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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Varje år diagnostiseras ca 2000 personer med lymfom i Sverige. Sjukdomen 
delas in i Hodgkins lymfom och Non- Hodgkins lymfom. Sjukdomen lymfom påverkar 
personens liv då sjukdomen blir en del av vardagen och kan ge stress och rädsla. Sjukdomen 
lymfom kan även ha inverkan på relationen till anhöriga då personerna med sjukdomen 
lymfom kan behöva stöd i vardagen med sjukdomen. Idag utgår forskning kring sjukdomen 
lymfom mycket från en kvantitativ ansats och studier utifrån personers upplevelser av 
sjukdomen är idag bristande. Genom en sammanställning av artiklar utifrån personers 
upplevelser av sjukdomen lymfom kan omvårdnaden av dessa personer förbättras genom 
fördjupad förståelse och kunskap om hur vardagen med sjukdomen lymfom kan se ut.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med sjukdomen 
lymfom 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar inspirerad av 
Graneheim och Lundmans tolkning av Krippendorff´s innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet av analysen resulterade i fyra kategorier: Kroppsliga förändringar, 
Psykologiska upplevelser med tillhörande två subkategorier: negativa och positiva känslor. 
Betydelsen av stöd i vardagen och Planering av framtiden. Resultatet visade att sjukdomen 
lymfom påverkade personerna på flera olika sätt, både positivt och negativt. Flera av 
personerna med sjukdomen lymfom upplevde det skrämmande och kände att de inte orkade 
med vardagen utan deras närstående och förstående sjukvårdspersonal. Många tänkte även på 
framtiden och om de skulle bli friska från sjukdomen.  
Slutsats: Studien visade att sjukdomen lymfom påverkade personernas livsvärld fysiskt och 
psykiskt. Personerna upplevde lidande med sjukdomen lymfom men även välbefinnande 
genom stöd från omgivning och själsligt. Sjuksköterskor kan genom förståelse för personer 
med sjukdomen lymfoms vardag ge en god omvårdnad, något som kan hjälpa personernas 
kropp och psyke att må bättre. 
 
Nyckelord: Innehållsanalys, Kvalitativt, Livsvärld, Lymfom, Upplevelser 
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Inledning  

Varje år diagnostiseras omkring 2000 personer med sjukdomen lymfom i Sverige (Reitan & 

Schölberg, 2003). Ordet lymfom är ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar som uppstår 

av celler i lymfsystemet och kan debutera hos personer i alla åldrar (ibid.). Vidare beskriver 

Jaarsma, Pool, Ranchor, och Sanderman (2007) att diagnosen lymfom ofta är skrämmande 

och kan medföra förändringar i det dagliga livet och relationen till anhöriga. Relationen till 

anhöriga kan bli intensiv då personen kan behöva stöd i sin vardag på grund av sjukdomen. 

Förändringar i vardagliga livet kan leda till chock och förtvivlan för personerna med 

sjukdomen lymfom. Prognosen för cancern kan vara antingen god eller dålig beroende på 

vilken form av lymfom, men oavsett hur prognosen ser ut så är stöd både från omgivningen 

och från hälso- och sjukvård betydelsefull (ibid.). Sjukdomen lymfom kan göra att personen 

upplever oro över att sjukdomen kan leda till döden (Pillet, 2010).  

 

Leak Bryant, Smith, Zimmer, Crandell, Jenerette, Bailey, Zimmerman och Mayer (2015) 

beskriver att tidigare forskning kring personer med sjukdomen lymfom ofta bedrivs med 

kvantitativ ansats som baseras på sjukdomens symptom. Detta styrks av Radford (2015) som 

menar att forskning som fokuserar på individers upplevelser idag är bristande. Vidare 

förklarar Coyle (2006) att en sammanställning av artiklar utifrån personers upplevelser av att 

leva med sjukdomen kan bidra till en förbättring av omvårdnaden av dessa patienter genom 

fördjupad förståelse och ökad kunskap om hur personerna upplever sin vardag med 

sjukdomen lymfom (ibid.).  

Bakgrund 

Lymfom är en tumörsjukdom som utgår från lymfsystemet vilket betyder att sjukdomen utgår 

från lymfocytceller som finns i hela kroppen, vanligast är nacke, hals och bröst. Sjukdomen 

kan delas upp i två huvudgrupper: Hodgkins lymfom och Non-Hodgkins lymfom. 

Skillnaderna på dessa huvudgrupper är att Non- Hodgkins är ett samlingsnamn för de 

lymfomsjukdomar som inte diagnostiseras inom huvudgruppen Hodgkins lymfom. Non- 

Hodgkins lymfom utgår även ofta från B- eller T- celler vilket inte gäller Hodgkins lymfom 

(Kluge, Kurch, Montravers, & Mauz-Körholz, 2012). 



 

6 
 

Hodgkins lymfom 

Drygt 150 personer diagnostiseras varje år med sjukdomen Hodgkins lymfom (HL), av dessa 

personer är majoriteten under 30 år till skillnad från sjukdomen Non- Hodgkins lymfom 

(NHL) där merparten är äldre personer över 65 år (Reitan & Schölberg, 2003). HL är relativt 

ovanligt och upptäcks oftast genom en oöm knuta. Sjukdomen kan även yttra sig genom 

trötthet, feber och viktnedgång vilket gör att sjukdomen kan fel diagnostiseras som en 

infektion i kroppen (Townsend & Linch, 2012). 

 

Vid behandling av HL beaktas personens stadium av sjukdomen, personens ålder och 

allmäntillstånd, detta för att få så maximal effekt som möjligt av behandlingen. Behandlingen 

är vanligen cytostatika i sex månader följt av strålbehandling under cirka två månader. 

Strålbehandling ges i små mängder och i vissa fall utesluts strålbehandlingen helt (Townsend 

& Linch, 2012). Under de senaste fyrtio åren har överlevnadschanserna för sjukdomen HL 

ökat betydligt och idag ligger överlevnadschanserna på ungefär 90 procent. Anledningen till 

de höga överlevnadssiffrorna är att behandlingsmöjligheterna blivit betydligt bättre (Eloranta, 

Lambert, Sjöberg, Andersson, Björkholm & Dickman, 2013). 

Non-Hodgkins lymfom 

Non- Hodgkins lymfom (NHL) har ett 40- tal undergrupper och står för ca 90 procent av 

lymfom sjukdomarna. Sjukdomen kan delas in i två huvudtyper: T-cellslymfom som har 

liknande framträdanden och behandling som vid leukemier och B-cellslymfom som brukar 

behandlas med cytostatika under tolv veckor för att sedan utvärdera effekten. Både T -och B- 

cellerna bildas i benmärgen och bekämpar virus och bakterier samt skyddar kroppen även 

mot andra skadliga ämnen (Reitand & Schölberg, 2003). Den vanligaste formen av lymfom 

hos vuxna är stora snabbväxande B- cellslymfom som vanligtvis är aggressiv och follikulära 

lymfom som växer långsamt. Snabb och effektiv behandling finns idag tillgängliga för de 

flesta typer av NHL (Derenzini, Casadei, Pellegrini, Argnani, Pileri & Zinzani, 2013)  

 

Enligt Derenzini et al. (2013) har prognosen för personer som diagnostiserats med NHL 

avsevärt förbättrats de senaste tjugo åren. Idag botas 80 procent vilket kan jämföras med 

1970- talet då cirka 30 procent överlevde sjukdomen. Trots denna ökning behövs ytterligare 

forskning kring hur och varför sjukdomen uppstår samt nya former av läkemedel behöver 

utformas. Idag arbetar och samarbetar forskare från hela världen, vilket har bidragit till den 

goda utvecklingen till botemedel (ibid.). 
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Att få diagnosen lymfom  

Enligt Sakiko, Ogawa, Ohtsuka och Fukui (2009) är beskedet om diagnosen lymfom den 

tidpunkt då kampen mot sjukdomen börjar. Mycket information kommer med beskedet och 

kan ibland bli för mycket för en person att hantera utan stöd av en anhörig. Vidare menar 

Sakiko et al. (2009) att det är väsentligt att införliva positivitet till sjukdomen och livet. 

