2011) . Alla patienter i studien av Bulsara, et al. (2004) ansåg det vara viktigt att acceptera 
sjukdomen och lära sig hantera den och samtidigt försöka upprätthålla en rimlig livskvalitet.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av att leva med myelom 
samt påverkande faktorer. 
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Genom att göra en litteraturöversikt kan kunskaper inom ett speciellt område där både 
kvantitativ och kvalitativ forskning är aktuell kartläggas. Därigenom erhålls kunskaper som 
kan påverka det praktiska vårdarbetet (Friberg, 2006). 
Sökning av resultatartiklar utfördes i databaserna Cinahl och PubMed eftersom de är de 
största och mest relevanta databaserna för studier som belyser omvårdnadsforskning och 
medicin (Willman, et al., 2006). Systematiska sökningar gjordes i nämnda databaser med 
olika kombinationer av framtagna sökord. De första sökningarna gjordes i fritext. 
Fritextsökningar ökar antalet träffar och gör dem mer ospecifika innehållsmässigt (Willman, 
et al., 2006). Det i sin tur krävde noggrannhet och övervägande då urvalet av vetenskapliga 
artiklar skulle göras och det kan därigenom styrka kvaliteten på resultatet. Vidare 
identifierades sökorden i de olika databasernas uppslagsverk för att få fram de korrekta 
betydelserna av orden. Det i sin tur gjorde sökningarna mer specifika och träffarna ännu mer 
relevanta till studiens syfte, vilket i sig är en styrka för hela studien. I Cinahl användes 
Headings och i PubMed användes MeSH termer. 
 
Tidsintervallet på sökningarna gjordes från år 2000 och framåt på alla sökningar. Detta för att 
aktuell forskning på området skulle ingå i litteraturstudien. 
Det som ganska snabbt upptäcktes var att det fanns mycket forskning gjord på olika 
medicinska behandlingar av myelom, men inte så mycket som belyste patienternas egna 
erfarenheter och upplevelser. Begränsning gjordes genom att de artiklar som enbart belyste 
upplevelser av specifika medicinska behandlingar exkluderades och istället inriktades 
litteraturstudien på hur det var att leva med sjukdomen mer allmänt. Detta eftersom tidigare 
studier inom det området saknades. De artiklar som var aktuella lästes och analyserades 
individuellt. Analyserna sammanfattades och diskuterades. Artiklarna numrerades och för att 
identifiera det i artiklarna som svarade mot syftet färgmarkerades de avsnitt som var relevanta 
mot syftet i olika färger. De olika färgerna gjorde att det blev mer överskådligt och smidigt att 
dela in resultaten i de teman som framkom. Det tillvägagångssättet gjorde att en överblick av 
materialet kunde fås och därigenom också en tydlig bild av studiernas resultat. 
  
Artiklarna hade sitt ursprung i Australien, USA, Canada, Storbritannien och Norge. Detta kan 
ses som en styrka eftersom sjukvården i nämnda länder kan överföras till svenska 
förhållanden. En svaghet kan vara att inga artiklar från övriga delar av världen är med. Fem 
artiklar var kvalitativa och sex var kvantitativa. Det hade varit en fördel om fler kvalitativa 
artiklar hade framkommit i sökningen eftersom litteraturstudien belyser patienternas egna 
upplevelser.  
Samma författare återkom i flera av artiklarna, vilket kan ses som en styrka eftersom de då är 
väl insatta i ämnet, eller en nackdel eftersom slutsatserna kanske präglas starkt av deras 
personliga synvinkel. Genom att inkludera citat från patienterna i de olika artiklarna hittades 
ytterligare ett sätt att styrka resultatet. Citaten skrevs på engelska för att undvika feltolkningar vid 
översättning.  
 
 
 
 

Resultatdiskussion 

 
Samtliga elva artiklar som använts i studiens resultat ansågs hålla en tillräckligt hög 
vetenskaplighet då de antingen var av bra eller medel kvalitet (Willman, et al., 2006).  
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Alla artiklarna granskades angående sin vetenskaplighet av båda gruppmedlemmarna och det 
kan anses styrka resultatet av granskningen. I en av artiklarna var urvalet litet då endast två av 
deltagarna hade myelom (de andra deltagarna hade lymfom), men studien tillförde viktig 
information varför den medtogs. Det kan givetvis ses som en svaghet att inte fler deltagare i 
den studien hade myelom. I de två artiklar som graderades till medel var det stora bortfall, ca 
40 %, men eftersom ett stort antal patienter ändå deltog så ansågs resultatet vara viktigt. En 
styrka med litteraturstudien var att nio artiklar höll hög kvalitet. 
De flesta artiklar har redovisat kön på sina deltagare och det är genomgående fler män än 
kvinnor som deltagit. Detta speglar förekomsten av myelom som är något vanligare hos män 
än kvinnor. Etiska kommittéer har givit sitt godkännande i alla studier utom en.  
 
