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Abstrakt 
Att leva med hematologisk cancer medför förändring av människans livssituation. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva med he-

matologisk cancer. Tolv vetenskapliga studier med kvalitativ ansats analyserades 

med manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier; att inte sam-

mankoppla symtom med cancer, att kämpa mot osäkerhet och oro, att känna be-

gränsad tillvaro och påverkan på livskvalitén, att känna behov av stöd från om-

givningen och att behålla hoppet och uppskatta livet. Resultatet visar att diagnosen 

beskrevs som förödande med känslor av fullständig chock. Flertalet beskrev en 

känsla av osäkerhet och sårbarhet under sjukdomen. Sjukdomen var för många ett 

hinder i tillvaron, behandlingar och medicinering påverkade livet negativt. Socialt 

stöd och närhet till andra var betydelsefullt för att hantera utmaningen i att upprätt-

hålla hopp trots svåra motgångar. Resultatet beskrev den förändrade livssituatio-

nen från att vara frisk till att leva med hematologisk cancer. Kunskap och förstå-

else för människor som lever med hematologisk cancer skapar möjligheter att 

möta behoven och stödja i en hotande situation.  

 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, leukemi, lymfom, multipel 

myelom, upplevelse. 
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Sjukdom kan ses som en del av livet, Öhman, Söderberg och Lundman (2003) beskriver att 

känslor av chock och desperation ofta uppstår när människan drabbas av allvarlig sjukdom. 

När livet förändras på ett abrubt sätt är det vanligt att känna besvikelse över att ha drabbats. 

Människans upplevelser vid allvarlig sjukdom påverkas av tidigare erfarenheter, kunskap och 

framtidsplaner. Den plötsliga förändringen skapar ibland motsägelsefulla känslor där både 

längtan att dö och önskan om ett fortsatt liv finns med. Känslan av osäkerhet är vanlig hos 

svårt sjuka personer. Lundman och Jansson (2007) samt Neville (2003) beskriver att osäker-

het är nära sammanflätat med oro, ångest, känslomässig stress och depression som hindrar den 

sjuka människan att hantera sjukdomen därmed påverkas livskvalitén negativt. Att höra ordet 

cancer för första gången kan vara skrämmande eller framkalla känslor av osäkerhet. Ett starkt 

behov av att upprätthålla en normal vardag och att hålla osäkerheten på avstånd blev viktigt 

(Hjörleifsdóttir, Rahm, Hallberg, Gunnarsdóttir & Ågren Bolmsjö, 2008).  Lundman och 

Jansson (2007) beskriver vidare att långvarig sjukdom påverkar livet och omfattande livsstils-

förändringar är vanligt. Motstridiga förväntningarna hos personer när det gäller behandling, 

omvårdnad och prioriteringar kan skapa känslor av missnöje och känslor av brister i omvård-

naden. När fokus i omvårdnaden flyttas från sjukdomen till lidandet och till sjukdomens 

inverkan på det dagliga livet medverkar det till att bekräfta den sjuka personen. 

 

Coyle (2006) beskriver att personer med långt gången cancer har att hantera svåra påfrest-

ningar i livet. Att orientera sig i sjukdomen, sortera ut vad som hänt, kämpa i dagligt liv och 

samtidigt känna döden som ett hot. Funderingar kring sjukdomens uppkomst, ibland med 

skuldkänslor, fanns med i vardagen. Oro för nya och svåra symtom som smärta tillhörde 

vardagen. Att ta avgörande beslut om behandling och upptäcka att behandlingen förändrades 

från kurativ till palliativ var både smärtsamt och omvälvande. Det var viktigt att finna vägar 

att hantera situationen och behålla kontroll i livet. Att känna närhet till familjen kändes bety-

delsefullt och blandades med känslan av att vara en börda för familjen. Det var en personlig 

kamp att skapa mening i tillvaron. Sorg och existentiella frågor kom fram i försöken att göra 

livet hanterbart i väntan på döden. 

 

Leukemi kännetecknas av en malign spridning av myeloblaster eller lymfoblaster som infiltre-

rar benmärgen, orsaken till sjukdomen är okänd men ett antal riskfaktorer, till exempel gene-

tiska mutationer, som kan bidra till utvecklingen av sjukdomen har identifierats (Viele, 2004). 

Non Hodgkins lymfom är en grupp av sjukdomar som delas in i indolenta och aggressiva lym-

fom. Risken att drabbas ökar med åldern, sjukdomen förekommer oftare hos män än hos kvin-
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nor (Barnes-Rogers, 2006). Multipelt myelom beskrivs som en kronisk, ovanlig och dödlig 

sjukdom som uppträder mest frekvent hos personer över 60 års ålder. Trots forskningens 

framsteg inom onkologi under det senaste decenniet räknas multipel myelom fortfarande som 

en obotlig sjukdom (Sheridan, 1996).  

 

McGrath och Holewa (2006) påpekar i sin studie att en förutsättning för omvårdnad av can-

cerpatienter är kunskap om sjukdomens karaktär och behandlingsmetoder, och inte minst en 

förståelse om patientens situation och reaktioner. Sjuksköterskor pekar på brister inom dessa 

områden och menar att vården fokuserar på medicinska angelägenheter och saknar integrering 

av palliativ omvårdnad. Vidare beskriver sjuksköterskor en känslomässig stress med känslor 

av otillräcklighet och maktlöshet av att inte finnas i patientens närhet. Viktigast av allt var den 

stödjande funktionen, finnas i den sjukes närhet till hjälp att hantera och acceptera frågor i 

livets slut. Evans och Hallett (2007) menar att människans behov av tröst är grundläggande 

vid känslomässig påverkan. Sjuksköterskor verksamma inom hospiceverksamhet möter pati-

enter som genomgått påfrestande behandlingar och har smärta och ångest. Ett starkt prioriterat 

område var att trösta och att få patienten smärtfri med målet att patienten ska känna lättnad, 

frid och få en så hög livskvalitet som möjligt. Sjuksköterskor såg även ett andligt behov vilket 

beskrevs som unikt för varje patient. Trösten syftade till att skapa lugn i känslostormar och 

minska rädslan.  

 

Quinn (2003) visar i sin studie att i möten med cancerpatienter värderar sjuksköterskor sina 

erfarenheter högt, det gav dem värdefulla insikter. Erfarenheter av att bevittna lidande gjorde 

att de reflekterade och ifrågasatte sin egen livssituation. Att dela svåra upplevelser med pati-

enter och att vara delaktig i deras sökande av mening påverkade även sjuksköterskorna. Att 

tillbringa tid med patienten beskrevs som viktigt i den empatiska relationen, att närvara, göra 

saker för och med patienten utan tidspress var grundläggande. Relationen engagerade och 

bidrog till att förhållningssättet utvecklades. Viktiga färdigheter och egenskaper var förmåga 

att kommunicera, mod att tillbringa tid med den lidande människan och att lära känna sig 

själv. Genom reflektion över erfarenheter och omvårdnadsaspekter utvecklas färdighet och 

insikt i omvårdnaden av svårt sjuka. Dowling (2008) och Berterö (1999) menar att närheten i 

en relation utvecklar en förtrolighet mellan sjuksköterska och patient. Att känna en ömsesidig 

förtrolighet ligger till grund för balansen mellan sjuksköterskans engagemang och distans i 

omvårdanden. Att känna en samhörighet och genuint intresse gjorde att relationen utveckla-

des. Ömsesidighet var viktigt, sjuksköterskor påpekade svårigheter och frustration när patien-
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ten drog sig undan. Öppenhet och att "ge av sig själv" lade grunden till ett förtroende i relatio-

nen. Sheridan (1996) menar att omvårdnadshandlingar som att lindra symtom eller verka för 

en värdig död måste anpassas efter patienten och dennes önskemål. Sjuksköterskor kan på så 

sätt förbättra livskvalitén hos cancerpatienter genom att hantera symtom relaterade till sjukdo-

men och behandling. 