Beroende på vilken form av lymfom det handlar om innebär sjukdomen olika prognoser 

(ibid.). Personer med sjukdomen lymfom skiljer sig i flera avseenden från andra 

cancerpatienter. Personer som får lymfom har oftast inte märkt någonting själva. Vanliga 

symtom som trötthet relateras till stress i vardagen och en svullen lymfknuta kan relaterats till 

förkylning (Zebrack, 2000). 

 

Enligt Jones, Perry, Devine, Main och Okuyama (2015) innebär sjukdomen lymfom att 

personen förlorar kontroll både över sig själv och sin vilja att styra sin sjukdom och 

behandling. På grund av ovissheten och okunnighet om just sin specifika form av sjukdomen 

kan personerna få en vardag full med stress och rädsla. Enligt Sakiko et al. (2009) innebär 

den första informationen inte bara sjukdomsbeskedet i sig utan även att sjukvården ska 

försöka inge ett lugn trots svår sjukdom (ibid.).  

 

Sjukdomen lymfom kan uppkomma hos hela befolkningen oberoende på ålder (Jones et al., 

2015). Vidare förklarar Zebrack (2000) att den främsta forskningen görs på äldre eftersom det 

är en stor grupp inom hälso- och sjukvården. Det är därför väsentligt att även få med 

upplevelser från vuxna personer då sjukdomen lymfom kan göra att livet stannar av med 

arbete, karriär och familjeliv (ibid.).  

Upplevelser 

Upplevelser är enligt Eriksson (1987) unikt för varje person. Upplevelser kan ändra karaktär 

från en person till en annan och kan därför inte jämföras, trots att två personer har gått 

igenom samma sjukdom och behandling (ibid.). Personer med sjukdomen lymfom kan 

exempelvis ha samma form av sjukdomen, upplevelserna blir ändå olika då personerna har 

sina egna individuella tankar och känslor för sjukdomen (Kluge et al., 2012). Eriksson (1987) 

menar vidare att det kan vara svårt för andra personer att förstå en individs personliga 

upplevelse eftersom upplevelser kan vara både själsliga och kroppsliga tillstånd. Upplevelser 

kan delas upp i två kategorier som består av ”abstrakta” och konkreta” upplevelser hos olika 

personer. Abstrakta upplevelser utgörs av personen själv såsom levnadsförhållanden, religion 
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och utbildning. Konkreta upplevelser utgörs mer av vad andra personer i omgivningen gör 

som kan påverka personer med exempelvis sjukdomen lymfom (ibid.).  

Teoretisk referensram 

Livsvärldsteorin enligt Dahlberg (2014) gör att personer får möjlighet att förstå sin egen 

livsvärld. Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) förklarar att 

livsvärldsteorin inbegriper begreppet ”livsvärld” som innebär en persons dagliga liv och 

formas av personens upplevelser och lärdomar. Livsvärlden innehåller även kroppen och 

själen och är personens dåtid, nutid och framtid (ibid.).  

 

Genom livsvärldsteorin öppnas en förståelse för hur det kan vara att exempelvis leva med 

sjukdomen lymfom, som kan innebära en förändrad tillvaro och livsvärld. Teorin är tänkt att 

tydliggöra en persons sätt att se på sin egen tillvaro i världen och ger möjlighet att förstå 

andra personers upplevelser och deras livsvärld (Dahlberg, 2014). Howell, Smith och Roman 

(2006) menar att livsvärldsteorin kan kopplas till personer med sjukdomen lymfom, eftersom 

personen utformar en ny livsvärld med nya upplevelser då sjukdomen upptar en stor del av 

vardagen. Samtidigt kan livsvärlden vara en stor hjälp i en tid av kris genom att den kan 

hjälpa personen förstå sjukdomen och världen runtomkring med sjukvårdspersonal och 

undersökningar som också blir en del av personens nya livsvärld (ibid.). 

Lidande och välbefinnande 

Begreppen lidande och välbefinnande är inte varandras motsatser utan hänger ihop. En 

person som går igenom något svårt kan även finna välbefinnande och värdesätta livet i 

situationen (Eriksson, 1994). Lidande och välbefinnande varierar beroende på hur personen 

mår fysiskt och psykiskt och från en dag till en annan. Känsla av välbefinnande kan utgöra att 

personen får en känsla av friskhet trots sjukdomen lymfom (Tower, Rowe & Wallis, 2012 ).  

Begreppet välbefinnande innebär en personlig upplevelse som utgår från en persons livsvärld. 

Begreppet kan vara svårdefinierat, däremot kan det sägas att välbefinnande är när en person 

mår gott och har frid (Kirkevold, 2008).  

 

Eriksson(1994) hävdar att lindande även kan delas upp i livslidande och sjukdomslidande. 

Livslidandet uppkommer oftast då en persons livssituation förändras vilket kan ske vid 

exempelvis kroppsligt lidande och smärta men även då en person mår psykiskt dåligt (ibid.). 

Sjukdomslidande betyder att lidandet uppstår endast i förhållande till sjukdom och eventuell 
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behandling. Sjukdomslidande kan innebära att personen helt tappar självförtroende och 

kroppen känns obekant och svag (Kirkevold, 2008).  

 

McGrath (2004) förklarar att personer med sjukdomen lymfom kan uppleva både psykiskt- 

och kroppsligt lidande. Med behandling kommer trötthet, illamående, håravfall men också 

funderingar kring hur personerna ska klara av att bekämpa sjukdomen och hitta en mening 

med livet och välbefinnande mitt i den svåra tillvaron. Utan välbefinnande kan det vara svårt 

att klara av sjukdomen lymfom eftersom personernas kropp och psyke måste må bra för att 

kunna kämpa (ibid.). 

Subjektiv kropp 

Inom livsvärldsteorin betyder kroppen en källa för en persons hälsa och sjukdom, en plats för 

välbefinnande och lidande. Kroppen är även en källa för upplevelser och genom kroppen 

visas dessa upplevelser utåt för omvärlden, både de positiva och negativa upplevelserna. 

Varje förändring av kroppen innebär en förändring till livet och världen runt omkring 

(Dahlberg et al., 2003). Lindwall (2004) förklarar detta som att en frisk person ofta inte 

begrundar över kroppen och dess processer som att andas, interagera med omvärlden och hur 

han/hon rör sig. Den friska personen tänker ofta mer på aktiviteter och hur kroppen ser ut 

enligt andra. Kroppen blir därför mer påtaglig vid sjukdom (ibid.). Enligt Tower et al (2012) 

kan sjukdomen lymfom göra att personen inte känner igen sin egen kropp och hur den 

reagerar på sjukdom och behandling. Då uppmärksammas hela kroppen och hur den mår samt 

hur bräcklig den kan vara vilket kan påverka personens värdighet (ibid.). Förståelse för hur 

personer med sjukdomen lymfom upplever sin vardag fysiskt och psykiskt kan gynna en bra 

omvårdnad. Genom förståelse kan sjuksköterskan lära sig förstå personen som individ och 

hjälpa personen att förstå sin livsvärld och att leva med sjukdomen (Jones et al., 2015). 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med sjukdomen lymfom. 