Resultatet styrker att det är väldigt betydelsefullt med bra information på rätt nivå till 
patienter med myelom. Även Coyle (2006) och Skalla, et al. (2004) belyser hur viktig roll 
vårdpersonalen har när det gäller informationen till cancerpatienter. Patienterna upplevde att 
det var en viktig faktor att någon lyssnade på dem (Maher & De Vries, 2011). Bemötandet är 
a och o till dessa patienter. De är oerhört sårbara och allt som sägs kan feltolkas om det inte är 
tillräckligt tydligt. Detta stämmer väl med resultatet i denna litteraturstudie. I studien av 
Maher och De Vries (2011) påtalade patienterna att de ibland upplevde att informationen de 
fick gjorde dem mer förvirrade och oroliga än vad som hade varit nödvändigt. Det är en konst 
som sjuksköterska att anpassa informationen individuellt till varje patient och att kunna hålla 
den på rätt nivå. Patienterna behöver få rak och ärlig information på lagom avancerad nivå 
utan för mycket medicinska termer så att de lätt kan ta den till sig och förstå innebörden. 
Informationen behöver ges vid upprepade tillfällen vilket patienterna i studien av Vlossak och 
Fitch (2008) upplevde gjordes. Studien av Potrata, et al. (2010) belyste att patienterna med 
myelom hade uppenbara minnes- och koncentrationsproblem. Dessa faktorer belyser att 
kortfattad skriftlig information bör ges till patienterna. Risken finns annars att de glömmer 
vad som sagts och inte följer de muntliga instruktioner och informationen som de fått. 
Patienterna i studien av Maher och De Vries (2011) upplevde också att de kände sig stressade 
av att andra patienter väntade på sin tur och att de därför kanske inte ställde alla sina frågor. 
Tidsbristen i dagens sjukvård är tyvärr ett stort problem med minskade resurser och 
besparingar och det märker patienterna som därigenom ibland troligen känner att de inte vill 
vara till så stort besvär. Sjuksköterskan måste försöka vara närvarande i stunden med 
patienten och prioritera samtal och information, vilket är en mycket viktig del i omvårdnaden. 
En viktig faktor att tänka på är att förmedla trygghet till både patienter och närstående samt att 
samtalet ska vara individanpassat. Genom att vårdpersonalen är lugn så blir patienten samt 
närstående också mer lugna och trygga. 
Patient och närstående kan behöva ha olika omfattning vad det gäller informationen. 
Tonvikten på informationen kan behöva ligga på flera olika ställen, försvarsmekanismerna är 
olika hos patient och närstående.  
 
I den palliativa sena fasen när vård och behandlingen inte längre handlar om att bota eller 
förlänga livet har en vändpunkt nåtts, vilket också kan kallas brytpunkt. Då behövs ett samtal, 
en sorts individuell planering inför livets sista tid, ett så kallat brytpunktssamtal (Ringborg, et 
al., 2008). Detta samtal tas inte direkt upp av patienterna i någon av studierna. I studien av 
Vlossak och Fitch (2008) upplevde patienterna att de fick fortlöpande information under 
sjukdomens gång och det skulle i sin tur kunna tyda på att de också fått information som kan 
liknas vid brytpunktsamtal, men det är inte det ordet som patienterna använder utan det 
används nog oftast av de som vårdar. Brytpunktsamtalet är ett tillfälle där både patient och 
närstående kan uttrycka sina farhågor, önskemål och behov. Initiativet kan komma från vem 
som helst i teamet som finns runt patienten. Oftast blir det ”flera” brytpunkter under 
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sjukdomens gång. Allt skall finnas dokumenterat i patientens omvårdnadsjournal samt den 
medicinska journalen och finnas tillgängligt dygnet runt för dem som vårdar patienten. De 
som ska vara med när ett sådant samtal sker är patient, närstående, behandlande läkare, 
sjuksköterska, undersköterska eller annan kontaktperson och ibland även annan person från 
teamet om så behövs. Frågeställningar som tas upp är definitionen av palliativ vård, 
symtomkontroll och information om fördelar/nackdelar gällande parenteral vätsketillförsel. 
Patienten tillfrågas också var han/hon vill vårdas den sista tiden i livet och om det är något 
som oroar honom eller henne. Den närstående har här möjlighet att uppge önskemål om hur 
delaktig han/hon vill vara i vården. Patient och även närstående tillfrågas om det finns någon 
speciell aktivitet eller upplevelse som de önskar närvara vid. Enligt studierna av Maher och 
De Vries (2011) samt Bulsara, et al. (2004) var en betydelsefull faktor för patienterna med 
myelom att ha saker att se fram emot och att fortsätta vara med sin familj under livets olika 
skeenden.  Ibland kan det vara en resa som känns väldigt betydelsefull att få göra tillsammans 
med sina närmaste och då försöker det palliativa teamet hjälpa till så att det går att genomföra. 
Ibland kan en födelsedag eller en studentuppvaktning vara det som känns mest angeläget att 
närvara vid. Bärbara smärtpumpar kan till exempel göra det möjligt för patienterna att närvara 
vid dessa tillfällen. Även de religiösa och andliga behov som eventuellt finns tas upp vid 
brytpunktsamtalet. Patienterna i studien av Maher och De Vries (2011) upplevde att en 
starkare religiös tro var en viktig faktor som gjorde dem mer hoppfulla till ett liv efter detta 
och att det hjälpte dem hantera situationen. Det är därför viktigt att inte glömma bort 
betydelsen som en religiös övertygelse kan ha för patientens totala upplevelse och hantering 
av sjukdomen.  

Mc Clement och Chochinov (2008) beskriver hur stor roll hoppet har vad det gäller den totala 
upplevelsen av en avancerad cancerdiagnos. När en sjukdom som myelom uppträder finns det 
i nuläget inte något hopp om att bli botad, det är en faktor som gör det svårt att leva med 
sjukdomen. Trots det har de flesta patienter ändå hoppet kvar in i det sista. Detta visar sig 
också i studien av Vlossak och Fitch (2008) där patienterna hade en stor tilltro och ett hopp 
vad det gällde nya mediciner, behandlingar och kanske en transplantation. Detta var ett sätt 
för dem att kunna se framåt trots sin sjukdom. Många patienter kämpar på med hoppet om att 
det ska komma nya behandlingar och de flesta hoppas på någon revolutionerande behandling 
som kanske hinner komma i tid och därigenom kommer att göra dem friska igen.  

