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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen. Sjukdomen 
kan påverka livskvalitén hos personen som drabbats. Att ha en djupgående och 
sammanhängande förståelse för en persons upplevelse av att leva med leukemi kan bidra till 
en stödjande process. Detta genom att vara omtänksam och involvera sig i personens 
livsvärld. En sammanställning av patografier som beskriver personers upplevelser och 
erfarenheter av livskvalité kan bidra till kunskap om hur en god omvårdnad kan utföras. 
Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av livskvalité hos personer med leukemi under deras 
sjukdomsperiod. 
Metod: Studien grundades på tre patografier och genomfördes som en innehållsanalys med 
kvalitativ ansats. Denna metod strävar efter att fördjupa förståelsen för personens upplevelser 
och erfarenheter. Analysen baserades på Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ 
innehållsanalys. 
Resultat: Studiens analys resulterade i fyra kategorier; Ångest, Hopp, Social samvaro samt 
Bemötande. Dessa faktorer påverkade livskvalitén antingen positivt eller negativt. Då 
personerna fick ett gott bemötande av vårdpersonal beskrev de hur deras livskvalité 
påverkades positivt. Vid ett sämre bemötande upplevdes det ha negativ inverkan på 
livskvalitén. 
Slutsats: Studien visar att sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal har en viktig roll för 
patientens livskvalité. Ytterligare studier kan dock behöva göras för att mer grundligt ta reda 
på hur sjukvårdspersonalen kan agera för att inge hopp till en patient med leukemi samt 
hjälpa denne att motverka eller hantera sin ångest och därmed bidra till en bättre upplevd 
livskvalité under sjukdomsperioden. 
 
Nyckelord: leukemi, livskvalité, upplevelse 
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Inledning 

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen (Rogers, 2005). Enligt 

Hedefalk (2014) upptäcks det varje år cirka 700 nya fall av leukemi i Sverige. Det framgår 

även att under de senaste 20-30 åren har stora framsteg gjorts i behandlingen av leukemi. Det 

är dock inte klarlagt hur stor chansen är att bli helt botad. Hedefalk (2014) menar även att 

vissa patienter kan leva med leukemi utan att ha så besvärande symtom att deras livskvalité 

blir försämrad. I en studie av Phillips, Pinilla-Ibarz, Sotomayor, Lee, Jim, Small, Sokol, 

Lancet, Tinsley, Sweet, Komrokji och Jacobsen (2013) klargörs det dock att många patienter 

upplever en försämrad livskvalité under sjukdomen.  

Berterö och Ek (1993) beskriver hur sjukdomen brukar delas in i två stycken huvudgrupper, 

akut leukemi och kronisk leukemi. Dessa delas senare in i myeloisk och lymfatisk leukemi. 

Indelningen utgår från vilka blodceller som är drabbade och i vilket stadie av sin utveckling 

blodcellerna blir sjuka (ibid.). 

  

Tidigare studier (Phillips et al., 2013; Berterö & Ek, 1993; Meenaghan & Dowling, 2010) 

som beskriver livskvalitén hos personer med leukemi kopplas vanligtvis till antingen akut 

eller kronisk leukemi och grundas oftast på intervjuer eller enkäter. En sammanställning av 

patografier har därför gjorts där personer beskriver egna upplevelser och erfarenheter av sin 

livskvalité oberoende av vilken typ av leukemi de har. Sammanställningen kan bidra till att 

förståelsen för leukemidrabbades livskvalité blir bredare och kan därmed ha en positiv 

inverkan på den omvårdnad som ges. Livskvaliténs innebörd är individuell och kan bestå och 

påverkas av såväl positiva som negativa upplevelser. Då vården alltid ska utgå från en 

personcentrerad omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om detta och agerar 

därefter.   
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Bakgrund 

Leukemi 

Akut leukemi 

Rogers (2005) beskriver hur akut leukemi delas in i två grupper: akut myeloisk leukemi och 

akut lymfatisk leukemi. Sjukdomen kan komma smygande med trötthet och viktnedgång 

under många månader (ibid.). Upprepade halsinfektioner och andra infektioner i kroppen kan 

enligt Gahrton, Öst och Sundström (1999) vara symtom vid akut leukemi eftersom det råder 

brist på de mogna vita blodkropparna. Ett annat symtom kan vara hudblödningar och 

blödningar i slemhinnor eller tandkött då brist på blodplättar minskar koagulationsförmågan i 

blodet. Vanligt förekommande behandlingar vid akut leukemi är cytostatikabehandling eller 

en benmärgstransplantation (ibid.). Berterö och Ek (1993) klargör att dessa patienter är i 

behov av en god omvårdnad som bland annat kan yttras genom att bevara patientens 

integritet, självbestämmande och värdighet. 

 

Kronisk leukemi 

Simonsson (1999) och Juliusson (1999) förtydligar att även kronisk leukemi delas in i två 

grupper: kronisk myeloisk leukemi och kronisk lymfatisk leukemi. Simonsson (1999) menar 

att kronisk myeloisk leukemi har måttliga och långsamt tilltagande symtom som trötthet, 

avmagring och svettningar. Oftast upptäcks sjukdomen vid vanliga hälsokontroller och 

behandlas med ett läkemedel som kallas tyrosinkinashämmare. Vid vissa tillfällen behövs en 

stamcellstransplantation (ibid.) Juliusson (1999) beskriver kronisk lymfatisk leukemi som en 

form av lymfkörtelcancer som också utvecklas långsamt. De som har drabbats är oftast 

symtomfria en längre tid. Vid vissa fall kan stora lymfknutor noteras men även viktnedgång 

och nattliga svettningar är relativt vanligt. Medför sjukdomen inga besvär kan behandling 

avvaktas för att observera sjukdomens spontana förlopp. Kronisk lymfatisk leukemi 

behandlas sedan med cytostatika (ibid.). Omvårdnaden som ges bör enligt Berterö, Eriksson 

och Ek (1997) genomsyras av en ömsesidig respekt mellan patient och sjukvårdspersonal. 

Sjukvårdspersonalen bör även ha ett öppet sinne för att kunna förstå den enskilde patientens 

känslor och reaktioner. McMillan, Tofthagen, Choe och Rheingans (2015) menar att detta 

kan påverka patientens livskvalité.  
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Omvårdnad  

Vikten av ett gott bemötande från såväl sjuksköterskan som övrig sjukvårdspersonal betonas 

av Berterö och Ek (1993) som i en studie klargör hur patienten med leukemi känner trygghet 

då personalen förmedlar pålitlighet och god förståelse för dennes situation. Att personalen 

även involverar sig i patienten, visar omtanke och bevarar patientens integritet uppges vara 

betydelsefullt. Detta kan göras genom att se varje människa som enskild individ och inte bara 

som en leukemidrabbad patient (ibid.). McMillan et al. (2015) menar att patientens känsloliv 

ofta påverkas av en cancersjukdom. Detta kan vara svårt för patienten att både acceptera och 

hantera. Sjuksköterskan kan då hjälpa patienten genom att vara en god lyssnare, men även 

informera om att dessa upplevelser inte är något ovanligt. I studien av McMillan et al. (2015) 

framkom det att de patienter som inte fått tillfälle att prata med sjuksköterskan om detta, 

upplevde en sämre omvårdnad jämfört med de patienter som fått dessa behov tillgodosedda. 

