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Abstrakt 
Bakgrund Leukemi är en form av cancer som drabbar benmärgen där blodet bildas. 

Leukemi delas in i två olika grupper, akut och kronisk. Kronisk leukemi har en långsam 

process och är svår att upptäcka men när sjukdomen väl är upptäckt finns det inga 

botemedel, endast lindring. Kronisk leukemi delas i sin tur in i två olika grupper, 

kronisk lymfatisk leukemi och kronisk myeloisk leukemi som utgår från olika system i 

kroppen. Leukemi behandlas bland annat genom olika typer av cytostatika, 

strålbehandling och kirurgi. Beroende på vilken omfattning sjukdomen har varierar 

behandlingsformen. Kronisk leukemi innebär ofta en stor förändring i livet där 

människans livsvärld och självuppfattning kan förändras.  

Syfte Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk leukemi. 

Metod Metoden som använts utgår från en systematisk litteraturöversikt med nio 

utvalda artiklar. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO och 

granskades utifrån en vald granskningsmall. Artiklarnas resultat analyserades och 

sammanställdes till ett nytt resultat för den här studien med utgångspunkt från vald 

teoretiska referensramen.  

Resultat Resultatet visas genom tre kategorier och tre subkategorier. Kategorierna är ett 

förändrat liv, erfarenheter av information och erfarenheter av att få behandling kontra 

att inte få behandling.  

Slutsats De erfarenheter en person med kronisk leukemi har är att de har sämre 

livskvalité samt att de lever med en osynlig sjukdom. En slutsats är att patienterna 

beskriver biverkningarna av behandlingarna som värre än symtomen av sjukdomen. 

Resultatet visar att erfarenheterna av information till patienterna, både gällande 

behandling och sjukdomsbild, är något som brister och det upplevs påverka livskvalitén 

negativt.  
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1 Inledning 

Antalet cancerfall ökar för varje år i takt med att människan blir äldre. Mer än var tredje 

person som lever i Sverige idag kommer att drabbas av cancer någon gång under deras 

livstid (Cancerfonden, 2014). Med det i åtanke så kommer vi som blivande sjuksköterskor 

att komma i kontakt med personer som är drabbade av cancer på ett eller annat sätt. Under 

vår utbildning fokuseras det på människans livsvärld, hur människan upplever och 

uppfattar saker. I den här studien används livsvärldsteorin som en teoretisk referensram. 

Vi valde att göra en systematisk litteratursammanställning för att belysa patienters 

erfarenheter av att leva kronisk leukemi.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Leukemi 

Varje år rapporteras 14,1 miljoner nya fall i världen av cancer, varav 8,2 miljoner avlider 

i sin cancersjukdom. 352 000 människor i världen drabbas årligen av leukemi och i 

Sverige insjuknar cirka 750 personer varje år (World cancer report, 2014). Leukemi är en 

form av cancer som drabbar benmärgen, där blodet bildas. Beroende på vilken blodkropp 

det handlar om delas sjukdomen in i olika grupper. Vid leukemi fungerar inte bildningen 

av blodkroppar, och istället för att utvecklas till blodkroppar avstannar utvecklingen och 

det bildas leukemiceller. Leukemi brukar delas in i två olika grupper, kronisk leukemi 

och akut leukemi som i sin tur kan delas in i lymfatisk och myeloisk. Den akuta leukemin 

drabbar de vita blodkropparna och har en ganska snabb process medan den kroniska 

leukemin drabbar både vita och röda blodkroppar men även blodplättar (Nilbert, 2013). 

Kronisk leukemi har en mer långsam process och det kan gå en längre tid innan 

sjukdomen upptäcks och när sjukdomen väl är upptäckt finns det inga botemedel, endast 

lindring (Madsen, 2015). 

 

2.1.1 Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 

KLL är en cancerform som drabbar lymfocyterna i blodet. En lymfocyt är en typ av vita 

blodkroppar som tillverkas i benmärgen för att hjälpa till att angripa infektioner. Av en 

okänd anledning börjar benmärgen att tillverka lymfocyter som utvecklas onormalt, det 

orsakar snabbt växande cancerceller. KLL-cellerna förökar sig och slår ut de normala vita 

blodkropparna. Symtomen kommer ofta smygande och upptäcks vanligen i förbigående, 
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exempelvis vid en vanlig hälsokontroll. Vanliga symtom är bland annat anemi, blödning, 

skelettsmärta, andfåddhet, trötthet och feber (Madsen, 2015). 

 

2.1.2 Kronisk myeloisk leukemi (KML) 

Etiologin till KML är okänd och drabbar fler män än kvinnor. KML betecknas av ett ökat 

antal granulocyter (en form av vita blodkroppar) i blodet samt ett kraftig övertag av 

granulopoes, som bildar granulocyter, i benmärgen. Precis som vid KLL utvecklas 

sjukdomen långsamt och oftast upptäcks sjukdomen av en slump. De vanligaste 

symtomen är bland annat trötthet, avmagring, skelettömhet och svettningar (Simonsson, 

2012). 

 

2.1.3 Behandling 

Det finns olika typer av behandlingar för leukemi där cytostatika, strålbehandling och 

kirurgi är några. Beroende på omfattningen av sjukdomen och det individuella behovet 

kan de användas separat men också i kombination med varandra. Syftet med 

behandlingen skiljer sig från individ till individ. Det kan handla om att förlänga livet, 

förbättra livskvalitén men även för att kontrollera biverkningar från eventuell behandling 

(Humeyra & Figen, 2015). Cytostatikabehandling kan ges i lindrande syfte för att 

minimera biverkningarna och för att i sin tur förbättra personens välbefinnande. 

Strålbehandling som används som behandling kallas joniserad strålning och skadar 

cellernas arvsmassa. De friska cellerna hinner reparera sig mellan behandlingarna medan 

cancercellerna förhoppningsvis dör (Hellblom, 2011). Gemensamma symtom för de två 

behandlingsmetoderna är trötthet, illamående, kräkningar och autoimmuna reaktioner 

(O´Connor, Guilfoyle, Breen, Mukhardt & Fisher, 2007). En behandling som blivit 

vanligare vid kronisk myeloisk leukemi är Imatinib, som hämmar verksamheten av 

fusionsproteinet BCR-ABL som bildas vid kronisk myeloisk leukemi. Biverkningar som 

kan uppstå vid denna behandling är hudrodnad, viktökning och illamående (Hellbom, 

2011).  

 

2.2 Att leva med kronisk sjukdom 

Kronisk sjukdom innebär ofta en förändring i livet där individen kan uppleva både förlust 

av kontroll över vardagen. När en människa drabbas av sjukdom påverkas vardagen då 

sjukdomen kan ha en stor inverkan i livssituationen där det självklara i livet plötsligt tas 

ifrån en (López & Trad, 2014). Individen kan få en förändrad relation till sin kropp då 
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kroppen ofta blir en motståndare i vardagen. Det innebär att individen förlorar sin 

förmåga att agera och leva som en självständig människa (Öhman, 2014). Många 

upplever rädsla och oro vid besked om en kronisk sjukdom då deras självbild kan behöva 

förändras för att fortfarande kunna känna hopp inför framtiden (López & Trad, 2014). 