Metod 

För att genomföra studien utfördes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den kvalitativa 

ansatsen valdes eftersom syftet till studien var att få reda på personers upplevelser av att leva 

med sjukdomen lymfom.  Polit och Beck (2008) beskriver att en litteraturstudie kan vara en 
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framkomlig väg för att nå studiens syfte eftersom publicerade och granskade artiklar inom det 

valda ämnet tas fram för att få information om den valda forskningsfrågan.  

Datainsamling och urval 

Databaserna som användes till insamling av vetenskapliga artiklar var CINAHL, Medline och 

Pubmed. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) är CINAHL och Medline databaser 

som båda innehar artiklar inom områdena hälso- och sjukvård. Pubmed är en stor 

internationell databas inom områdena odontologi, biomedicin och vårdvetenskap. I 

sökningarna användes ämnesordlistorna CINAHL Headings och MeSH (Medical Subject 

Hedings) vilka innehöll ämnesord som redogör för artiklarnas innehåll och underlättade 

sökningen. Ämnesordlistorna beskrivs av Willman et al. (2006) som ett sätt att genomsöka 

hela fältet för ett visst ämnesområde/sökord och undvika eventuell förlust av relevanta 

artiklar (ibid.). 

 

I litteratursökningen användes följande ämnesord: Adult, Young adult, Lymphoma, 

Hematologic neoplasms,  Experience, Life experiences, Perception,Attitude to life, Attitude to 

health, Life change events och Life (se bilaga 1). För att förbättra sökningen av vetenskapliga 

artiklar användes de booleska sökoperatorerna OR och AND för att kombinera sökorden. 

Enligt Willman et al. (2006) hjälper användandet av booleska sökoperatorer sökningen 

genom att separera eller förena söktermerna som används. OR separerar söktermerna och 

AND förenade söktermerna vilket avgränsade antalet sökta artiklar (ibid.). Sökningarna 

resulterade i 225 lästa titlar och av dessa lästes 131 abstrakt.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna till studien var artiklar som publicerades från år 2000 till 2015 och 

skrivna på antingen svenska eller engelska. Analysen i artiklarna skulle vara av kvalitativ 

ansats och artiklarna skulle vara etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. 

Artiklarna var publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter samt var sökta på peer Reviewed 

som enligt Willman et al. (2006) innebär att expertpersoner inom det valda ämnet har 

granskat artikeln innan den publicerades i tidskrift (ibid.). Avgränsningar som gjordes var att 

artiklar utifrån sjuksköterskans perspektiv, artiklar med anhörigas upplevelser samt barns 

upplevelser exkluderades. 15 artiklar valdes ut för att läsas i fulltext och kvalitetsgranskning. 
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen har utförts enligt Willmans et al. (2006) protokoll för granskning av 

kvalitativa studier (se bilaga 2). Willmans et al. (2006) protokoll bestod av 14 frågor om 

artiklarnas urval, metodval, giltighet, kommunicerbarhet, huvudfynd och slutligen en 

sammanfattning av studiens kvalitet. Två av frågorna togs bort eftersom de ansågs svåra att 

urskilja i texterna, dessa frågor var: Råder datamättnad och råder analysmättnad. En 

poängutdelning gjordes därefter beroende på om svaret på frågorna har varit positivt eller 

negativt. Om svaret på en fråga visade ett positivt JA svar fick artikeln ett poäng. Om svaret 

visade negativt NEJ svar eller VET EJ svar fick artikeln noll poäng. Varje JA svar räknades 

sedan ihop och räknades om till procent så att artiklarna skulle kunna klassificeras till låg, 

medel eller hög kvalitet. Hög kvalitet ansågs ha mellan tio och tolv JA svar och fick 80-100 

%, medel kvalitet hade nio JA svar och 70-79 % och artiklar med åtta JA svar och under fick 

60-69 %. För att hålla hög kvalitet inkluderades enbart artiklar med hög och medel kvalitet. 

Artiklar som fått låg kvalitet valdes att exkluderas ur studien. Tio artiklar fick hög eller medel 

kvalitet och togs vidare till analysprocessen (se bilaga 3). 

Analys 

Analysen som använts är en kvalitativ innehållsanalys som baserats på Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av Krippendorff´s (2004) innehållsanalys. Enligt Polit och Beck 

(2008) kan en kvalitativ innehållsanalys vara en fördel att använda när texter om just området 

vårdvetenskap granskas och tolkas. En kvalitativ ansats valdes för studien då syftet var att få 

fram personers upplevelser av att leva med sjukdomen lymfom. Polit och Beck (2008) 

beskriver en kvalitativ ansats som fördelaktig eftersom den baseras på information från 

personers upplevelser, kunskaper och reflektioner av händelser i livet (ibid.). De valda 

artiklarna lästes först igenom för att förstå innebörden av artiklarnas innehåll samtidigt som 

representativa meningsenheter som svarade mot syftet för studien markerades i artiklarnas 

resultatdelar. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att meningsenheter som är centralt 

bärande för en textenhet samt som svarade på syftet för studien valdes ut för att gå vidare till 

en kondenseringsprocess (ibid.). Meningsenheterna översattes sedan från engelska till 

svenska, där målet varit att översätta så noggrant som möjligt för att inte förlora kärnan i 

respektive mening. Sedan kondenserades dessa meningsenheter till kortare meningar, där 

själva kärnan av innehållet kvarstod. Lundman och Graneheim (2008) motiverar detta genom 

att kondensering har betydelsen att reducera textinnehållet och därigenom göra det mer 

hanterbart utan att förlora det essentiella i innehållet (ibid.). Därefter togs det abstrakta i den 



 

12 
 

kondenserade texten ut som en kod som enligt Lundman och Graneheim (2008) kan användas 

som ett uttryck som kort beskriver den tidigare framtagna meningsenheten (ibid.). Koderna 

skrevs ned på post- it lappar och organiserades utifrån likheter och skillnader. Koder med 

liknande innehåll sammanställdes och utformades sedan till subkategorier respektive 

kategorier. Resultatet utgjordes slutligen av fyra kategorier: kroppsliga förändringar, 

psykologiska upplevelser, betydelsen av stöd i vardagen och Planering av framtiden. 

Kategorin psykologiska upplevelser delades därefter upp i två subkategorier: negativa känslor 

och positiva känslor. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att subkategorier ibland kan 

användas för att dela upp en kategori då tydliga skillnader kan ses i subkategorierna (se 

bilaga 4).  

Resultat 

Resultatet visade att personer med sjukdomen lymfom upplevde sin sjukdom på olika sätt och 

att sjukdomen kunde påverka personens liv. Resultatet presenteras i fyra kategorier och två 

subkategorier. Första kategorin handlar om hur personerna upplevde kroppsliga förändringar. 

Andra kategorin handlar om psykologiska upplevelserna av att leva med sjukdomen, denna 

kategori är uppdelad i två subkategorier: Negativa känslor och positiva känslor. Tredje 

kategorin handlar om stöd och hur personer med lymfom upplevde stöd från olika källor 

såsom anhöriga och även spirituellt. Den fjärde och sista kategorin handlar om hur 

personerna upplevde och såg på sin framtid (se figur 1.).  