Berterö, Eriksson och Ek (1997) menar att omvårdnaden vid leukemi bland annat bör grundas 

på kunskap, utbildning, erfarenhet och skicklighet. Utgår sjukvårdspersonalen från detta kan 

det då bidra till att patienter med leukemi upplever en bättre livskvalité (ibid.). Leksell och 

Lepp (2013) betonar vikten av att sjuksköterskan arbetar utifrån de sex kärnkompetenserna: 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Att ha de sex kärnkompetenserna som 

utgångspunkt för arbetet bidrar till en god och säker vård inom hälso- och sjukvården (ibid.).       

 

Livskvalité 

Walker, Payne, Smith och Jarrett (2005) menar att begreppet livskvalité är något som har en 

individuell innebörd för varje enskild individ och beskriver att det kan innebära allt ifrån ett 

tillstånd av fullständigt välbefinnande till ett tillstånd av absolut elände. Bahrami (2011) 

tydliggör i en studie att begreppet livskvalité innefattar flera olika faktorer såsom fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Dessa faktorer kan yttras genom bland annat trötthet, 

ångest och oro samt stöd från omgivningen (ibid.).    

 

Pashos, Flowers, Kay, Weiss, Lamanna, Farber, Lerner, Sharman, Grinblatt, Flinn, Kozloff, 

Swern, Street, Sullivan, Harding och Khan (2013) beskriver hur leukemi och dess olika 
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behandlingar kan påverka det fysiska, psykologiska, sociala och funktionella välbefinnandet 

hos patienter. Det är dessa fyra olika hälsotillstånd som ligger till grund för att kunna förstå 

patientens upplevelse av livskvalité (ibid.). Phillips et al. (2013) förklarar att patienter som är 

drabbade av leukemi har en sämre livskvalité jämfört med personer av samma kön och ålder 

som inte har någon bakomliggande historia av cancer. De leukemidrabbade personerna 

känner mer depression, ångest och trötthet och därmed en sämre livskvalité (ibid.). Persson, 

Larsson, Ohlsson och Hallberg (2001) tydliggör hur såväl livskvalitén som känslan av 

sammanhang hos leukemidrabbade upplevs sämre då sjukdomen är svår och kan kantas av 

återfall eller bakslag. Samma studie visar även att det är mer vanligt förekommande med 

fysiska åkommor som trötthet, illamående och aptitlöshet hos dessa patienter än hos de 

patienter där sjukdomsförloppet inte är fullt lika problematiskt (ibid.). Berterö, Eriksson och 

Ek (1997) klargör att livskvalitén påverkas av patientens relation till sina närstående. Att 

patienten får känna sig behövd och betydelsefull ökar förutsättningarna för en god upplevd 

livskvalité (ibid.).               

 

Upplevelse 

Enligt Eriksson (1991) är en människas upplevelser hennes egna och kan inte helt tolkas eller 

förstås av någon annan. Birkler (2008) förklarar att inom sjukvården är det patientens 

upplevelse av sjukdomen och upplevelsen av världen genom sjukdomen som är intressant. 

Världen ter sig helt annorlunda när man är sjuk. Maten smakar inte som den brukar och tiden 

går ofta långsamt (ibid.). Att ha en djupgående och sammanhängande förståelse för en 

patients upplevelser av att leva med leukemi kan enligt Papadopoulou, Johnston och 

Themessl-Huber (2013) bidra till en stödjande process för patienten. Från att ha varit helt 

frisk till att få leukemi och lära sig att leva med sjukdomen är en stor förändring för 

individen, både på fysiska och psykiska plan. Varje enskild individ upplever sjukdomen på 

olika sätt vilket förtydligar vikten av att försöka förstå den enskilde patientens upplevelse 

(ibid.).  

 

Sjukdomsperiod 

Sjukdomsperioden vid leukemi kan variera beroende på vilken typ av leukemi det rör sig om, 

kronisk leukemi utvecklas långsammare än akut leukemi (Nestor, 2014). Andra faktorer som 

påverkar är åldern på den som drabbas samt i vilket stadie sjukdomen upptäcks (Myhr-
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Eriksson, 2014). Av de som insjuknar lever hälften efter fem år (Nestor, 2014). Begreppet 

sjukdomsperiod definieras stipulativt som tiden som går från det att personerna får sin 

cancerdiagnos, till det att de antingen övervinner sin sjukdom eller avlider. 

 

Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram var Dahlbergs (2014) livsvärldsteori som gör det möjligt att 

förstå hur en människa förhåller sig till sin livsvärld. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

och Fagerberg (2003) beskriver hur livsvärlden är den levda världen och det är genom denna 

som människan söker ett meningsfullt innehåll i sitt liv. Livsvärlden förklaras som den 

dagligen upplevda verklighet människan lever i och ständigt tar för givet, medvetet och 

omedvetet (ibid.). Livsvärldsteorin öppnar enligt Dahlberg (2014) upp för en förståelse av hur 

det är att till exempel leva med långvariga sjukdomar eller att akut drabbas utav något som 

vänder upp och ner på ens värld. Teorin har även en viktig kunskapsteoretisk grund i olika 

undersökningssammanhang som syftar till att förstå patienter samt deras närstående och 

vårdare. Denna teori tydliggör alltså individens eget sätt att förstå och förhålla sig till sitt 

existentiella sammanhang men beskriver även hur det är möjligt att förstå andra individers 

upplevelser, även om det är väldigt långt från ens egna upplevelser (ibid.). Med 

livsvärldsteorin som grund kan kunskap och förståelse om olika personers upplevelser få 

vårdpersonal att få en bredare insikt för vad livskvalité är hos olika individer som drabbats av 

leukemi. 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelsen av livskvalité hos personer med leukemi under deras 

sjukdomsperiod.  

Metod 

Design 

Studien grundades på patografier och genomfördes som en innehållsanalys med kvalitativ 

ansats. Segesten (2012) menar att kvalitativ forskning avser att skapa förståelse för en person 

och dennes livssituation. Metoden strävar efter att fördjupa förståelsen för patientens 
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upplevelser, erfarenheter, behov och förväntningar. Det beskrivs även att en innehållsanalys 

kan inriktas på att analysera texter och berättelser som utgår från människors skildringar 

kopplade till hälsa, lidande och vård (ibid.). Olsson och Sörensen (2011) beskriver hur en 

studie som grundas på kvalitativ forskning går på djupet och handlar om att ha förståelse för 

någons upplevelse som den är. Att analysera upplevelsen ska undvikas (ibid.). Denna metod 

kändes relevant till syftet och användes därför i studien. 