Den drabbade upplever ofta både hopp och förtvivlan och eftersträvar ständigt en 

normalisering av vardagen. Hopp är en inre process som är relaterat till själva varandet i 

världen och är kopplat till upplevelsen av mening och medvetenhet kring möjligheterna 

som finns kvar i livet. Att känna hopp kan ses som en fundamental vilja av att vara vid 

liv och är en nödvändig känsla för att överleva (Öhman, 2014). 

 

Livet med en kronisk sjukdom pendlar ofta mellan lidande och uthärdande och innebär i 

de flesta fall mycket smärta som kan vara svår att beskriva. Lidandet består av både 

smärta och rädsla samt av tidigare erfarenhet av upplevd smärta. Människor med kronisk 

sjukdom blir med tiden vana att uthärda smärta. Att uthärda och genomlida sin sjukdom 

utan att klaga kan ses som en känslomässig räddning för att stå ut med de utmaningar de 

ställs inför i det dagliga livet (Öhman, 2014). Vanliga problem som kan uppstå är bland 

annat sömnproblem, krisreaktioner och problem med de sociala relationerna. I vilken 

utsträckning problemen uppstår är individuellt (Hellblom, 2011).  

 

En känsla av att vara annorlunda och utanför är inte ovanligt hos personer med kronisk 

sjukdom. Möten med andra människor, särskilt vänner och närstående, kan kännas svåra 

då individen ofta känner sig uttittad. Känslan av att inte bli sedd som den han eller hon 

har varit tidigare leder till ökad känsla av utanförskap. Ensamheten kan förstärka känslan 

av otrygghet och rädsla för att hamna i situationer som individen inte klarar av utan hjälp. 

Den smärtan som uppstår av ensamheten upplevs ofta kunna lindras endast i gemenskap 

med andra människor. Behovet av att ha någon i sin närhet som kan kontaktas vid behov 

har visat sig öka i samband med kronisk sjukdom. Avsaknaden av gemenskap kan leda 

till rädsla för hur sjukdomen skulle kunna utvecklas och oro för hur de ska kunna 

övervinna den osäkra framtiden (Öhman, 2014). Ett bra sätt att hitta stöd kan vara att ha 

med sig en anhörig eller nära vän som kan lyssna och ta in information, speciellt i de 

stunder som kan upplevas som svåra. En anhörig kan också fungera som ett stöd i samtal 

om känslor och framtidstankar (Kössler, 2011). 
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2.3 Att få en cancerdiagnos 

Personer som fått ett cancerbesked beskriver det som att tankarna cirkulerar i huvudet och 

att de inte kommer ihåg mycket från stunden när de fick beskedet. Cancer är ett laddat 

ord och många tar sitt besked som en dödsdom vilken kan leda till ångest (Kössler, 2011). 

Ångest och oro är något som har undersökts i samband med cancer och nivån är något 

som pendlar upp och ner. Exempel på när nivån är hög kan vara vid brytpunkter, alltså i 

samband med diagnos eller förändring av behandling (Hellbom, 2011). Det går aldrig att 

förutse hur en person ska reagera på ett sådant besked då många olika känslor kan uppstå. 

Det finns ingen som känner likadant vilket ofta kan leda till en känsla av ensamhet 

(Kössler, 2011). 

 

Strävan efter att leva ett så normalt liv som möjligt, trots en sjukdom som hotar livet, är 

ofta relaterat till känslan av att försöka förstå och få förklaring till den förändrade 

livssituationen. Längtan efter livet innan sjukdomen är stark, och för att acceptera och 

integrera det nya livet med tankarna om ens tidigare liv krävs det att individen lär sig att 

leva med de begränsningar som sjukdomen medför. Det är inte ovanligt att individen har 

tankar och ifrågasättande om varför det är just den som drabbats av sjukdomen (Öhman, 

2014). Det kan leda till psykisk stress hos patienten och kan i sin tur påverka de sociala 

relationerna.  Att få möjlighet att behålla känslan av att kunna klara sig själv och leva ett 

liv så länge som möjligt trots sjukdom kan leda till känsla av självständighet (O´Connor, 

Guilfoyle, Breen, Mukhardt & Fisher, 2007). Sökandet efter förklaring kan ses som ett 

rop på bekräftelse, får individen inte den bekräftelse som eftersöks förlorar han eller hon 

möjlighet att förstå upplevelsen av sjukdomen. Information och förklaring ges oftast av 

vårdpersonal men i flera fall söker individen kontakt med andra personer som har 

liknande sjukdom för att kunna jämföra och få kunskap. Känsla av trygghet och närhet 

och möjlighet att vara i hemmet kan leda till att individen känner att de lever det normala 

livet. Hemmet symboliserar ofta trygghet och en plats där vi kan vara den vi är (Öhman, 

2014). 

 

2.4 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans roll är att lindra lidande, förebygga ohälsa och ge så god omvårdnad som 

möjligt. För att göra en korrekt bedömning av omvårdnadsbehov krävs det information 

om patientens hälsosituation, resurser och preferenser. Bedömningen avgör vilken 

omvårdnad sjuksköterskan ger till patienten. Det krävs att informationen som samlas in 
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är relevant och trovärdig då ytlig och generell information inte ger en helhetsbild över 

patientens hälsosituation (Florin, 2014).  Sjuksköterskan kan använda sig av bland annat 

intervjuer och kroppsundersökningar för att samla information. Det krävs att 

sjuksköterskan har goda färdigheter inom kommunikation för att skapa en relation med 

patienten. En relation med patienten underlättar dels att rätt information når patienten men 

också att information från patienten når sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten att anpassa sig till sin sjukdom genom att uppmuntra och engagera patienten att 

vara socialt aktiv. Det kan leda till att patienten inte isolerar sig och på så vis förebygger 

sjuksköterskan eventuella känslor av ensamhet som kan uppstå. Genom att ägna tid i 

mötet med patienten och aktivt lyssna på vad patienten säger ger det utrymme för att lyfta 

fram patientens perspektiv (Elphee, 2008). En relation med patienten kan leda till en ökad 

förståelse för patientens värderingar, känslor, föreställningar och handlingar som kan bli 

användbart i mötet med patienten (Birkler, 2007). 