Hopp är en betydelsefull faktor under patienternas sjukdomsförlopp och hjälper dem hantera 
lidande och osäkerhet (Mc Clement & Chochinov, 2008). Hoppet kan jämföras med en röd 
tråd, vilken är patientens liv. Som sjuksköterska gäller det att försöka få patienten och även 
närstående att hålla kvar vid hoppet. Hoppet är det sista som de ska förlora. Den röda tråden 
ska hållas fast tills patienten känner att orken inte längre finns kvar. Det är då de kan släppa 
taget. Så länge de orkar ska hoppet finnas kvar. När patienterna känner att de inte orkar mer 
släpper de taget och då ger hoppet sig också av från deras kropp. 

Mc Clement och Chochinov (2008) belyser att det krävs förståelse och medvetenhet hos dem 
som vårdar cancerpatienter och det stämmer väl med upplevelserna som patienterna beskriver 
i studierna av Maher och De Vries (2011) samt Bulsara, et al. (2004), där både hopp, 
kampvilja och vårdpersonal som de kände förtroende och trygghet med hade stor betydelse 
för anpassningen till sjukdomen. Överlag var patienterna mycket nöjda med vårdpersonalen 
och vården de fick. Patienterna i resultatstudierna fick specialiserad vård under sin 
sjukdomstid och där är ofta också kompetensen väldigt hög hos personalen. Detta påverkar 
säkert det bemötande och den omvårdnad som de fick. Stor kompetens och engagemang hos 
vårdpersonal är en faktor som borde ge en bättre total omvårdnad för dessa patienter. 
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Många patienter upplevde även faktorer som känslor av osäkerhet och oro över att sjukdomen 
skulle förvärras. I studierna av Maher och De Vries (2011) samt Vlossak och Fitch (2008) 
beskrev patienterna hur sjukdomen orsakade ett väldigt skiftande tillstånd mellan upplevelser 
av sjukdom och välmående och ett konstant tillstånd av osäkerhet och rädsla för återfall. Detta 
belyses även i studien av Molassiotis, Wilson, Blair, Howe och Cavet (2009) där patienterna 
upplevde en stor rädsla och osäkerhet inför framtiden. De beskrev det som att leva med en 
tidsinställd bomb. Rädsla och osäkerhet inför framtiden och tankar på sin egen död fanns 
också centralt hos patienterna i denna studie. 
Enligt både studierna av Maher och De Vries (2011) samt Vlossak och Fitch (2008) upplevde 
patienterna med myelom att det var svårt att vara beroende av hjälp från andra. Detta stämmer 
väl med studien av Coyle (2006) där alla deltagare hade avancerad cancer. Förluster i 
samband med övergången från att ha varit oberoende till att vara beroende av hjälp visade sig 
i känslor av sorg. Sorgen gällde både upplevelsen av minskad kontroll, makt, identitet och 
framtidstro. När tillvaron förändrades försökte patienterna hantera den samtidigt som de 
förberedde sig på döden. Det som till stor del påverkade deras tillvaro var att det måste ske 
inom en begränsad tid och att ingen visste exakt hur lång tid det rörde sig om (Coyle, 2006). 
Det stämmer väl även hos patienterna med myelom eftersom de inte heller vet hur lång tid de 
har kvar att leva. Denna ovisshet är för många patienter svår att hantera. 
 
Coping är en psykologisk term som beskriver personens förmåga att hantera stressfyllda och 
känslomässiga situationer (Ringborg, et al., 2008). Patienter har olika strategier att ta till vid 
livshotande cancersjukdom och då får vårdpersonalen ha en ökad förståelse. I arbetet som 
sjuksköterska ingår det att stötta och styrka patienten samt informera patient/närstående. 
Patienterna tar fram olika sidor för att kunna klara av att hantera livet med en cancerdiagnos, 
både som nydiagnostiserad och vid recidiv. Dessa faktorer kallas också för coping-strategier. 
De används för att hitta olika sätt att hantera sjukdomen vilket gör att livskvaliteten blir bättre.  
Detta stämmer väl med Molassiotis, et al. (2011) studie som beskrev att optimal 
symtomlindring kunde ge patienterna möjlighet att ägna mer tid åt fritidsaktiviteter och 
umgänge, vilket i sin tur förbättrade deras livskvalitet. För att kunna hålla kvar hoppet så 
använder patienterna sig av olika coping-strategier dessa kan till exempel vara att använda 
aktiva coping-strategier och konfrontera problemen eller de passiva, undvikande coping-
strategierna (Ringborg, et al., 2008). Detta beskrivs också tydligt i studien av Molassiotis, et 
al. (2009) där patienterna visade sig använda många olika copingstrategier för att därigenom 
kunna hantera sin sjukdom.  
 