 

Figur 1. Kategorier och subkategorier. 
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Kroppsliga förändringar 

Kroppsliga förändringar yttrade sig innan diagnosen lymfom i form av en knuta, oftast på 

halsen eller i nacken. Personen själv märkte oftast inte själv knutan utan en anhörig eller vän 

kommenterade det. Vid behandlingens början kom de riktiga upplevelserna av sjukdom, 

personerna med lymfom kände extrem trötthet och illamående. Klåda och svettningar 

tillhörde främst de personer som diagnostiserats med NHL (Wall, Glenn & Poole, 2011; 

Howell, Smith & Roman, 2008). Personerna hade upplevt symtom som svettningar, klåda och 

trötthet innan diagnosen ställdes, men bortförklarat symptomen eftersom personerna inte haft 

känsla av sjukdom eller att symptomen varit så svaga att de knappt märkts. 

Bortförklaringarna av uppenbara symptom kunde förklaras genom avsaknaden av smärta 

tillsammans med symptomen (Howell et al., 2008).  

 

Personerna upplevde att behandlingsbiverkningarna framträdde under flera månader. Den 

svåraste förändringen med symptomen var trötthet och illamående. Många personer upplevde 

att de hade svårt att få i sig tillräckligt med mat och därigenom näring. Tröttheten påverkade 

vardagen genom att personerna inte orkade leva det liv de gjorde innan sjukdomen. 

Svettningar var också svåra eftersom de störde sömnen med flera uppvaknanden under 

nätterna och blöta lakan som måste bytas mitt i natten.  Förutom nattsvettningar så upplevdes 

även klådan som svår under nätterna vilket personerna upplevde kunde driva dem till 
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vansinne (Howell et al., 2008; Johansson, Wilsson, Brunton, Tishelman & Molassiotis, 

2010). 

 

”I Had loads of sweats, but it wasn´t like sweating ordinary and when it 

stops, you felt really, absolutely drained and weak. You felt you are no use 

to you or anybody else, you felt so weak and then the effects also were you 

felt sick all the time, but not actually being sick, just sickly.” 

(Howell, Smith & Roman, 2008, S. 396) 

Psykologiska upplevelser 

Psykologiska upplevelser kunde bestå i upplevelser såsom oro, rädsla och förvirring som 

uppträdde i relation till symptom, behandling och sjukdomsbeskedet. Även information om 

biverkningar kunde ge oro, rädsla och förvirring. Upplevelserna behövde inte alltid vara 

negativa. Många personer upplevde att sjukdomen gav dem ett nytt perspektiv på livet och 

upplevde trots sjukdomen glädje, hopp och såg ljust på sjukdomen. 

Negativa känslor 

Negativa upplevelser uppkom oftast vid sjukdomsbeskedet. Personerna tyckte det var 

chockartat, förödande och skrämmande att få höra ordet lymfom och cancer. Ibland uppstod 

även förvirring och personerna hade svårt att förstå exakt vad läkaren berättade om 

sjukdomen lymfom. Chocken och känslan av rädsla kunde hålla i sig i flera veckor. Flera 

personer tyckte det var svårt eftersom de hade mycket att bearbeta känslomässigt och 

samtidigt så påbörjades undersökningar och behandling av sjukdomen (Wall et al., 2011; 

Bulsaara, Ward & Joske, 2003; Leal, Engebretson, Cohen, Rodriguez, Wangyal, Lopez & 

Chaoul, 2014). Informationen gjorde att personerna kände sig oroliga över vad som var 

normalt och vad som var onormalt att känna psykologiskt och klara av fysiskt vid sjukdomen 

lymfom (Lie, Loge, Fosså, Hamre, Hess, Mellblom, Ruud & Finset, 2015). Personerna 

upplevde innan diagnosen lymfom en känsla av obehag för sina symptom och försökte 

stålsätta sig mot att uppsöka sjukvården. Personerna upplevde själva diagnosen som ett avslut 

genom att de fick reda på varför de kände sådant obehag (Wall et al., 2011; McGrath & 

Holewa, 2014). Personerna beskrev det som stressfullt och ångestfyllt att få reda på om 

behandlingsbiverkningar som kunde uppkomma av behandlingen. Det fick personerna att 

hela tiden undra vad som händer efter behandlingen, då sjukdomen var borta och 

biverkningar fortfarande kunde uppkomma vilket gjorde personerna oroliga, rädda och de 
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fick ångest av att tänka på framtiden (Lie et al., 2015). Personerna ville finna en balans med 

allt som hände i deras liv med symptom, sjukdom och vardagsliv. Personerna ville slippa 

höra om sjukdomen och återuppbygga sitt liv med sjukdomen. Personerna beskrev även att 

tankar på döden blev mer vanliga i tankarna med behandlingen (McGrath & Holewa, 2012). 

Positiva känslor 

Trots att symptom och cancerbesked kunde utgöra negativa känslor fanns trots detta positiva 

känslor hos merparten av personer med sjukdomen lymfom. Känslor av befrielse kunde 

upplevas när en diagnos fanns för personernas upplevda problem och efter avslutad 

behandling när personerna var fria från sin sjukdom. Humor var ett sätt att hantera den svåra 

situationen med sjukdom och behandling. Humor gjorde också att situationen inte var så 

skrämmande och upplevdes som ett hjälpmedel mentalt (Wall et al., 2011). Personerna 

upplevde att de tog kontroll och accepterade situationen som den var. Det var viktigt för 

personerna att behålla hoppet och optimism medan de hanterade sjukdomen och hoppet 

upplevdes som en viktig kärna för att behålla den mentala hälsan. Positivitet i vardagen med 

sjukdomen var också ett viktigt redskap för att hantera sjukdomen och dess symptom och 

behandling. Genom att göra vardagen lite mer positiv och kunna skämta om sjukdomen 

gjorde att situationen upplevdes som hoppfull. Hopp och positiv inställning gjorde att 

personerna fick funderingar kring hur de levt sitt liv innan sjukdom. Med sjukdomen följde 

nya perspektiv på livet som gjorde att de såg det vackra i världen runt omkring. Personerna 

uppskattade livet mer och allt som hörde till livet. Detta beskrevs som en välsignelse som 

uppkommit med sjukdomen, meningsfullhet med livet (Bulsara et al., 2003; Leal et al., 

2014). 

Betydelsen av stöd i vardagen 

Stöd i vardagen utgjorde en stor del av personernas liv. Stöd kunde komma från anhöriga och 

sjukvårdspersonal men även spirituellt stöd genom tro och gudstjänster uppgavs också. 