 

Mot bakgrund av detta är kunskap om hur sjukdomen yttrar sig, behandlingsmetoder och pro-

gnos en viktig grund i omvårdnaden. Sjukdomens påverkan på människan och dennes livssi-

tuation är unik för var och en. En medvetenhet och förståelse för den sårbarhet, kamp och det 

lidande som personen genomgår är nödvändig. Stöd från närstående och vårdpersonal är en 

central del i omvårdnaden som stärker människans förmåga att hantera sin situation. Denna 

fördjupade och mångdimensionerade kunskap leder till omvårdnadsinterventioner med fokus 

på att förbättra denna patientgrupps livssituation. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva upplevelser av att leva med hematologisk cancer.  

 

 

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Vid sökning av litteratur användes de bibliografiska referensdatabaserna: Cinahl, Pub-

Med, Medline och Psycinfo. I enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 66-

67) användes den Booelska sökoperatorn AND, som ringade in den relevanta litteraturen 

mot ett avgränsat område. Med utgångspunkt från Backman (2008, s. 175-176) användes 

de olika databasernas thesaurus, databasernas uppslagsverk, för att få fram korrekta sök-

ord. Artiklarna valdes ur vetenskapliga tidskrifter och inklusionskriterier var kvalitativa 

artiklar i fulltextformat, peer reviewed, skrivna på svenska eller engelska och inte produ-

cerade tidigare än 1995, för att få aktuell forskning. Sökorden som användes i olika kom-

binationer var: bloodcancer, experience, hematological cancer, hematological malignan-

cies, leukemia, lymphoma, multiple myeloma, myeloma, nursing, patient, patient experi-

ence, qualitative research och qualitative study. En översikt av den systematiska littera-

tursökningen presenteras i tabell 2. I enlighet med Willman, Stoltz och Bathsevani (2006, 

s. 94-97) kvalitetsgranskades artiklarna enligt ett modifierat protokoll för kvalitetsbedöm-

ning för studier med kvalitativ metod. Granskningen innefattade problemformulering, 

urval, metod, giltighet och kommunicerbarhet. Hög kvalitet poängsattes med 1 poäng och 
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låg kvalitet med 0 poäng. Den sammanräknade summan omvandlades till procent, däref-

ter graderades studiernas kvalitet som låg, medel eller hög (tabell 1). Endast studier med 

medel eller hög kvalitet (n=12) valdes ut till analysen (tabell 3). 

 

 

Tabell 1: Procentindelning vid kvalitetsbedömning 

Procentindelning Kvalitetsbedömning 

80-100% Hög 

70-79% Medel 

60-69% Låg 

 

 

 

Tabell 2: Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Att leva med hematologisk cancer 

Databas 

Datum 

Söknr: *) Söktermer Antal 

referenser 

Antal 

valda 

artiklar 

Cinahl 

100123 

 

Limits: Peer reviewed, fulltext. 

 1 FT Hematological malignancies 15 0 

 2 FT Hematological malignancies AND qualitiative 

research 

72556 0 

 3 FT Myeloma 284 0 

 4 FT Myeloma AND qualitative research 72362 0 

 5 FT Myeloma AND experience 13 0 

 6 FT, 

TSH 

Myeloma AND experience AND nursing 3 0 

Cinahl 

100304 

 

Limits: Peer reviewed, fulltext. 

 

 1 TSH Leukemia 869 0 

 2 FT Leukemia AND qualitative research 3 0 

 3 TSH Lymphoma 762 0  

 4 TSH,

FT 

Lymphoma AND qualitative research 1 0  

 5 TSH, 

FT 

Lymphoma  AND qualitative study 3 1 

Medline 

100123 

     

 1 MSH Myeloma 38012 0 

 2 MSH Myeloma AND qualitative 105 1  

 3 MSH Patient AND experience AND myeloma 157 0 

Medline 

100301 

     

 1 MSH Hematological cancer 45 1  

 2 MSH Lymphoma  146495 0 

 3 MSH Lymphoma AND experience AND qualitative 23 1  

 4 MSH Leukemia 215284 0 

 5 MSH Leukemia AND experience AND qualitative 29 0 
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Tabell 2, forts: Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Att leva med hematologisk cancer 

Databas 

Datum 

Söknr: *) Söktermer Antal 

referenser 

Antal 

valda 

artiklar 

Psycinfo 

100304 

 

Limits: Peer reviewed, fulltext. 

  

 1 FT Hematological malignancies 80 0  

 2 FT, 

TSH 

Hematological malignancies AND qualitative 

research 

 

7 

 

0  

 3 FT Myeloma 378 0 

 4 FT, 

TSH 

Myeloma AND qualitative research 11 0 

 5 FT  Myeloma  AND experience 87 1 

 6 FT  Leukemia 3216 0 

 7 FT, 

TSH 

Leukemia AND qualitative research 105 0  

 8 FT Leukemia AND experience 768 0 

 9 FT Lymphoma 1400 0 

 10 FT Lymphoma  AND qualitative study 39 1  

Pubmed 

100123 

     

 1 MSH Myeloma 123843 0 

 2 MSH Myeloma AND qualitative research 48 1 

 3 MSH Myeloma AND nursing AND experience 12 1 

 4 MSH Myeloma AND qualitative research AND nursing 6 1  

 5 MSH Multiple myeloma 30468 0 

 6 MSH Multiple myeloma AND qualitative study 54 0 

PubMed 

100301 

     

 1 MSH Leukemia 225168 0 

 2 MSH Leukemia AND qualitative AND patient experience 19 0 

 3 MSH Blood cancer 125581 0 

 4 MSH Blood cancer AND qualitative AND patient 

experience 

30 1 

 5 MSH Leukemia AND patient experience AND qualitative 

research 

15 1  

 6 MSH Hematologic malignancies AND qualitative 70 1   

* MSH – Mesh termer i databasen PubMed och Medline, TSH – thesaurus termer i databasen CINAHL och 

Psycinfo, FT - fritextsökning. 

 

 
Dataanalys  

Vid analys av valda artiklar användes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats 

inspirerad av Downe-Wambolt (1992). Manifest innehållsanalys utgår från det som be-

skrivs i texten utan att några egna tolkningar förekommer. Downe-Wambolt beskriver det 

systematiska analysarbetet i ett antal olika steg. Inledningsvis lästes artiklarna igenom ett 

flertal gånger för att få en helhetskänsla av materialet, därefter extraherades 242 textenhe-

ter som motsvarade syftet med studien. För att härleda textenheterna till ursprungsartikeln 

märktes de med en unik markering bestående av en bokstav och en siffra. Textenheterna 

kodades med ett ord eller en kort mening som beskriver textens innehåll för att lättare 

sortera och hålla ordning på analysstegen. Textenheterna översattes till svenska och 
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kondenserades, vilket innebär att överflödig text tas bort och kvar blir kärnan av innehål-

let. Under hela processen återgick vi till ursprungstexten för att kontrollera att innehållet 

inte förändrats. Kategoriseringen genomfördes i fem steg genom att textenheter med 

gemensamt innehåll fördes samman tills de var varandra uteslutande. Kategoriseringen 

utfördes till fem kategorier återstod.  

