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Sammanfattning  
Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 750 personer varje år i sjukdomen leukemi som är en 
cancerform som uppkommer i benmärgen. Blodkropparna angrips i benmärgen vilket leder 
till en okontrollerad cellväxt. Leukemi kan bidra med att personer upplever både fysiska och 
psykiska påfrestningar. Det är därför viktigt att sjuksköterskan får en djupare förståelse för 
personens upplevelser så att en god omvårdnad kan ges till personer med sjukdomen leukemi. 
Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med sjukdomen leukemi. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tre patografier. Patografierna har 
analyserats med hjälp av Graneheims och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet framkom tre kategorier och sex underkategorier. Personerna upplevde 
en känsla av välmående trots sjukdomen leukemi. Välmående kunde infinna sig när familj och 
vänner fanns till hands eller när sjukvårdspersonalen tog sig tid för personerna. Personer med 
sjukdomen leukemi upplevde även en känsla av att inte ha kontroll när personerna var 
nedstämda, trötta samt vid isolering. En känsla av rädsla och ångest var något som personerna 
upplevde då hotet om döden var närvarande samt att behöva skiljas från nära och kära.  
Slutsats: Resultatet visade att leukemi påverkar personernas livsvärld på flera olika plan. 
Studien ger sjuksköterskan en möjlighet till att få en ökad förståelse för personer upplevelser 
av att leva med sjukdomen leukemi. För att sjuksköterskan ska kunna bedriva en god 
omvårdnad utifrån personens individuella behov krävs det att sjuksköterskan har en förståelse 
för personens upplevelse i dess livsvärld samt ser personen som unik. 
 

Nyckelord: leukemi, lidande, livsvärld, upplevelse, välbefinnande 
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Inledning 
Socialstyrelsen (2013) redogör att i Sverige insjuknar 750 personer varje år i sjukdomen 

leukemi. Alves Naressi, Oliveira Girardon-Perlini, Pacheco van der Sand, Beuter och Costa 

da Rosa (2013) menar att sjukdomen leukemi innebär att personerna genomgår en lång och 

omfattande process som påverkar personerna fysiologiskt, men att leva med en livshotande 

sjukdom kan även medföra psykologiska påfrestningar. Social isolering och förnekelse av 

sjukdomen leukemi är vanligt förekommande hos dessa personer (a.a.). I samband med 

insjuknandet i sjukdomen leukemi ifrågasätter även personerna betydelsen av livet 

(Koenigsmann, Koehler, Regner, Franke & Frommer, 2006). Meenaghan och Dowling (2010) 

menar däremot att vissa personer har uttryckt att det finns förhoppningar om att behandlingen 

ska leda till en bättre livsvärld och att personerna slutligen ska bli friska. 

 

Berterö och Ek (1993) beskriver att personer med sjukdomen leukemi anser att sjuksköterskan 

har en viktig roll under sjukdomsförloppet. Däremot framkommer det att sjuksköterskan har 

en tendens att glömma bort personen bakom sjukdomen leukemi och enbart ser till det 

patologiska. Personerna blir då mindre delaktiga i sin vård och interaktionen mellan 

sjuksköterskan och personen försämras. Alves Naressi m.fl. (2013) anser att det är viktigt att 

personerna som lever med sjukdomen leukemi får förtroende för sjuksköterskan under 

sjukdomsförloppet då det ger en ökad kraft att ta sig igenom sjukdomen. 

 

Så väl Alves Naressi m.fl. (2013), Persson, Larsson, Ohlsson och Hallberg (2001) som 

Papadopoulou, Johnston och Themessl-Huber (2013) fastställer att sjuksköterskan har en 

bristande kunskap och förståelse för personers upplevelser relaterat till att leva med 

sjukdomen leukemi. Därför är det motiverat att öka denna förståelse för att sjuksköterskan ska 

kunna utföra en bättre omvårdnad (a.a.). Genom att utföra en studie baserad på patografier 

tydliggörs personers upplevelser av att leva med sjukdomen leukemi, vilket bidrar till att 

sjuksköterskan får en ökad kunskap, bättre förståelse och kan då ge personerna med 

sjukdomen leukemi en bättre omvårdnad.  

 

 



6 
 

Bakgrund 
Leukemi 
Leukemi är en cancerform som uppkommer i benmärgen (Finne-Grønn & Wiig Dagestad, 

2011). I benmärgen angrips blodkropparna vilket leder till en okontrollerad cellväxt av första 

stadiet till leukocyter, detta i sin tur förhindrar bildningen och mognaden av erytrocyter och 

trombocyter. Cellerna får då en nedsatt funktion eller förlorar den helt. Omogna celler kan 

transporteras via blodet till andra delar i kroppen såsom levern, mjälten, huden, lymfkörtlarna, 

benhinnor och centrala nervsystemet (a.a.). 

 

Det finns ingen känd orsak till varför sjukdom leukemi uppkommer, men riskfaktorer kan 

vara gener, droger, yrkesmässig exponering och miljöer (Rogers, 2005). Leukemi delas in i 

akut och kronisk leukemi, vilka sedan delas in i två undergrupper vardera. Akut leukemi delas 

in i akut myeloisk leukemi och akut lymfatisk leukemi. Kronisk leukemi delas i sin tur upp i 

kronisk myeloisk leukemi och kronisk lymfatisk leukemi. Prover som tas från benmärgen vid 

leukemi oftast ger svar som visar ett ökat antal omogna blodkroppar samt andra celltyper som 

är omogna (Finne-Grønn & Wiig Dagestad, 2011). Behandlingsmetoderna ser olika ut 

beroende på vilken typ av leukemi personen har men målet med behandlingen är att förhindra 

den okontrollerade växten av omogna celler i benmärgen. Behandlingen kan leda till anemi, 

infektionskänslighet och blödningstendens. 

 

Akut leukemi 

Akut leukemi har ett snabbt sjukdomsförlopp (Rogers, 2005). Akut myeloisk leukemi 

förkommer främst bland vuxna människor, medan akut lymfatisk leukemi förekommer oftast 

hos barn. Symtom som trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, blekhet, viktminskning, 

aptitlöshet, andnöd och takykardi är vanligt vid akut leukemi. När personer får sjukdomen 

leukemi startar en intensiv cytostatikabehandling (Finne-Grønn och Wiig Dagestad, 2011). 

Behandlingen börjar med en induktionskur och följs sedan av flera underhållande kurer. Vid 

akut myeloisk leukemi varar behandlingen ungefär i sex månader och vid akut lymfatisk 

leukemi pågår behandlingen upptill tre år. Personer som är under 55-60 år kan erbjudas 

stramcelltransplantation med donatorceller från syskon eller obesläktade donatorer om sådan 

finns och är vävnadskompatibla. 
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Kronisk leukemi 

Kronisk leukemi utvecklas långsammare än akut leukemi (Rogers, 2005). Kronisk myeloisk 

leukemi är vanligast i åldrarna 40-50 år. Denna cancerform är vanligare bland män än bland 

kvinnor. Kronisk lymfatisk leukemi utvecklas vanligtvis hos personer som är över 40 år. Det 

är vanligast att äldre män får denna typ av leukemi. Symtom som viktminskning, feber, 

förstorad mjälte, kraftlöshet och nattliga svettningar är vanligt förekommande vid kronisk 

leukemi (Finne-Grønn och Wiig Dagestad, 2011). Behandlingen vid kronisk leukemi är 

huvudsakligen livsförlängande och påbörjas när personerna får symtom. Den vanligaste 

behandlingen vid kronisk lymfatisk leukemi är cytostatikabehandling. Kronisk myeloisk 

leukemi behandlas med läkemedel som innehåller substansen imatinib. Imatinib är inget 

cellgift men verkar direkt på cancercellerna och har endast en liten påverkan på de normala 

cellerna. Om behandlingsmetoden med imatinib inte är tillräcklig kan stamcellstransplantation 

vara aktuellt (a.a.). 