Personerna med lymfom upplevde sig ofta beroende av att ha familjen omkring sig (Howell 

et al., 2008). Närstående gav sällskap och en viss glädje då närstående som familj och vänner 

alltid försökte liva upp situationen. En hustru var inte bara en hustru och livskamrat utan även 

en stor stöttepelare som kunde ge tröst och inbringa hopp när hoppet sviktade (Randall & 

Wearn, 2005). Stödet utgjordes även av den trevliga sjukvårdspersonal som fanns med under 

sjukdomsförloppet. Personerna med lymfom kände att de behandlades med värdighet och 

respekt. Stort engagemang och kunskap gjorde att personerna upplevde att sjukdomen 
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försvann för en stund, speciellt eftersom en del sjukvårdspersonal tillförde humor och glädje 

till sitt arbete, vilket gjorde att personerna kände sig trygga i personalens händer. Sjukdomen 

lymfom kunde variera från dag till dag. Vissa dagar var blodvärdena låga och detta gjorde att 

personerna kände sig nere. Personerna upplevde att både anhöriga och sjukvårdspersonalen 

gjorde att de kunde se det lilla som faktiskt var bra i vardagen. Detta gjorde att sjukdomen 

glömdes för en stund (Leal et al., 2014; Wall et al., 2011). Stöd från andra kunde även vara 

en börda. Personerna med sjukdomen lymfom kände att de var beroende av sina nära och 

kära och oförmögna att ge lika mycket tillbaka. Personerna kände att utan stöd och sällskap 

vid behandlingar och ingrepp så skulle de inte ha klarat sig själva i dessa svåra situationer 

som krävde mycket energi och ork (Leal et al., 2014). 

 

Stöd kunde även komma från annat håll och inte bara från anhöriga och vänner. Många med 

sjukdomen lymfom hittade även tröst och stöd spirituellt. Med sjukdomen kom även tankar 

kring egen dödlighet och hur skört livet kan vara. Många icke religiösa personer började 

vända sig till sin tro och be för att bli friska och få leva vidare (Bulsara et al., 2003; Leal et 

al., 2014). 

Planering av framtiden 

Sjukdomen lymfom gjorde att personerna upplevde att framtiden blev hotad och de slutade 

att planera så långt framåt i tiden. Livet här och nu blev viktigare och att bekämpa sjukdomen 

blev en prioritet. Många planerade om sina semestrar till senare tillfälle, eftersom de inte 

visste hur länge de skulle vara sjuka. Den enda planen som fanns var sjukdomen och dess 

behandling (Bulsara et al., 2003).  

 

”We don´t worry about tomorrow. We would like to go around the world 

next year but we can´t plan like that. Anything can happen in the meantime 

and it is all about setting short term goals.” (Bulsara, Ward & Joske, 2003 

sidan, 256) 

 

Flera av personerna med sjukdomen lymfom fick även tankar på döden och om det fanns en 

framtid för dem, vilket gjorde att de hade tankar och planer för sin egen begravning. 

Personerna med sjukdomen lymfom planerade för övriga familjen och förberedde dem för det 

värsta. Personerna upplevde en trygghet och fick en lugnare känsla i kaoset genom att planera 

för sina närstående, det kändes bra att kunna göra något för sina nära och kära (Leal et al., 
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2014; Howell et al., 2008). Sjukdomen gick upp och ner, tankarna kring döden kom och gick. 

En vecka kunde personerna ha positiva tankar och vilja fira att de mådde så bra, en annan 

vecka kom tankarna på framtiden och döden (Leal et al., 2014). Personerna upplevde att 

prognosen för sjukdomen påverkade deras sätt att tänka på framtiden. Fick personerna en bra 

prognos kunde personerna planera lite mer långsiktigt då det fanns ett slut på sjukdomen 

(Randall & Wearn, 2005).  

Diskussion 

Diskussionsdelen består av en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

diskussionsdelarna diskuteras för- och nackdelar med vald metod och resultatet som 

framkommit i studien.  

Metoddiskussion 

Metoden för studien består av en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Den kvalitativa ansatsen väljs då det är personers upplevelser av sjukdomen lymfom 

som skall undersökas. Willman et al. (2006) beskriver hur en litteraturstudie utförd med 

kvalitativ ansats får fram upplevelser, känslor och personers erfarenheter. Därför valdes 

denna metod för studien eftersom det är personers upplevelser av sjukdomen lymfom som 

skall studeras. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att den valda forskningsfrågan 

understödjer vilken metod som är lämplig att använda. Fördelen med en litteraturstudie är att 

den bygger på att redan skriven forskning samlas in för en sammanställning. Vidare beskriver 

Forsberg och Wengström (2013) att en nackdel med litteraturstudien är att forskningen redan 

är granskad och publicerad av andra forskare och därmed inte tillför helt nya data (ibid.). En 

empirisk studie hade kanske varit en fördel för denna studie eftersom djupgående intervjuer 

hade belyst ämnet upplevelser på ett djupare sätt. Krippendorff (2004) beskriver däremot att 

vid en litteraturstudie har flera författare kommit fram till liknande resultat vilket kan öka 

tillförlitligheten med studien jämfört med en empirisk studie.   

 

Litteratursökningarna genomförs i tre databaser, CINAHL, Medline och Pubmed. Dessa 

databaser är användbara i forskning inom området omvårdnad eftersom de täcker stora delar 

av området. Andra databaser som kunde ha använts är ”Psychinfo”, ”Cochrane library” och 

”Swemed”, som också är databaser för omvårdnadsforskning. Valet av att använda tre 

relevanta databaser i studien bedöms som tillräckligt för att få fram artiklar till resultatet 
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vilket bekräftas av Willman et al. (2006) som anser att fler databaser behövs för att göra en 

litteraturstudie då resultatet blir mer omfattat (ibid.).  Sökningarna började i CINAHL och 

fortsatte med Medline och därefter Pubmed. Svårigheter med litteratursökningen finns då 

flertalet studier är gjorda med kvantitativ ansats eller baserade på barns och äldres 

upplevelser av sjukdomen lymfom. 

 

Sökorden för studien kombineras genom sökoperatorerna ”OR” och ”AND” då det bedöms 

nödvändigt med ett mellanting i förhållande till separation och förening av söktermerna. 

Willman et al. (2006) bekräftar att booleska sökoperatorerna ”OR” och ”AND” är 

fördelaktiga för litteraturstudier och att sökoperatorn ”NOT” bör användas med en viss 

försiktighet. Booleska sökoperatorn ”NOT” kan göra utbudet av artiklar för litet för att 

användas för litteraturstudier (ibid.). Användningen av alla tre booleska sökoperatorer kan 

göra att resultatet för studien ser annorlunda ut.  

 

Inklusionskriterierna för artiklarna till studien är att artiklarna skall ha en kvalitativ ansats 

och vara skrivna från år 2000 till 2015. Forsberg och Wengström (2013) framhåller att äldre 

artiklar innan 2000- talet inte anses ha tillräckligt aktuell forskning kring det valda ämnet 

(ibid.). Artiklarna ska även vara skrivna på svenska eller engelska och fördelarna med dessa 

språk är att svenska är lättförståeligt och engelska är det generella vetenskapliga språket som 

används för kommunikation forskare emellan världen över. Artiklarna skall även vara etiskt 

granskade, då artiklarna är intervjustudier där personerna i studierna är i en sårbar situation 

genom sina erfarenheter av sjukdomen lymfom. Detta bekräftas av Olsson och Sörensen 

(2011) som säger att forskning får publiceras endast om personers integritet och 

människovärde respekteras (ibid.). Hade artiklarna till studien haft en kvantitativ ansats hade 

personers upplevelser av sjukdomen lymfom inte gått att få fram ur artiklarna. Detta bekräftas 

av Olsson och Sörensen (2011) som förklarar att den kvantitativa ansatsen består av diagram, 

siffror och större antal personer (ibid.). Eftersom syftet är att få fram personers upplevelser 

anses geografiska termer som land och världsdel inte spela någon stor roll då upplevelser är 

något personligt för en enskild individ.  

 

För att få fram bra artiklar till resultatet används ett kvalitetsprotokoll av Willman et al. 

