
 
 

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp  

 

 

 

Att leva med Myelom 

 

 

Matilda Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Jimmie Kristensson 

Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1434 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa 

Karlskrona Maj 2016 

  



Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa,  
Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad 
Maj 2016 

 

Att leva med Myelom 

 
 

Matilda Andersson 

 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Myelom är en sällsynt och obotbar sjukdom men är trots detta bland de vanligare 

haematologiska cancersjukdomarna. Fram till början på 1980-talet orsakade myelom en 

långsam med gradvis nedgång i patientens hälsotillstånd och medellivslängden då var 2 år 

efter diagnos. Nu har den förbättrade behandlingen av högdosterapi främjat patientvården och 

även ökat medellivslängden. Behandling och effekter av sjukdomen har olika påverkan på 

kropp och psyke och kunskapen om upplevelserna av att leva med myelom är en viktig del i 

omvårdnadsarbetet. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelse av att leva med Myelom. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar inspirerad av 

Graneheim och Lundman. 

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier ”Begränsningar” med 

underkategorierna Fysiska och Psykiska, ”Fokusering på kroppens funktioner” med de 

tillhörande underkategorierna Medvetenhet om försämring, Behov av hjälpmedel, Rädsla och 

Vilja att dölja sjukdomen och sista huvudkategorin ”Försöka hantera vardagen” med 

underkategorierna Sjukvårdspersonal förstår inte vad sjukdomen innebär, Planering bidrog 

till upprätthållande av normalitet, Delade meningar i att tala om sjukdomen och Hopp. 

Slutsats: Personer med myelom har olika upplevelser och erfarenheter av att leva med 

sjukdomen, en känsla av begränsningar och att inte klara av vardagen är ett centralt begrepp i 

genomgående artiklar. Utifrån studiens resultat kan sjuksköterskan för en ökad förståelse och 

kunskap om hur livet förändras och vad som prioriteras efter diagnos vilket kan leda till 

bättre vård för dessa personer. Som andra studier påpekar behövs mer forskning kring frågan 

om just upplevelserna efter diagnosen myelom. Det är därför av vikt att studera upplevelserna 

av att leva med myelom då det är en relativt vanlig haematologisk cancer. 

 

Nyckelord: Innehållsanalys, Livsvärld, Myelom, Upplevelser. 
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Inledning 

Varje år diagnosticeras över 500 nya fall av myelom i Sverige (Cancerfonden, 2015). 

Ghatnekar m.fl. (2008) förklarar att myelom är en cancersjukdom som bildas i 

plasmacellerna i benmärgen och det är den andra vanligaste heamatologiska 

cancersjukdomen i Sverige (a.a). Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fegerberg (2003) 

beskriver att sjukdomen är obotbar. Då den ofta bidrar till olika kroppsliga förändringar som 

benskörhet och fatigue med flera förändras personens livsvärld i takt med de kroppsliga 

förändringarna (a.a). För att kunna ge en bra vård och vårdupplevelse till dess personer är det 

av vikt att förstå deras upplevelse av exempelvis symtom eller vården för att kunna förbättra 

möjligheterna till ett bra vårdande (Suserud & Fegerberg, 2003).  

 

Det finns ett begränsat antal med studier om upplevelsen av att leva med myelom ur vuxna 

personers perspektiv (Ghatnekar m.fl., 2008). Då människor lever allt längre blir även 

sjukdomar som myelom vanligare och det är viktigt att sammanställa befintlig forskning för 

att på så sätt bidra till ett kunskapsunderlag för att vidare utveckla omvårdnaden och 

bemötandet hos med personer med myelom (Johnsen m.fl., 2010). Sjuksköterskans 

kärnkompetenser innefattar att sjuksköterskan ska kunna ge en säker, personcentrerad och 

evidensbaserad vård. Även livvsvärldsperspektivet poängterar enligt Dahlberg (1997) att man 

genomför god omvårdnad om man belyser hela människan och därför är det viktigt att 

sammanställa befintlig forskning inom området för att kunna ge personer med myelom 

optimal vård, omvårdnad och stöd (a.a). 