 

Datainsamling/Urval 

För att hitta väsentliga patografier till studien gjordes en sökning på Libris, det nationella 

bibliotekssystemet. Inklusions- och exklusionskriterier fastställdes för att lättare hitta 

patografier som var relevanta för studien. Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara 

skrivna av individer som är 18 år eller äldre och själva drabbats av leukemi. Patografierna 

skulle även ha svenska som originalspråk samt vara skriva från år 2000 eller senare. 

Exklusionskriterierna var patografier som inte handlar om sjukdomsperioden. Sökorden 

leukemi + patografi gav noll träffar. Leukemi + självbiografi gav tio träffar, varav två stämde 

in på såväl inklusions- som exklusionskriterierna. Dessa två var ”Draken lyfter i motvind: en 

bok om att vara ung och få cancer” och ”Jag kan bara leva”. Ytterligare en sökning gjordes, 

nu med sökordet leukemi där träffmängden avgränsades till svenska böcker i kategorin 

Biografi med genealogi. Detta resulterade i 30 träffar, där den enda som stämde överens med 

inklusions- och exklusionskriterierna var ”Mellan liv och död – om skilsmässa, leukemi och 

kampen för ett nytt liv”. Följaktligen valdes tre patografier ut till studien.  

 

Beskrivning av utvalda patografier 

Boken ”Draken lyfter i motvind: en bok om att vara ung och få cancer” är skriven av Johanna 

Strömberg som var 23 år då hon fick diagnosen kronisk lymfatisk leukemi. Johanna är mitt 

uppe i högskolestudier då hennes kompis en dag reflekterar över hennes stora lymfkörtlar i 

nacken. Detta är inget Johanna tar på allvar och kollar upp då hon hört att det kan vara vanligt 

förekommande. Några månader senare upptäcker hon ytterligare knölar på halsen och 

bestämmer sig då för att kontakta sjukvården. Boken gavs ut 2001, är 192 sidor lång och 

beskriver Johannas kamp mot cancern. Sjukdomsperioden som skildras i boken sträcker sig 

över tio månader, från det att hon fick sin diagnos till det att hon överlever cancern 

(Strömberg, 2001).  
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Boken ”Jag kan bara leva” är skriven av Katarina Fahlström som fick diagnosen akut 

lymfatisk leukemi då hon var 22 år. Den är skriven som en dagbok där hon uttrycker sina 

tankar och känslor kring sin situation. I boken får vi följa Katarina under ett och ett halvt år, 

från det att hon fick sin diagnos till det att hon dör. Den utgavs 2000 och är 168 sidor lång 

(Fahlström, 2000). 

 

Boken ”Mellan liv och död – om skilsmässa, leukemi och kampen för ett nytt liv” är skriven 

av Björn Klingmalm som var 37 år då han fick kronisk myeloisk leukemi. Björn hade precis 

separerat från sin hustru då han efter ett läkarbesök fick veta att han hade cancer. I boken 

beskriver Björn hur han under den åtta månader långa sjukdomsperioden kämpar för att 

upprätthålla ett så normalt liv som möjligt tillsammans med sina barn, och trots den svåra 

situationen lyckas han överleva cancern. Boken gavs ut 2011 och är 385 sidor lång 

(Klingmalm, 2011).   

 

Gemensamt för samtliga patografier var att de utspelades både i personernas hemmiljö och i 

sjukhusmiljö. 

 

Dataanalys 

Analysen baserades på Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Den tog även stöd utav Dahlborg-Lyckhage (2012) som förtydligar att 

patografier måste analyseras med ett öppet sinne så att textens mening kan framgå. Att inte 

utgå från teorier utan att istället ha en vilja att försöka förstå, vilket kännetecknas av tålamod 

och att kunna stå ut med ovisshet då texten är svår att tolka och förstå utifrån sitt filter av 

egna antaganden. Det är med fördel som ens egna föreställningar och den egna förkunskapen 

görs medveten så att dessa kan ställas åt sidan och inte ta över och riskera att förstöra den 

pågående analysen (ibid.). Patografierna lästes först grundligt en gång och lästes sedan igen, 

denna gång mer ytligt. Graneheim och Lundman (2004) beskriver hur analysen sker i olika 

steg.  

 

Det första som gjordes i studiens analys var att meningsenheter ur patografierna valdes ut för 

att sedan systematiskt förkortas genom kondensering och kodning. Enligt Graneheim och 
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Lundmans (2004) tolkning är utplockandet av meningsenheter ett av de mest grundläggande 

besluten som tas under processen. Att meningsenheten sedan kondenseras innebär att den 

kortas ner, utan att det centrala budskapet går förlorat. Sedan följer ytterligare ett steg av 

förkortning, så kallat kodning. Då dessa tre steg är genomförda indelas de nya, betydligt 

kortare meningsenheterna i olika underkategorier, beroende på vilket dess innehåll är. 

Slutligen delas underkategorierna in i olika kategorier, även detta utifrån dess olika innehåll 

(ibid.). Studiens analys följde samtliga ovan nämnda steg. 

 

Genom Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys, framgår det 

att analysen av en text kan vara inriktad mot antingen det manifesta eller det latenta 

innehållet, där det manifesta är det uppenbara och det latenta är det dolda. Tolkning måste 

ske av såväl det manifesta som latenta innehållet, men tolkningsnivån mellan de olika är 

varierande djup (ibid.). Då denna studie skulle skildra personerna i patografiernas egna 

upplevelser, analyserades det manifesta innehållet med vissa latenta inslag. 

 

Resultat 

Resultatet redovisas som en sammanställning av de tre patografier som användes i studien. 

Genomgången av metodens alla analyserande steg resulterade i fyra stycken kategorier; 

Ångest, Hopp, Social samvaro samt Bemötande.  

 

Ångest 

Då personerna fick sina diagnoser uppkom en rädsla och oro inför vad den nya situationen 

skulle komma att innebära. Alla svårigheter de skulle möta, exempelvis att behöva tappa 

håret och därmed få ett förändrat utseende eller att läkarna skulle hitta cancer på fler ställen i 

kroppen skapade en svårhanterlig ångest. Detta resulterade bland annat i många vakna nätter 

med tankar och frågor kring framtiden. Rädsla att dö och att tvingas lämna sina nära och kära 

var vanligt förekommande tankar.  
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”Samtidigt gör det även fruktansvärt ont i mig, att  

jag kan, från att ha varit levande, bli ett kärt  

minne för mina nära.” (Fahlström, 2000, s. 135) 

 

Behandlingen av sjukdomen ledde till en orkeslöshet, trötthet och uppgivenhet hos 

personerna vilket bidrog till att situationen blev ännu mer ångestladdad. Behandlingen 

skapade även ett illamående samt gjorde att smaksinnet blev försämrat vilket orsakade en 

aptitlöshet hos personerna, något som framställdes som mycket besvärligt. Illamåendet och 

tröttheten upplevdes som något av det värsta att behöva genomlida och ovissheten av att inte 

veta hur måendet skulle vara från ena dagen till den andra beskrevs som oerhört påfrestande. 