 

Tabell 3: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12). 

Författare 

År  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet  

Berterö et al. 

1997 

Sverige 

Kvalitativ n=15 Intervju. 

Kvalitativ 

textanalys 

inspirerad av 

Reissman. 

Att ”en känsla av osäkerhet” 

visade sig hos patienter med 

akut- och kronisk leukemi. 

Osäkerhet var en viktig faktor 

som påverkade livskvalitén.  

 

Medel 

Bulsara et al. 

2003 

Australien 

Kvalitativ n=12 Djupintervju. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Att ha kontroll över sjukdom 

och behandling, stöd av 

närstående, acceptans och att 

behålla hopp beskrevs som 

avgörande faktorer gällande 

känslan av delaktighet 

oberoende av sjukdomens 

stadium. 

 

Hög 

Fine Dahan & 

Auerbach 

2006 

USA 

Kvalitativ n=6 Semistrukturerade 

intervju. 

Grounded theory. 

Att förändras positivt och 

negativt av sjukdomen. En icke 

linjär process från traumat vid 

diagnos och genom behandling. 

Socialt nätverk var viktigt, en 

kamp att återhämtas och 

slutligen reflektion över ett 

förändrat liv.  

 

Hög 

Hoff et al.  

2007 

Sverige 

Kvalitativ n=12 Intervju. 

Hermeneutisk 

ansats, inspirerad 

av Kvale och till 

viss del av 

Graneheim och 

Lundman. 

Att deltagarna gav uttryck av 

stor osäkerhet gällande progress 

av sjukdomen och den 

annalkande döden. Önskan om 

att bli välinformerad genom 

hela sjukdomen även om 

budskapet var dåligt. 

 

Hög 

Howell et al. 

2008 

Storbritannien 

Kvalitativ n=32 Semistrukturerad 

intervju. 

Grounded theory 

inspirerad av Glaser 

och Strauss 

 

Att tidpunkt för att söka hjälp 

avgjordes av typ och karaktär 

på symtom. Ett spektrum av 

symtom beskrevs och tolkades 

inte alltid som allvarliga eller 

tecken på malignitet. 

Tolkningen och okunskap om 

lymfom var anledningen till att 

deltagarna dröjde med att söka 

hjälp. 

 

Hög 

 



 9 

Tabell 3, forts: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12). 

Författare 

År  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet  

McGrath 

2004 

Australien 

Kvalitativ n=12 Semistrukturerad 

intervju. 

Fenomenologisk 

ansats.  

 

Att känna ökad förmåga att 

hävda personliga behov, ökad 

medvetenhet om kroppens 

behov. Känslan av ett extra liv, 

önskan att leva livet fullt ut, 

medvetenhet om familjens 

samhörighet. Förändrade 

värderingar av arbete och 

allmän förbättring av 

livskvalitén.  

 

Hög 

Molassiotis et 

al. 

2009 

Storbritannien 

Kvalitativ n=36 Semistrukturerad 

intervju. 

Grounded theory. 

Att myelom hade en betydande 

påverkan på patienters 

emotionella, sociala och 

jobbrelaterade livsområden. 

Patienter kände en betydande 

rädsla och osäkerhet gällande 

framtiden. 

 

Hög 

Persson et al. 

2001 

Sverige 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

n=16 Enkät och 

intervju.  

Statistisk analys 

och 

innehållsanalys. 

Att livskvalitén och känsla av 

sammanhang reducerades 

avsevärt under sjukdomstiden. 

Livskvalitén var högre för de 

som inte hade haft återfall.  

 

Medel 

Potrata et al. 

2010 

Storbritannien 

Kvalitativ n=15  Semistrukturerad 

intervju. 

Grounded theory 

inspirerad av 

Charmaz. 

 

Att det fanns varierande 

kognitiva svårigheter såsom 

problem med korttidsminnet, 

dåligt minne och brist på 

koncentration.  

Medel 

Stephens  

2005 

Australien 

Kvalitativ n=5 Intervju. 

Fenomenologisk 

ansats inspirerad 

av Giorgi.  

Att behandling med stamcells 

transplantation medförde 

förändring och påverkan 

fysiskt, psykiskt med 

omprioriteringar och isolering 

under obestämd tid. 

Förändringar emotionellt, 

psykologiskt och fysiskt 

medförde att personer inte såg 

sig som densamma som innan 

transplantationen. 

 

Hög 

Vlossak & 

Fitch 

2008 

Canada 

Kvalitativ n=20  Djupintervju. 

Standard kontent 

och tematisk 

analys inspirerad 

av Silverman. 

Att beakta sin egen dödlighet. 

Diagnosen var en chock, oro för 

vad som skulle hända familjen. 

Svår behandling, förändrad 

självbild och fatigue upplevdes 

överväldigande. 

 

Hög 

Xuereb et al. 

2003 

Australien 

Kvalitativ n=10 Intervju. 

Grounded  theory. 

 

Att livet påverkades fysiskt och 

psykiskt av sjukdomen, så som 

chock, rädsla, osäkerhet och 

hjälplöshet vid diagnos. Hot 

mot hälsan och värdefulla 

aspekter av livet. 

Hög 



 10 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 4). Kategorierna presenteras i text och illustreras 

med citat från originalartiklarna. 

 

 

Tabell 4: Översikt av kategorier (n=5). 

Kategorier 

Att inte sammankoppla symtom med cancer 

Att kämpa mot osäkerhet och oro  

Att känna begränsad tillvaro och påverkan på livskvalitén. 

Att känna behov av stöd från omgivningen 

Att behålla hoppet och uppskatta livet   

 

 

Att inte sammankoppla symtom med cancer 

Howell, Smith och Roman (2008) beskrev i sin studie att personer inte sammankopplade de 

första diffusa symtomen med en cancerdiagnos. De var medvetna om att hälsan förändrats, 

svullnader, knölar och stelhet tolkades som tecken på andra för dem kända sjukdomar eller 

som åldersrelaterade. Symtomens oregelbundna karaktär, svårighetsgrad och bristen på smärta 

fördröjde tidpunkten för deras hjälpsökande.   

 

It was obviously in the back of your mind, that it... you have it there and er... well, that´s, that´s the 

only thing that you are aware of... it´s in the back of your mind. You´re not aware of any pain or 

anything like that... there was no pain. But you think, well, I´ve strainded my neck. It will go away, 

it will get better (Howell et al., 2008, s. 400). 

 

I en studie av Fine Dahan och Auerbach (2006) framkom att tecken på sjukdom upptäcktes av 

en ren tillfällighet. Personer förklarade att diagnosen multipelt myelom ställdes utifrån prov-

resultat eller av undersökningar gjorda i samband med skada eller olycka. Vidare beskrev de 

att de hade haft en misstanke om sjukdom långt innan diagnos, och gjort flera förfrågningar 

hos sin läkare. De beskrev en frustration över att behöva övertyga om att något allvarligt var 

missat och att det därför tog månader innan diagnos ställdes. 

 

I had a major bicycle accident where I broke all kinds of bones... I had all these X-rays taken to 

see if I had broken anything and he noticed what he called a lesion (Fine Dahan & Auerbach, 

2006, s. 369). 
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Den plötsliga diagnosen beskrevs som förödande och att den kom som en fullständig chock 

(Bulsara, Ward & Joske, 2003; Fine Dahan & Auerbach, 2006; Hoff, Tidefelt, Thaning & 

Hermeren, 2007; Xuereb & Dunlop, 2003). Tidpunkten då de fick diagnosen beskrevs som en 

hotfull situation då kontroll och självständighet påverkades. Personer beskrev att de i direkt 

anslutning till diagnosen reagerade starkt känslomässigt, en känsla av att döden var nära 

förestående, ett hot om att de inte skulle leva länge till (Bulsara, Ward & Joske, 2003; Xuereb 

& Dunlop, 2003). Den känslan resulterade i ett ifrågasättande av mening med vardagliga 

saker (Fine Dahan & Auerbach, 2006). 