 

2.5 Teoretisk referensram 

För att få en förståelse för hur en patient känner och erfar sin situation behöver 

sjuksköterskan utgå från patientens livsvärld och det kan göras genom att sätta sig in i hur 

patienten ser på sin hälsa, sitt lidande och sin sjukdom. Livsvärlden kan förstås som 

världen så som den erfaras, det sättet vi förstår och förhåller oss till oss själva, andra och 

allt annat i världen. Livsvärlden är unik även om den utgör den värld som delas med 

andra. Genom livsvärlden utspelar sig hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Att 

vårda med livsvärlden som grund innebär att patienten står i fokus och att se, beskriva, 

analysera, och försöka förstå hälsa, sjukdom och lidande. I patientens värld ingår både 

närstående och sjuksköterska och därför krävs det en balans och ständig kommunikation 

mellan alla parter. En människans vardagliga erfarenheter är något som vi inte reflekterar 

över så ofta utan istället tar för givet. Livsvärlden är den verklighet som vi lever i dagligen 

och som vi omedvetet tar för givet. Som sjuksköterska måste man veta hur man ska nå 

fram till patienten och försöka få en förståelse för vad det handlar om för just denne att 

vara sjuk. Det är viktigt att vårdpersonalen är öppen för patientens livsvärld och har en 

medvetenhet kring sina föreställningar (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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3 Problemformulering 

Att drabbas av kronisk leukemi innebär en förändring i livet och en stor inverkan på 

livssituationen (Ericsson 2015). Vid ett cancerbesked påminns människan om hur sårbart 

livet är, oavsett om prognosen är god och det är inte ovanligt att patienten tar avstånd från 

sjukdomen. Att leva med en kronisk sjukdom pendlar ofta mellan lidande och uthärdande 

och innebär i de flesta fall mycket smärta som kan vara svår att beskriva (Öhman, 2014). 

Kronisk leukemi, precis som flera typer av cancer, innefattar behandlingar som kan ge 

svåra biverkningar. För att förstå hur en patient känner, tänker och förstår sin sjukdom 

behöver sjukvårdpersonal utgå från patientens livsvärld. Genom att studera och 

identifiera hur personer med kronisk leukemi erfar att leva med sin sjukdom kan det bidra 

till en ökad förståelse hos sjuksköterskan i mötet med patienten.  

 

4 Syfte 

Syftet var att beskriva patienters erfarenhet av att leva med kronisk leukemi. 

 

5 Metod 

Metoden som använts är en systematisk litteraturöversikt där granskning, samanställning 

och eftersökning är tre viktiga begrepp som används för att öka kvaliteten och 

trovärdigheten. Något som också är viktigt för att öka trovärdigheten är ha ett strukturerat 

tillvägagångssätt för att garantera att all relevant litteratur granskas (Kristensson, 2014).  

 

5.1 Inklusions- exklusionskriterier 

Syftet var att fokusera på vuxna patienters erfarenheter, därför exkluderades 

sjuksköterskans, anhörigas, barns och föräldrars perspektiv på sjukdomen. Vi valde att 

inkludera patienter som är 18 år och äldre. En avgränsning som gjordes var att endast 

söka på engelska titlar och på artiklar som publicerats de senaste tio åren samt artiklar 

som är peer reviewed. Flera av artiklarna i sökningarna som gjordes handlade om både 

akut och kronisk leukemi. För att inte missa artiklar som inkluderade båda 

sjukdomstillstånden valde vi att inkludera både kronisk och akut leukemi för att senare 

manuellt välja ut de artiklar som var relevanta för syftet. I de valda artiklarna ingår vuxna 

i åldrarna 19–92 (Kristensson, 2014). I sökningarna ingick även artiklar som handlade 
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om behandling och dess påverkan då kronisk leukemi ofta är förknippat med någon form 

av lindrande behandling (Madsen, 2015).  

 

5.2 Databassökning 

För att hitta relevanta artiklar användes databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Cinahl är en databas som innehåller vårdvetenskapliga artiklar medan PubMed innehåller 

medicinsk forskning och PsycINFO är inriktad på psykologi och beteendevetenskap 

(Kristensson, 2014). Sökningarna som gjordes i Cinahl och PsycINFO begränsades som 

peer reviewed och i samtliga databaser begränsades sökningarna med åren 2006–2016. 

För att få ett bredare resultat kombinerades sökningarna med ämnesord- och 

fritextsökning. I Cinahl användes sex ämnesord för leukemi kombinerat med fritextorden 

Quality of life*, Emotion* och Experience*. I PsycINFO användes ämnesordet 

Leukemias i kombination med samma fritextord som i Cinahl. PubMed är en större 

databas än både Cinahl och PsycINFO därför valde vi att göra alla sökord till ämnesord 

för att göra sökningen mer specifik och relevant. Vid sökningen i PubMed framkom 

många irrelevanta artiklar och därför användes NOT i PubMeds sökning för att endast få 

fram artiklar som var relevanta. I PubMed finns inte ordet Experience som ämnesord och 

därför användes databasens egna ord för Experience, vilket var Life experience. En så 

kallad boolesk sökning i samtliga databaser där sökorden kombinerades med antingen 

OR, AND eller NOT. OR används för att söka på liknande ord, AND används för att 

kombinera ord och NOT används för att minimera sökningen (Kristensson, 2014). Alla 

sökningar finns redovisade i Bilaga 1. 

                                                                            

5.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning sker i flera steg som till slut ska resultera i ett urval artiklar med så 

hög kvalitet som möjligt. Först lästes titlarna på samtliga artiklar i sökningen och därefter 

lästes abstractet på de artiklar som passade syftet. De artiklar som valdes ut lästes igenom 

och jämfördes återigen med syftet (Kristensson, 2014). Det tredje steget innebar att de 11 

valda artiklar granskades med hjälp av en granskningsmall som konstruerats av Carlsson 

och Eiman (2003), se Bilaga 2. Mallen innehåller granskning av abstract, metod, syfte, 

etiskt resonemang, datainsamling och resultat. De olika delarna i granskningsmallen kan 

ge 0–3 poäng beroende på kvalitén och innehållet i artikeln. Totalpoängen från 

granskningen omvandlas till procent där grad III är den lägsta graden och omfattar artiklar 

som får 60–69%. Grad II omfattar artiklar som får 70–79% och den högsta graden är grad 
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I som omfattar artiklar som får 80-100%. Granskningarna av artiklarna ska uppnå 60% för 

att vara godkända och kunna användas i studien (Carlsson & Eiman, 2003). Utifrån 

granskningen som gjordes godkändes nio artiklar som gick vidare till analysprocessen, 

vilket innebar att två artiklar uteslöts på grund av bristande kvalité. En sammanfattning 

av artiklarna gjordes och finns presenterade i Bilaga 3.      