(2006). Detta protokoll väljs eftersom det anses relevant och är skrivet på svenska. 

Protokollet har 14 frågor. Av dessa tas två bort eftersom de är svåra att urskilja i artiklarna. 

Kvalitén på artiklarna är ändå lätt att få fram genom de tolv frågorna som används. Enligt 
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Willman et al. (2006) innebär kvalitetsgranskning att en tolkning av artikeln sker och kan 

vara annorlunda beroende på författare. Det är därför nödvändigt att det valda protokollet 

justeras utefter studiens syfte och förståelse av materialet (ibid.). Kvalitetsgranskningen visar 

att sex artiklar erhåller hög kvalité och fyra medel kvalité, dessa får utgöra basen för studiens 

resultat. Fem artiklar erhåller omdömet låg kvalité och utesluts ut studien, hade artiklarna 

tagits med i resultatet skulle studien blivit mindre tillförlitlig. Willmans (2006) Protokoll är 

inte helt ofelbart eftersom poängsättningen kan misstolkas och frågorna kan vara svåra att 

förstå och att se i de valda artiklarna. Olsson och Sörensen (2011) beskriver även hur 

kvalitetsmål ständigt kan utvecklas och bli bättre. Därför skulle Willmans et al. (2006) 

protokoll kunna anses vara gammalt och nyare kvalitetsmetoder kan eventuellt finnas. Hade 

ett annat bedömningsprotokoll använts för att få fram kvalitén på de valda artiklarna kan 

resultatet sett annorlunda ut eftersom bedömningen av artiklarnas kvalité kan se annorlunda 

ut beroende på vilket bedömningsinstrument som används.  

 

Innehållsanalysen av artiklarna utförs med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av Krippendorff´s (2004) kvalitativa innehållsanalys. Analysen anses relevant 

jämfört med andra studerade analyser som Holsti (1969), Creswell (2003) och Baxter (1994). 

Då texterna läses tas meningsenheter ut som svarar mot studiens syfte. Meningsenheterna 

översätts sedan från engelska till svenska för att lättare se kärnan i meningsenheten. 

Översättningen ska vara textnära och hålla hög standard och ett lexikon används för att 

korrigera och undvika eventuell felöversättning. Kondenseringen och kodningen av 

meningsenheterna är invecklad eftersom upplevelserna är personliga och kan uppfattas olika 

beroende på läsare. Därför kan missuppfattning eventuellt ske vid denna analys. För att skapa 

en mindre subjektiv uppfattning av upplevelsernas betydelse skulle en diskussion vara till 

hjälp eftersom det då är flera personer som kan ha olika uppfattningar och enas om 

betydelsen och tolkningen av en upplevelse. Detta styrks av Olsson och Sörensen (2011) som 

menar att flera författare är att föredra för att inte förlora väsentligt innehåll i kontexten i 

artiklarnas resultat. Svårigheten med analysen är att urskilja koderna och kategorisera ihop de 

som hade samma kärna, eftersom flera koder kan tillhöra flera kategorier. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att koder med snarlikt innehåll inte får eller kan placeras i samma 

kategori eftersom detta kan störa analysprocessen (ibid.).  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visade att personer med sjukdomen lymfom upplever kroppsliga förändringar som 

svåra att hantera. De kroppsliga förändringarna visar sig främst vid behandlingens början. 

Dessförinnan har personerna ofta inte själva märkt av några symptom på sjukdom annat än en 

knuta eller svullnad. Detta styrks av Kim, Kim, Kim,Lee, Ok, Kim,Suh och Hee Lee (2014) 

som säger att de flesta personer med sjukdomen lymfom inte behöver känna sjukdomskänsla, 

men i vissa fall utgör oron och rädslan för allvarlig sjukdom att personerna inte uppsöker 

hälso- och sjukvård. McGrath (2004) dementerar att alla personer med sjukdomen lymfom 

upplever trötthet och illamående eftersom det visar sig vara de mest utmärkande symptomen 

för de personer som behandlas med cytostatika. Personerna som behandlas med cytostatika 

blir även mer smärtkänsliga på grund av behandlingen. Roper, Cooley, McDermott och 

Fawcett (2013) kommenterar att trötthet och illamående uppkommer efter en tid av 

behandling och styrker att främst trötthet stör vardagen då personerna inte orkar med 

vardagssysslor och jobb.  Klåda och svettningar utgör också svårigheter, främst nattetid. 

Enligt Dahlberg et al. (2003) kommer kroppen i en försvarslös position vid sjukdom. 

Kroppen fysiskt blir fysiskt bräcklig och klarar inte lika mycket som när kroppen var frisk. 

Personerna med lymfom kan känna att kroppen inte är deras egen eftersom de inte känner 

igen kroppen och dess reaktioner vid sjukdom och behandling. Genom kroppen interagerar 

personen med världen utåt och det är därför väsentligt att kroppen rehabiliteras vid 

sjukdomen så personen kan agera med omvärlden. 

 

Resultatet visar även att personerna med lymfom upplever psykologiska förändringar med 

sjukdomen lymfom. Dessa psykologiska upplevelser kan vara både positiva genom humor, 

hopp och befrielse och negativa såsom chock, rädsla och förvirring. Kim et al. (2014) 

förklarar att negativa psykologiska effekter uppvisas främst hos äldre personer och kvinnor 

eftersom dessa personer visar sig vara mer sårbara i sin situation med sjukdomen. Detta kan 

bero på att de tar åt sig mer av informationen som ges om sjukdomen lymfom. Dessa 

negativa känslor kan yttra sig i oro, rädsla och ångest över sjukdomen och utgöra svårigheter 

i vardagen. Vermaete, Wolter, Verhoef och Gosselink (2013) menar att dessa känslor kan 

lindras genom distraktion i form av fysisk träning. Jones et al. (2015) dementerar att ångest 

förekommer med sjukdomen lymfom och menar att ångest visar sig förekomma mycket efter 

behandlingens slut, när personerna reflekterar över sjukdomsförloppet och inser allvaret i 

situationen som varit.  
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Resultatet visar att positiva känslor i samband med sjukdomen lymfom främst yttrar sig i 

hopp, humor, acceptans för sjukdomen och kontroll över vardagen med sjukdomen. Något 

som även Kim et al. (2014) håller med om och tillägger att sjukdomen lymfom ger en större 

uppskattning för livet, en djupare spirituell förståelse och att personerna växer genom att de 

blir mer toleranta mot jobbiga händelser i livet. Kim et al. (2014)  håller också med om att 

positiva känslor kan visa sig genom att personerna med lymfom hittar trygghet, detta genom 

andra människor och i andligt engagemang. Kim et al. (2014) beskriver även hur personerna 

börjar omprioritera och uppskatta livet mer genom sjukdomen. Personer med sjukdomen 

lymfom kan enligt Dahlberg et al. (2003) uppleva glädje och positivitet med sjukdomen. 

Personerna hittar välbefinnande även om sjukdomen utgör ett lidande stundvis.  

 

Resultatet visar även att betydelsen av stöd i vardagen är viktigt för personerna med lymfom. 

Personerna med sjukdomen lymfom upplever att stöd kan komma från både anhöriga och 

sjukvårdspersonal men även spirituellt. Rood, van Zuuren, Stam, van der Ploeg, Eeltink, 

Verdonck-de Leeuw och Huijgens (2015) styrker att stöd från främst familjen och 

information om sjukdomen utgör stor trygghet för personerna med lymfom, något som även 

Roper et al. (2013) bekräftar. Jones et al. (2015) menar istället att personerna med lymfom 

upplever att familjen ibland kommer för nära inpå och gör att personerna får för mycket stöd. 