Utöver detta påverkades vardagen och vardagliga aktiviteter som skola, arbete och 

fritidsaktiviteter blev för ansträngande att genomföra.   

 

”Jag vill göra så mycket, men jag orkar inte 

och samtidigt orkar jag inte att inte 

orka göra något.” (Fahlström, 2000, s. 100) 

 

Känslorna av orkeslöshet, uppgivenhet och ovisshet bidrog till att personerna upplevde 

starkare ångest. Detta ledde i sin tur till att de upplevde en sämre livskvalité jämfört med 

innan de blev sjuka.   

 

Hopp 

Viljan och förhoppningen att bli frisk var en viktig motivator för de leukemisjuka. Vid de 

tillfällen då ett positivt besked gavs ökade den inre styrkan hos personerna och de orkade 

kämpa ytterligare. Dessa stunder gjorde att de aldrig slutade att hoppas på att en dag överleva 

sjukdomen. Leukemin förändrade inte bara personernas fysiska hälsa, utan påverkade även 

deras syn på livet. De började bland annat uppskatta saker och stunder de tidigare tagit för 

givet, till exempel att kunna ta en promenad eller bara sitta och lyssna på musik.  
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”Solen skiner, Gud så underbart, 

jag känner mig lycklig ända 

ner i tårna! Kanhända jag är 

allvarligt sjuk, men det gör inte 

ögonblickets lyckokänsla mindre stark, 

kanske tvärtom till och med.” (Strömberg, 2001, s. 52) 

 

En annan drivkraft som bidrog till att personerna fortsatte att kämpa var längtan efter en 

normal vardag. Att kunna fortsätta sina studier, gå till arbetet som vanligt och att kunna ta 

hand om sig själv var något de saknade och strävade efter under sjukdomsperioden. Önskan 

om att få se ut som vanligt gjorde att de längtade mycket efter att håret skulle växa ut, något 

som de förlorat till följd av behandlingen. Även detta bidrog till deras starka vilja att besegra 

cancern.  

 

”Jag måste bara säga att ingen skulle bli 

lyckligare än jag om mitt hår började 

växa redan nu.” (Strömberg, 2001, s. 178) 

 

Då sjukdomen ledde till att personerna fick ett nytt perspektiv på livet, började de att uppleva 

livskvalité i små ögonblick de inte tidigare gjort. Att andas frisk luft och få känna solens 

värme gjorde dem lyckliga, men även de tillfällen då de orkade arbeta eller vara i skolan 

några timmar fick dem att må väldigt bra. 

 

Social samvaro 

En viktig aspekt som beskrevs var behovet av mänskliga relationer. Dels att få känna stödet 

från familj och vänner, men även att ha en god relation till sjukvårdspersonalen som de 

tillbringade mycket tid med. Personerna uttryckte att de mådde bra av att få prata om 

sjukdomen samt att ventilera de tankar och känslor som uppkom. Både personal, familj och 

vänner men även andra cancerdrabbade kändes vid dessa tillfällen som ett stöd. I två av 

patografierna nämndes humor som en viktig del för personernas mående. De uttryckte att 

sjukvårdspersonalen kunde lindra ett obehag med endast ett leende och att de mådde bra då 

personalen skojade och skrattade. 
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”Sköterskorna var jättegulliga och kirurgen  

hade humor. Jag är tacksam, ett leende  

och lite skratt lindrar obehaget en  

aning.” (Strömberg, 2001, s. 76) 

 

Trots den svåra situationen som sjukdomen innebar, uttrycktes ändå en viss sjukdomsvinst. 

Personerna blev uppmärksammade med extra omtanke då många ringde, hälsade på och 

skickade kort. Detta satte guldkant på deras sjukhustillvaro då de slapp vara ensamma. 

Sjukdomen gav dem även insikt om att inte kunna ta någon eller något för givet och de 

uppskattade därför sina nära och kära mer än någonsin. 

 

”Relationer till andra människor är verkligen det  

viktigaste jag har, det mest glädjebringande 

i mitt liv.” (Strömberg, 2001, s. 60) 

 

Livskvalité bygger mycket på att personerna har en god relation till sin familj och sina 

vänner. Trots jobbiga behandlingar och efterföljande biverkningar bidrog de närstående till 

att de leukemisjuka personerna upplevde en, efter omständigheterna, god livskvalité genom 

att de fick mycket stöttning och omtanke. 

 

Bemötande 

I samtliga patografier skrevs det mycket om det omhändertagande personerna fick i samband 

med sina sjukhusvistelser. Ett gott bemötande värderades högt då de leukemisjuka 

tillbringade många av sina dagar med sjukvårdspersonalen. De beskrev hur de själva saknade 

förmåga att göra något åt sitt sjuka tillstånd, och därför tvingades lägga sina liv i personalens 

händer. Personerna kände tillit och trygghet till sjuksköterskorna som var vänliga, 

omtänksamma och kompetenta. De visade ofta att de brydde sig genom att ta sig tid till att 

prata med, och lyssna på, de leukemisjuka då de behövde uttrycka sina tankar och känslor.  

 

”Sjuksköterskan som tog emot mig var enastående. 

Mjuk, omtänksam, kunnig och en stor pedagog.”  

(Klingmalm, 2011, s. 31) 
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Många gånger slogs personerna av hur professionella sjuksköterskorna var. De blev alltid 

snabbt och vänligt mottagna då de kom till sjukhuset. Sjuksköterskorna upplevdes även som 

noggranna då de alltid gav information om vad som skulle hända, till exempel inför olika 

provtagningar och undersökningar. De leukemidrabbade uttryckte även sin tacksamhet för 

sjuksköterskorna då de på olika sätt visade att de verkligen brydde sig, till exempel genom att 

följa med på undersökningar trots att de inte behövde. Att få känna att någon genuint brydde 

sig om dem var i deras situation ovärderligt. De beskrev att de fick en särskild relation till den 

sjukvårdspersonal de träffade mest. 