 

5.4 Analysprocessen 

Analysprocessen har inspirerats av Kristensson (2014) innehållsanalys som används inom 

beteende-, human- och vårdvetenskap. En innehållsanalys fokuserar på att analysera 

innehållet i texten genom att hitta skillnader och likheter. Analysen delas upp i olika steg 

som kan följas för att göra arbetet strukturerat. Att skapa nya helheter från delar av 

helheten är något som Kristensson (2014) beskriver. Artiklarna lästes igenom noggrant 

var för sig för att få en inblick i vad var och en av artiklarna handlade om. Artiklarna 

lästes på både engelska och på svenska för att få ett bredare perspektiv och förståelse av 

resultatet. För att kunna läsa artiklarna på svenska översattes dem från engelska till 

svenska med hjälp av ett översättningsprogram. Fokus låg sedan på resultatet i varje 

artikel där meningsenheter plockades ut i förhållande till syftet. Vi plockade ut 

meningsenheter var för sig och sedan jämfördes de för att plocka ut det viktigaste. De 

valda meningsenheterna kondenserades så texten blev mer lätthanterlig. De kondenserade 

meningsenheterna bildade koder som var beskrivande av innehållet i meningsenheten. 

Därefter skrev vi ut dokumentet och klippte ut varje kod för att lättare se likheter och 

skillnader, samt de mönster som koderna utgjorde och sammanförde dem till kategorier. 

En kategori kan innehålla flera koder med sammanhängande innehåll (Kristensson, 

2014).  

 

Meningsenhe

t på engelska 

Översatt 

meningsenhe

t 

Kondensering Kod Subkategor

i 

Kategori 

”Although they 

had learned to 

pace 

themselves and 

plan their 

activities to 

manage 

fatigue, those 

who had 

experienced 

symptoms 

described how 

”Trots att de 

lärt sig att 

lugna ner sig 

själva och 

planera sina 

aktiviteter för 

att hantera sin 

trötthet, 

beskrev de som 

hade symtom 

hur de 

upplevde att 

De lärde sig att 

hantera sin trötthet 

och sina symtom 

men trots det så 

kände de att det 

påverkade deras 

livskvalité. 

Påverkan 

på 

livskvalité

n 

 

 Ett 

förändrat 

liv  
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they had 

increasingly 

affected their 

quality of life, 

in that they 

could no 

longer do all 

that they used 

to…” 

det påverkade 

deras 

livskvalité 

eftersom de 

inte kunde göra 

allt som de 

brukade 

längre…” 

Although some 

people had 

been told 

something 

about CLL at 

diagnosis or 

sought 

information for 

themselves, 

this didn´t 

always seem to 

help them 

understand the 

condition.  

Även om vissa 

människor 

hade fått veta 

något om 

kronisk 

lymfatisk 

leukemi vid 

diagnosen eller 

sökt 

information 

själva verkar 

detta inte alltid 

hjälpa dem att 

förstå 

tillståndet.  

Den information som 

finns angående 

sjukdomen är inte 

tillräcklig och 

begriplig för att 

patienten ska förstå 

hur sjukdomen 

fungerar. 

Informatio

n om 

sjukdomen 

 Erfarenhete

r av 

Informatio

n 

Similarly, 

patients treated 

with 

chlorambucil 

were also more 

worried about 

the future, their 

health and the 

occurrence of 

new symptoms 

and the cancer 

coming back 

than the 

patients in the 

wait and see 

phase or 

patients with 

other chemo- / 

immunotherap

y. 

Likaså 

patienter som 

behandlades 

med 

Klorambucil 

var också mer 

oroliga för 

framtiden, 

deras hälsa och 

förekomsten av 

nya symtom än 

de patienter i 

vänta och se 

fasen eller 

patienter som 

behandlas med 

andra kemo-/ 

immunoterapie

r. 

Patienter med 

Klorambucilbehandin

g hade sämre 

livskvalitet än de 

som inte påbörjat 

behandling. 

Behandlin

g 
 Erfarenhete

r av att få 

behandling 

kontra att 

inte få 

behandling. 

 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

De valda artiklarna hade alla godkännande från etisk kommitté vilket är viktigt i en 

litteraturstudie. Inom medicin finns det ett styrdokument som används för att säkerställa 

att forskning med människor stämmer överens med god vetenskaplig praxis och att 

forskaren är insatt i den vetenskapliga litteraturen som finns tillgänglig. Den koden kallas 

även för Helsingforsdeklerationen. Forskningsetik berör både de som gör en empirisk 

studie och de som gör en litteratursammanställning. De som gör en 
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litteratursammanställning behöver göra forskningsetiska övervägande i granskningen av 

materialet som används (Kristensson, 2014). Vi har inte använt oss av hypoteser eller 

metoder utan att ange källa, och inte heller plagierat den data som använts. En annan 

viktig del är att inte låta sin förförståelse eller sin tolkning styra resultatet av studien, 

vilket hela tiden funnits i åtanke (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011). 

 

6 Resultat 

Resultatet av litteratursammanställningen omfattar nio artiklar som är både kvalitativa 

och kvantitativa. Litteraturöversikten gav tre kategorier: Ett förändrat liv, erfarenheter av 

information och erfarenheter av att få behandling kontra att inte få behandling. Kategorin 

ett förändrat liv har tre tillhörande subkategorier.  

 

6.1 Ett förändrat liv  

Kronisk leukemi är förknippat med olika symtom där det vanligaste är trötthet. Denna 

påverkan kan upplevas som ett hinder då individen inte orkar leva på samma sätt som 

innan sjukdomen. Även om man utvecklar strategier som är anpassade efter ens vardag 

för att hantera tröttheten så upplever många att symtomen påverkar deras livskvalité. I en 

studie beskrev en kvinna att hon accepterat att hon inte längre kunde leva som innan. Hon 

beskrev en växande känsla av isolering i och med att hon undvek kontakt med 

allmänheten för att inte drabbas av infektioner. Hon beskrev också att resa, umgås med 

barnbarnen och att delta i sociala sammanhang blev för ansträngande för henne.  En man 

i samma studie påpekade att han upplevde en förändrad livsstil i samband med 

cancerbeskedet och som i sin tur orsakade ångest (Evans, Ziebland & Pettitt, 2012). En 

annan studie visar att förmågan att arbeta och möjlighet till att bibehålla sin livsstil är 

starkt kopplat till bättre livskvalité (Hamerschlak et al., 2014). Individer som anpassar sig 

utefter kronisk leukemi kan lättare förbättra den emotionella och sociala livskvalitén 

(Levin, Li, Riskind och Rai, 2007). 

 

6.1.1 Oro och osäkerhet 

Osäkerhet är något som växer och blir tydligare i samband med ett liv med kronisk 

leukemi. Det som bidrar till osäkerheten är sjukdomsrelaterade, där tankar kring hur 

sjukdomen kommer att utvecklas och om hur behandlingen kommer att påverka tar 

mycket energi (Guilhot et al., 2013). Osäkerhet kring huruvida symtomen som uppstår 
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beror på sjukdomen eller på grund av andra faktorer kan leda till en oro hos individen 

(Evans, Ziebland & Pettitt, 2012). I väntan på att få behandling kan livskvalitén påverkas 

och personen kan känna osäkerhet på grund av sjukdomen (Holtzer-Goor et al., 2015).  