 

Upplevelse 
Eriksson (1987) förklarar att beroende på hur stor medvetenhet och självmedvetenhet en 

människa har utgör det grunden för hur en person upplever olika livssituationer. Upplevelser 

kan enbart förstås av personen själv och kan inte helt begripas eller tydas av någon annan. När 

ett möte i vården sker med en människa så framkommer olika grader och djup av upplevelser. 

Djupet av upplevelsen innebär i detta sammanhang att den når, omfattar och engagerar hela 

människan. När människan kommer in på djupet av en upplevelse så innebär det att personen 

hamnar i ett inre möte med sig själv. Då kan det ske en förändring, fördjupning eller en 

förändrad inställning i det som människan begär, det vill säga längtan, hopp och önskan (a.a.). 

Birkler (2008) beskriver att en humanistisk människosyn krävs för att få en förståelse för en 

annan människa, vilket handlar om att se till hela människan och som en egen individ med 

tankar och känslor i förhållande till den värld som personen lever i. Det som personerna ger 

uttryck för är en subjektiv upplevelse, något som personen känner. Genom att exempelvis 

personer som lever med sjukdomen leukemi sätter ord på sina upplevelser kan en ökad 

förståelse utvecklas hos sjukvårdspersonalen (a.a.).  
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Livsvärld 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att livsvärldsperspektivet 

handlar om att bejaka personers livsvärld och dagliga tillvaro. Det innebär även att vilja få en 

ökad förståelse samt beskriva och analysera hur personer upplever sin värld eller delar av den. 

Livsvärlden är den värld som personer dagligen lever i och är direkt given i handling och 

erfarenhet. Med livsvärld som ansats i vårdandet krävs det att personens levda och komplexa 

verklighet uppmärksammas utan att varken förminska, misskreditera eller våldföra sig på den. 

Förhållningsättet ska däremot ske med öppen och följsam inställning till det som studeras. 

Dahlberg m.fl. (2003) menar vidare att öppenhet och följsamhet innebär att vara etiskt 

medveten samt vara nyfiken på att kunna få en ökad förståelse för personens livsvärld. Detta 

kan ske genom att en person tydliggör sina känslor och upplevelser för sjuksköterskan, så som 

lidande. Genom att tillämpa livsvärldsteorin betonas personers upplevelser och erfarenheter. 

Detta kan innebära allt från hur de personerna känner för olika föremål och handlingar till 

betydelser i vardagen. Erfarenheter i livsvärlden har gemensamma strukturer som kan 

beskrivas, men det finns även olika variationer då varje person är unik vilket innebär att 

personer är både lika och olika. Dahlberg m.fl. (2003) beskriver vidare att det är genom 

livsvärlden personerna tänker, tycker, älskar, hatar, leker och arbetar. I livsvärlden söker 

personer en mening med livet, så länge personerna lever kommer de aldrig ifrån det. I 

livsvärldsansatsen ligger fokus på personens perspektiv och fokuserar på hur personen 

upplever sin hälsa, lidande och sin vård. Personers upplevelser går inte att mäta med hjälp av 

tekniska instrument utan grundas istället på sjuksköterskans intresse för personens egen 

berättelse och livshistoria. Genom personers berättelser om sina upplevelser får 

sjuksköterskan tillgång till personernas livsperspektiv eller vissa delar av den. Läran om 

personens livsvärld blir då tydligare och utgör grund i vårdandet. Xuered och Dunlop (2003) 

menar att en bättre omvårdnad kan uppnås om sjuksköterskan har en förståelse för personers 

livsvärld av att leva med sjukdomen leukemi.   

 

Lidande och välbefinnande 

Dahlberg m.fl. (2003) redogör att genom ett vårdvetenskapligt förhållningsätt som speglar 

hela personens livsvärld är det omöjligt att inte beröra personens lidande och välbefinnande. 

Både lidande och välbefinnande är något som är medfött i personers liv. Målet med vården är 

att lindra eller förebygga lidande samt att främja välbefinnande hos personerna. Lidande och 

välbefinnande är inte motsatsen till varandra utan det är fullt möjligt att befinna sig i ett 
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lidande samtidigt som välbefinnande upplevs. Personer kan exempelvis befinna sig i ett 

lidande på grund av en långvarig sjukdom och på samma gång skratta åt en rolig film och 

uppleva välbefinnande. Enligt Eriksson (1994) kan lidande förekomma när brister i vårdandet 

uppstår, vilket kan ske på grund av omedvetet handlade eller bristande kunskap för personers 

upplevelser. Människans lidande måste ses och bekräftas för att det ska kunna lindras eller 

förebyggas (a.a.).  

 

Mot denna bakgrund är det av vikt att undersöka detta område då det framkommer att 

sjuksköterskan har bristande kunskap och förståelse för personer som lever med sjukdomen 

leukemi. Lidande kan förekomma när brister i vårdandet uppstår så som omedvetet handlade 

eller bristande kunskap för personers upplevelser. Genom att beskriva personers upplevelser 

av den egna livsvärlden kan det bidra med en ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskan, 

livsvärlden blir då tydligare och kan då utgöra grunden för vårdandet.  

 

Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med sjukdomen leukemi. 

 

Metod 
Studien som genomfördes hade en kvalitativ design och var baserad på patografier. Olsson 

och Sörensen (2011) redogör att en kvalitativ design använder sig av frågeställningar som går 

på djupet av tankar, upplevelser och idéer, så att en teori kan växa fram. Personers livssyn och 

levnadssätt framkommer genom att ha patografier som datainsamling. Patografier kan 

förmedla personers livsberättelse eller utvalda delar ur deras liv så som händelser och 

upplevelser. Detta gör att berättelserna uttrycker en förståelse för olika händelser och 

erfarenheter som personen har upplevt (a.a.). Metoden valdes för att få en djupare förståelse 

för personers upplevelser av att leva med sjukdomen leukemi, eftersom sjuksköterskan då kan 

få tillgång till personens livsvärld eller vissa delar av denna.  

 

Urval 
Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en population är en speciell grupp av individer eller 

patienter. Då hela populationen inte kan undersökas kan ett mindre antal personer väljas ut 
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som speglar hela populationen (a.a.). Inklusionskriterierna var att patografierna skulle vara 

skrivna på svenska av personer över 18 år som levt med sjukdomen leukemi samt publicerade 

efter år 2000. Exklusionskriteriet för studien var att patografierna inte skulle ha medförfattare.  

 

Datainsamling 
En sökning genomfördes i databasen Libris, som är ett nationellt bibliotekssystem som 

uppdateras dagligen och har för närvarande sju miljoner olika titlar (Libris, 2017). Sökorden 

som användes var ”leukemi + patografi” vilket gav 16 sökträffar varav två stämde in på 

inklusion- och exklusionskriterierna. Andra sökningen var ”leukemi + självbiografi” vilket 

gav sju sökträffar varav en stämde in på inklusion- och exklusionskriterierna. I den sista 

sökningen användes sökorden ”leukemi + biografi” som resulterade i 45 sökträffar varav tre 

stämde in på inklusion- och exklusionskriterierna. Alla sökträffar granskades noga genom att 

sammanfattningarna lästes, detta för att få fram material som kunde besvara studiens syfte. 

Vid de sökningar som genomfördes var några av patografierna återkommande, vilket 

resulterade i att endast tre patografier kvarstod efter granskningen och som stämde in på 

inklusion- och exklusionskriterierna, dessa patografier var ”Draken lyfter i motvind: en bok 

om att vara ung och få cancer”, ”Jag kan bara leva” och ”Mellan liv och död: om 

skilsmässa, leukemi och kampen för ett nytt liv”. (Se bilaga 1.) 