 

 

”Man får verkligen en speciell relation 

till sin sjukvårdspersonal i det här läget 

när man träffar dem så ofta och det är fråga 

om så allvarliga saker. Jag känner en speciell  

tillgivenhet och kärlek för dem, de är så viktiga  

i mitt liv.” (Strömberg, 2001, s. 72) 

 

Upplevelsen av livskvalité under de drabbades sjukdomsperiod präglades mycket av deras 

förhållande till, och bemötandet från, sjukvårdspersonalen. När personerna fick ett gott 

bemötande beskrev de hur deras allmänna mående påverkades positivt. Dock påverkades 

deras allmänna mående negativt vid de få tillfällen bemötandet upplevdes dåligt. 

 

”Sjuksköterskan som körde mig till 

operationen sa inte ett ljud. Det 

var psykologiskt påfrestande.” (Fahlström, 2000, s. 16)   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes för studien var en kvalitativ innehållsanalys baserad på tre patografier. 

En överblick av befintlig litteratur görs enligt Friberg (2012) med fördel då en översikt av det 

utvalda ämnet behövs för att kritiskt kunna granskas.  

 

Patografierna i studien valdes enbart efter sökningar i det nationella bibliotekssystemet 

Libris, vilket kan vara en svaghet. En sökning på exempelvis Google, hade eventuellt kunnat 

ge ett bredare utbud av relevanta patografier. Detta gjordes dock inte på grund av 

uppfattningen om att Libris i egenskap av nationellt bibliotekssystem skulle innehålla all 

relevant litteratur. Då Google föreslogs som sökkälla hade de utvalda patografierna redan 

lästs och analyserats och på grund av tidsbrist avböjdes då detta förslag. Sökorden som 

användes i Libris ansågs vid söktillfällena vara tillräckligt relevanta för att hitta lämplig 

litteratur. I efterhand kan det dock diskuteras om sökordet blodcancer hade gett ytterligare 

träffar.   

 

Endast en patografi lästes av denna studies båda författare och detta kan anses vara en 

svaghet. Hade samtliga böcker lästs av båda författarna hade det kunnat resultera i en annan 

tolkning samt andra val av meningsenheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör 

texten som ska analyseras läsas igenom upprepade gånger för att en känsla för helheten ska 

uppnås och relevanta meningsenheter ska kunna väljas ut. Alla steg bör följas för att det 

centrala budskapet i de utvalda meningsenheterna inte ska gå förlorade (ibid.). Patografierna i 

studien lästes grundligt en gång och ögnades sedan igenom ytterligare ett par gånger. Att 

grundligt läsa patografierna fler gånger upplevdes det inte finnas tid till. Hade detta gjorts 

hade eventuellt en annan tolkning kunnat ske och andra meningsenheter hade då kunnat 

väljas ut.     

 

Dahlborg-Lyckhage (2012) menar att genom att analysera innehållet i en berättelse kan en 

ökad kunskap uppnås om hur en människa kan uppleva hälsa, ohälsa, lidande och vård. En 

kvalitativ forskning bidrar enligt Friberg (2012) även till att förståelsen kring det valda ämnet 

tilltar. Därmed kan det bli möjligt att omsätta den vetenskapliga kunskapen i praktisk 

handling (ibid.). Då studien syftade till att belysa de leukemisjuka personernas upplevelser av 
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livskvalité, kändes valet att göra en litteraturöversikt relevant. I kvalitativ forskning går 

resultatet enligt Olsson och Sörensen (2011) på djupet kring specifika omständigheter samt 

grundas på ett litet antal individer. Det kan därför anses vara en styrka att en kvalitativ metod 

valdes med tanke på studiens syfte. 

 

Urvalet för arbetet bör diskuteras. Då metodvalet föll på innehållsanalys av patografier, med 

inklusionskriteriet att författaren skulle vara 18 år eller äldre, ledde detta till att studiens 

resultat grundades på två kvinnor, 22 respektive 23 år gamla, samt en 37-årig man. Resultatet 

speglar enbart dessa personers erfarenheter och kan därför endast ge indikationer till 

upplevelser i dessa åldersgrupper. Hade istället en intervjustudie genomförts, hade möjligen 

fler personers upplevelser analyserats och ett bredare åldersspann kunnat väljas och resultatet 

hade därmed kunnat spegla fler åldersgrupper.   

 

Hade istället en empirisk metod använts, exempelvis en intervjustudie, går det inte att bortse 

från att resultatet skulle ha kunnat se annorlunda ut. Olsson och Sörensen (2011) menar att en 

kvalitativ forskningsintervju utgår från intervjupersonens livsvärld och intervjun ska fokusera 

på hur personen upplever denna, vilket innebär dels den inre världen men även omvärlden. 

Den som intervjuar bör tyda både det som intervjupersonen säger rakt ut, men även det som 

sägs ”mellan raderna”. För att försöka undvika egna tolkningar samt få en djupare förståelse 

för det som sägs kan olika följdfrågor ställas (ibid.). Med denna vetskap i åtanke hade 

resultatet kunnat få ett annat djup. 

 

Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt för hur en analysprocess av ett textmaterial kan gå 

till. En styrka i studien var att Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys valdes då den framställs på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt.  

 

Resultatdiskussion 

De fyra kategorierna som framkom i studien var; Ångest, Hopp, Social samvaro och 

Bemötande.  

 

Dahlbergs (2014) livsvärldsteori beskrivs som den dagligen upplevda verklighet varje 

människa förhåller sig till. I samband med sjukdomen förändrades personerna i 

patografiernas livsvärld och de fick därmed anpassa sig efter den nya situationen. 
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Illamåendet, aptitlösheten och det försämrade smaksinnet beskrevs i resultatet som en oerhört 

påfrestande följd utav behandlingen. Att dessutom inte veta hur måendet skulle vara från ena 

dagen till den andra upplevde personerna som mycket ansträngande och ångestframkallande. 

Andra faktorer som skapade ångest var rädslan för att faktiskt dö, men även oron över att 

behöva tappa håret och därmed få ett förändrat utseende. I en studie av Malihi, Kandiah, 

Chan, Hosseinzadeh, Sohanaki Azad och Zarif Yeganeh (2013) framgår det just att en stor 

andel av personer med leukemi som genomgår cellgiftsbehandling upplever en betydligt 

försämrad näringsstatus jämfört med innan behandlingen påbörjades. Detta som en följd utav 

sämre aptit och ihållande illamående (ibid.). Persson et al. (2001) hävdar att personer som 

drabbats av leukemi ofta känner en oro för att tappa håret och behöva bära peruk. Att kanske 

även få ett förändrat smaksinne och tappa vikt var ytterligare orosframkallande faktorer. 

Persson et al. (2001) klargör dessutom att dessa omständigheter kan bidra till en sämre 

upplevd livskvalité.   

 

Samtliga personer hoppades att de en dag skulle överleva cancern vilket var en viktig 

drivkraft för att de skulle orka kämpa vidare. Längtan efter en normal vardag och önskan om 

att få se ut som vanligt var ytterligare faktorer som bidrog till att de aldrig slutade att hoppas. 