Många är oroliga för att få dåliga testresultat och kraftiga biverkningar i samband med 

läkemedelsbehandling. Vissa upplever dock en lättnad över att få en diagnos för att få en 

förklaring till sina symtom (Guilhot et al., 2013). Den subjektiva synen på sjukdomen kan 

påverka erfarenheten av att leva med kronisk leukemi. En negativ syn leder till högre 

nivåer av stress, depressiva symtom och trötthet som i sin tur kan leda till större oro kring 

sin sjukdom (Westbrook, Maddocks & Andersen, 2016).  

 

6.1.2 Sjukdomsförlopp och ålder 

En studie påvisar skillnaderna i erfarenheterna av att leva med kronisk leukemi beroende 

på hur långt gången sjukdomen är. De menar att kronisk leukemi har en inverkan på 

livskvalitén i alla skeden av sjukdomen. Det finns tydliga skillnader i de olika 

sjukdomsstadierna, där de personer som kommit längre i sitt sjukdomsförlopp upplever 

ett sämre fysiskt, funktionellt och allmänt välbefinnande. Författarna till studien 

utvärderade den emotionella livskvalitén hos obehandlade patienter för att se om den 

förändrades med tiden. Resultatet visade ingen emotionell förändring gällande 

emotionellt välbefinnande (Shanafelt et al., 2017). De individer som nyligen fått sin 

diagnos kunde lättare göra en anpassning i livet eftersom de kände att livet inte hade 

förändrats så mycket (Guilhot et al., 2013). De nydiagnostiserade känner också att de har 

bättre livskvalité än de som har levt med sjukdomen under en längre tid. Ytterligare en 

faktor som har inverkan på livskvalitén och erfarenheten av sjukdomen är åldern. Yngre 

patienter (<60 år) upplever sämre livskvalité gällande mental och emotionell funktion 

samt sämre sociala relationer än äldre (>60). Däremot upplever de yngre en bättre 

livskvalité gällande fysisk funktion (Levin, Li, Riskind & Rai, 2007). 

 

6.1.3 En osynlig sjukdom 

Individer som lever med kronisk leukemi känner att de lever med en osynlig sjukdom då 

symtomen kan vara svåra att identifiera som specifika för kronisk leukemi, samt att 

sjukdomen inte nödvändigtvis behöver synas utifrån. Eftersom sjukdomen inte syns utåt 

upplever några att det är svårt att få stöd från vänner och familj då de inte kan se att 

individen är sjuk. På grund av den orsaken kan de som fått kronisk leukemi ibland undra 

om det är värt att berätta om det för sina vänner och sin familj. De som lever med kronisk 
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leukemi kan också uppleva missnöje med vårdpersonalens syn och bemötande gentemot 

dem då de kan känna att personalen inte ser dem som en hel person.  I intervjuer med 

patienter med kronisk leukemi framkommer det att vårdpersonal inte visar tillräckligt 

med intresse för dem och att de ibland kan känna sig nonchalerade och obetydliga för att 

deras sjukdom och de symtom de har inte syns (Evans, Ziebland & Pettitt, 2012). 

 

6.2 Erfarenheter av information 

I flera studier belyses bristen på information om sjukdomen. Nydiagnostiserade känner 

sig chockade vid beskedet då de inte vet så mycket om sjukdomen. Vid ett cancerbesked 

är det inte ovanligt att tankar om döden dyker upp då leukemi för många är förknippat 

med döden. På grund av föreställningar och förutfattade meningar om cancer kan det vara 

svårt att ta in information och att förstå vad sjukdomen egentligen innebär. Det vanligaste 

personer med kronisk leukemi beskriver är brist på information om är vilken typ av 

behandling som finns och hur det kommer att påverka dem. I en studie framkom det att 

mer information kring behandling och dess påverkan behövs och att informationen kring 

sjukdomens effekter är bristfällig (Efficase et al., 2012). När det gått en tid och chocken 

över cancerdiagnosen har lagt sig är det lättare att ta in den information som tidigare givits 

om sjukdomen. Det är vanligt att behovet av sökandet efter emotionellt och praktiskt stöd 

från vänner och utomstående uppstår (Guilhot et al., 2013). Vissa känner behov av att tala 

med andra som också har kronisk leukemi för att prata om sjukdomen och jämföra 

erfarenheter. Det har visat sig att socialt stöd kan underlätta för patienten (Efficase et al., 

2012; Evans, Ziebland & Pettitt, 2012). En man i en studie beskrev att han först trott att 

han skulle dö inom fem år och att han skulle tappa allt sitt hår. Det var först när han talat 

med sin läkare som han kände sig lugnare då läkaren förklarat att han troligtvis kommer 

dö av ålderdom och inte av sin kroniska leukemi. Patienter beskrev en frustration kring 

att de inte kände sig tillräckligt informerande angående sitt sjukdomsläge. Även om vissa 

personer fått eller sökt information vid diagnostillfället så känner de att det inte alltid 

hjälper då de inte förstår informationen som vårdpersonen givit dem. En patient i studien 

beskrev de som att läkaren sa att allt var bra och att nästa tid är om sex månader. I samma 

studie beskriver en patient att hon tre år efter sin diagnos fortfarande inte visste mycket 

om sjukdomen. Patienten hade velat ha mer information kring hur sjukdomen påverkar 

henne, vilka symtom som vanligen uppkommer och hur de påverkar livet (Evans, 

Ziebland & Pettitt, 2012). 
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6.3 Erfarenheter av att få behandling kontra att inte få behandling 

I fem av de nio valda artiklarna är läkemedelspåverkan en aspekt i att leva med kronisk 

leukemi. Vid kronisk leukemi finns det inga läkemedel med botande effekt utan endast 

med lindrande och livsförlängande verkan. I en intervju med en patient framkom det att 

patienten kände oro över att behandling inte påbörjades direkt. Patienten hade svårt att 

acceptera att det inte var aktuellt med behandling och det tog patienten ett par veckor att 

finna sig i det och att förstå att livet ändå kunde fortsätta som vanligt utan behandling 

direkt. Patienten beskrev en känsla av frustration i att vara sjuk och inte få behandling. Så 

länge patienten själv känner att han eller hon mår bra sätts ingen behandling in. 