 

Very scary... a traumatic time... (Paula, p.1), my head went spinning... and I started crying in the 

surgery... I didn´t know what had hit me... a nightmare, a roller coaster... of not knowing (Laura 

pp. 2,3), a sense of fear and apprehension (Simon, p.3), shock ” at the bottom dropping out of my 

life” (Monica p. 7) (Xuereb & Dunlop, 2003, s. 400) 

 

 

Att kämpa mot osäkerhet och oro  

I ett par studier beskrev personer att sjukdomen och oro för en osäker framtid gjorde att de 

tvingats acceptera förändrade prioriteringar i livet. Kortsiktiga mål skapades för att lättare 

hantera den osäkra framtiden (Bulsara et al., 2003; Stephens, 2005). Enligt en studie om leu-

kemi (Berterö, Eriksson & Ek, 1997) utmanades den personliga kontrollen när sjukdom upp-

stod. Att drabbas av akut leukemi gjorde att framtiden kändes osäker och inget kunde tas för 

givet. Personer med kronisk leukemi levde med ett hot som saknar botemedel, de kunde 

känna sig friska och fria från symtom, känslan av osäkerhet efter fastställd diagnos fanns kvar 

hela livet.  

 

…that´s what is strange…it goes up and down…sometimes I was so foolish that I believed that 

“now I am probably healthy, now I am probably healthy”…But one thing is for sure, you do not 

become healthy. There is something special in the body, burning, and you feel, you do not 

recognize your body completely… (Berterö et al., 1997, s. 6). 

 

I studier av Vlossak och Fitch (2008) samt Xuereb och Dunlop (2003) beskrevs att patienter 

hanterade osäkerhet för framtiden på olika sätt, vissa höll fast vid förhoppningen att normala 

blod- och urinprov skulle ge sifferbevis på livet skulle förlängas och att testresultaten inte 

signalerade början till slutet. Alla hade inte intresse av provresultat, de räknade med att få 

information av sin läkare när något nytt framkommit (Hoff et al., 2007). 
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I call it every two months, the Russian roulette. You get a blood test taken, spin the stuff and see if 

you have a couple more months to live (Vlossak & Fitch, 2008, s. 144). 

 

Molassiotis et al. (2009) beskrev att personer med multipelt myelom förknippade värk och 

smärta med ett återfall vilket förorsakade oro även vid lindrigare symtom. Oro doldes 

eftersom de inte ville belasta den stressade vårdpersonalen med deras problem. Fine Dahan 

och Auerbach (2006) samt Vlossak och Fitch (2008) beskrev personers oro över att gå miste 

om viktiga händelser i livet, det fanns en ängslan över hur familjen skulle klara sig när de 

avlidit. Vlossak och Fitch (2008) menar att personer kände stress och oro för olika kostnader 

för sjukhusbesök, läkemedelsbehandlingar och dyra parkeringsavgifter när de var inne-

liggande på sjukhus. Potrata et al. (2010) beskrev att brist på koncentration var vanligt, små 

uppgifter kunde ta lång tid att slutföra. De kunde känna sig fysiskt friska men trots det var det 

omöjligt att fokusera och fortsätta arbeta.  

 

 

Att känna begränsad tillvaro och påverkan på livskvalitén. 

I studier framkom att personer kände tillfredsställelse med livet, vissa beskrev att de hade haft 

ett bra liv, en god hälsa och att sjukdomen inte påverkade livet så mycket (Berterö et al., 

1997; Molassiotis et al., 2009; Vlossak & Fitch, 2008). Andra beskrev sjukdomen som ett 

hinder i tillvaron vilket gjorde att de inte kunde fortsätta arbeta, det ledde till känslor av 

tristess, förlust av identitet och ekonomiska svårigheter (Molassiotis et al., 2009; Potrata et al., 

2010 och Vlossak & Fitch., 2008).  

 

I am busy executive; I am not that old: I am used to doing a lot of things. And so, sort of being 

stuck at home was really almost more of an impact than anything (Vlossak & Fitch, 2008, s. 144). 

 

Molassiotis et al. (2009) menar att diagnosen påverkade partnern negativt, de fick en begrän-

sad tillvaro och hindrades att göra saker. Det kändes frustrerande och svårt att vara beroende 

av andra och det fanns en känsla av att vara en börda för familjen (Fine Dahan & Auerbach, 

2006; Molassiotis et al., 2009: Vlossak & Fitch, 2008). Personer med multipelt myelom hade 

besvär med smärta och trötthet och det påverkade livet i stor grad, de led brist på energi och 

hade svårt att mobilisera sig och kände sig därför bundna till hemmet (Fine Dahan & 

Auerbach, 2006; Molassiotis et al, 2009; Vlossak & Fitch, 2008). I en studie av Molassiotis et 

al. (2009) beskrevs personers svårigheter att acceptera att de var annorlunda, att få 
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handikapptillståndet till bilen kändes som en etikett på att vara oduglig.  Att inte ha ork att 

utföra vanliga uppgifter i hemmet och på arbetet medförde skuldkänslor och känslan av att 

vara värdelös (Potrata et al., 2010). Behandlingen med hopp om bot gav kraft att orka kämpa 

för att upprätthålla ett oberoende och ett normalt liv. Känslan av att fortfarande ha ett liv trots 

obotlig sjukdom hindrade dem att uppträda annorlunda och att tycka synd om sig själv 

(Molassiotis et al., 2009; Xuereb & Dunlop, 2003). 

 

Vanliga biverkningar som kunde uppstå var fatigue och smärta (Fine Dahan & Auerbach, 

2006; Persson et al., 2001). Andra långvariga biverkningar från behandlingar och medicine-

ring som humörsvängningar och emotionell instabilitet påverkade livet negativt (Persson et 

al., 2001; Vlossak & Fitch, 2008). Fine Dahan och Auerbach (2006) beskrev att en person inte 

ville göra om en krävande behandling som försämrade livskvalitén. Risken att bli steril av be-

handlingen beskrevs som ett stort problem (Xuereb & Dunlop, 2003). I studier beskrevs att 

flertalet personer fick problem med sexlivet, de ville ha hjälp med att anpassa sig till föränd-

ringen men hade svårt att uttrycka det för personalen då det kändes för personligt (Fine Dahan 

& Auerbach, 2006; Molassiotis et al., 2009; Xuereb & Dunlop, 2003).  

 

I en studie av Fine Dahan och Auerbach (2006) beskrev de flesta patienter en känsla av sår-

barhet under någon tidpunkt av sjukdomen. Att tappa håret var en tydlig del av att känna sig 

annorlunda och förknippades med en känsla av att vara blottad och det påverkade privatlivet 

(Fine Dahan & Auerbach, 2006; Persson et al., 2009).  

 

That was the only drawback, when I lost my hair. Now all of these clowns know that I have 

it…Everybody else could see that something was wrong (Fine Dahan & Auerbach, 2006, s. 373). 

 

Personer hanterade sjukdomen på samma sätt de hanterade andra svårigheter i livet (Xuereb & 

Dunlop 2003). Sjukdom gjorde att personer tillfälligt tappade kontrollen och det kändes vik-

tigt med en bra relation till både familj och vänner (Bulsara et al., 2003). Stephens (2005). 