Resultatet visade att för patienterna var det en betydelsefull faktor att ha ett socialt stöd. Det 
var också fler patienter som mådde psykiskt dåligt som också visade sig sakna socialt stöd. 
Patienterna i studien av Maher och De Vries (2011) samt Bulsara, et al. (2004) betonade starkt 
betydelsen av ett socialt stöd från närstående och omgivning för att kunna hantera sjukdomen 
på ett positivt sätt. Många patienter hävdade att de inte hade klarat sig utan sin närstående och 
det är självklart av stor betydelse att slippa vara ensam när patienten ska göra denna långa och 
svåra resa som livet med sjukdomen myelom innebär. Att ha någon ständigt nära sig som vet 
hur det var innan sjukdomen kom och delvis tog över livet och som många gånger känner till 
de innersta tankar och behov som finns kan aldrig ersättas av vårdpersonal. En närstående kan 
lyssna, stötta och förstå, men det visade sig också att patienterna ibland undanhöll information 
för att skona sina närmaste. Patienterna i studien av Maher och De Vries (2011) upplevde att 
en viktig faktor för bättre livskvalitet var att försöka leva ett så normalt liv som möjligt. 
Genom att undanhålla information till närstående och vänner fick inte sjukdomen dominera 
totalt. De upplevde också att det var arbetsamt att hela tiden behöva förklara hur de mådde. 
Detta är något som sjuksköterskor också kan tänka på i omvårdnaden, speciellt vid 
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vårdtillfällen på sjukhus. Patienterna där upplever ofta att det blir tjatigt och tungt att behöva 
redovisa sitt tillstånd vid varje nytt arbetspass när ny personal går runt till patienterna och av 
ren välvilja vill förhöra sig om hur de mår. För patienterna med avancerad cancer blir de 
påminda om detta oftare än de önskar och därför är det något som behöver funderas på i 
omvårdnaden. Genom att använda skattningsskalor som till exempel ESAS (Edmonton 
Symptom Assessment Scale), där cancerpatienterna på ett snabbt och enkelt sätt skattar sina 
symtom kan vårdpersonalen optimera symtomlindringen genom att snabbt få en överblick 
över vilka symtom som besvärar patienten mest (Bruera, Kuehn, Miller, Selmser & 
Macmillan, 1991). Därigenom kan den totala upplevelsen och omvårdnaden förbättras för 
patienterna.  
 
Smärta är ett vanligt symtom vid myelom och den visade sig vara underbehandlad i flera av 
studierna (Molassiotis, et al., 2011;  Poulos, et al., 2001) . Det är därför betydelsefullt att göra 
adekvata bedömningar av smärta i denna grupp av patienter. Genom en optimal smärtlindring 
blir livskvaliteten bättre. Detta stärks också av studien av Poulos, et al. (2001) där det fanns 
ett klart samband mellan faktorerna humör, smärta och livskvalitet. Framförallt behövs en 
bedömning av patientens hela sammanhang göras, där hänsyn tas till både fysiska och 
psykologiska besvär.  Detta eftersom studierna av Bulsara, et al. (2004) samt Maher och De 
Vries (2011) visade att sjukdomen orsakade både fysisk och psykisk stress. I studien av 
Booker, et al. (2009) påvisades det att CRP- värdet var den faktor som påverkade patientens 
upplevelse av trötthet mest. Det är därför en viktig uppgift för sjuksköterskan i omvårdnaden 
av patienter med myelom att ha kontroll på patientens provresultat och därigenom den 
inflammatoriska processen. Devenney och Erickson (2004) samt Rice och Sheridan (2001) 
påtalar också hur viktigt det är att sjuksköterskor utbildar patienter och deras familjer och ger 
dem nödvändiga kunskaper om sjukdomen, dess behandlingar och biverkningar, detta 
eftersom patienterna till största delen vårdas i öppenvården.  
 
Resultatet i studien av Poulos, et al. (2001) visade att patienter med multipelt myelom 
upplevde mer humörsvängningar än patienter med andra typer av cancer. I studierna av Maher 
och De Vries (2011) samt Molassiotis, et al. (2011) ledde det psykiska lidandet ibland till 
depression och ångest. Maher och De Vries studie (2011) visade att de psykologiska 
problemen hos patienterna med myelom varierade beroende på hur mycket stöd de hade runt 
sig. De patienter som inte hade någon närstående mådde oftast betydligt sämre psykiskt.  
Dessa resultat tyder på att vårdgivarna har en otroligt viktig roll även när det gäller de 
anhörigas behov. Anhöriga sätter ofta sina egna behov åt sidan och prioriterar partnern som är 
sjuk främst, deras ångest och oro är oftast större än patienternas. Vårdpersonal måste se till 
helheten, alltså både patient och närstående, vara lyhörd för deras åsikter samt kommentarer, 
men också se till att de får verktyg att använda så de klarar av tiden med sjukdomen och även 
någon samtalskontakt om så önskas. Om inte de som ska stötta patienten också prioriteras och 
räknas in i helheten för den totala omvårdnaden runt patienten så minskar också deras 
förmåga att kunna hantera situationen på ett tillfredsställande sätt och därigenom mår både de 
och patienterna sämre.  
 
Målet är att varje patient ska få en optimal vård i livets slutskede. Är patienten på sjukhus är 
det den vårdpersonalen där som skapar tryggheten och är han/hon i hemmet måste det 
samordnas så att där finns personal tillgänglig dygnet runt samt att det är förberett för att 
kunna ge eventuella mediciner som behövs för att symtomlindra patienten samt kunna ge stöd 
till närstående. 
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Det framkom i denna litteraturstudie att omvårdnaden bör präglas av en helhetssyn där alla 
delar i det totala pusslet är viktiga för att patienterna ska kunna uppnå optimal livskvalitet. 
Många olika faktorer bidrar till patientens totala upplevelse.  
Det känns som att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal fortsatt har en del att lära vad det 
gäller omvårdnaden av patienter med myelom. 
 