Papadopoulou, Johnston och Themessl-Huber (2013) hävdar att hoppet oftast förändras under 

sjukdomsperioden. Detta vid till exempel olika behandlingar då patienterna ofta blir mer 

hoppfulla att behandlingen denna gång ska fungera. Att känna hopp kan hjälpa patienterna att 

hantera sin sjukdom genom att blicka framåt och sträva efter att bli friska (ibid.).  

 

Att känna sig hoppfull inför framtiden visade sig i resultatet även vara viktigt för personernas 

livskvalité, men även för att känna motivation inför att orka ta sig igenom den tuffa 

behandlingen av sjukdomen. Såväl Berterö och Ek (1993) som O´Connor, Guilfoyle, Breen, 

Mukhardt och Fishe (2007) bekräftar att en positiv inställning till livet bidrar till att 

sjukdomen lättare kan hanteras. Vidare menar O´Connor et al. (2007) att en stark tro på att 

tillfriskna har ett samband med en god upplevd livskvalité.  

 

Resultatet visade att sjukdomen påverkade personernas perspektiv på livet. Saker och stunder 

de tidigare tagit för givet började de att uppskatta på ett annat sätt, exempelvis att kunna ta en 

promenad och få känna solens värme. En studie av Bahrami (2011) visar att personer som fått 

cancer börjar värdera livet på ett annat sätt då de tidigare har tagit livet som något självklart 

och trott att sjukdomar och olyckor endast drabbar andra. Detta kan även kopplas till 
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Dahlbergs (2014) livsvärldsteori som beskriver hur människan medvetet börjar uppskatta 

stunder och saker som tidigare omedvetet tagits för givet, till exempel att få vara ute och 

andas frisk luft.   

 

Vidare framgick det i studiens resultat att personerna hade en längtan och strävan efter att 

kunna återgå till sitt arbete och sina studier som tidigare. Detta hävdar även Hamerschlak, De 

Souza, Cornacchioni, Pasquini, Tabak, Spector och Steagall (2014) som menar att 

leukemipatienter som klarar av att arbeta har en bättre livskvalité jämfört med de som inte 

klarar av att arbeta. I en studie av Zebrack (2008) framkommer det att vuxna med leukemi, 

över 40 år, upplever en lägre livskvalité då de är mindre hoppfulla inför framtiden. 

Meenaghan och Dowling (2010) hävdar att äldre även känner en rädsla för att bli isolerade 

och avskärmade från omgivningen i samband med sin sjukdom. Detta framkom dock inte i 

resultatet då personerna i patografierna var mellan 22-37 år.          

 

En viktig faktor som beskrevs i resultatet var behovet av en social samvaro. Att slippa vara 

ensam, att ha någon att prata med och få känna stöd från såväl familj och vänner som 

sjukvårdspersonal var viktigt för personernas välmående. Såväl Bahrami (2011) som Berterö, 

Eriksson och Ek (1997) menar att personliga relationer är av stor betydelse för att den 

leukemidrabbade ska orka kämpa vidare mot ett friskt liv. Berterö, Eriksson och Ek (1997) 

menar dessutom att dessa relationer även är en drivkraft för personerna då de känner sig 

behövda av sina närstående (ibid.). I de fall då relationen till familj och vänner är begränsad 

kan personen enligt Zebrack (2008) uppleva en sämre livskvalité. Dahlbergs (2014) 

livsvärldsteori beskriver att människan genom den levda världen söker ett meningsfullt 

innehåll i sitt liv. En viktig faktor för att detta ska uppnås hos personerna i patografierna är de 

sociala relationerna.   

 

I studiens resultat visade det sig att personerna i stort sett alltid fick ett gott bemötande från 

sjukvårdspersonalen. De blev snabbt och vänligt omhändertagna och de upplevde att 

personalen var omtänksamma och kompetenta. Vid de tillfällen då personerna behövde någon 

att prata med, stöttade vårdpersonalen dem och visade att de brydde sig om dem genom att 

lyssna. Studiens resultat visar även att detta var något som värderades högt. Detta kan 

kopplas till Dahlbergs (2014) livsvärldsteori som öppnar upp för en förståelse för den 

enskilde individens upplevelser, även om ens egna upplevelser är helt andra. Vid något 

enstaka tillfälle framkom det i resultatet att bemötandet från sjukvårdspersonalen upplevdes 
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bristfällig. McMillan et al. (2015) menar att de patienter som får utrymme att ventilera sina 

tankar och känslor med sjuksköterskan upplever en bättre omvårdnad jämfört med de 

patienter som inte får samma utrymme. Även Berterö och Ek (1993) visar i en studie att 

patienter vid ett fåtal tillfällen känner ett visst missnöje över sjukvårdspersonalen. De 

upplever att personalen vid dessa tillfällen inte ser människan bakom sjukdomen, utan endast 

ser dem som en sjuk patient. Berterö och Ek (1993) menar dock även att när 

sjukvårdspersonalen involverar sig i patienten, visar omtanke samt visar sig kunniga och 

pålitliga kan detta förbättra patientens livskvalité.  

 

I en studie av Bahrami (2011) framgår det att livskvalitén hos personer med cancer kan 

påverkas av miljön de befinner sig i. Sjukhusmiljön bidrar till en sämre upplevd livskvalité, 

trots god omvårdnad från sjukvårdspersonalen, jämfört med om patienterna befinner sig i sin 

hemmiljö (ibid.). Detta var dock inget som framkom i studiens resultat då personerna i 

patografierna inte beskrev hur de påverkades av miljön de befann sig i.      

 

I resultatet framkom det att då personerna inte själva kunde påverka sjukdomsförloppet, 

tvingades de att lägga sina liv i sjukvårdspersonalens händer. Detta resulterade bland annat i 

att de upplevde att de fick en särskild relation till dessa människor, oavsett om de var 

undersköterskor, sjuksköterskor eller läkare. Detta kan kopplas till ett par av sjuksköterskans 

kärnkompetenser. Leksell och Lepp (2013) beskriver vikten av att sjuksköterskan 

tillsammans med andra i vårdteamet bör samverka och alltid ha vårdtagaren i fokus, vilket 

innebär en personcentrerad omvårdnad. Vidare menar Leksell och Lepp (2013) att genom ett 

väl fungerande teamarbete kan en säker vård uppnås.       

 

Personerna i patografierna beskrev hur leukemidiagnosen vände upp och ner på deras tillvaro. 