Bakgrund 

Personcentrerad omvårdnad 

För att förhindra att personer med en kronisk sjukdom, till exempel myelom hamnar i 

skymundan inom den traditionella vården krävs det att sjuksköterskan ser personen bakom 

sjukdomen och tillämpar personcentrerad vård (Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas & Carlström, 

2012). Personcentrerad omvårdnad är enligt Edvardsson (2010) ett kännetecken på god 

omvårdnad, personen som vårdas får inte definieras av dennes sjukdom, symptom, kön, 

nationalitet och så vidare utan sjuksköterskan ska se personen bakom detta och ge dem 
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bekräftelse och vård efter deras behov och förutsättningar. Detta innebär att sjuksköterskan 

ska bilda en vårdande relation där hon eller han har respekt för personens tankesätt. 

Sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt där han eller hon sätter patienten i fokus och 

stödjer personen istället för att fokusera på svagheter. För att kunna utföra personcentrerad 

omvårdnad är det av vikt att lära känna personens intresse och enskilda behov. Det är av vikt 

att bemötandet sker fördomsfritt och med en positiv attityd för att kunna tillämpa 

personcentrerad omvårdnad (a.a). Att leva med en kronisk sjukdom som myelom leder till att 

ens värld blir förändrad, ens behov och förutsättningar blir annorlunda och att lära sig hur 

personer upplever att det är att leva med sjukdomen kan detta bidra till en bättre 

personcentrerad vård menar Edvardsson, (2010). McCance & McCormack (2013) Beskriver 

att dagens benämning av personcentrerad vård är att som hälso- sjukvårdspersonal medvetet 

använda sig av personens syn på den egna situationen och ta hänsyn till personens vilja, 

behov, resurser och preferenser. 

 

Myelom 

Myelom delas in i två olika grupper vilka skiljer sig åt beroende på vilken typ av antikroppar 

som är aktiva. Detta innebär vilka onormala immunglobuliner som myelomcellerna tillverkar. 

Vid asymtomatisk myelom har patienten inte några symptom utan sjukdomstecken kan 

endast ses i laboratorieprover (Cancerfonden, 2015). Om patienten har symtomatisk myelom 

har patienten symptom och behöver behandling för dessa då sjukdomen påverkar kroppens 

egna organ (Cancerfonden, 2015). Att välja rätt typ av behandling är en klinisk utmaning då 

den kräver noggrant övervägande av balansen mellan att maximera effekten av ett läkemedel 

samt att säkerställa riskerna för bieffekter (Dimopoulos, Terpos, Niesvizky, & Palumbo, 

2015). Under de senaste åren har prognosen för personer med Myelom förbättrats drastiskt 

tack vare tillkomsten av intensiva behandlingar som stamcellstransplantation och förbättrade 

läkemedel (Pei et. al. 2015). Acaster Gaugris, Velikova, Yong & Lloyd (2013) förklarar att 

även om myelom är ett sällsynt tillstånd är den bland de vanligare haematologiska 

cancersjukdomar. Fram till början av 1980-talet orsakade myelom en långsam men gradvis 

nedgång i patientens hälsotillstånd, medellivslängden då var 2 år efter diagnos (Acaster 

Gaugris, Velikova, Yong & Lloyd, 2013). Den förbättrade användningen av högdosterapi har 

förbättrat patientvården och även ökat medellivslängden (a.a).  
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Socialstyrelsen (2013) beskriver att myelom är en tumörsjukdom som uppkommer i 

plasmacellerna som i sin tur bildas i benmärgen. Benmärgen har till uppgift att framställa 

immunglobulin som är ett slags antikroppar. Vid myelom förökar sig plasmacellerna, även 

kallade M-komponenter okontrollerat och tränger ut i de normala cellerna i benmärgen. Men 

det finns även myelom som inte bildar immunglobuliner eller enbart inkomplett 

immunglobulin som påvisas i urinen (Socialstyrelsen, 2013). Cancerfonden (2015) fortsätter 

förklara att varje år diagnostiseras över 500 nya fall av myelom i Sverige. Sjukdomen är 

ovanlig före 40 års ålder och de flesta är över 60 år när de får sin diagnos (a.a). 