Patienterna upplevde att behandling sattes in sent eftersom de inte uppvisade några 

symtom av sjukdomen. De upplevde också att biverkningar av läkemedel var svårare än 

symtomen av sjukdomen. Läkemedel är till för att behandla leukemin men det drabbar 

även resten av kroppen (Evans, Ziebland & Pettitt, 2012). Patienter som behandlats med 

kemoterapi upplevde, både vid aktiv behandling och efter avslutad behandling, en uttalad 

trötthet, känslomässig påverkan samt påverkan på det sociala välbefinnandet. (Shanafelt 

et al., 2007). Fler behandlingscykler har visat sig vara förknippat med lägre nivåer av 

stress (Westbrook, Maddocks & Andersen, 2016). Patienter med någon form av aktiv 

kemo- och eller immunoterapibehandling erfar generellt sämre fysisk- och funktionell 

förmåga än de som inte får behandling (Van den Broek et al., 2014; Shanafelt et al., 2007; 

Levin, Li, Riskind & Rai, 2007). Patienters erfarenheter av behandling med Imatinib är 

förenat med bättre förmåga att arbeta, vilket i sin tur innebär bättre funktionell förmåga 

(Hamerschlak et al., 2014). Patienter som behandlas med Klorambucil, som är en form 

av kemoterapi, beskriver sämre social funktion och upplever sig som mer tungandade. De 

upplevde också betydligt sämre livskvalité än de som ännu inte påbörjat någon 

behandling. Trötthet är en av de största biverkningarna av kemo-och 

immunoterapibehandlingar där förekomsten av trötthet bland patienter som får 

Klorambucil är dubbelt så hög jämfört med de som inte får behandling (Van den Broek 

et al., 2014; Shanafelt et al., 2007). Behandling med Klorambucil kan leda till att patienten 

upplever mer oro inför framtiden, för deras hälsa och för uppkomst av nya symtom som 

i sin tur leder till sämre hälsa och livskvalité (Van den Broek et al., 2014; Holtzer-Goor 

et al., 2015). Det finns tydliga skillnader på fysiska och sociala funktioner bland patienter 

som får aktiv behandling och de som inte får någon behandling. Samtidigt framkommer 

det inga skillnader gällande ångest och depression bland de olika typerna av behandling. 

Äldre patienter som behandlas och har behandlats med kemo- och/eller immunoterapi 
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erfar sämre livskvalité än yngre, med undantag för smärta. Äldre patienter med aktiv 

behandling upplever mer symtom (Van den Broek et al., 2014; Shanafelt et al., 2007; 

Levin, Li, Riskind & Rai, 2007) 

 

7 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk 

leukemi. Vår valda metod, att göra en innehållsanalys, valdes utifrån syftet (Kristensson, 

2014). Vi använde oss av tre databaser med olika perspektiv för att få en så bred överblick 

som möjligt. Det upplevdes som en svårighet att hitta information om endast kronisk 

leukemi som inte involverade andra sjukdomstillstånd. Då många av artiklarna i 

sökningarna handlade om både kronisk och akut leukemi fick vi manuellt ta ut de artiklar 

som var relevant för syftet. Sökorden i Cinahl och PsycINFO var identiska med varandra 

medan sökningen i Pubmed fick fler sökord för att begränsa sökningen och för att få fram 

så relevanta artiklar som möjligt i förhållande till syftet. Pubmed, som är den större 

databasen (Kristensson 2014) gav för många träffar med enbart de sökorden som 

användes i Cinahl och PsycINFO. Sökningen i Pubmed begränsades med tillägsorden 

NOT pediatric, NOT childhood, NOT children och NOT parents. Att lägga till NOT i 

Pubmed och inte i de övriga databaserna var något som diskuterades vilket resulterade i 

både för- och nackdelar. Att lägga till NOT även i Cinahl- och PsykINFOsökningen 

kunde resulterat i färre och mer relevanta träffar. Det hade kunnat leda till att inte lika 

mycket tid hade behövt spenderas på att manuellt plocka ut de relevanta artiklarna. 

Anledningen till att tilläggsordet NOT användes i Pubmed var för att sökningen utan NOT 

blev alldeles för stor. (Se bilaga 1) 

 

I samtliga databaser exkluderades artiklar som var publicerade innan 2006. Syftet med 

den avgränsningen var att finna vetenskapliga artiklar med så aktuell forskning som 

möjligt (Kristensson, 2014). Det skulle kunna ifrågasättas då sökningen begränsades till 

10 år som kanske upplevs som långt tillbaka i tiden. Resultatet i de valda artiklarna visar 

tydliga likheter i resultatet trots att det publicerades under en 10 års period. En reflektion 

av det är att trovärdigheten i resulterat på artiklarna ökar, då patienternas erfarenheter av 

kronisk leukemi inte förändras genom åren. För att kunna läsa och förstå artiklarna 

exkluderades artiklar som var på andra språk än engelska. Det kan ses som en svårighet 

att läsa på engelska då det inte är det språk vi talar, men det ansågs inte som ett problem 
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och översättningen till svenska gjordes noggrant så inga tolkningsfel uppstod. En översikt 

av utvalda artiklar presenteras i (Bilaga 3). 

 

I urvalet av artiklar ingick både kvinnliga och manliga patienter i åldrarna 19-92. En 

begränsning till vuxna individer gjordes då vuxna lättare kan berätta om sina erfarenheter 

samt för att arbete med barn ofta kräver en specialistutbildning. Den stora 

åldersvariationen blev en intressant reflektion då skillnader sågs i erfarenheter av kronisk 

leukemi i förhållande till ålder. Det hade varit svårt att begränsa till en viss ålder eftersom 

artiklarnas resultat ofta inkluderade både yngre och äldre människor. 

 

Kvalitetsgranskning är en viktig del och innebär att granskningen av de valda artiklarna 

sker i flera steg (Kristensson, 2014). Granskningsmallen som använts konstruerades av 

Carlsson och Eiman (2003) (Se bilaga 2). Då arbetet skrivs inom en bestämd tidsram 

fanns det en begränsad tid till förfogande för granskningen. Trots det genomfördes 

kvalitetsgranskningen på ett trovärdigt sätt då mycket tid lades ner på att sätta sig in i de 

olika granskningsområdena innan och under tiden som granskningen gjordes. 

 

Trovärdighet är ett begrepp som måste kunna bedömas för att kunna ta ställning till 

studiens kvalitet. Det används för att beskriva och bedöma en studies hållbarhet och består 

av fyra begrepp: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. För att öka 

tillförlitligheten i en studie ska urvalet vara varierat, det vill säga att deltagarna kan bidra 

med olika perspektiv. Överförbarhet är i vilken utsträckning resultatet kan vara 

representativt i andra sammanhang. Det handlar om att läsaren själv ska kunna avgöra om 

studien går att överföra och för det krävs att det finns en noggrann beskrivning av 

deltagarna och studiens kontext.  För att öka giltigheten i en studie behöver det finnas en 

tydlig beskrivning i när materialet samlades in. Verifierbarhet handlar om hur väl 

resultatet finns beskrivet och stämmer överens med materialet som används (Kristensson, 

2014). En diskussion kring att resultat till synes inte är så stort genomfördes, och då 

artiklarna som använts styrker varandra och kommer fram till liknande slutsatser anser vi 

att resultatet är trovärdigt då det speglar det som det i nuläget finns forskning om. Vi anser 

att det finns en tillförlitlighet i studien då ett varierat urval använts, dels genom att 

använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar men också genom att åldersvariationen 

var stor för att få med alla olika erfarenheter.  
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8 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk 

leukemi. Resultatet medförde tre kategorier, erfarenheter av ett förändrat liv på grund av 

kronisk leukemi, erfarenheter av information och erfarenheter av att få behandling kontra 

att inte få behandling.  