Den omedelbara behandlingsstarten gjorde att de inte hade några valmöjligheter eller någon 

kontroll på vad som hände dem. Behandlingen inleddes ofta direkt efter diagnos vilket gjorde 

att patienten hade lite tid att överväga andra alternativ (Vlossak & Fitch, 2008).  

 

I´m a very determined and strong person, and I never did believe I would die…I think a lot of the 

reason that I´m alive is that I didn´t give up. I´m so stubborn (Xuereb & Dunlop, 2003, s, 402). 
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Att känna behov av stöd från omgivningen 

Fine Dahan och Auerbach (2006) samt McGrath (2004) påtalar i sina studier närståendes och 

familjens betydelse för den som är sjuk. Samhörigheten med familjen förändrades. Att dela 

resan genom sjukdomens upp- och nedgångar bidrog till en starkare relation, stärkte banden 

och aktualiserade värdet av kärlek i förhållandet.  

 

I have accepted most of the changes in my life and how I am now and how I look now. And he still 

loves me just the same. Whitch is really nice (McGrath, 2004, s. 285). 

 

Ett starkt socialt stöd var viktigt, personer beskrev överväldigande tacksamhet och vördnad 

över att under en lång sjukdomstid omges av vänliga människor. De uttryckte sin uppskatt-

ning av att ha en livskamrat vid sin sida och beskrev att de blev mycket beroende av varandra 

(Bulsara et al., 2004; Fine Dahan & Auerbach, 2006). 

 

She was – without her I wouldn´t have made it. She took care of all the medications, she drove me 

back and forth to the cancer center almost every day to the hospital... Without her I wouldn´t have 

made it (Fine Dahan & Auerbach, 2006, s. 375). 

 

De kände sig besviken när människor de upplevt närhet till inte fanns där när de behövde 

dem, de uttryckte en konflikt mellan besvikelse och bortförklarande av närståendes 

reaktioner. Personer kände att sjukdomen påverkade familjemedlemmarna med ökat 

ansvar, plikter och oro. De menade att familjemönstren förändrades och att barnen 

påverkades (Fine Dahan & Auerbach, 2006). 

 

Listen I tell you, as much as i suffered, she suffered just as much. It was very hard for her. She 

also lost a year of her life (Fine Dahan & Auerbach, 2006, s. 373). 

 

Fine Dahan och Auerbach, (2006) samt Stephens (2005) redovisar i sina studier att perso-

ner såg möjligheten att dela sina upplevelser med andra som en hjälp i anpassning och han-

tering av sjukdomsupplevelser. Fine Dahan och Auerbach, (2006) visar att personer fram-

förde vikten av att tillhöra en grupp, att kunna relatera till andra i samma situation och där-

med lättare hantera sjukdomen. Bulsara et al. (2004) beskrev att deltagare uttryckte ett be-

hov av att hjälpa andra i samma situation, de var medvetna om nya medpatienters förlust av 

kontroll och ångest. De nyligt insjuknade var öppna för råd från dem som upplevt sjukdo-

men personligen.  
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The fact that they know what we have been through and are then automaticly open to what we say. 

I guess from that point of view we do go to counselling and spend time (Bulsara et al., 2004, s. 

256). 

 

Det var viktigt och avgörande med en bra relation till vårdgivaren. Positiv förstärkning och tro 

på patienten påverkade hur de hanterade och klarade av en krävande behandling. De beskrev 

en absolut tillit till personalens kunskap och förhållningssätt (Bulsara et al., 2004; Fine Dahan 

& Auerbach, 2006). Behov av kontinuitet var viktigt, personer påtalade en känsla av att vara 

bortglömda när de fick träffa olika vårdgivare vid varje besökstillfälle (Molassiotis et al., 

2009).  

 

The stem cell unit is phenomenal... There is one nurse to every patient... They are very, very good 

also... I go back there to thank them all of the time. There was one nurse,... to me she saved me, I 

considered her to be the person who saved me over there. I owe her a lot, she was very nice. I am 

telling you I feel a lot of gratitude for the people who took care of me (Fine Dahan & Aurebach, 

2006, s. 375). 

 

 

Att behålla hoppet och uppskatta livet   

Det var viktigt att behålla hoppet och samtidigt erkänna allvaret i situationen. Personer hoppa-

des på nya och effektivare behandlingsmetoder det var därför viktigt att behålla sin hälsa. Det 

var en utmaning att upprätthålla hoppet trots flera och ibland svåra motgångar (Bulsara et al., 

2003; Fine Dahan & Auerbach 2006; Vlossak & Fitch, 2008).  De kände hopp av att vara i 

goda händer och att ha förtroende för sin läkare (Fine Dahan & Auerbach 2006). 

 

I believe that there will be a cure and I will come out the other end of it. I am going through it and 

I am healthy and try to keep it that way to fight the illness (Bulsara et al., 2003, s. 256). 

 

McGrath (2004) påtalade i sin studie att personer förändrade sina värderingar, triviala saker 

prioriterades bort, vilket medförde en minskad stress. För flera personer innebar sjukdomen 

en ny riktning i livet, att utsättas för annorlunda saker som för vissa resulterade i en 

fullständig livsstilsförändring. De beskriver att de såg saker klarare och fokuserade på viktiga 

saker i livet. 

 

The trivial, the trivial things just go by the board. Not interested in them. The serious become 

more in focus, I guess, is what I am trying to say (McGrath, 2004, s. 284). 
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Bulsara et al. (2003) beskrev behov av att erkänna sjukdomen som en del av livet, utan bitter-

het eller skuld. Att fortsätta klara att upprätthålla acceptabel livskvalitet var väsentligt, en stra-

tegi de beskrev var upprättandet av kortsiktiga mål. Fine Dahan och Auerbach (2006) påtalade 

vikten av tillbakablickar på livet för att komma till rätta med en förkortad framtid.  De posi-

tiva minnena möjliggjorde en känsla av acceptans av sjukdomen. 

 

I have done a lot in my life and I have met a lot of people and I have had a lot of wondeful 

opportunities, I really have and  I think those things sustain me (Fine Dahan & Auerbach, 2006 s. 

380).  

 

McGrath (2004) och Stephens (2005) presenterade i sina studier att drabbade personer pekade 

på ett av det värdefullaste resultatet av sjukdom och genomgången behandling, känslan av att 

ha fått ett extra liv. Personer i studien såg konfrontationen med döden som en avgörande 

faktor. De påpekade att medvetenheten om denna ”gåva” gjorde att de använde sig av strategier 

för att påminnas om det värdefulla i livet och att leva livet fullt ut. Berterö et al. (1997) beskrev 

hur personer med akut leukemi menade att de levde ”här och nu” och fann det viktigt att ta 

vara på nuet för att hantera en osäker framtid. McGrath (2004) redovisade att personer beto-

nade känslan av tacksamhet och tur att ha klarat av oöverstigliga hinder under sin sjukdom och 

behandling. De kände sig utvalda, och beskrev att de har genomgått en andlig resa. Vissa yngre 

personer upplevde en känsla av ära och stolthet över att ha klarat sjukdomen och såg det som 

en bragd. De önskade, trots den allvarliga sjukdomen, inte att livet skulle vara annorlunda.  

 

I kid you not – it was hell, I would never like to do it again, but like I said, I would never change it 

if I had my life over again, it changed my life för the better, not the worst  (McGrath, 2004, s. 

286). 