 

Beskrivning av valda patografier 
Mellan liv och död: om skilsmässa, leukemi och kampen för ett nytt liv (2011) skriven av 

Björn Klingmalm och innehåller 385 sidor. Björn var 37 år, hade två barn och var nyligen 

separerad när han insjuknade i kronisk myeloisk leukemi. Han började då skriva dagbok för 

att skriva av sig sin oro och sorg. Meningen med dagboken var även att dela med sig av sina 

erfarenheter till andra drabbade och att lämna kvar berättelsen till nära och kära. I patografin 

får läsaren följa Björns känslor och tankar under sjukdomsförloppet som pågick i åtta 

månaders tid, slutligen lyckas Björn överleva i sin kamp mot cancern.  

 

Draken lyfter i motvind: en bok om att vara ung och få cancer (2001) skriven av Johanna 

Strömberg och innehåller 192 sidor. Johanna Strömberg insjuknade vid 24 års ålder av 

kronisk leukemi. Johanna var mitt uppe i sin utbildning när hon en dag fick beskedet om att 

hon drabbats av cancer. I boken får vi följa Johannas dagboksanteckningar från dagen hon 
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fick sjukdomen leukemi tills hon blev frisk. En berättelse om kampen mot cancern, hennes 

egna tankar och upplevelser för att besegra sjukdomen leukemi. 

 

Jag kan bara leva (2000) skriven av Katarina Fahlström och innehåller 168 sidor. Katarina 

fick beskedet om att hon hade drabbats av cancer när hon var mitt uppe livet. Hon bodde 

tillsammans med sin pojkvän, studerade på högskola och planerade sin tredje resa till 

Colombia. Katarina var 22 år när hon började skriva sin berättelse, en berättelse om kampen 

mot cancern. Patografin satte sin prägel på livslusten och styrkan att kämpa trots ett ständigt 

dödshot. Ljuset, kärleken och inte minst hoppet fanns om att besegra sjukdomen leukemi. 

Efter ett och ett halvt år avled Katarina i sin sjukdom men hennes ord lever vidare.  

 

Dataanalys  
Patografierna som valdes ut analyserades enligt Graneheims och Lundmans (2004) tolkning 

av kvalitativ innehållsanalys. Analysen genomfördes textnära för att undvika risk för 

feltolkning men hade även vissa latenta inslag. Latenta inslag förekom i samband med 

kodning och kategorisering. Latenta inslag kommer alltid finnas då Graneheim och Lundman 

(2004) menar att det alltid finns en viss grad av tolkning vid textnära arbete trots att analysen 

är manifest från början. 

 

Patografierna delades upp och lästes först ytligt för att få en uppfattning om vad patografierna 

handlade om, därefter lästes patografierna mer djupgående. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är det viktigt att patografierna är väl genomlästa för att få en helhetsbild av texten. När 

patografierna lästes igenom mer djupgående togs meningsbärande enheter ut (se bilaga 2). 

Varje meningsbärande enhet diskuterades sedan för att se om meningsenheten besvarade 

syftet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är detta det första steget i den kvalitativa 

innehållsanalysen. En meningsbärande enhet kan vara allt från en mening till ett mindre 

stycke med aspekter som är relaterade till varandra genom dess innehåll och sammanhang 

(a.a.). Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att detta är det andra steget i analysen vilket innebär att meningsenheten kortas ner 

samtidigt som den bevarar sin kärna. De kondenserade meningsenheterna abstraherades och 

märktes sedan med en kod vilket är det tredje steget i analysen. Graneheim och Lundman 

(2004) redogör att en kod är en etikett på det meningsbärande enheterna som beskriver vad 

meningen handlar om. Graneheim och Lundman (2004) menar vidare att abstraktion innebär 
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en beskrivning eller intolkning på en högre logisk nivå. Abstraktion används vid skapandet av 

koder, underkategorier och kategorier. Det fjärde steget i den kvalitativa innehållsanalysen 

handlar om att kategorisera, där koder med gemensamt innehåll bildar underkategorier. 

Underkategorier med liknande innehåll bildar sedan en kategori (a.a.).  

 

När kategorierna skulle bildas skrevs de meningsbärande enheterna med kondensering och 

kodning ut på papper för att få en tydligare överblick. Alla meningsenheter med kondensering 

och kodning skrevs ut med samma typsnitt och bestod varken av sidnummer eller författare, 

så att det inte gick att identifiera vem författaren var. Koder med liknande innehåll parades 

ihop och bildade underkategorier. Därefter kontrollerades och jämfördes varje underkategori 

för att upptäcka om någon meningsenhet hamnat fel eller om någon underkategori innehöll 

liknande egenskaper. Underkategorierna bildade sedan kategorier vilket resulterade i tre 

kategorier med sex underkategorier (se Figur 1.).  

 

Etiskt övervägande 
Sandman och Kjellström (2013) beskriver att en litteraturstudie väcker etiska frågor då det 

finns risk för feltolkning eller att gruppen beskrivs på ett nedlåtande sätt och det är därför 

viktigt att visa respekt i ett textnära arbete (a.a.). Patografierna som användes i studien var 

skriva av personerna själva och de hade själva valt att publicera dem. Ett strukturerat 

arbetssätt har genomförts med hjälp av Graneheims och Lundmans (2004) tolkning av 

kvalitativ innehållsanalys. Det fanns en risk för att materialet skulle feltolkas i förhållande till 

hur författarna upplevde det. Allt material hanterades textnära för att visa respekt gentemot 

författaren. Meningsenheterna som valdes ut lästes därför flera gånger samt diskuterades 

vilket minskade risken för feltolkning. Citat valdes att användas för att tydliggöra författarens 

egna upplevelser av att leva med sjukdomen leukemi vilket även kan bidra till ett mer 

trovärdigt resultat.  

 

Resultat 
Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och sex underkategorier (Figur 1). Resultatet 

beskriver personers upplevelser av att leva med sjukdomen leukemi. Det som framkommer i 

resultatet återger personernas upplevelser från deras hemmiljö samt på sjukhuset. Citat 
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kommer att användas då det stärker resultatet och ingår i en kvalitativ resultatredovisning 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

 
 

Figur 1: En översikt av resultatets kategorier och underkategorier. 

 

Känsla av välmående 
Personer som lever med sjukdomen leukemi kan uppleva lycka och hopp då små saker i livet 

blir mer betydelsefulla vilket bidrar med ett välmående. Med tiden upplever personerna att de 

lär sig hantera sjukdomen och trots sjukdomen leukemi infann sig en känsla av välmående. 

Under sjukdomen upplever personerna ett ökat behov av stöd från familj, vänner samt 

sjukvårdspersonal och när de fanns till hands steg välbefinnandet. 

 

Upplevelser av lycka och hopp 

Personerna som levde med sjukdomen leukemi uppskattade de små sakerna i livet mer än 

tidigare och tog in tillvaron med högre intensitet, vilket bidrog med att personerna upplevde 

lycka och hopp. Vädret, frisk luft och naturen var något som uppskattades samt ingav lycka 

och hopp hos personerna som levde med sjukdomen leukemi. I samband med solsken 

upplevde personerna att livsviljan ökade, ett bättre humör infann sig och lyckan spred sig i 

kroppen. Naturen var något som fick personerna uppleva lycka och hopp så som möjligheten 
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att plocka blommor, se djuren i naturen och ljudet av fågelsång. Personerna upplevde att alla 

sinnesintryck blev starkare, tydligare och att livet öppnade sig under tiden som personerna 

levde med sjukdomen leukemi. När personerna levde med sjukdomen kände personerna vissa 

stunder att de hade mer energi och en förmåga att kunna anstränga sig och ta i. Personerna 

beskrev att de tog tillvara på dessa tillfällen, njöt mer samt upplevde lycka och hopp. 