Konklusion  

Myelom är en svår obotlig sjukdom som leder till att patienterna omvärderar sina liv.  
Många samverkande faktorer påverkar deras upplevelse och det är betydelsefullt att 
se till patientens hela sammanhang . Alla delar hör ihop och bildar tillsammans den 
totala upplevelsen för patienterna med myelom. De upplever många skiftande 
symtom och en stor oro som påverkar deras vardag och de använder sig av olika 
copingstrategier för att hantera situationen. Patienterna upplevde att de oftast var 
nöjda med informationen de fått, den medicinska vården och vårdpersonalen. 
Faktorer som påverkade deras upplevelse positivt var till exempel trygghet, hopp, en 
god symtomkontroll, motion, en stark religiös tro och att ha saker att se fram emot. 
Smärta, trötthet och försämrad rörlighet påverkade däremot upplevelsen negativt. 
Patienterna med myelom behöver information och utbildning för att själva ha 
kunskap och kunna få hjälp med att hantera de frågor som uppkommer under 
sjukdomens förlopp. Vårdpersonal behöver förstå betydelsen av att se till patientens 
hela sammanhang för att kunna ge en optimal omvårdnad till dessa patienter . 
Patienterna med myelom behöver också socialt och känslomässigt stöd för att på ett 
positivt sätt kunna hantera sin sjukdom. Med rätt stöd från omgivningen och med 
hjälp av professionell omvårdnad, helhetssyn, god symtomkontroll och trygghet från 
vårdpersonal kan patienter med myelom få en ökad livskvalitet. 

 

Implikation  

Patienterna med myelom har ett stort omvårdnadsbehov. För denna grupp av patienter är det 
betydelsefullt med en helhetssyn. I de palliativa konsultteam som finns runt om i landet har 
vårdpersonal stort fokus både på patienter och anhöriga och stöttar dem med egna samtal och 
kuratorskontakter under sjukdomens gång. Tyvärr är det på grund av resursbrist inte alla 
patienter med myelom som får tillgång till ett sådant team. Det optimala hade varit att alla 
cancerpatienter hade haft tillgång till ett sådant team med spetskompetens och därigenom 
erhållit en förbättrad omvårdnad. 
 
Det är betydelsefullt att sjuksköterskestudenter redan i grundutbildningen får lära sig mer om 
sjukdomen myelom och hur patienterna upplever sin situation. Sjuksköterskor som arbetar 
med cancerpatienter behöver också uppdatera sina kunskaper kontinuerligt vad det gäller 
onkologiska sjukdomar och dess omvårdnadsaspekter. Genom ökad kunskap kan 
omvårdnaden för denna patientgrupp förbättras. 
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Eftersom patienternas behov till stora delar är psykosociala så är det betydelsefullt att även 
anhöriga får del av information, behandlingsbiverkningar och komplikationer som kan 
uppträda under sjukdomsförloppet. Det är de anhöriga som finns dagligen i patienternas 
närhet och de har en väldigt central roll och påverkar också det totala välbefinnandet för 
patienterna med myelom. Det är viktigt att stödja anhöriga under sjukdomens gång så att de 
upplever sig trygga i situationen. Fortsatt forskning skulle behövas vad det gäller anhörigas 
upplevelser. Detta för att på sikt kunna förbättra vardagen för patienterna med myelom. 
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Tabell 2. Sökhistorik                                                                                                                                                                                   Bilaga I:1                                               
Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 
Lästa abstract Urval 1 Urval 2 

Cinahl 110307 Patients (Heading) 

AND 

Myeloma (fritext) 

Limits: Published 2000-2011, Research article, Peer 

reviewed 

93 9 1 1 

Cinahl 110307 Myeloma  (fritext) 

AND 

Patient (fritext) 

Limits: Published 2000-2011, Research article, Peer 

reviewed 

81 13 

Varav  1* 

6 5 

Cinahl 110307 Myeloma  (fritext) 

AND 

Nurs* (fritext) 

Limits: Published 2000-2011, Research article, Peer 

reviewed 

14 6 

Varav  3 * 

0 0 

Cinahl 110307 Myeloma  (fritext) 

AND 

Experience (fritext) 

Limits: Published 2000-2011, Research article, Peer 

reviewed 

25 3 

Varav  1 * 

2 1 

Cinahl 110307 Myeloma  (fritext) 

AND 

Coping (Heading) 

Limits: Published 2000-2011, Research article, Peer 

reviewed 

3 2 

Varav  1 * 

1 1 

Cinahl 110307 Myeloma  (fritext) 

AND 

Quality of life (Heading) 

Limits: Published 2000-2011, Research article, Peer 

reviewed 

18 7 

Varav 4 * 

1 0 
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Cinahl 110307 Myeloma  (fritext) 

AND 

Living with (fritext) 

Limits: Published 2000-2011, Research article, Peer 

reviewed 

4 2 

Varav 1* 

1 1 

PubMed 110316 Myeloma (fritext) 

 And 

 Patients(fritext) 

 

Limits: Published 2000-2011,Clinical trial, Randomized trial, 

english 

14148 

(utan 

limits) 

982(med 

limits) 

320(Full 

text) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 

1 

PubMed 110316 Myeloma (fritext) 

And Patient 

Experience (fritext) 