Personerna upplever stöd från familjen som påfrestande då de inte har orken att ge tillbaka. 

Dahlberg et al. (2003) beskriver att personer med lymfom kan känna och uppleva stöd både 

som positivt och negativt vilket friska personer kan tycka är konstigt eller ologiskt. Genom 

livsvärldsperspektivet kan anhöriga försöka hitta en förståelse för hur personerna med 

exempelvis sjukdomen lymfom upplever sin vardag med sjukdomen och på detta vis ge hjälp 

så som personen behöver hjälpen.  

 

Resultatet visar att personerna upplevde svårigheter i planeringen av framtiden där 

personerna med lymfom beskriver sina funderingar kring framtiden och döden. Personerna 

med sjukdomen lymfom beskriver hur de släpper alla planer de har för att kunna bekämpa 

sjukdomen. Tankar om framtid och vad som kan hända genom sjukdom och behandling 

kommer och går vilket kan upplevas som psykiskt påfrestande. Mcgrath (2004) belyser att 

personerna med lymfom upplever att sjukdomen gör att tankar om död och hur skört livet är, 

blir mer påtagliga med sjukdomen. Vermaete et al. (2013) beskriver att personer med lymfom 

kan uppleva att framtiden blir hotad med sjukdomen och beskriver samtidigt att känslor om 



 

22 
 

en hotad framtid utgörs mycket av personligheten hos individen (ibid.). En stark individ med 

ett starkt stöd och som har ett bra liv med jobb och familj har inte dessa känslor lika starkt 

(Leak Bryant et al., 2015). 

Slutsatser 

Studien visar att sjukdomen lymfom påverkar personernas livsvärld, vilket innebär en persons 

vardagliga liv kroppsligen och psykiskt.  Sjukdomen orsakar ett sjukdomslidande för 

personerna med lymfom vilket kan kännas påfrestande för personerna. Även om 

sjukdomslidandet kan vara fysiskt och psykiskt påfrestande kan personerna uppleva 

välbefinnande, framförallt genom att ha stöd från omgivningen och själsligt. Sjuksköterskor 

kan genom att försöka hitta förståelse för personer med sjukdomen lymfoms vardag med 

sjukdomen genomföra en god omvårdnad. Sjuksköterskor kan hjälpa personernas kropp och 

psyke kan må bra även om sjukdomen kan vara svår i vissa stunder. 

 

 

Mer genomgripande forskning behövs kring upplevelser av att leva med sjukdomen lymfom 

då forskningen kan hjälpa sjuksköterskors förståelse för sjukdomen samt förbättra 

personernas individuella omvårdnad. Ångest och oro både för sjukdomen och biverkningar 

kan göras lättare och förbättra livskvalitén under sjukdomstiden. Upplevelser är en viktig del 

av hälso- och sjukvården eftersom en persons upplevelser lägger grunden för den individuella 

omvårdnaden och personens behov både kroppsligt och psykiskt.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i CINAHL 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

(MH ”Lymphoma”) AND 
Experience 

316 151006 7 2 

(MH ”Lymphoma”) AND 
Experience OR Perception 

20 878 151006 2 1 

(MH ”Lymphoma”) AND 
Experience AND Adult 

2 151006 0 0 

(MH ”Hematologic 
Neoplasms”) AND adult 
AND Experience 

4 151006 0 0 

(MH ”Adult”) AND 
Lymphoma AND 
Experience 

22 151006 11 1 

(MH ”Young adult”) OR 
Adolescents AND 
Lymphoma 

86 014 151006 16 2 

(MH ”Lymphoma+”)  11 251 151006 1 0 

(MH ”Hematologic 
Neoplasms+”)  

1 165 151006 6 2 

(MH ”Experience”)  85 954 151006 2 0 

(MH ”Life experiences”) 
AND Lymphoma 

5 151103 5 0 

(MH ”Attitude to life”) 
AND Lymphoma 

2 151103 1 0 

MH ”Life experiences” OR 
Attitude to life AND 
Lymphoma 

9 486 151103 10 0 

 

Sökningar i Medline 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

(MH ”Lymphoma+” ) 

 

8 919 151007 2 0 

(MH ”Hematologic 
Neoplasms+” ) 
 

2 342 151007 3 0 
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(MH ”Experience”)  

 

9 577 151007 1 0 

(MH ”Lymphoma”) AND 
Experience 
 

1 631 151007 2 0 

(MH ”Lymphoma”) AND 
Experience OR Perception 
 

38 757 151007 1 1 

(MH ”Lymphoma”) AND 
Experience AND Adult 
 

447 151007 9 0 

(MH ”Hematologic 
Neoplasms”) AND 
Experience 

63 151007 6 0 

(MH ” Adult”) AND 
Lymphoma AND 
Experience 

343 151007 7 1 

MH ”Young adult”) OR 
Adolescents AND 
Lymphoma 

442 262 151007 7 1 

(MH ”Life change events” 
)OR (MH ”Life”) AND 
Lymphoma 

27 151103 1 0 

(MH ”Attitude to health” 
)AND Lymphoma 

6 151103 2 1 

 

Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

(MH ”Lymphoma”) AND 

Experience 

3177 151008 5 0 

(MH ”Lymphoma”) AND 

Experience AND Patient 

219 151008 7 2 

(MH ”Young adult”) AND 

Lymphoma AND 

Experience 

369 151008 2 0 

(MH ”Hematologic 

Neoplasms”) AND 

Experience 

66 151008 2 1 

(MH ”Lymphoma”) AND 

Experience OR Perception 

42 125 151008 3 1 

(MH ” Life experiences”) 

AND Lymphoma 

104 151103 10 1 
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(MH ” Attitude to life”) 

AND Lymphoma 

73 151103 3 1 

(MH ”Life experiences”) 

OR (MH ”Lived 

experiences”) AND 

Lymphoma 

106 151103 10 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

Beskrivning av studien: 

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja...    Nej...  Vet ej... 

Patientkarakteristika: Antal......    Ålder.......    Man/kvinna......     

Är kontexten presenterad? Ja...   Nej...  Vet ej... 

Etiskt resonemang?    Ja...   Nej...  Vet ej... 

Urval: 

-Relevant?    Ja...    Nej...  Vet ej... 

-Strategiskt? Ja...    Nej...  Vet ej... 

Metod för: 

urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja...    Nej...  Vet ej... 

Datainsamling tydligt beskriven?   Ja...    Nej...  Vet ej...  

Analys tydligt beskriven?               Ja...    Nej...  Vet ej... 

Giltighet: 

Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja...     Nej...  Vet ej... 

Råder datamättnad?                      Ja...    Nej...  Vet ej... 

Råder analysmättnad?                  Ja...     Nej...  Vet ej... 

Kommunicerbarhet: 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja...    Nej...  Vet ej... 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referens ram? Ja...    Nej...  Vet ej... 

Genereras teori? Ja...    Nej...  Vet ej... 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra...      Medel...   Dålig... 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Wall, C., Glenn, S & Poole, H 
2011, UK 

Experiences prior to 
diagnosis of non-Hodgkin 
lymphoma: a 
phenomenological study 

En kvalitativ metod 
med fenomenologisk 
ansats och  
djupgående intervjuer 

31 personer i åldrarna 29-27 med 
diagnosen non-hodgkins  lymfom 
samt haft diagnosen i mindre än två 
månader.  