Personerna upplevde även att lycka och hopp infann sig när blodkroppar stigit, cellgifterna 

fungerade samt när det fanns en passande donator i samband med benmärgstransplantation. 

 

”Mitt hjärta slår ett extra slag och lyckan fyller kroppen och själen till bredden: Både 

Kristoffer och Carl-Julius kan ge mig benmärg, båda är helt identiska vad det gäller 

vävnadstyp. Fantastiskt!!” (Strömberg, 2001, s.118) 

 

När benmärgstransplantationen hade lyckats upplevde personerna att livet blev lättare att leva 

och kände hopp inför framtiden. Lycka uppstod även vid god aptit, sömn samt när färre 

komplikationer uppstod i samband med de olika behandlingarna. Personerna upplevde att de 

längtade och kände hopp om att livet skulle ta naturliga former. Vid vissa tillfällen kände 

personerna lycka över att få leva ett så normalt liv som möjligt med allt vad det innebär, så 

som att arbeta, att få vara hemma och få sova i sin egen säng. Personerna som levde men 

sjukdomen leukemi upplevde att lycka infann sig när de orkade arbetet och studera, det 

skingrade tankarna och var som medicin.  

 

Lär sig att hantera sjukdomen 

Personerna berättade att sjukdomen leukemi bidrog med ny kunskap och erfarenhet då de fick 

brottas med olika känslor samt påfrestande information. Denna kunskap och erfarenhet hjälpte 

personerna att utvecklas, mogna och de fick ett annat perspektiv på livet, vilket bidrog med att 

personerna upplevde att de kunde hantera sjukdomen lättare och ett välmående infann sig. 

Håravfall var något som förekom i samband med cellgiftsbehandling, personerna upplevde att 

de blev vana och lärde sig hantera sitt nya utseende. Personerna som levde med sjukdomen 

leukemi upplevde att de med tiden lärde sig hantera exempelvis blodprover och 

cellgiftsbehandlingar. Under sjukdomens förlopp upplevde personerna att de lärde sig hantera 

sjukdomen. Personerna beskrev att nedstämdhet kunde förekomma efter en 

kortisonbehandling och de stålsatte sig därför i förväg. Genom att personerna stålsatte sig i 

förväg bidrog det med ett ökat välmående. När personerna levde med sjukdomen leukemi 

lärde de sig att livet blev lättare att leva om de levde ut sina känslor, vilket bidrog med ett 
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välmående. Personerna planerade även in saker för att kunna må så bra som möjligt. Stundtals 

kände personerna ett behov av att vara ensamma då de hade möjlighet att tänka igenom allt 

som hänt samt för att förbereda sig för vad som komma skall, vilket hjälpte personerna att 

hantera livet. Personer som levde med sjukdomen leukemi upplevde att de lärde sig hantera 

livet och kände ett ökat välbefinnande när de tog en dag i taget, levde i nuet och uppskattade 

varje ny dag.   

 

”Jag skulle aldrig klara av att resa mig om jag inte tog vara på nuet. Men också när 

morgondagen oroar tillåter jag mig att vara rädd, ledsen och arg. Att leva igenom sina 

känslor är enda sättet att bli befriad eller åtminstone få lätta på trycket och kunna lämna dom 

för ett tag.” (Fahlström, 2000, s.151) 

  

Tillgång till stöd 
Stöd från andra människor var det viktigaste och det mest glädjebringande för personerna som 

levde med sjukdomen leukemi. Personerna beskrev att familj och vänner var ett viktigt stöd, 

vilket kunde innebära att familj och vänner fanns till hands, visade kärlek och omtanke. Något 

som personerna även beskrev som stödjande var exempelvis när de blev uppvaktade, fick 

prata av sig samt när de hitta på saker med familj och vänner. Personerna förklarade att detta 

lyfte humöret och tron på livet. Behov av stöd var något som ökade dramatiskt under tiden 

som personerna levde med sjukdomen leukemi. Det fanns ett behov av att dela med sig av 

upplevelser och känslor som uppkom vid sjukdomen, vilket gjorde att nödvändig energi 

kunde sparas. Behovet av stöd ökade när personerna kände sig svaga då de redogjorde att de 

inte klarade av att ta sig igenom sjukdomen på egen hand. Kärlek från familj och vänner gav 

styrka och trygghet i kampen mot sjukdomen leukemi och de kände att livet återvände. I 

personernas berättelser framkom att stöd från sjukvårdspersonalen även var av stor betydelse. 

 

 

”Flickorna tröstade mig och satt och höll mig i handen medan de tittade på TV och jag låg 

bara och dåsade. Rädslan och ångesten försvann med deras närvaro”  

(Klingmalm, 2011, s.321) 

 

När sjukvårdspersonalen var närvarande, tog sig tid och frågade hur personerna mådde 

uppstod en känsla av välmående. Det bidrog även med att rädslan och ångesten försvann, 



16 
 

vilket gav ett förtroende för sjukvårdspersonalen. Närhet beskrevs i vissa situationer vara 

bättre än mediciner. Personerna förklarade att vid ett väl omhändertagande infann sig en 

trygghetskänsla som inte kunde uppnås i hemmet. När interaktionen bestod av trygghet och 

förtroende så försvann rädslan och oron inför exempelvis provtagning. Personerna upplevde 

att det var skönt och lugnande att få prata av sig kring sjukdomen med någon som hade en 

professionell kompetens så som kurator eller psykolog. Det hjälpte personerna att se 

framtiden i mörkret under sjukdomsförloppet. Något som personerna upplevde som ett stöd 

var att läsa och tala med personer som upplevt cancer och hade liknande erfarenheter. 
 

Känsla av att inte ha kontroll 
Kategorin genomsyrar när personerna upplever att inte de inte har någon kontroll och hur det 

påverkar personerna i olika sammanhang. Tröttheten var påtaglig och okontrollerbar för 

personerna vilket påverkade de vardagliga livet. Nedstämdhet var vanligt förekommande och 

personerna hade svårt att kontrollera sitt humör. Personerna kände sig isolerade i sina kroppar 

då sjukdomen leukemi satte stopp för olika möjligheter i livet, vilket var något som 

personerna inte kunde kontrollera.  

 

Okontrollerbar trötthet 

Under tiden som personerna levde med sjukdomen leukemi upplevde de ett flertal gånger en 

känsla av att inte ha kontroll över sin trötthet. Den starka tröttheten som infann sig beskrevs 

som mardrömsliknade och innebar att personerna inte orkade hålla uppe ögonen, tala eller 

läsa en simpel veckotidning. Tröttheten påverkade deras humör och de hade svårt att vara sig 

själva, kände sig opålitliga och kunde inte kontrollera sitt beteende gentemot andra. 

Tröttheten medförde svårigheter i vardagen så som att ta hand om hem, familj och arbete. 

Höga doser av mediciner, lågt blodvärde, diarréer, feber och smärtor gav personerna en ökad 

trötthetskänsla, vilket resulterade i nedsatt energi. Personerna upplevde en längtan av att få 

tillbaka sitt gamla jag och att få ha ett normalt liv då tröttheten påverkade deras tillvaro och de 

hade svårt att tänka på annat.  