 

Utmärkande resultat i den här studien visar att erfarenheterna av att leva med kronisk 

leukemi är förknippat med olika symtom där trötthet, ångest och oro har en betydelsefull 

påverkan upplevelsen livskvalitén. Det framkom också att förmågan att kunna arbeta ger 

bättre livskvalité och eftersom trötthet är en vanlig påverkan vid kronisk leukemi är det 

vanligt att patienten inte kan arbeta på samma sätt som tidigare (Evans, Ziebland & Pettit, 

2012; Guilhot et al., 2013; Hammerschlak et al., 2014). En reflektion är att sjukdomen 

och dess biverkningar går i en cirkel där allt vävs samman och påverkar varandra. På 

grund av tröttheten orsakad av sjukdomen orkar personen inte arbeta vilket då kanske 

leder till ångest över att livet inte är som tidigare. Dahlberg och Segesten (2010) menar 

att människans vardag ofta tas förgivet och vardagen är en del av det som utgör vår 

livsvärld. För att få en förståelse och förklaring till sin sjukdom har tidigare kunskap visat 

att det finns en strävan efter att leva sitt liv som man tidigare gjort (Öhman, 2014). Vi 

tänker att vardagen förändras vid ett besked om kronisk sjukdom och att denna förändring 

är något som sker ständigt beroende på vart man befinner sig i livet och det är viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om det. För många är arbete en stor del av livet och att inte 

kunna utföra sitt arbete anser vi vara en självklar negativ påverkan på erfarenheten 

sjukdomen. Tidigare kunskap styrker att en kronisk sjukdom kan förändra kroppen och 

bli en motståndare i vardagen som innebär att människan kan förlora sin självständighet. 

Levin, Riskind och Rai (2007) anser att anpassning efter sjukdomens process kan göra 

det lättare att för individen att förbättra de sociala och emotionella relationerna. 

 

Ytterligare framkom det i resultatet att patienternas erfarenheter av kronisk leukemi har 

en inverkan på livskvalitén i alla skeden av sjukdomen och det finns tydliga skillnader på 

hur patienten erfar sin sjukdom beroende på hur långt sjukdomen gått. De som levt med 

sjukdomen en längre tid visar sämre fysiskt, funktionellt och allmänt välbefinnande än de 

som nyligen fått besked om sjukdomen (Shanafelt et al., 2007). En studie visar att de som 

nyligen fått sin diagnos hade lättare att anpassa sig eftersom de upplevde att livet inte 

förändrats så mycket (Guilhot et al., 2013). Det kan förstås utifrån det som Levin, Li, 
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Riskind och Rai, (2007) skriver i sin studie, att nydiagnostiserade har en bättre livskvalitet 

än de som haft diagnosen en längre tid. En tanke angående det är att kroppen inte hunnit 

påverkas fysiskt och funktionellt på samma sätt som de som levt med sjukdomen under 

en längre tid. Det allmänna välbefinnandet är ett brett begrepp, där många faktorer ingår. 

Att det påverkas negativt är inte förvånande då ett liv med kronisk leukemi påverkar 

många delar av livet. Författarna har sett att det emotionella välbefinnandet hos 

obehandlade patienter inte visade någon förändring gällande livskvalitet över tid 

(Shanafelt et al., 2007). En reflektion kring det är att behandling, som ofta är förknippat 

med rad starka biverkningar, kan vara orsaken som påverkar patienterna emotionellt 

(Evans, Ziebland & Pettitt, 2012)  

 

En faktor som har visat sig ha betydelse för erfarenheten av att leva med kronisk leukemi 

är åldern. Yngre patienter upplever sämre emotionell, mental och social förmåga än äldre 

men bättre fysisk förmåga (Levin, Li, Riskind & Rai, 2007). En reflektion av detta är hur 

sjuksköterskan bättre kan bemöta de yngre som fått diagnos. De behöver kanske stöd från 

sjuksköterskan i att hantera de känslor och tankar som uppstår. Patienterna har kanske 

inte själva de redskap de behöver för att hantera situationen. Reflektionen styrks av 

Dahlberg och Segersten (2010) som beskriver hur sjuksköterskan bör ha en ständig 

kommunikation med patienten och försöka förstå vad det innebär för patienten i sitt 

lidande. Det kan relateras till en studie som beskriver att information från sjuksköterskan 

ofta är bristfällig vilket gör att de föreställningar och de förutfattade meningar patienten 

har om sjukdomen påverkar patienten negativt eftersom kommunikationen brister 

(Efficase, el al., 2012). Vidare styrks vikten av kommunikation i en studie som belyser 

behovet av att tala med andra för att lättare hantera de känslor som uppstår (Evans, 

Ziebland & Pettitt, 2012).  

 

Utifrån resultatet i studien beskrivs det att patienterna känner sig osynliga då de symtom 

de har inte alltid syns och på grund av det erfar patienterna en svårighet i att få stöd från 

vänner och familj. Patienterna har även beskrivit ett missnöje med vårdpersonalens 

bemötande gentemot att de inte känner sig sedda i sin sjukdom. Det har känt sig 

obetydliga och nonchalerade (Evans, Ziebland & Pettitt, 2012). En reflektion kring det är 

att det är sjuksköterskans uppgift att se alla patienter som en helhet och ta hänsyn till 

patientens livsvärld för att undvika sådana känslor, även om symtomen inte nödvändigtvis 

är synliga. Det är något som Dahlberg och Segesten (2010) bekräftar det då de menar att 
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det är viktigt att sjuksköterskan är öppen för patientens livsvärld och ser personen som en 

helhet. En tanke är att känslan av att vara osynlig leder till en negativ syn på sin sjukdom. 

Det har visats i en studie att en mer negativ syn på sin sjukdom leder till högre nivåer av 

stress, depressiva symtom och trötthet vilket gör att man oroar sig mer kring sin sjukdom 

(Westbrook, Maddocks & Andersen, 2016). Som tidigare beskrivits leder stress, 

depression och trötthet till sämre mående (Evans, Ziebland & Pettitt, 2012). Tidigare 

kunskap visar att information både till och från patienten avgör vilken omvårdnad 

sjuksköterskan ger (Florin, 2014). En reflektion som uppstår är att det inte bara är 

sjuksköterskans uppgift att skapa en god kommunikation. För att en sådan relation ska 

uppstå behöver sjuksköterskan skapa en trygghet och förtroende hos patienten. Patienten 

behöver beskriva sina tankar, symtom och frågor för att sjuksköterskan ska kunna få en 

förståelse för dennes situation (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Resultatet visar att läkemedelspåverkan är en stor aspekt i erfarenheterna av att leva med 

kronisk leukemi. Behandling av kronisk leukemi syftar till att förlänga livet och lindra 

symtomen. Kemoterapi är den vanligaste behandlingsmetoden och i resultatet 

framkommer att personer som får behandling med kemoterapi eller annan behandling mår 

generellt sämre än de patienter som inte får behandling. Det känns inte förvånande att de 

är så, eftersom den typen av behandling är behäftad med en rad kraftiga biverkningar. 