Limits: Published 2000-2011, Clinical trial, Randomized 

trial, english 

42 

 

12 

Varav 3* 

0 0 

PubMed 110316  Myeloma(fritext) 

And Patient 

Quality of life(Fritext) 
Limits: published 2000-2011, clinical trial, Randomized 

trial, english 

39 3 

Varav 2* 

1 1 

PubMed 110316 Myeloma(fritext) 

And  Patients   

And Living with(fritext) 

Limits: Published 2000-2011, clinical trial, Randomized 

trial, english 

18 11 

Varav 5* 

0 0 

PubMed 110228 Myeloma(fritext) 

And 

Daliy life(fritext) 

11 0 0 0 

PubMed 110310 Myeloma (Mesh)  

Subheadings  

24 0 0 0 
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PubMed 110310 Myelom 

And  

 Patients (MeSH) 

Subheadings Psychology, Limits: Published 2006-2011, 

clinical trial, Randomized trial,  english 

4 1 

Varav 1* 

0 0 

PubMed 110316 Myeloma 

And  

Experience(Fritext) 

Limita: Published 2000-2011,clinical trial, randomized trial, 

english 

45 3 

Varav 3* 

0 0 

PubMed 110316 Myeloma  

And Quality of life(Fritext) 

Limits: Published 2000-2011, clinical trial, Randomized 

trial, english 

39 

11 

 
4 

Varav 4* 

 
0 

 
0 

PubMed 110316 Myeloma 

And Patients 

Life experience(Fritext) 

Limits: Published 2000-2011, clinical trial, Randomized 

trial, english 

8 3 

Varav 3* 
 
0 

 
0 

 

* Har förekommit i tidigare sökningar 

 

  



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt                                                                                                                                                                             Bilaga II:1                                                   
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2009 
Canada 
Cinahl 

Booker, R., 
Olson, K., 
Pilarski, L., 
Noon,  J., & 
Bahlis, N. 

The relationships 
among physiologic 
variables, quality 
of life, and fatigue 
in patients with 
multiple myeloma. 

Syftet var att beskriva 
sambanden mellan 
fysiologiska variabler, 
livskvalitet och 
trötthet hos patienter 
med multipelt 
myelom. 

En kvantitativ deskriptiv 
tvärsnittsstudie där 
författarna använt sig av 
mätinstrumenten EORTC 
QLQ-C30* och FACT-F*.  
 
56 patienter med multipelt 
myelom i olika stadier 
deltog. Informanterna var 
mellan 41-84 år, 30 av 
deltagarna var män. 
Mätningen gjordes vid ett 
tillfälle då deltagarna kom 
till kliniken på ett 
polikliniskt besök. CRP och 
Hb värden kontrollerades. 
n=56 . 47 patienter svarade 
på alla frågorna. Bortfallet 
blev 17 %. 
 

Patienternas 
upplevelse av ökad 
trötthet och lägre 
livskvalitet 
påverkades mer av 
ett högt CRP, att en 
inflammatorisk 
process pågick, än 
att Hb värdet var 
lågt. 
 

Bra 

                                                                                                                                                                                                                 
 
 



 
 

Bilaga II:2                      
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2003 
Australien 
Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulsara, C., 
Ward, A., & 
Joske D. 

Haematological 
cancer patients: 
achieving a sense 
of empowerment 
by use of strategies 
to control illness. 

Syftet var att kartlägga 
de grundläggande 
copingstrategier som 
används av 
cancerpatienter 
oavsett sjukdoms-
stadium och prognos.  

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
Djupgående intervjuer 
användes. Man använde sig 
av fördjupad 
samtalsmetodik. 
 
Här återintervjuades 7 av 12 
patienter som tidigare 
deltagit i ett pilotprojekt. 5 
av deltagarna var män och 2 
var kvinnor i åldrarna 39-63 
år. n = 7 
 

Det fanns likheter 
mellan både 
patienter och 
anhöriga gällande 
vilka strategier de 
använde sig av.  
”Fighting Spirit” var 
viktigt för att klara 
behandling, hitta 
balansen och 
acceptera nuläget 
och omvärdera 
prioriteringar i livet. 
Det viktigaste var att 
ha hoppet kvar även 
om de visste hur det 
låg till. Patienterna 
ansåg det nödvändigt 
att försöka 
upprätthålla optimal 
hälsa för att klara 
sjukdomen och 
biverkningarna av 
behandlingen. 

Bra 

 
 
 
 
 



 
 

Bilaga II:3                                                       
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2003 
USA 
Cinahl 
 
 

Coleman, E.A., 
Coon, S., 
Hall-Barrow, J., 
Richards, K., 
Gaylor, D., & 
Stewart, B. 

Feasibility of 
Exercise During 
Treatment for 
Multiple Myeloma 

Syftet var att ta reda på 
om träningsövningar 
skulle minska 
problemen med fatigue 
och insomningsproblem 
hos patienter med 
myelom 

Kvantitativ randomiserad 
pilot/förstudie med 
upprepade mätningar. 
Mätinstrumentet POMS* 
användes och sömnen 
mättes med Actigraph * 
 
Deltagarna var 24 patienter 
som fick högdos cytostatika 
eller autolog 
stamcellstransplantations-
behandling för myelom. 
14 av deltagarna fick ett 
individuellt 
träningsprogram 
kombinerat med aerobics 
och styrketräning. 10 av 
deltagarna fick vanliga 
träningsprogram. 
Deltagarna var14 män och 
10 kvinnor i åldrarna 42-74 
år. n = 24. Bortfallet var 
42%. 
 