Hög 

McGrath, P., & Holewa, H 
Australia, 2014 

Patient stories: An 
innovative direction for 
nurses providing support 
to hematology patients i 
rural areas 

Kvalitativ metod  med 
djupgående öppna 
frågor.  

14 stycken vuxna personer med 
lymfom. Personer rekryterades via en 
databas och det skulle gått ett år sedan 
diagnosen ställdes.  

Hög 

Howell, D.A., Smith, A.G., & 
Roman, E. 
UK, 2008 

Help-Seeking behaviour 
in patients with 
lymphoma 

Kvalitativ metod med 
intervjuer och 
observationer. Semi- 
strukturerade frågor.  

32 personer i åldern 65 och över. 
Personerna skulle nyligen 
diagnostiserats med  lymfom.  

Medel 

Lie, H., Loge, J., Fossa, S., Hamre, 
H., Hess, S., Mellblom, A., Ruud, 
E & Finset, A 
Norway, 2015 

Providing information 
about late effects efter 
childhood cancer: 
Lymphoma survivors 
preferences for what, how 
and when. 

Kvalitativ studie med 
fokusgrupper. Semi- 
strukturerade frågor 
ställdes och 
diskuterades.  

34 deltagare i åldrarna 23-52, alla 
deltagare hade haft lymfom..  

Hög 

Bulsara, C., Ward, A & Joske, D 
Australia, 2003 

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

Kvalitativ metod med 
djupgående 
intervjuer.   

7 personer i åldrarna 39-63, alla 
patienter skulle lärt sig att till viss del 
hantera sitt illamående och deltagit i 
en tidigare studie kring ämnet. 

Medel 

Randall, T & Wearn, A 
UK, 2005 

Receiving bad news: 
patients with 
haematological cancer 
reflect upon their 
experience 

Kvalitativ metod med 
diskussioner där 
personerna fick tala 
fritt.  

15 personer i åldrarna 31-85.  
Personerna skulle ha haft lymfom och 
ha både bra och dåliga upplevelser.  

Hög 

Molassiotis, A., Wilson, B., 
Brunton, L., & Chandler, C 
UK, 2010. 

Mapping patients 
experiences from initial 
change in health to cancer 
diagnosis: a qualitative 

Data samlades in från 
ett större kvalitativt 
projekt.  

10 personer med lymfom, personerna 
rekryterades tre veckor efter 
diagnosen ställts. 

Hög 
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exploration of patient and 
system factors mediating 
this process 

Leal, I., Engebretson, J., Cohen, L., 
Rodriguez, A., Wangyal, T., 
Lopez, G., & Chaoul, A 
USA, 2014 

Experiences of paradox: a 
qualitative analysis of 
living with cancer using a 
framework approach 

Kvalitativ metod där 
medicinsk data även 
samlades in. 
Intervjuerna bestod av 
tre direkta frågor.  

28 personer i åldrarna 24-78,  som 
hade fått behandling någon gång de 
senaste tolv månaderna.  

Medel 

Johansson, E., Wilson, B., Brunton, 
L., Tishelman, C., & Molassiotis, 
A 
USA, 2010 

Symptoms before, during 
and 14 months after the 
beginning of treatment as 
perceived by patients 
with lymphoma. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
inspelade intervjuer.  

10 vuxna personer i åldrarna 18-64. 
Personerna hade fått diagnosen 15 
dagar, 4 månader respektive 14 
månader sedan.  

Hög 

McGrath, P., & Holewa, H 
Australia, 2012 

What does the term 
”survivor” mean to 
individuals diagnosed 
with a haematological 
malignancy? Findings 
fron Australia. 

Kvalitativ metod 
semi-strukturerade 
frågor via telefon.  

50 vuxna personer som fått diagnosen 
ett år tidigare.  

Medel 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Översatt/kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

I noticed this swelling on 

the left hand side of my 

neck. I didn´t say anything 

for about four months, and 

then got an appointment at 

the doctors. (3.) 

Jag lade märke till 

svullnaden på halsen. Jag 

sa inget om den fyra 

månader gick, sedan fick 

jag en tid hos läkaren. 

Svullnaden på halsen  Kroppsliga förändringar 

Some symptoms were 

obvious, such as swellings 

or acute illness, but many 

were less indicative, 

including long-term illness 

and lethargy. (1.) 

Vissa symtom var 

uppenbara, såsom 

svullnader men många var 

svåra, såsom långvarig 

sjukdom och orkeslöshet. 

Svullnader, långvarig 

sjukdom och trötthet 

 Kroppsliga förändringar 

I mean it was such a 

shock, a complete shock, it 

was a terrible existence for 

about next 4-5 weeks, 

because you hear different 

things. People tell you 

Det var en sådan chock, en 

fruktansvärd tillvaro i flera 

veckor, eftersom du hör 

och folk säger olika saker. 

En chock, en fruktansvärd 

tillvaro. 

Negativa känslor Psykologiska upplevelser 
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different things. (1.) 

It wasn´t because I was 

frightened of hearing what 

it was. No, that never 

entered my head, I never 

thought it was anything 

serious (3.) 

jag var inte rädd för att 

höra vad det var.  jag 

trodde aldrig att det var 

något allvarligt 

Ingen rädsla för att det var 

något allvarligt 

Positiva känslor Psykologiska upplevelser 

The support of the family 

is crucial. I would not like 

to be going through this 

alone. I was very fortunate 

to have the support of the 

family because that loss of 

control takes you aback 

for a while. (5.) 

Stödet från familjen är 

avgörande. Jag skulle inte 

vilja gå igenom detta 

ensam. Jag hade tur att få 

stöd pågrund av denna 

förlust av kontroll man 

känner. 

Stöd från familjen är 

avgörande. 

 Betydelsen av stöd i 

vardagen 

The word survivor tom e 

means- I wouldn´t be here 

without help of my wife 

that´s looked after me all 

this time, cared for me and 

she´s been right by my 

Ordet överlevare betyder 

för mig att jag inte skulle 

vara här utan hjälp av min 

fru som tagit hand om mig 

och funnits hos mig från 

början till slut . 

Fruns stöd  Betydelsen av stöd i 

vardagen 
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bedside all the time right 

through to sytart to finish. 

(10.) 

We don´t worry about 

tomorrow. We would like 

togo around the world next 

year but we can´t plan like 

that. Anything can happen 

in the meantime and it is 

all about setting short term 

goals. (5.) 

Vi kan inte planera så 

långt fram. Vad som helst 

kan hända under tiden och 

det handlar om att sätta 

kortsiktiga mål. 

Kan inte planera så långt 

fram. Vad som helst kan 

hända. Planera kortsiktigt 

 Planering av framtiden 

Cancer enchanced my life. 

It slowed me down and 

allowed me turn up the 

lights on my life. I 

redefined my life and it´s 

spirituakity, family and 

others. I look forward to 

moving to the next leve 

log joy and peace. (8.) 

Cancer berikade mitt liv. 

Det saktade ner mig och 

Jag omdefinierade mitt liv 

spirituellt och med 

familjen. Jag ser fram 

emot nästa steg med glädje 

och frid. 

Cancer berikade mitt liv. 

Jag ser fram emot nästa 

steg med glädje och frid 

 Planering av framtiden 

 