Ovissheten kring hur den nya livssituationen skulle se ut skapade en oro och rädsla som de 

med tiden lärde sig hantera och leva med. Detta kan kopplas till Dahlbergs (2014) 

livsvärldsteori som kan hjälpa den enskilde individen att förstå och förhålla sig till sin nya 

livssituation. En av de tre personer som studiens resultat grundades på, avled till följd av sin 

sjukdom. De övriga två överlevde cancern. Huruvida detta kan kopplas till deras sätt att 

förhålla sig till sin livsvärld eller hur de upplevde sin livskvalité under sjukdomsperioden var 

ingenting som gick att utläsa ur patografierna och ingick därför inte heller i studiens resultat.  
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Slutsats 

Flera faktorer kan påverka livskvalitén hos personer som drabbats av leukemi. I studiens 

resultat bildade dessa faktorer fyra olika kategorier; Ångest, Hopp, Social samvaro samt 

Bemötande. Då personerna med leukemi upplevde ett stöd från närstående och att 

sjukvårdspersonalen gav dem en god omvårdnad, visade sig detta ha positiv inverkan på 

livskvalitén. En god omvårdnad hjälpte personerna att känna sig hoppfulla inför framtiden, 

vilket även detta påverkade livskvalitén till det bättre. Ångestfyllda situationer, såsom 

ihållande illamående, orkeslöshet och att tappa sitt hår bidrog däremot till att personernas 

livskvalité påverkades negativt.  

 

Denna studie visar att sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal har en viktig roll för 

patientens livskvalité. Ytterligare studier kan dock behöva göras för att mer grundligt ta reda 

på hur sjukvårdspersonalen kan agera för att inge hopp till en patient med leukemi, hjälpa 

denne att motverka eller hantera sin ångest och därmed bidra till en bättre upplevd livskvalité.  

      

Självständighet  

Annie läste böckerna Jag kan bara leva och Draken lyfter i motvind: [en bok om att vara ung 

och få cancer]. Emelie läste böckerna Draken lyfter i motvind: [en bok om att vara ung och 

få cancer]och Mellan liv och död: om skilsmässa, leukemi och kampen för ett nytt liv. 

Meningsenheter valdes ut under tiden böckerna lästes, och diskuterades sedan tillsammans. 

Resterande delar av innehållsanalysen utfördes gemensamt. Under arbetets gång sökte både 

Annie och Emelie relevanta artiklar. Annie hade huvudansvaret för inledningen samt 

bakgrundsavsnitten Leukemi, Upplevelse och Teoretisk referensram. Emelie hade 

huvudansvaret för bakgrundsavsnittet Livskvalité samt metodavsnitten Design och 

Dataanalys. Båda två har genom hela arbetet rådfrågat varandra och godkänt varandras delar. 

Resterande delar i arbetet har sammanställts gemensamt. Både Annie och Emelie har deltagit 

vid samtliga träffar med handledaren. 

 

 



 

22 
 

Referenser 
Bahrami, M. (2011). Meanings and aspects of quality of life for cancer patients: A descriptive 
exploratory qualitative study. Contemporary Nurse, 39, 1, 75–84. 
 
Berterö, C., & Ek, A-C. (1993). Quality of life of adults with acute leukaemia. Journal Of 
Advanced Nursing, 18, 9, 1346-1353. 
 
Berterö, C., Eriksson, B-E., & Ek, A-C. (1997). A substantive theory of quality of life of 
adults with chronic leukaemia. International Journal of Nursing Studies, 34, 1, 9-16. 
 
Birkler, J.(2008). Vetenskapsteori - En grundbok. Stockholm: Liber.  
  
Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlborg-Lyckhage, E. (2012). Att analysera berättelser (narrativer). I: F. Friberg (Red.), 
Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.(sid 161-172). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Eriksson, K. (1991). Pausen - En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Fahlström, K. (2000). Jag kan bara leva. Örebro: Libris. 
 
Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning. I: F. Friberg. (Red.), Dags för uppsats – Vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. (sid 121-132). Lund: Studentlitteratur. 
 
Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt.. I: F. Friberg. (Red.), Dags för uppsats – 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (sid 133-143). Lund: Studentlitteratur. 
  
Gahrton, G., Öst, Å., & Sundström, C. (1999). Akut leukemi. I: G, Gahrton., & B, Lundh. 
(Red.), Blodsjukdomar- Lärobok i hematologi. (sid 214- 233). Stockholm: Natur och kultur.  
 
Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 
105-112.  
 
Hamerschlak, N., De Souza, C., Cornacchioni, A., Pasquini, R., Tabak, D., Spector, N., & 
Steagall, M. (2014). Quality of life of chronic myeloid leukemia patients in Brazil: ability to 
work as a key factor. Support Care Cancer. 22, 2113–2118. 
 
Hedefalk, B.(2014). Leukemi. Cancerfonden.  
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/leukemi 
Hämtad: 2015-02-12 
 
Juliusson, G. (1999). Kronisk lymfatisk leukemi. I: G, Gahrton., & B, Lundh. (Red.), 
Blodsjukdomar- Lärobok i hematologi. (sid 281-290). Stockholm: Natur och kultur. 



 

23 
 

 
Klingmalm, B. (2011). Mellan liv och död: om skilsmässa, leukemi och kampen för ett nytt 
liv. Västerås: Faun 
 
Leksell, J., & Lepp, M. (2013). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber. 
  
Malihi, Z., Kandiah, M., Chan, Y.M., Hosseinzadeh, M., Sohanaki Azad, M.,  & Zarif 
Yeganeh, M. (2013). Nutritional status and quality of life in patients with acute leukaemia 
prior to and after induction chemotherapy in three hospitals in Tehran, Iran: a prospective 
study. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 26, 1, 123-131. 
 
McMillan, S C., Tofthagen, C., Choe, R., & Rheingans, J. (2015). Assessing Symptoms 
Experienced by Patients With Cancer. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 17, 1, 56-65.  
 
Meenaghan, T., & Dowling, M. (2010). Treatment for acute leukaemia: elderly patients’ lived 
experiences. British Journal of Nursing, 19, 1, 52-57.  
 
Myhr-Eriksson, K. (2014). Leukemi – blodcancer. 
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Cancerformer-och-
fakta/Cancerformer/Leukemi/ hämtad: 2015-05-12 
 
Nestor, L. (2014). Överlevnad vid blodcancer. http://blodcancer.se/overlevnad/ hämtad: 
2015-05-12 
 
O´Connor, M., Guilfoyle, A., Breen, L., Mukhardt, F., & Fishe, C. (2007). Relationships 
between quality of life, spiritual well-being, and psychological adjustment styles for people 
living with leukaemia: An exploratory study. Mental Health, Religion & Culture, 10, 6, 631–
647 
 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber. 
 
Papadopoulou, C., Johnston, B., & Themessl-Huber, M. (2013). The experience of acute 
leukaemia in adult patients: A qualitative thematic synthesis. European Journal of Oncology 
Nursing, 17, 640-648.  
 