 

Fine Dahan och Auerbach (2006) visar i sin studie att personer med multipel myelom ser en 

betydelse i att sjukdomen är obotlig. Denna vetskap menar de medför att de måste leva medan 

de är döende. Personer beskrev känslan av att döden var nära men under deras väg genom 

sjukdomen och behandlingar infann sig känslan av att mycket fanns kvar i livet. Sjukdomen 

blev inte det viktigaste, fokus blev viljan att gå vidare i livet.  

 

I think after a while you sort of realize you just have to, you just have to move on (Fine Dahan & 

Auerbach, 2006, s. 381). 
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Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att leva med hematologisk cancer. 

Litteraturstudien resulterade i fem kategorier: Att inte sammankoppla symtom med cancer, att 

kämpa mot osäkerhet och oro, att känna begränsad tillvaro och påverkan på livskvalitén, att 

känna behov av stöd från omgivningen och att behålla hoppet och uppskatta livet.  

 

I resultatet framkommer att orsaken till hur symtom uppfattas är individuellt och påverkas av 

kunskap och erfarenhet. Faktorer som påverkar tolkningen är kunskap och tidigare erfarenhe-

ter. Johansson, Wilson, Brunton, Tishelman och Molassiotis (2010) visar i sin studie en stor 

variation på symtom hos personer med lymfom. För flertalet personer var reflektioner kring 

symtom en process som pågick flera månader. Personer beskrev att tankar kring sjukdom kom 

successivt och formulerades utifrån symtomens utveckling och förekomst. Att se samband 

och söka efter andra förklaringar än cancer var vanligt. Processen förklarades som att ”lägga 

pussel”. Denna känsla av osäkerhet, att någonting kändes fel i kroppen fick dem att uppsöka 

sjukvård.  

 

Resultatet visade att känsla av chock vanligtvis var den första dramatiska upplevelsen av sjuk-

domen. Världen föll samman och livet upplevdes kaotisk. Clemmens, Knafl, Lev och 

McCorkle (2008) beskrev i studien känslor av chock vid tillfället för cancerdiagnos. Minnes-

bilder var tydliga under lång tid. Personer beskrev sina känslor vid cancerbeskedet som ett 

känslomässigt sammanbrott. Beskedet kom överrumplande och dramatiskt och deras rädsla 

var påtaglig. De hade tydliga minnesbilder av detta ögonblick, detaljer, ordval och hur den 

dagen var dröjde sig kvar under lång tid. Kroppsliga förändringar och symtom aktiverar käns-

lor på ett medvetet och omedvetet plan. Att avvakta och bortförklara symtomen kunde uppfat-

tas som förnekelse. Stephenson (2004) beskrev förnekelse som en rörlig inre process i olika 

dimensioner, människan använde fenomenet vid hotande situationer. Om förnekelse inte 

påverkade livskvalitén eller behandlingen var den anpassningsbar och till hjälp, den kunde 

också vara förödande om den påverkade och styrde människors behov.  

 

Osäkerhet och oro var en central del hos personer med hematologisk cancer. Framtiden kän-

des oviss, funderingar kring ett återfall var oroande. Gill et al. (2004) beskrev att de vanligast 

utlösande faktorerna för osäkerhet var att höra vänner och familjemedlemmar berätta om nå-

gon annans cancer och smärta. Lundman och Jansson (2006) och Winterling, Wasteson, 

Glimelius, Sjödén och Nordin (2004) beskrev att livet blev osäkert när vardagen inte upplev-
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des som tidigare och att inte veta hur sjukdomen skulle påverka deltagarna och deras familjer. 

Winterling et al. beskrev att patienter med cancer hade en betydande förmåga till optimism 

och positiva känslor om livskvalitet. För att ge optimal vård för patienter och deras anhöriga 

är det viktigt att vårdpersonal förstår vad de går igenom. Sjukvårdspersonal har ett ansvar att 

skapa en atmosfär där patienter och deras partner känner att de kan uttrycka förtvivlan, exis-

tentiella frågor och diskutera symtom och prognos för att om möjligt minska osäkerhet. De 

har individuella behov som bör utvärderas kontinuerligt. Hjörleifsdóttir et al. (2008) beskrev 

rädsla, oro, osäkerhet hos personer drabbade av cancer. Det var viktigt att upprätthålla en nor-

mal vardag och att hantera sin situation. Att hålla osäkerheten på distans, genom möten med 

omtänksamhet och känsla. En god relation mellan patient och sjukvårdspersonal, tro på be-

handling och stöd av familjen var högt värderade, det ingav hopp och ett ökat välbefinnande. 

Martinsens (1989) omsorgsteori har utgångspunkt i relationen mellan människor. Hon menar 

att omsorg är en grundläggande förutsättning för allt mänskligt liv och hänger samman med 

människors beroende av varandra vilket blir särskilt tydligt i samband med funktionsnedsätt-

ning, lidande och sjukdom (Martinsen 1989, s. 69, 79-80).  

 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att oro utmanade den personliga kontrollen. I 

Winterling et al. (2004) studie framkom att patienter oroade sig för hur de anhöriga skulle 

klara sig efter deras död, de anhöriga oroade sig för att bli övergivna och hur de skulle klara 

att organisera vardagen när de blivit änklingar. Stark och House (2000) beskrev cancer som 

ett hot, det leder ofta till stark ångest och oro strax efter debut av cancersymtom, under utred-

ning och diagnos men många människor anpassar sig över tid. Enligt Mulders et al. (2007) är 

en viktig förutsättning för att ge optimal vård till cancerpatienter en grundlig förståelse för 

den oro och de behov denna patientgrupp har. Bröstcancerpatienter oroade sig bland annat för 

cytostatikainducerat håravfall och många inom vården underskattar problemet. Detta kan re-

sultera i otillräcklig eller olämplig vård och brist på behandlingsalternativ. Vårdpersonal 

kunde både överskatta och underskatta faktorer för oro hos patienter, de fokuserade ofta på 

frågor som bekymrar patienter mindre, vilket tar fokus från bekymmer som patienter värderar 

som viktigare för dem själva. Vårdgivare bör bortse från sina egna fördomar och bedömningar 

om vad som bekymrar patienter mest, för att kunna ge effektiv och optimal vård. Martinsen 

(1989, s.71) påtalar vikten av att varken undervärdera eller övervärdera den hjälpbehövandes 

försök till självhjälp, om man förhåller sig likgiltig till den andres situation och ingriper utan 

hänsyn menar hon att omsorgen blir oäkta.  
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Denna litteraurstudie beskrev en begränsad tillvaro, smärta, trötthet och brist på energi påver-

kade livskvalitén. Winterling et al. (2004) beskrev att patienter med avancerad gastorintestinal 

cancer kände en begränsad tillvaro och led brist på energi, deras närstående tvingades organi-

sera och genomföra nästan alla praktiska saker i tillvaron. De såg det som en plikt att ställa 

upp trots att de själva kände sig trötta och utslitna. Tillvaron kändes så krävande att de inte 

längre orkade hjälpa sin anhöriga. Skalla et al. (2004) beskrev att patienter och anhöriga hade 

en önskan att få information om behandlingar och dess biverkningar för att bättre kunna för-

bereda sig inför detta. Att vara förberedd bidrog till att patienter kände att de hade viss kon-

troll över vad som hände i deras liv, att söka information blev en viktig copingstrategi. De 

fick information från ett flertal olika källor, läkare, sjuksköterskor, medpatienter med liknande 

erfarenhet och internet. Vissa personer hade inte fått någon information alls och andra hade 

blivit överhopad med information vilket medförde svårigheter att avgöra vad som var korrekt 

och relevant för dem. Många ville ha information medan andra hade svårigheter att ta emot all 

information som presenterades vilket visar på komplexiteten med hur människor tar emot in-

formation. Sjuksköterskor bör ta detta i beaktande och anpassa information för varje individ. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att behov av stöd från familj och närstående var 

viktigt. Personer beskrev hur relationer, familj och närstående var avgörande för välbefin-

nande och möjligheten att hantera sin situation. Isaksson, Lexell och Skär (2007) menade att 

sjukdom påverkade relationer vilket kunde leda till utanförskap som i sin tur kunde påverka 

personens hälsa. Ett socialt stöd kunde vara både emotionellt och praktiskt. Behovet av stöd 