 

”Sen verkar tröttheten sitta djupare än jag kunnat ana. Plötsligt är jag åter som en trasa, helt 

utan energi och ytterligare sjukskrivningar blir nödvändiga” (Strömberg, 2001, s.185) 
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Nedstämdhet till följd av brist på kontroll 

Personerna upplevde att de inte hade kontroll på sitt humör och kunde bli nedstämda när det 

minst anade det. Humöret beskrevs som växlande då det kunde sjunka på ett par minuter och 

allt upplevdes som svart. Personerna berättade även att de ibland blev förlamade i sina 

känslor, tappade förmågan att tala, kunde bara gråta och kände att det var omöjligt att vara 

glada. Personerna berättade att de inte orkade med sjukdomen leukemi längre då de kände att 

de spred ledsamheter i sin omgivning och en saknad av sitt gamla jag infann sig.  

 

”Allt är kolsvart och man vill bara bli befriad. Visst är det konstigt, man vet att efter natten 

kommer morgonen, men de hjälper inte, när man är ledsen och riktigt på djupet deprimerad” 

(Klingmalm, 2011, s.110) 

 

Personerna beskrev att sjukdomen leukemi orsakade många stunder av nedstämdhet, vilket 

var något som de inte kunde kontrollera. Personerna upplevde att de blev nedstämda när de 

fick sjukdomen vilket beskrevs som en mardröm och de kunde inte förstå att det hade 

drabbats. Personerna upplevde nedstämdhet när de insåg att de inte hade någon struktur i 

vardagen då de inte kunde sköta arbete, studier eller vardagssysslorna eftersom sjukdomen 

styrde personernas liv. Oförmågan till att arbeta kunde innebära att personerna fick mindre 

arbetsuppgifter vilket resulterade i sämre självförtroende och nedstämdhet. Nedstämdhet 

uppstod i samband med alla dröjsmål och ovissheten tärde på krafterna. Personerna 

redogjorde att leva med sjukdomen leukemi innebär många stunder av väntan på olika besked, 

vilket beskrevs som ett stort lidande. Negativa besked, tankar på att förlora livet samt att 

behöva lämna sina nära och kära för tidigt väckte också nedstämdheten till liv. Personerna 

ville inte vara sjuka och upplevde att de inte var färdiga med livet. Under sjukdomens alla 

behandlingar uteblev menstruationen och kvinnorna förklarade att de då upplevde 

nedstämdhet och en känsla av tomhet. Personerna med sjukdomen leukemi upplevde att de 

blev nedstämda över att de inte kunde få egna barn vilket beskrevs som smärtsamt. När 

personerna började tappa håret på grund av alla cellgiftsbehandlingar uppstod en känsla av 

nedstämdhet då det var något som personerna inte kunde kontrollera. Personerna beskrev 

denna händelse som ett lidande och de blev ledsna när de tittade sig i spegeln. Personerna 

ville inte heller gå ut eller få besök då de skämdes för sitt utseende och var nedstämda. 

Nedstämdheten över sjukdomen leukemi övergick stundtals i depression då personerna 

upplevde att de hade brist på företagsamhet, minskad glädje och viljan till att leva försvann 

och de ifrågasatte meningen med livet.  
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Att vara isolerad i sin egen kropp 
Personerna med sjukdomen leukemi upplevde att isolering var något som var återkommande 

under sjukdomsförloppet. Under vissa perioder var immunförsvaret nedsatt vilket innebar att 

personerna inte fick åka buss, gå i affärer eller vistas bland för mycket folk. Personerna kunde 

inte heller träffa sina nära och kära vilket upplevdes som att de var dömda till fängelse och en 

känsla av isolering. Personerna upplevde att de kände sig isolerade när de befann sig på 

sjukhuset eftersom de var tvungna att ha dropp och att de ständigt var beroende av andra 

människor. Behandlingar och undersökningar så som cellgiftsbehandling, strålbehandling, 

benmärgsprover och mediciner var nödvändiga under sjukdomens förlopp men i samband 

med detta upplevde personerna en känsla av isolering då behandlingarna medförde 

biverkningar. Biverkningar som illamående, nedstämdhet, smärta, nedsatt aptit, torr i munnen, 

huvudvärk, feber, håravfall och magproblem var vanligt förekommande. Det bidrog med att 

personerna fick vardagliga problem så som att få i sig föda och svårigheter med att sova på 

nätterna. Personerna upplevde då att de inte hade någon kontroll på situationen och upplevde 

att de var isolerade i sina kroppar. Personerna redogjorde även att sjukdomen leukemi satte 

stopp för olika möjligheter i livet och personerna upplevde att de kände sig inlåsta i sig själva 

och en fullständig känsla av isolering infann sig. 

 

”Denna känsla av maktlöshet gjorde ont, som om jag var instängd i min egen kropp, en kropp 

där saker pågår utan att man kan påverka utgången” (Fahlström, 2000, s.83) 

 

Känsla av rädsla och ångest 
Personerna med sjukdomen leukemi upplevde att de levde under ett ständigt dödshot där 

rädslan för att dö var obehagligt närvarande. Den största rädslan var att tvingas skiljas från 

sina nära och kära vilket blev allt mer påtagligt när de umgicks. De insåg då att de kanske inte 

skulle få uppleva fler stunder tillsammans, och denna smärta beskrevs som hjärtekrossande. 

Det fanns en rädsla samt en oro för att dö snabbt, att ingen behandling skulle bita, att 

tumörcellerna skulle ta över och att personerna slutligen skulle dö. När vetskapen framkom 

om att personerna kunde dö i komplikationer infann sig också en rädsla för att dö. Personerna 

var livrädda vilket beskrevs som en makalös tortyr.  
 

”Ni som såg mig och träffade mig under sjukdomstiden ska veta att jag då stod framför ett 

framrusande tåg – livrädd” (Klingmalm, 2011, s. 22). 
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I samband med benmärgsprov, benmärgstransplantation, cellgifts- och strålbehandling 

förklarade personerna att de infann sig en rädsla och oro. Känslor som uppstod inför dessa 

behandlingar var bland annat en panik som spred sig i kroppen, rädslan vällde och magen 

knöt sig. Personerna redogjorde att det fanns en rädsla över hur cellgiftsbehandlingen skulle 

påverka deras kropp, humör och personlighet. Det infann sig även en rädsla att personerna 

skulle förlamas av trötthet samt må fruktansvärt illa. När personerna väntade på besked så 

som lämplig donator kände de sig spända, nervösa och oroliga, vilket påverkade deras 

förmåga att sköta exempelvis vardagliga sysslor och arbete. Personerna redogjorde att 

sjukdomen leukemi gav handling och beslutsångest vilket bidrog till att minsta uppgift blev 

övermäktig. Vid hemgång från sjukhuset var personerna rädda för hur de skulle orka hantera 

ett normalt liv med allt vad det innebär. Personerna som levde med sjukdomen leukemi kände 

en stark ångest och att de hade mycket tankar i huvudet kring sjukdomen, dess konsekvenser 

samt döden. Personerna hade därför problem med sömnen och vågade inte gå och lägga sig då 

de ofta uppstod en svår ångest. 

 

”Det är natt. Och för första gången under min sjukdomstid känner jag mig rädd. Rädd för att 

dö, ensam och liten” (Fahlström, 2000, s.22) 

 

I samband med ångesten upplevde personerna att de hade svårt att andas vilket skapade en 

känsla av att de inte fick någon luft. Personerna beskrev även att ångest uppstod när 

tabletterna slutade verka och de blev rädda, skakade, tappade självförtroendet och en oro 

växte fram för att de skulle utveckla ett tablettberoende. Personerna som levde med 

sjukdomen leukemi beskrev att de levde med en återkommande panikkänsla och ångest. 

Ångesten kunde infinna sig fort och när som helst, den kunde vara medicinskt betingad men 

den kunde även uppstå i samband med känslomässiga situationer på tv. Personerna beskrev 

även att ångest infann sig då exempelvis nya smärtor dök upp, inför känslomässiga möten 

med anhöriga, operationer eller när personerna skadade sig då de var rädda att trombocyterna 

inte skulle stoppa deras blödning. Personerna upplevde att det kändes i hela kroppen, 

musklerna och lederna. De blev skakiga i händerna, tappade självförtroendet och blev rädda 

för ensamhet och mörker.  