 

Symptom och behandling 

Acaster Gaugris, Velikova, Yong, & Lloyd (2013) beskriver patienters symptom av 

sjukdomen ofta är skelettsmärta, frakturer, njursvikt, upprepade infektioner, anemi och 

hyperkalcemi. Eftersom botande behandling ännu inte finns är målen med behandlingen att 

kontrollera sjukdomen, maximera livskvalitén och förlänga överlevnaden (a.a). Cancerfonden 

(2015) fortsätter poängtera behandling av asymtomatisk myelom där behandling avvaktas, 

eftersom sjukdomen inte ger symptom och har ett långsamt förlopp. Vid symtomatisk 

myelom sätts behandling in. Vilken det blir är beroende av ett flertal faktorer där de 

viktigaste är ålder och allmäntillstånd (a.a). Cancerfonden (2015) lyfter fram att vanlig 

behandling är cytostatika, kortisonbehandling, immunsuppressiv behandling, 

högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation, allogen stamcellstransplantation och 

strålbehandling (a.a). 

 

Upplevelser 

Enligt Eriksson (1987) är upplevelser något som är unikt för varje person. De kan ändra 

gestalt mellan olika personer och därför är det omöjligt att jämföra dem. Detta trots att två 

personer har genomgått samma behandling och sjukdom (a.a). Dahlberg, Segersten, Nyström, 

Suserud & Fegerberg (2003) förklarar att upplevelser kan vara en tanke eller en känsla kring 

den uppfattade världen och miljön hos en individ. De fortsätter poängtera att människan har 

tillgång till livet genom sin kropp vilket innebär att individen upplever sin värld genom sin 

kropp, förändras då kroppen förändras även upplevelsen (a.a). Myelom är en sjukdom som 

ofta genererar i många kroppsliga förändringar som benskörhet, fatigue, frakturer med mera. 

Dessa bidrar till att upplevelsen av att leva med myelom förändras med de kroppsliga 
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förändringar som en person genomgår (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fegerberg, 

2003; Acaster Gaugris, Velikova, Yong, & Lloyd, 2013). Eriksson (1987) menar att det kan 

vara svårt för olika personer att förstå en individs personliga upplevelser, detta för att 

upplevelser kan vara både själsliga och kroppsliga. Eriksson (1987) fortsätter förklara att 

upplevelser kan delas upp i två olika kategorier ”abstrakta” och ”konkreta”. Abstrakta 

upplevelser sätts av individen själv och innefattar bland annat religion, levnadsförhållanden 

och utbildning. De konkreta upplevelserna utgörs av vad andra i omgivningen gör som kan 

påverka en individ (a.a). Suserud & Fegerberg (2003) förklarar att genom att förstå en 

persons upplevelse av till exempel vården är viktigt för att kunna förbättra denna och på så 

sätt förändra upplevelsen av vården till något bra. 

 

Teoretisk referensram, Livsvärldsperspektivet 

Livsvärldsperspektivet innebär att belysa hela människan menar Dahlberg (1997). Teorin 

utgår från den värld som personen lever i dagligen, hur personen lär sig att hantera livet, 

hälsan samt den sociala kretsen. Livsvärlden är en verklighet som många personer tar för 

givet (a.a). Enligt Dahlberg (1997) innebär livsvärldsperspektivet en öppenhet, med vilket 

menas att se det unika i hela människan. Genom teorin framhävs människors upplevelser och 

erfarenheter (a.a). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) menar att 

livsvärldsperspektivet beskriver en specifik persons upplevelser. En ökad förståelse för 

personens livsvärld kan främja sjuksköterskans personcentrerade omvårdnad (a.a). Att leva 

med en kronisk sjukdom leder ofta till lidande, enligt Eriksson (1994) utgår lidande från 

människans personliga lidande, med detta menas att en livskamp där individen själv kämpar. 

Det vårdvetenskapliga synsätt som framhäver människors livsvärld berör människors lidande 

och välbefinnande på ett sätt som är vanligt förekommande i människors liv (a.a).  

 

Merleau-Ponty (1995) poängterar att människans kropp inte kan förstås som en sak eller ett 

objekt. Med detta menas att kroppen inte kan flyttas runt i ett rum som människan kan göra 

med en möbel. Vidare beskrivs att människan är en subjektiv kropp och lever i den. Med 

detta menas att människan är sin kropp och upplever sin livsvärld utifrån sina egna upplevda 

livserfarenheter (a.a). Man kan inte behandla alla patienter med myelom på samma sätt 

eftersom de upplever likadan behandling på olika sätt och har därför olika åsikter om vad 

som är det mest primära i omvårdnaden.  
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Dahlberg et al. (2003) förklarar att en persons tillgång till världen och livet är via ens kropp. 