ökade när människan lämnade det som var välbekant och tvingades möta ett nytt sammanhang 

exempelvis sjukdom. Stöd kunde därför ses som en viktig del till både motivation och me-

ningsskapande. Peters och Sellick (2006) visade att personer med cancer som vistades i sin 

hemmiljö, med närstående, hade bättre kontroll över sjukdomsförlopp, vård och behandling. 

Mallinger, Griggs och Shields (2006); Prince-Paul (2008) menade att familjerelationen var en 

viktig faktor i den sjuka personens meningsskapande. Det var viktigt att kunna samtala öppet 

med närstående och få känslomässigt stöd var avgörande för personens psykologiska välbefin-

nande och livslust. Trots sjukdomens påfrestningar skapade närheten till andra mening i tillva-

ron.  

 

Resultatet visade även vikten av en relation med vårdgivare och hur den påverkade inställ-

ningen till sjukdom och behandling och uppfattades som ett stöd. Clemmens et al. (2008) 

samt Iranmenesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2009) pekade på vårdpersonalens 



 20 

betydelse för den cancersjuka människan. Den vårdande relationen innebar en ömsesidig 

närhet mellan den sjuke och vårdaren. Närvaro, att lyssna och att vara hängiven uppgiften var 

förutsättningar för skapandet av närhet. Att dela och respektera den sjukes berättelse och 

tillåta sig själv att komma nära, finnas till hands och bli delaktig var en utmaning för sjukskö-

terskan. Detta ger värde och tillfredsställelse för patienten som känner stöd och tillit. Det 

etiska kravet som beskrevs av Lögstrup (1994, s. 41-43, 50) visade att utgångspunkten i 

människors möten var tilliten, att visa tillit innebar att utlämna sig själv. I varje mänskligt 

möte fanns ett outtalat krav, en påverkan på den andra. Kravet kunde vara obetydligt eller 

mycket betydelsefullt beroende på situationen. Martinsen (1989, s, 69-71) menade att en 

grundläggande förutsättning för utövande av omsorg var en förståelse och respekt för den 

andra personens situation, en förståelse som växte fram ur deras gemensamma erfarenhet. 

Den som var mottagare av omsorg befann sig i en beroendesituation, denna relation pågick 

kontinuerligt och innebar både ansvar och förpliktelser för vårdgivaren. Relationen byggde på 

generaliserad ömsesidighet vilket innebar att sörja för omsorg som gagnar den hjälpbehö-

vande utan att vårdaren väntar sig något i gengäld 

 

Att behålla hoppet och uppskatta livet var viktigt. Att anta utmaningen i att upprätthålla hopp 

trots motgångar och svårigheter genom sjukdomstiden blev till en drivkraft för personerna. 

Det var viktigt att upprätthålla hälsan för framtida behandlingsmöjligheter. McClement och 

Chochinov (2008) menade att hoppet var nära sammankopplat med lidandet. Hopp sågs som 

en livsviktig resurs för att hantera osäkerhet och lidande mot fysiskt och psykiskt välbefin-

nande. Benzein, Norberg och Saveman (2001) visade i sin studie att hopp var något individu-

ellt, vanligen dynamiska känslor av förväntning, önskan att något ska hända. Hopp innehåller 

en framtida inriktning, att leva så normalt som möjligt. Hopp kunde också vara att leva i hopp, 

en försoning eller tillfredställelse med livet eller döden. Negativa eller betungande händelser 

aktiverade hoppet som gav möjlighet att hantera livssituationen.   

 

I resultatet framkom att personer under sin sjukdomstid genomgick en förändring på olika 

plan. Förändringen startade vid vetskap om diagnos, fortsatte genom kamp mot osäkerhet och 

påverkan i dagligt liv. Genom stöd möjliggjordes att hoppet hölls kvar, accepterande av sjuk-

domen och framtiden. Kralik, Vinsentin och van Loon (2006) förklarade transition som en 

förändring över tid där personen omformulerade, anpassade sitt liv och värderade sin identitet 

efter en avgörande kris eller förlust, exempelvis allvarlig sjukdom. Söderberg och Lundman 

(2001) beskrev transition som en för utomstående närmast osynlig förändring, men för den 
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sjukdomsdrabbade innebar en omvälvning i familjeliv, arbetsliv och socialt liv. Personen 

växlade mellan lidande och uthärdande i sin livssituation. I denna pendlande process omfor-

mulerade personen successivt sitt jag, accepterade det uthärdade och sin situation. Clemmens 

et al. (2008) menade att det fanns olika vägar i förändringen. Att ”gå vidare” och kämpa mot 

oro för återfall och försöka lägga sjukdomen bakom sig. Att uppleva cancern som en andra 

chans och uppskattning av det nya i livet. Personer beskrev även en kontinuerlig kamp mot 

sjukdomens effekter som starkt begränsade friheten i det dagliga livet. De hade uppfattningen 

att de försakat mycket av vardagens glädjeämnen. En studie av Boehmke och Dickerson 

(2006) visade att kvinnor med bröstcancer upplevde en plötslig övergång från ett tillstånd av 

att vara frisk till att vara sjuk. Övergången beskrevs som en surrealistisk känsla av att livsvärl-

den snabbt förändrats till något kaotiskt. Clemmens et al. (2008) visar i sin studie om cervical 

cancer att kvinnor såg nödvändigheten av ett positivt framtidsperspektiv. De blickade framåt 

och gick vidare i livet trots förfärliga minnen av sin sjukdomstid. Lidandet var nära förbundet 

med allvarlig sjukdom. Morse (2001) och Öhman et al. (2003) beskrev lidandet som en pro-

cess där människor pendlade mellan uthärdande i ett känslostabilt tillstånd och ett känslo-

mässigt lidande när känslor blir övermäktiga. För sjuksköterskan är det av största vikt att 

förstå denna förändring framförallt i svåra situationer och då omvandla sin kunskap i form av 

omvårdnadshandlingar.  

  

Metoddiskussion 

Litteraturstudien beskrev personers upplevelser att leva med en malign hematologisk sjuk-

dom. Mot bakgrund av vår studies syfte föll vårt val av metod på en manifest kvalitativ inne-

hållsanalys. Downe-Wamboldt (1992) menar att metoden lämpar sig väl för omvårdnads-

forskning med fokus på mänsklig kommunikation.  

 

En försäkran om forskningens kvalitet är viktig. För en ökad tillförlitlighet har vår strävan 

varit att hålla oss textnära genom att regelbundet återgå till originaltexten som en försäkran 

om textenheternas tillhörighet till vald kategori (Holloway & Wheeler, 2001, s. 241). 

Holloway och Wheeler (2001, s. 252-255) anger fyra faktorer som påverkar tillförlitligheten 

hos kvalitativa studier: pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet.  