 

”Plötsligt känner jag skräcken, paniken, illamåendet, ångesten. Den kryper upp ur mitt inte 

och slingrar sig som en kall, hal jätteorm kring mitt hjärta, klämmer åt, biter, kväver, pressar 

luften ut mina lungor… jag kippar efter andan…” (Strömberg, 2001, s.36) 
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När personerna var ensamma trasslade de in sig i destruktiva tankar och en känsla av att inte 

vilja leva mer uppstod lättare. Ensamhet var något som personerna upplevde som ångestfullt 

och det blev värre under sjukdomens förlopp. Det infann sig då en panik och rädsla för att 

vara ensamma och de längtade efter att någon skulle komma och hålla om dem. Under 

sjukdomsförloppet växte många oroliga frågor fram och personerna upplevde ibland att 

sjukvårdspersonalen inte hade tid att besvara dessa frågor, vilket gjorde att rädslan och 

ångesten blev värre.  

Diskussion 
I diskussionsdelen kommer studiens föreliggande metod att diskuteras där både för- och 

nackdelar lyfts fram. Resultatets huvudfynd kommer även diskuteras med tidigare forskning 

och teoretisk referensram. 

 

Metoddiskussion 
Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på patografier då det 

ansågs lämpligt för studiens syfte som var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

sjukdomen leukemi. Detta stärks av Olsson och Sörensen (2011) som menar att en kvalitativ 

forskning möjliggör personens direkta beskrivningar och är därför bra att tillämpa när 

personers upplevelser ska studeras. En kvantitativ metod valdes bort eftersom det hade varit 

en nackdel i denna studie då Olsson och Sörensen (2011) redogör för att en kvantitativ metod 

riktar in sig på ett stort antal personer och inte på djupet av den enskilde personens 

upplevelser. Kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar hade kunnat användas 

men vid sökningar återfanns otillräckligt med material för att kunna utföra en sådan studie 

och valdes därför bort. Olsson och Sörensen (2011) redogör för att det finns nackdelar med att 

ha patografier som datainsamling eftersom upplevelser kan försvinna ur berättelsen eller 

tolkas på annat sätt än vad författaren menar, vilket inte kan ifrågasättas som det kan göras vid 

empiriska studier (a.a.). Studiens resultat hade även kunnat bli annorlunda om studien hade 

använt sig av empiriskt material då öppna frågor hade kunnat ge mer utförliga svar 

(Danielson, 2012). En empirisk studie var dock inte genomförbar eftersom det krävs att 

forskaren har vetenskaplig kompetens för att kunna genomföra forskning på patienter 

(SFS2003:460). Däremot gav patografierna en tydlig inblick och specifika detaljer om hur 

personerna med sjukdomen leukemi upplevde sin livsvärld dag för dag, vilket gav läsaren en 

klar bild av hur det kan vara att leva med leukemi.  
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Patografierna som valdes togs fram via databasen Libris. Endast en databas kan vara en 

nackdel för studiens resultat eftersom bredden på resultatet kan ha begränsats. Fler patografier 

hade eventuellt kunnat tas fram om andra sökmotorer hade använts, vilket inte genomfördes 

då Libris kunde ta fram material som besvarade studiens syfte. En styrka i studien var att flera 

olika sökord kombinerades, vilket Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) 

beskriver som betydelsefullt för att inkludera så mycket litteratur som möjligt. Flera 

sökkombinationer användes för att inte någon patografi skulle missas. Sökningarna som 

genomfördes fick fram tre patografier som besvarade studiens syfte. Om fler patografier hade 

använts hade kanske resultatet blivit mer omfattande och trovärdigt då fler personer hade 

beskrivit sina upplevelser om att leva med sjukdomen leukemi.  

  

Inklusion- och exklusionskriterier användes för att få fram patografier som besvarade studiens 

syfte. Om den föreliggande studien hade haft andra kriterier som exempelvis ett tidigare årtal 

hade det genererat i ett större urval och ett annat resultat hade möjligtvis framkommit. 

Däremot ansågs patografier utgivna före år 2000 vara för gamla för att kunna vara överförbart 

till dagens sjukvård. 

 

I den föreliggande studien valdes det att inkludera patografier skrivna av personer i olika 

åldrar för att få fram ett bredare resultat. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

trovärdigheten ökar om deltagarna i studien är i olika åldrar vilket bidrar till en rikare 

variation av de fenomen som studeras. Det kan även medföra nackdelar då resultatet inte är 

överförbart på specifika åldersgrupper. Inklusionskriterierna för den föreliggande studien var 

att patografierna skulle vara skrivna på svenska, vilket var en styrka då det svenska språket 

behärskades och risken för feltolkning minimerades. En nackdel med studien kan vara att 

personerna endast vårdades i Sverige, vilket kan innebära att studiens resultat inte är 

generaliserbart till andra delar av världen. Däremot beskriver Palier (2006) att Sveriges och 

Norges sjukvårdssystem är liknande, medan Helman (2007) redogör att sjukvården skiljer sig 

mycket åt i olika länder vilket kan tänkas påverka personers upplevelser. Exklusionskriteriet 

var att patografierna inte skulle ha medförfattare. Detta var en styrka då det möjliggjorde 

personernas egna och direkta upplevelser av att leva med sjukdomen leukemi. Olsson och 

Sörensen (2011) fastställer att patografier som är skriva av personen själv utgör en möjlighet 

att ta del av personens direkta upplevelser. 
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Innehållsanalysen utfördes med Graneheims och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Målet med analysen var att arbeta textnära för att undvika latenta inslag. 

Ibland var detta svårt då upplevelser kunde vara dolda i den manifesta texten, vilket var en 

nackdel då det fanns en risk att texten misstolkades. En styrka var dock att alla 

meningsenheter diskuterades ett flertal gånger vilket minskade risken för feltolkning och 

ökade trovärdigheten i resultatet. Granheim och Lundman (2004) menar att det alltid finns en 

viss grad av tolkning vid textnära arbete trots att analysen är manifest från början. 

 

Patografierna delades upp och lästes enskilt vilket var en nackdel eftersom det kan ha medfört 

att upplevelser har missats. Däremot lästes patografierna igenom två gånger och de 

meningsbärande enheterna som valdes ut diskuterades ett flertal gånger för att minimera risk 

för feltolkning, vilket var en fördel för studiens resultat. Alla meningsenheter med 

kondensering och kodning skrevs ut med samma typsnitt och bestod varken av sidnummer 

eller författare, så att det inte gick att identifiera vem författaren var. Det var lätt att få en 

förståelse för personernas upplevelser som levde med sjukdomen leukemi när patografierna 

lästes. Olsson och Sörensen (2011) tydliggör att förståelsen för det område som studeras 

förändras ständigt under studiens gång. För att resultatet inte skulle påverkas av detta var 

författarna till studien blinda för vem meningsenheten tillhörde, vilket var en fördel för 

studiens resultat. Kristensson (2014) stärker detta då han menar att de fenomen som studeras 

ska i möjliga mån präglas av objektivitet, detta för att få fram de som kännetecknar fenomenet 

samt sann kunskap och för att det som studeras inte ska påverkas. En annan fördel var att 

författarna till studien enbart hade en liten förförståelse om sjukdomen leukemi. Författarna 

till studien hade endast kunskap om att leukemi var en blodsjukdom som uppstod i 

benmärgen. Enligt Olsson och Sörensen (2011) får inte en förförståelse påverka analysen eller 

resultatet då detta kan påverkas negativt. 