 

Med ökad 
muskelstyrka hade 
patienterna 
möjlighet att 
maximera sin 
kapacitet och fysiska 
aktivitet. Det gav en 
förbättrad sömn som 
också minskade den 
cancerrelaterade 
tröttheten. Även 
humöret blev bättre 
när patienterna fick 
en förbättrad sömn.

 

Medel 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                    
 
 



 
 

Bilaga II:4 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2004 
USA 
Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coon, S., & 
Coleman, E. 

Keep moving: 
Patients with 
myeloma talk 
about exercise and 
fatigue 

Syftet var att få kunskap 
om känslor, åsikter och 
erfarenheter hos 
patienter med multipelt 
myelom vilka 
genomförde ett 
träningsprogram i 
samband med en 
stamcellstransplantation.  
 

En kvalitativ 
innehållsanalys. Intervjuer 
gjordes vid två tillfällen 
med öppna frågor. 
Intervjuerna spelades in  
och analyserades sedan för 
att kategoriseras i olika 
teman. 
 
Informanterna bestod av 21 
patienter med multipelt 
myelom i åldern 38-70 år 
som genomgick 
stamcellsbehandling. 12 av 
deltagarna var män. 18 hade 
dokumenterade 
skelettförändringar. n = 21. 
 
 
 
 
 
 

Det framkom att 
egna uppfattningar, 
sociala sammanhang 
och erfarenheter 
påverkade förmågan 
att följa ett 
träningsprogram 
samtidigt som en 
aggressiv behandling 
för multipelt 
myelom gavs.  

Alla deltagare i 
studien upplevde att 
motion kunde vara 
till hjälp och skulle 
rekommendera det 
till andra patienter 
med cancer i samma 
situation. 
 

Bra 

                                                                                                                                                                                                         
  



 
 

 Bilaga II:5 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet  

2010 
Norge 
Pubmed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvam, A., 
Wisløff, F., & 
Fayers, P. 

Minimal important 
differences and 
response shift in 
health-related 
quality of life; a 
longitudinal study 
in patients with 
multiple myeloma. 

Syftet var att beskriva 
om patienterna med 
myelom märkt någon 
förändring av smärta, 
trötthet, fysisk 
funktion och 
livskvalitet under de 
senaste tre 
månaderna. 

En kvantitativ studie där 
EORTC QLQ-C30* användes. 
Mätningar gjordes vid två 
tillfällen. Första mätningen, 
det vill säga baslinjen och 
sedan andra mätningen 3 
månader senare. 
 
Deltagarna var 239 patienter 
med multipelt myelom i olika 
stadier från 17 olika norska 
sjukhus.  54 % var män. 
Svarsfrekvensen var 92 %. 
n = 239. 

De patienter som 
försämrats efterhand 
upplevde att de hade 
haft en bättre 
livskvalitet vid 
första mätningen än 
tre månader senare. 
De patienter som 
hade förbättrats i sin 
sjukdom upplevde 
en förbättrad 
livskvalitet.

 

Bra 

2010 
Norge 
Pubmed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvam, A., 
Fayers, P., & 
Wisløff, F. 

What changes in 
health-related 
quality of life 
matter to multiple 
myeloma patients? 
A prospective 
study. 

Syftet var att beskriva 
den kliniska 
betydelsen av 
förändringar i livs- 
kvalitet hos patienter 
med multipelt 
myelom. 

En kvantitativ studie där 
EORTC QLQ-C30* 
användes.  Mätningar 
gjordes vid två tillfällen. 
Första mätningen mellan 
2006-2008 och den andra 
mätningen tre månader 
senare. 
Deltagarna som fullföljde 
var 239 patienter med 
multipelt myelom i olika 
stadier från 17 olika norska 
sjukhus. 54 % var män. 
Svarsfrekvens var 92 %. 
n=239.  

Det som patienterna 
upplevde var att 
smärta, fatigue och 
de fysiska 
funktionerna var det 
som påverkade 
förändringarna av 
livskvaliteten mest.  

Bra 



 
 

                                Bilaga II:6                            
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet  

2011 
Storbritannien 
Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maher, K., & 
De Vries, K. 

An exploration of 
the lived 
experiences of 
individuals with 
relapsed multiple 
myeloma. 

Syftet var att beskriva  
patienters erfarenheter 
av att leva med 
recidiverande 
multipelt myelom. 

En kvalitativ fenomenologisk 
studie där data samlades in 
genom öppna ostrukturerade 
intervjuer. Innehållet 
analyserades och 
kategoriserades tematiskt. 
 
Deltagarna var 8 patienter 
med myelom som hade haft 
återfall i sin sjukdom, 5 män 
och 3 kvinnor, i åldrarna 48 
till 74 år. n = 8 

Det framkom att 
recidiverande 
myelom orsakade ett 
mycket skiftande 
tillstånd mellan 
sjukdom och välmåen-
de och en konstant 
känsla av osäkerhet. 
Vårdpersonal som 
patienterna kände 
trygghet med, hopp 
och kampvilja 
var det som hade 
störst betydelse. 
 
 
 
 

Bra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 
 

 
Bilaga II:7                         

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2011 
Storbritannien 
Cinahl 
 
 
 

Molassiotis, A., 
Wilson, B., 
Blair, S., 
Howe, T., & 
Cavet , J. 

Unmet supportive 
care needs, 
psychological well-
being and quality 
of life in patients 
living with 
multiple myeloma 
and their partners. 