 

Vi har i litteraturstudien presenterat litteratursökning med inklusionskriterier samt databaser 

vi använt (tabell 2). Vidare visar arbetet de artiklar som ingått i studien (tabell 3) med 
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redovisning av författare, typ av studie, antal deltagare, resultat och kvalitetsbedömning. Vi 

har bara använt artiklar med medel eller hög kvalitet i analysen. Mot bakgrund av detta finner 

vi styrka i pålitligheten. Pålitlighet bedöms genom att läsaren kan följa forskningsprocessen 

och förstå hur man kommit fram till studiens slutsats. Resultatet ska vara exakt och detaljerat 

beskrivet (Polit & Beck, 2008, s.195-196; Holloway & Wheeler, 2001, s. 254-255). Detta 

tillsammans möjliggör en upprepning av forskningsarbetet och för kvalitetskontroll.  

 

Artiklar som ingår i analysen är publicerade mellan 1997 och 2010, vilket framför aktuell 

forskning. Vårt arbete illustreras med citat från originaltext som visar samstämmighet med 

resultatredovisningen vilket ger styrka i trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2001, s. 255; 

Polit & Beck, 2008, s.196).  

 

Kunskap kan vara relevant i olika sammanhang och vårt resultat i litteraturstudien kan använ-

das inom liknande områden för att bidra till en fördjupad kunskap och förståelse för männi-

skor som lever med cancer. Överförbarhet förklaras med att fynden i en studie kan överföras 

till liknande situationer med liknande deltagare (Holloway & Wheeler, 2001, s. 255; Polit & 

Beck, 2008, s. 202).  

 

Under processen i vårt eget arbete och ser vi en styrka med regelbundna träffar i form av 

handledning och gruppseminarier innehållande konstruktiv granskning, för ökad kunskap om 

felkällor samt för att leda arbetet vidare. Graneheim och Lundman (2004) menar att en diskus-

sion mellan författarna och andra kollegor stärker tillförlitligheten. Genom den manifesta 

innehållsanalysen, som är beskrivande och inte tillåter tolkning, ökar bekräftbarheten i 

arbetet. Resultatet representerar endast studiens deltagare och påverkas inte av forskarnas 

åsikter, attityder eller av systematiska metodfel (Holloway & Wheeler, 2001, s. 255).  

 

Vi konstaterar svagheter i vårt arbete. På det personliga planet ser vi vår egen brist på kompe-

tens som i bland annat kvalitetsgranskningen kan ha bidragit till felbedömningar. Att vi inte 

till fullt ut behärskar engelska språket medför risk att data gått förlorad i översättningen. En 

annan begränsning i studien är att vi endast har tolv (n=12) artiklar som ingått i analysen, 

möjligen hade resultatet blivit annorlunda om vi inkluderat artiklar på andra språk än engelska 

och artiklar äldre än 1995. Samtliga artiklar i analysen kommer från västvärlden. Resultatet 

hade kunnat bli ett annat om fler kulturer representerats. Holloway och Wheeler (2002, s. 21) 
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påpekar att resultatet i en studie påverkas av formulering av syfte, forskarens erfarenhet och 

tillgängligt material. 

 

 

Omvårdnadsintervention 

Stödsamtal i en vårdande relation 

Att drabbas av hematologisk cancer utmanar den personliga kontrollen. En snabb behand-

lingsstart gjorde att många fick känslan av att tillfälligt tappa fotfästet i tillvaron. Stöd från 

både familj och vårdpersonal blev extra viktigt. Stödjande samtal och information för att 

minska oro och osäkerhet gjorde att situationen kunde hanteras och personen ingavs hopp och 

tillförsikt. Mot bakgrund av Martinsens (1989) omsorgsteori och Lögstrups (1994) relations-

etiska resonemang menar vi att en vårdande relation kan beskrivas som en omvårdnadsinter-

vention med grund i den mellanmänskliga relationen. Ett fundament i sjuksköterskans arbete 

är kommunikation som möjliggör kartläggning av patientens emotionella behov. En av sjuk-

sköterskans viktigaste uppgifter är att minska patientens och närståendes psykologiska och 

emotionella påverkan som ofta förekommer vid cancer. Sjuksköterskans färdigheter i kommu-

nikation blir därför en nyckelfaktor (Skilbeck & Payne, 2003). McCabe (2004) menar att 

patienter upplever god kommunikation med sjuksköterskan när ett patientcentrerat arbetssätt 

används. Att finnas nära och ge av sin tid, ärlig öppen kommunikation och känsla av äkthet 

beskrevs värdefullt. Empati och vänlighet medförde att de kände sig bekräftade i sin situation. 

Towers (2007) redovisar strategier för stödjande samtal: tidsplanering, skapa ostörd bekväm 

samtalsplats, använda öppna frågor, återkoppla och summera. Mest centralt och svårast, 

menar Towers, är förmågan att vara en god lyssnare. Förutsättningen är koncentration och ett 

bekräftande förhållningssätt exempelvis ögonkontakt och verbalt gensvar. I mötet med 

cancerpatienter är det viktigt för sjuksköterskan att kartlägga och identifiera personens möj-

lighet till att ta till sig information om sjukdomen. Att välja lämplig tidpunkt för information, 

anpassa informationens kvalitet och kvantitet är viktiga faktorer som kan påverka människans 

upplevelser av sin sjukdomstid (Stephenson, 2004). McCabe (2004) samt Skilbeck och Payne 

(2003) talar om känslomässigt stöd som en vårdande handling. Stödet bygger på mötet där 

successivt fördjupad kontakt skapas. Verbal kommunikation, bekräfta uttalanden, tröst, 

uppmuntran samt icke-verbal kommunikation i form av beröring och närhet beskrivs som 

nödvändiga i skapandet av en atmosfär av acceptans som stödjer patienten att uthärda fysisk 

och psykisk påverkan. Sjuksköterskans uppgift är att utifrån ett professionellt förhållningssätt 
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med balans mellan närhet och distans, skapa en relation. Relationen blir redskapet för att 

analysera patientens behov och formulera omvårdnadshandlingar. Det arbetet förutsätts av en 

god kommunikation som är central i en vårdande relation.  

 

 

Slutsats 

Att drabbas av hematologisk cancer medför en omvälvande situation för den som drabbats 

med oro för en osäker framtid som följd. Sårbarhet, osäkerhet och ett pendlande mellan hopp 

och förtvivlan utgör vardagen. För att bekräfta varje enskild person är det viktigt att ta sig tid 

att lyssna och stötta och att ta hänsyn till deras olika behov. Sjuksköterskor behöver ha en 

förståelse för patienter och anhörigas sårbarhet och det behov av stöd de ofta har. Med hjälp 

av den kunskap sjuksköterskor har kan de ge stöd, råd och individuellt anpassade omvård-

nadsåtgärder för att stärka hoppet hos den sjuka, trots i vissa fall en dyster sjukdomsprognos. 

För att minska oro är det av stor vikt med stödjande samtal och information. Att vara en god 

lyssnare, ha ett bekräftande förhållningssätt, välja lämplig tidpunkt för information och att 

anpassa information för varje enskild person är viktiga faktorer att ta i beaktande som sjuk-

sköterska. Upplevelser av att leva med hematologisk cancer är ett relativt outforskat område, 

de olika cancerformerna har sin unikt komplexa symtombild och problematik. Ytterligare 

forskning är nödvändig. Att synliggöra de enskilda diagnoserna, genom att studera dem var 

för sig, skulle bidra till värdefulla kunskaper till gagn för den sjuka människan.  
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