 

Det uppstod svårigheter när underkategorierna skulle bildas eftersom textmassan var stor. En 

fördel med den stora textmassan var att flera upplevelser inkluderades vilket bidrog till ett 

mer trovärdigt resultat. Däremot var det en nackdel eftersom det var svårt att se direkta 

kategorier och det var även svårt att bilda underkategorier då vissa upplevelser var 

sammanflätade. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är svårt att skapa ömsesidigt 

uteslutande underkategorier när personers upplevelser beskrivs på grund av den 

sammanflätade karaktären av mänsklig erfarenhet. Koderna analyserades om ett flertal gånger 

för att passande underkategorier och kategorier skulle framkomma vilket var en fördel för 
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studiens resultat. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att analysstegen ibland får göras 

om vilket speglar en styrka och en hög noggrannhet. 

 

Resultatdiskussion  
I studiens föreliggande resultat var ett av fynden att personerna upplevde en känsla av 

välmående trots sjukdomen leukemi. Dahlberg m.fl. (2003) menar att det är möjligt att 

uppleva välmående trots att personen befinner sig i ett lidande på grund av en långvarig 

sjukdom. I föreliggande resultat framkom det att lycka och hopp samt en ökad livsvilja infann 

sig när personerna tog del av värmen från solen och när de befann sig i naturen. Vissa stunder 

upplevde personerna att de tog in tillvaron med högre intensitet och alla sinnesintryck blev då 

starkare och tydligare. Detta stärks av Berterö, Eriksson och Ek (1997) som redogör att 

personer som lever med sjukdomen leukemi kan känna att livet är värt att leva och uppleva 

lycka och hopp då de njuter av sin omgivning. Papadopoulou m.fl. (2013) klargör i en studie 

att personer som lever med sjukdomen leukemi finner lycka i små saker och tar ingenting för 

givet. The American Geriatrics Society Expert Panel on Person-Centered Care (2016) redogör 

att det är viktigt att sjuksköterskan har en insikt i personens livsvärld och utformar 

omvårdnaden utifrån personens värderingar och önskemål. Dahlberg m.fl. (2003) fastställer 

att det är genom livsvärlden personer söker en mening. I det föreliggande resultatet framkom 

det att personerna upplevde längtan och hopp om att livet skulle ta naturliga former. Dahlberg 

m.fl. (2003) menar att livsvärldsperspektivet fokuserar på personens dagliga tillvaro och kan 

innebära allt från vad personen känner i förhållande för handlingar till betydelser i vardagen. 

Svenska sjuksköterskeföreningen (2016) förklarar att omvårdnaden som sjuksköterskan utför 

ska bestå av stöttning och guidning för att främja hälsa. Olsson, Östlund, Strang, Grassman 

och Friedrichsen (2011) och Papadopoulou m.fl. (2013) redogör att hopp inför framtiden 

hjälper personerna att ta sig igenom sjukdomen samt att vilja fortsätta leva.  

 

Personerna som levde med sjukdomen leukemi beskrev att de över tid blev mer vana och 

lärde sig hantera sjukdomen, sitt nya utseende, blodprover och olika behandlingar, vilket 

bidrog med ny kunskap och erfarenhet i samband med sjukdomen leukemi. Persson m.fl. 

(2001) redogör att sjukdomen leukemi leder till många förändringar i det dagliga livet, men 

slutligen accepterar personerna förändringarna och lär sig leva med det. Uppkomsten av 

leukemi och dess behandlingar var inte den största delen av livet, utan enbart en ny dimension 

(a.a.). I resultatet framkom det att personerna upplevde att det var nödvändigt att ta en dag i 
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taget, leva i nuet samt uppskatta varje ny dag för att kunna må bra. Papadopoulou m.fl. (2013) 

stärker detta i en studie då de klargör att det är av stor vikt att personer med sjukdomen 

leukemi tar en dag i taget och lever för stunden, för att kunna uppnå ett välmående.  

 

Ett annat fynd från det föreliggandet resultatet var att efter insjuknandet i sjukdomen leukemi 

fick personerna ett större perspektiv på livet och lade mer fokus på det som personerna 

värdesatte. Bahrami (2011) beskriver i en studie att personer som insjuknar i cancer omprövar 

det som de tidigare tagits för givet och värderar livet annorlunda. Detta är även något som 

Berterö och Ek (1993) stärker då de beskriver att det är uppenbart att personer med 

sjukdomen leukemi omvärderar sina liv. McCormack (2003) redogör att det är viktigt att 

sjuksköterskan ser varje person som unik samt har en förståelse för dess värderingar för att 

kunna ge den bästa möjliga omvårdnaden.  

 

Ett annat fynd från det föreliggande resultatet var att personerna upplevde ett ständigt dödshot 

där rädsla och ångest för att dö var närvarande. Meenaghan och Downling (2010) beskriver i 

en studie att rädsla och osäkerhet om hur framtiden kommer se ut är vanligt förekommande 

när personer får sjukdomen leukemi. Chandra och Desai (2007) redogör att hotet om döden 

blir allt mer närvarande för personer som lever med sjukdomen leukemi, det förekommer då 

att personer försöker förhindra intrånget av döden i sitt medvetande. I resultatet framkom det 

att en återkommande upplevelse var rädsla för att kanske behöva skiljas från sina nära och 

kära, vilket upplevdes som ett lidande. Dahlberg m.fl. (2003) redogör att lidande är något som 

är medfött i en persons liv och målet med omvårdnaden är att lindra eller förebygga lidande 

och framkalla välbefinnande. Eriksson (1994) menar att sjuksköterskan måste se och bekräfta 

personen i vårdandet för att kunna lindra eller förebygga lidande.  

 

Från det föreliggande resultatet framkom ett fynd som var att personerna upplevde trötthet, 

nedstämdhet och isolering vilket utgjorde grunden för känslan av att inte ha kontroll. Så väl 

Sand, Strang och Milberg (2008) som Wicks och Mitchell (2010) menar att personer med 

cancer kan uppleva en känsla av att inte ha kontroll, brist på förståelse samt oförmåga att 

hantera sina känslor. Sand m.fl. (2008) menar vidare att personer som lever med cancer är 

sårbara och har endast begränsade resurser att kontrollera en livshotande sjukdom. Cho m.fl. 

(2013) redogör att personer med cancer är mer benägna att drabbas av depression i 

förhållande till den allmänna befolkningen. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonalen ägna 

mer uppmärksamhet och ger stöd åt personers upplevelser under cancersjukdomen (a.a.).  
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I ett av studiens fynd framkom det att stöd ökade dramatiskt och att relationen till andra 

människor var viktigt för personerna som levde med sjukdomen leukemi. Tidigare studier av 

Yildirim och Kocabiyik (2010), Berterö m.fl. (1997) och Olsson m.fl. (2011) har visat att 

behov av stöd ökar under sjukdomen leukemi och att livet blir lättare att leva om stöd finns. 

Det framkom även i resultatet att vänner och familj var ett viktigt stöd under sjukdomen. 

Familjen och vännerna lyfte humöret och tron på livet genom att de fanns till hands, visade 

kärlek och omtanke. Yildirim och Kocabiyik (2010) redogör att det är viktigt att 

sjuksköterskan försöker involvera och uppmuntra familjemedlemmar för att tillgodose 

personens behov av stöd samt för att minska känslan av ensamhet under sjukdomen leukemi. I 

studiens resultat framkom det även att personerna upplevde ett behov av stöd från 

sjukvårdspersonalen vilket bidrog med en känsla av trygghet. Wick och Mitchell (2010) 

redogör att personer med cancer har ett ökat behov av effektiv kommunikation, psykologiskt 

stöd och ett gott bemötande, därför är det betydelsefullt och något som bör tillämpas av 

sjukvårdspersonalen. Dahlberg m.fl. (2003) menar att livsvärldsteorin fokuserar på personens 

perspektiv och på hur personen upplever sin vård, hälsa och sitt lidande. Läran om personens 

livsvärld blir då tydligare och utgör grund i vårdandet (a.a.).  