Behandling sätts in så sent som möjligt, just för att biverkningarna är svåra (Evans, 

Ziebland & Pettitt, 2012). Flera studier styrker att behandling med Klorambucil leder till 

att patienterna upplever sämre hälsa och livskvalitet. Det finns även studier som visar på 

att patienterna mår sämre än obehandlade patienter även när behandlingen är avslutad 

(Shanafelt et al., 2007). En tanke kring det är huruvida det är värt för patienten att påbörja 

en behandling eller inte om biverkningarna från behandlingen är värre än symtomen av 

själva sjukdomen.  

 

9 Betydelse för vårdandet 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att livsvärlden är unik och kan förstås som världen 

så som den erfaras. Att vårda med livsvärlden som grund innebär att försöka se, analysera, 

beskriva och förstå hälsa, sjukdom och lidande med de erfarenheterna patienterna har. 

Betydelsen av resultatet kan innebära att sjuksköterskan kan se patienten som en helhet, 

vilket grundar för en god vård. Utifrån resultatet kan sjuksköterskan öka sin information 

och kommunikation med patienten för att minska patienternas känsla av oro och osäkerhet 
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(Evans, Ziebland & pettit, 2012). I och med en bättre kommunikation med patienterna får 

sjuksköterskan en större inblick i patientens sjukdom och de känslor och tankar patienten 

har vilket gör de lättare att hjälpa patienten att hantera eventuella svåra känslor och tankar 

(Efficase et al., 2012; Evans, Ziebland & pettit, 2012).  Resultatet visar tydligt att 

behandling inte alltid är det bästa alternativet för patienter med kronisk leukemi 

(Shanafelt et al., 2007). Det borde diskuteras mer eftersom beslutet angående behandling 

eller inte har en stor inverkan på patientens livskvalité.  

 

10 Förslag på framtida forskning 

Det skulle behövas mer forskning om erfarenheten av att leva med kronisk leukemi för 

att förtydliga och ta reda på hur sjuksköterskan kan främja patientens livskvalitet. Det 

skulle även kunna innebära att sjuksköterskan lättare kan hjälpa patienter att hantera de 

tankar och känslor som uppstår i samband med sjukdomen. Mer forskning kring 

patientens subjektiva erfarenheter kan göra det lättare för sjuksköterskan att ta del av 

patientens erfarenheter och tankar om sin sjukdom.  

 

11 Slutsats  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk 

leukemi. Resultatet visar att personer med kronisk leukemi känner att de inte längre kan 

leva sitt vanliga liv och att livskvalitén därmed försämras. Det framkommer även att både 

ålder och antalet år personen levt med sjukdomen påverkar erfarenheterna av sjukdomen. 

Många som lever med kronisk leukemi känner att de lever med en osynlig sjukdom då 

symtomen inte alltid är tydliga. Vårt resultat speglar att brist på information om kronisk 

leukemi påverkar patienten negativt och kan leda till oro och osäkerhet. Den största delen 

i resultatet berör frågan om behandling. Resultatet visar att det finns fler biverkningar av 

behandling än symtom från själva sjukdomen. För att svara på vår fråga om hur 

sjuksköterskan ska möta en patient med kronisk leukemi har vi kommit fram till att det, 

som i alla möten med en patient, är viktigt att se till hela individen. Utifrån studiens 

teoretiska referensram så anser vi att sjuksköterskan behöver vara medveten om både 

patientens och sin egen livsvärld för att kunna vårda patienten på ett professionellt sätt.   
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54 Kvinnor 

90 Män 

 

Personerna var mellan 

30-86 år.   

Kronisk lymfatisk 

leukemi har en 

djupgående inverkan på 

hälsorelaterad 

livskvalitet. Patienter 

med kronisk lymfatisk 

leukemi skiljer sig mest 

från den allmänna 

befolkningen när de 

gäller symtom som 

trötthet, oro, och 

orkeslöshet. Patienter 

med trötthet och 

sömnproblem behöver 

mer stöd. 

Grad I 

84% 
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Depression, anxiety and 

quality of life in a 

Syftet var att beskriva 

ångest, depression och 

Kvantitativ studie. 

Deskriptiv design.  

 

Depression, ångest och 

livskvalitet är 

anmärkningsvärt lika i 

Grad II 

73% 
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USA 

chronic lymphocytic 

leukemia cohort 

livskvalitet i kronisk 

lymfatisk leukemi.  

105 personer deltog i 

studien. 

 

49 Kvinnor 

66 Män 

“Wait and see treatment” 

som i 

aktiv behandling. 

Patienter 60 år är mer 

deprimerade och har 

minskat emotionell och 

social livskvalitet. 
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chronic lymphocytic 

leukemia: an 

international survey of 

1482 patients 

Syftet var att 

undersöka livskvalitet 

och trötthet hos 

patienter med kronisk 

lymfatisk leukemi. 

Kvantitativ metod.  

Deskriptiv statistik 

 

1482 personer deltog 

i studien. 

 

636 Kvinnor 

846 Män 

Kronisk lymfatisk 

leukemi har en inverkan 

på livskvaliteten i alla 

skeden i sjukdomen. 

Grad I 

86% 
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Syftet var att beskriva 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

patienter med kronisk 

lymfatisk leukemi 

 

Kvantitativ metod. 

136 patienter deltog i 

studien.  

 

46 Kvinnor 

90 Män 

 

Medelåldern på 

patienterna var 67.7 

år. 

Hälsorelaterad 

livskvalitet skiljer sig åt 

beroende på om 

patienten står på 

behandlning med 

kloramucil eller inte och 

andra metoder. 

Grad II 

75% 
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USA 

The relation of illness 

perceptions to stress, 

depression, and fatigue 

in patients with chronic 

lymphocytic leukaemia  

 

Undersöka relationen 

mellan patienternas 

sjukdomsuppfattningar 

och cancerspecifik 

stress, depressiva 

symtom och trötthet. 

Kvantitativ metod.  

 

147 personer 

medverkade.  

 

43 Kvinnor 

104 Män 

 

Resultatet visar att den 

subjektiva uppfattningen 

av sjukdomen påverkar 

emotionellt och leder till 

högre nivåer av 

cancerspecifik stress, 

depressiva symtom och 

trötthet.  

Grad I 

82% 



  
 

IV 

Personerna var mellan 

26-92 år.  
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