Syftet var att 
identifiera olika behov 
och livskvaliteten för 
patienter som lever 
med myelom och 
deras partner. 

En kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
där författarna använde sig 
av mätinstrumenten: 
CaSUN *, HADS * och 
EORTC QLQ-C30 *. En 
specifik myelom modul 
användes också, QLQ-
MY20 som inkluderade 20 
myelomspecifika frågor. 
 
Deltagarna var 132 
patienter och 93 av deras 
partners. Svarsfrekvensen 
var 67,4% för patienterna 
och 50,3% av deras 
partners. 
Patienterna som deltog var 
mellan 35-83 år. 50 
patienter var yngre än 60 år. 
n = 132 

I studien framkom 
att många patienter 
hade vårdbehov som 
inte var 
tillgodosedda. 
Ångest, oro och 
depression var 
vanligt. 
Livskvaliteten 
påverkades av 
sociala och 
kognitiva funktioner, 
smärta som störde 
dagliga aktiviteter, 
trötthet och 
biverkningar till 
olika behandlingar. 
Det framkom även 
att livskamraterna 
till patienterna med 
myelom hade fler 
otillfredsställda 
behov än patienterna 
och mer ångest och 
oro.

 

Bra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 



 
 

                                                                                            
Bilaga II:8 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2001 
USA 
Cinahl 

Poulos, A-R., 
Gertz, M-R., 
Pankratz, VS.,& 
Post-White, J. 

Pain, mood 
disturbance and 
quality of life in 
patients with 
multiple myeloma. 

Syftet var att undersöka 
smärtintensitet 
och hur smärta 
påverkade patienter med 
multipelt myelom. Även 
relationen mellan smärta 
och humörstörningar 
samt faktorer som 
påverkade livskvaliteten 
undersöktes. 

 

En beskrivande kvantitativ 
studie där frågeformulär 
mailades ut till deltagarna. 
Tre olika skattningsskalor 
användes, BPI* för 
smärtintensitet, POMS* för 
humörstörningar samt 
Quality of Life Scale. 
206 patienter med multipelt 
myelom i åldern 34-86 år 
deltog i studien. 67 % var 
män. Stort bortfall, 40 %. 
 n = 206. 
 

Det framkom i studien 
att smärtan hos patienter 
med myelom är 
underbehandlad. 
Patienter med multipelt 
myelom upplevde 
mycket 
humörsvängningar och 
det tillsammans med 
smärtan försämrade 
livskvaliteten. 

Medel 

2010 
Storbritannien 
Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrata, B., 
Cavet, J., 
Blair, S., 
Howe, T., & 
Molassiotis, A. 

Like a sieve: an 
exploratory study 
on cognitive 
impairments in 
patients with 
multiple myeloma 

Syftet var att få en 
djupare förståelse av 
kognitiva 
funktionsnedsättningar 
och problem som 
beskrivs av patienter 
med myelom samt 
deras copingstrategier. 

Semistrukturerad kvalitativ 
studie med intervjuer av 15 
patienter med multipelt 
myelom i olika stadium av 
sjukdomen.  
 
Deltagarnas ålder var från 
42-75 år.  
n = 15 

Patienterna upplevde 
olika kognitiva 
funktionsnedsättningar 
och problem med 
närminnet. De 
använde olika 
copingstrategier för att 
hantera situationen. 
Förebyggande 
stödjande vård 
behövdes för att hjälpa 
patienter med myelom 
att hantera de 
kognitiva problemen. 

Bra 



 
 

 

Bilaga II:9              
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2008 
Canada 
Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlossak, D., & 
Fitch, M.I. 

Multiple myeloma: 
The patient’s 
perspective. 

Syftet var att få en 
förståelse för hur 
sjukdomen multipelt 
myelom påverkade 
patienterna och deras 
familjer. 

En kvalitativ studie med 
telefonintervjuer av 20 
patienter med myelom (13 
män och 7 kvinnor) i 
åldrarna 44-88 år. 
Intervjuerna varade mellan 
30-90 minuter. Analysen 
fokuserade på diagnos och 
behandling utifrån coping, 
emotionella, psykologiska 
och sociala upplevelser och 
vad som förändrade deras 
hopp om framtiden. n = 20 

Studien visade att 
patienter med 
multipelt myelom 
accepterade den 
medicinska 
behandlingen och 
var oftast nöjda med 
vården som de fick. 
Patienternas primära 
behov var främst 
emotionella och 
psykosociala.  
 

Bra. 

 

Mätinstrument och metoder 

* Actigraph - En metod för övervakning av mänsklig vila och aktivitet. En liten Actigraphenhet, även kallad en actimetry sensor, bärs av en 
patient för att mäta grovmotorisk aktivitet. 
* EORTC QLQ-C30 The European Organisation for Research and Treatment of Cancer - är ett cancerspecifikt frågeformulär med 30 olika 
punkter för att mäta livskvalitet. 
* FACT-F - The Functional Assessment of Cancer Therapy Fatigue –ett frågeformulär som mäter graden av trötthet hos cancerpatienter. 
* CaSUN - Cancer Survivors’ Unmet needs measure – ett frågeformulär för att mäta behovstillfredsställelse hos cancerpatienter. 
* HADS -  Hospital Anxiety and Depression Scale - frågeformulär för att mäta oro och depression. 
* BPI - Brief Pain Inventory - skattningsskala för smärtintensitet. 
* POMS - Profile of Mood States – skattningsskala för humörstörningar. 
 