Slutsats 
Fynden i den föreliggande studien beskriver personers upplevelser av att leva med sjukdomen 

leukemi. Personerna kunde uppleva välmående trots sjukdomen leukemi, vilket exempelvis 

kunde infinna sig i samband med att personerna fick ta del av naturupplevelser. Det är därför 

betydelsefullt att sjuksköterskan tillgodoser personernas önskemål och värderingar. 

Personerna upplevde att sjukdomen leukemi var en dragkamp mellan rädslan att dö och 

hoppet om att bli frisk. Genom att sjuksköterskan är närvarande och tar sig tid att tala med 

personen kan rädsla och ångest dämpas, vilket även bidrar till trygghet och förtroende för 

sjuksköterskan. Stöd från andra människor var det viktigaste och det mest glädjebringande för 

personerna som levde med sjukdomen leukemi. Personerna beskrev att familj och vänner var 

ett viktigt stöd, vilket kunde innebära att familj och vänner fanns till hands, visade kärlek och 

omtanke. Det är viktigt att sjuksköterskan försöker involvera och uppmuntar familj och 

vänner för att tillgodose personernas behov av stöd. Studien ger sjuksköterskan en möjlighet 

till att få en ökad förståelse för personers upplevelser av att leva med sjukdomen leukemi. För 

att sjuksköterskan ska kunna bedriva en god omvårdnad utifrån personens individuella behov 

krävs det att sjuksköterskan har en förståelse för personens upplevelse i sin livsvärld samt ser 

personen som unik.  



26 
 

Det finns tidigare vårdvetenskaplig forskning som är relaterad till upplevelser av cancer. 

Däremot finns det enbart en liten mängd vårdvetenskaplig forskning som ät relaterad till 

upplevelser av att leva med sjukdomen leukemi och därför krävs vidare forskning inom 

ämnet. För vidare forskning kan det vara av intresse att genomföra en internationell studie för 

att få en bredare förståelse för hur olika levnads- och vårdförhållanden kan påverka personers 

upplever av att leva med sjukdomen leukemi. 

Självständighet 
Studien om personers upplevelser av att leva med sjukdomen leukemi har gjorts tillsammans 

av Emma och Josefine. Under examensarbetets gång har det uppstått mycket diskussioner 

som har lett till ett mer trovärdigt resultat. Patografierna delades upp då Emma läste Draken 

lyfter i motvind: en bok om att vara ung och få cancer och Jag kan bara leva medan Josefine 

läste Mellan liv och död: om skilsmässa, leukemi och kampen för ett nytt liv. Författarna 

plockade ut de meningsbärande enheterna självständigt från respektive patografi som sedan 

kontrollerades och diskuterades tillsammans. Därefter har hela analysprocessen genomförts 

gemensamt av författarna. Artiklar och material från kurslitteratur till inledning, bakgrund 

samt diskussionen har författarna tagit fram tillsammans, detta för att båda ville vara delaktiga  

i alla delar av examensarbetet. Båda författarna har skrivit alla delar i arbetet gemensamt. 
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Bilaga 1. Litteratursökning i Libris. 
Sökord Träffar Datum Patografier som stämde 

in på inklusions- och 

exklusionskriterierna 

Patografier 

som 

inkluderades 

i studien 

Leukemi + 

patografi 

16 2017-02-14 Draken lyfter i motvind: 

en bok om att vara ung 

och få cancer. 

 

Mellan liv och död: om 

skilsmässa, leukemi och 

kampen för ett nytt liv. 

 

Draken lyfter 

i motvind: en 

bok om att 

vara ung och 

få cancer. 

 

Mellan liv 

och död: om 

skilsmässa, 

leukemi och 

kampen för 

ett nytt liv. 

 

Jag kan bara 

leva.  

Leukemi + 

självbiografi 

7 2017-02-14 Draken lyfter i motvind: 

en bok om att vara ung 

och få cancer. 

Leukemi + 

biografi 

45 2017-02-14 Draken lyfter i motvind: 

en bok om att vara ung 

och få cancer. 

 

Mellan liv och död: om 

skilsmässa, leukemi och 

kampen för ett nytt liv. 

 

Jag kan bara leva.  
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Bilaga 2. Exempel på innehållsanalys. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”När jag gick ut på 

altanen bröt solen igenom 

molnen och spred sitt ljus 

och värme på ett alldeles 

underbart sätt. Jag njuter 

helt plötsligt mycket mer 

av små händelser i livet”  

(Klingmalm, 2011, s. 33). 

Gick ut på 

altanen, solen 

spred sitt ljus 

och värme, 

njuter mer av 

små händelser i 

livet.  

Njuter mer av 

små händelser. 

Upplevelser av 

lycka och hopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känsla av 

välmående. 

”Jag är inte alls rädd för 

utseendet längre. Jag 

börjar vänja mig vid mitt 

skin head- utseende” 

(Klingmalm, 2011, s. 

333). 

Inte rädd för 

mitt utseende, 

börjar vänja 

mig. 

Vänjer sig vid 

utseendet. 

Lär sig hantera 

sjukdomen. 

”Det känns också tryggt 

att kunna prata om hur 

jag mår psykiskt och 

verkligen känna att jag 

möts av respekt och 

bekräftelse och även kan 

bli lugnad” (Fahlström, 

2000, s.94) 

Känns tryggt att 

kunna prata om 

hur jag mår, 

möts av respekt 

och bekräftelse. 

Känner 

trygghet. 

Tillgång till 

stöd. 

”Jag är helt slut. Orken 

är uppenbar och det är 

svårt att tänka på annat 

än sjukdomen när 

konkreta symtom påverka 

min tillvaro” (Strömberg, 

2001, s.50) 

Helt slut, orken 

är uppenbar, 

svårt att tänka 

på annat. 

Helt slut. Okontrollerbar 

trötthet. 

 

 

 

 

 

 

Känsla av att 

inte ha 

kontroll. 

 

”Just nu sitter jag och 

stirrar på en liten bebis 

bredvid mig, jag har blivit 

Någon bebis 

kommer du 

Upplever sorg. Nedstämdhet till 

följd av brist på 

kontroll 
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totalt fixerad. Ja du 

Johanna, någon bebis 

med dina gener kommer 

du aldrig att få. Det känns 

hårt. Sorg” (Johanna 

Strömberg, 2001, s.84). 

aldrig få, känns 

hårt, sorg. 

 

 

 

 

 

”Kommer inte kunna åka 

buss, inte gå på ishockey, 

inte gå i affärer, inte allt 

möjligt som vanligt folk 

gör. Jag känner att jag är 

dömd till 1,5 års fängelse 

i isoleringscell – med 

möjligen till påbackning 

av dödstraff” (Klingmalm 

2011, s.62) 

 

 

Inte åka buss, gå 

på ishockey, inte 

gå i affärer som 

folk gör, jag är 

dömd till 

fängelse. 

Dömd till 

fängelse.  

Att vara isolerad 

i sin egen kropp. 

”Sjuk, sjuk, sjuk. 

Verkligheten har hunnit 

ikapp, tagit ett fast grepp, 

kastat ner mig i sörjan 

och tvingar mig att inse 

sanningen. Det gör ont 

och skrämmer till 

förtvivlan” (Strömberg, 

2001, s.38). 

Verkligheten har 

hunnit ikapp, 

tvingar mig inse, 

gör ont och 

skrämmer. 

Rädsla.  Känsla av 

rädsla och 

ångest. 
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