Pashos, C., Flowers, C., Kay, N., Weiss, M., Lamanna, N., Farber, C., Lerner, S., Sharman, 
J., Grinblatt, D., Flinn, I., Kozloff, M., Swern, A., Street, T., Sullivan, K., Harding, G., & 
Khan, Z. (2013). Association of health-related quality of life with gender in patients with B-
cell chronic lymphocytic leukemia. Supportive Care In Cancer, 21, 10, 2853-2860. 
 
Persson, L., Larsson, G., Ohlsson, O., & Hallberg, I. (2001). Acute leukemia or highly 
malignant lymphoma patients quality of life over two years: a pilot study. European Journal 
Of Cancer Care, 10, 1, 36-47. 
 
Phillips, K., Pinilla-Ibarz, J., Sotomayor, E., Lee, M., Jim, H., Small, B., Sokol, L., Lancet, J., 
Tinsley, S., Sweet, K., Komrokji, R., & Jacobsen, P. (2013). Quality of life outcomes in 
patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors: a controlled 
comparison. Supportive Care In Cancer, 21, 4, 1097-1103. 
 
Rogers, B. (2005). Looking at lymphoma & leukemia. Nursing, 35, 7, 56-64. 



 

24 
 

 
Segesten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I: F. Friberg (Red.), 
Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.(sid 97-100). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Simonsson, B. (1999). Kronisk myeloisk leukemi. I: G, Gahrton., & B, Lundh. (Red.), 
Blodsjukdomar- Lärobok i hematologi. (sid. 240-244). Stockholm: Natur och kultur. 
 
Strömberg, J. (2001). Draken lyfter i motvind: [en bok om att vara ung och få cancer]. 
Västerås: Författarhuset i samarbete med Cancerfonden 
 
Walker, J., Payne, S., Smith, P., & Jarrett, N. (2005). Psychology for nurses and the caring 
professions. Maidenhead: Open University Press. 
 
Zebrack, B. (2008). Qality of life of long-term survivors of leukemia and lymphoma. Journal 
of Psychosocial Oncology, 18, 4, 39-59  
 

 
 
 
 
 



 

25 
 

Bilaga 1 Exempel på meningsenheter 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Samtidigt gör det även fruktansvärt ont i mig, 
att jag kan, från att ha varit levande, bli ett kärt 
minne för mina nära (Fahlström, 2000). 

Tanken att mina anhöriga ska 
förlora mig är smärtsam. 

Rädsla att dö. Känna rädsla och oro.  
 

Jag mår så dåligt och vet bara inte vad jag ska 
ta mig till. Illamåendet är fruktansvärt och min 
kraftlöshet total (Fahlström, 2000). 

Illamåendet och kraftlösheten 
är fruktansvärd och jag vet inte 
vad jag ska ta mig till. 

Står inte ut med 
illamåendet och 
kraftlösheten 

 
 
 
Känna orkeslöshet. 

 
 
Ångest 

Under min sjukdomstid har nog största 
upphovet till ledsnad varit just oförmågan till 
att kunna plugga och jobba som vanligt 
(Strömberg, 2001). 

Att inte ha kunnat plugga och 
jobba som vanligt gör mig 
väldigt ledsen. 

Ledsamt att inte kunna leva 
som vanligt. 

  

En annan intressant aspekt är detta med 
sjukdomsvinsten. För visst har man en 
sjukdomsvinst! Folk ringer, hälsar på, oroar 
sig, skickar kort och man hamnar i 
uppmärksamhetens centrum. Vad som är 
oerhört tydligt nu är att nu när jag är sjuk, så 
behöver jag extra omtanke från människorna 
omkring mig, vilket inte är fallet under 
normala omständigheter. Sjukdomsvinsten 
fyller verkligen en funktion (Strömberg, 2001). 

Sjukdomsvinsten fyller en 
funktion med extra omtanke 
från människorna omkring 
mig. 

Sjukdomsvinsten fyller en 
funktion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktigt med mänskliga relationer. 

 

Relationer till andra människor är verkligen det 
viktigaste jag har, det mest glädjebringande i 
mitt liv… Jag tar inte människor för givet på 
samma sätt längre, utan ser deras egentliga 

Relationer till andra människor 
är det mest glädjebringande i 
mitt liv. Jag tar ingen för givet. 

Uppskattar människorna i 
mitt liv. 

  
Social samvaro 
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värde i min tillvaro och blir därför mer 
tacksam (Strömberg, 2001). 
Folk har kommit på besök varenda dag, vilket 
absolut sätter guldkant på sjukhustillvaron 
(Strömberg, 2001). 

Besöken sätter guldkant på 
sjukhustillvaron. 

Skönt att slippa vara ensam. Familj och närstående är viktiga.  

Ett långt och lyckligt liv känns inte längre som 
en självklarhet… Numera förstår jag med 
hjärtat att man inte kan ta någonting för givet, 
inte ens själva livet, vilket gör att jag suger åt 
mig av allt med större intensitet än förut 
(Strömberg, 2001). 

Numera förstår jag att 
ingenting kan tas för givet. Jag 
suger åt mig av allt med större 
intensitet än tidigare. 

Uppskattar vardagen och 
tar ingenting för givet. 

Uppskattar små ögonblick.  

Jag arbetade hela dagen och det var som 
medicin (Klingmalm, 2011). 

Mår bra av att arbeta. Viktigt med normal vardag  
 

Hopp  

Att leva i hoppet om ett positivt besked…Jag 
behöver ett positivt besked att få vila i. Ett 
positivt besked som fyller på min tank med 
bränsle så att gnistan i mig åter fick bli riktigt 
ettrig, kampvillig och stark (Strömberg, 2001). 

Hoppas på ett positivt besked 
som kan ge mig styrka. 

Slutar aldrig att hoppas. Viljan att bli frisk.  

Sköterskan var snäll, jättegullig och följde med 
mig hit bort, fastän jag mycket väl hade kunnat 
gå själv. Hon bar remissen och pratade 
lugnande hela tiden (Strömberg, 2001). 

Sjuksköterskan var snäll och 
lugnande. Följde mig trots att 
hon inte behövde. 

Sjuksköterskan följde mig 
trots att hon inte behövde. 

 
 
 
Omtänksamma sjuksköterskor 

 

Även sköterskorna är jättegulliga. Snälla 
människor som bryr sig är vad man behöver 
mest av allt i det här läget (Klingmalm, 2011). 

Sjuksköterskorna är 
jättegulliga och bryr sig vilket 
man behöver mest nu. 

Sjuksköterskor som bryr 
sig. 

  
Bemötande 

Med sköterskorna är kontakten lite mer 
personlig.. De uttrycker sin sympati vilket är 
skönt (Strömberg, 2001). 

Sjuksköterskorna uttrycker 
sympati vilket gör kontakten 
mer personlig. 

Sjuksköterskorna uttrycker 
sympati. 

Bli vänligt bemött.   

 

 

 

 