Detta gör att livsvärlden förändras vid varje kroppslig förändring. Detta är något som blir 

extra tydligt vid en kronisk sjukdom (a.a). Dahlberg & Segersten (2013) poängterar att 

genom en ökad förståelse för en persons livsvärld och upplevelser kan sjukvårdspersonal 

stärka individens hälsoprocesser och främja en god omvårdnad. Om personalen förstår hur en 

viss sjukdom påverkar en persons vardag kan de lättare få det stöd de behöver, de kan till 

exempel få hjälp att återfinna balans i det vardagliga livet (a.a).  

 

Livsvärlden finns alltid omkring oss och man lever i den utan att egentligen reflektera över 

hur den är. Men vid förändringar upplever man den på ett annat sätt och genom att studera 

personers upplevelse får man också reda på hur livsvärlden är för den personen.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa personers upplevelse av att leva med Myelom. 

Metod 

Den valda metoden för att besvara studiens syfte var en litteraturstudie med kvalitativ design. 

Olsson & Sörensen (2011) beskriver att en litteraturstudie är en sammanställning av befintlig 

forskning. Segersten (2012) förklarar kvalitativa studier som ett sätt där förståelse för en 

person och dennes livssituation kan skapas (a.a). 

 

Datainsamling och urval 

Databasen Cinahl och sökmotorn PubMed som även söker i Medline användes till 

datainsamlingen. Willman, Stolz & Bahtsevani (2011) beskriver att Cinahl innehåller 

indexerade artiklar och referenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. Även 

PubMed valdes då sökmotorn innehåller fler referenser än Cinahl och Medline då den 

kompletteras med artiklar som är under arbete och som inte har blivit indexerade eller 

tilldelats MeSH-termer. 

 

Ämnesordlistorna i Cinahl och PubMed användes vid litteratursökningen. I Cinahl benämns 

ämnesordlistan som Cinahl headings och i PubMed kallas det för MeSH-termer. De 
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söktermer som användes i både ämnesordlistor och som fritextsökning var: Myeloma, Living 

with, Life experience, Life changing events. Det räcker inte att enbart använda en sökterm 

utan de bör kombineras med varandra för en systematisk sökning efter vetenskapliga studier 

(Willman m.fl., 2011). Booleska sökoperatörer som ”AND” och ”OR” användes tillsammans 

med de söktermer som var relevanta i de olika databaserna och i sökmonitorn (se Bilaga 1). 

Willman m.fl. (2011) förklarar att detta ringar in den relevanta litteraturen och sökningen till 

det tänkta området (a.a). 

 

Inklusionskriterier i studien var att de skulle ha en kvalitativ design med en hög eller medel 

kvalitetsgrad. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska då det enligt Segersten (2012) 

numera beskrivs som vetenskapens officiella språk. Artiklarna i studien skulle även ha 

genomgått peer review. Detta innebär enligt Willman m.fl. (2011) att de har blivit granskade 

av kollegor inom området innan publicering i de vetenskapliga tidskrifterna. Enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström (2013) betyder "peer-review" att de vetenskapliga artiklarna 

är granskade av minst två utomstående experter. Östlundh (2012) belyser att vetenskapligt 

material är en färskvara och därför valdes att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2000 och 2016 för att sammanställningen skulle vara så aktuell som möjligt. För att få ett så 

brett kunskapsunderlag i studien som möjligt exkluderades inte kriterier som genus eller 

geografisk härkomst. Då personer under 18 år vanligtvis inte behandlas av 

allmänsjuksköterskan valdes det att endast inkludera studier med deltagare som var över 18 

år. Dessa inklusionskriterier användes i båda databaserna.  

 

I databasen Cinahl genererade litteratursökningen i 31 artiklar som lästes på titelnivå. Då alla 

artiklarna hade delar som svarade till syftet valdes det att läsas abstrakt på alla 31. Därefter 

valdes 13 artiklar ut att läsas i fulltext och där sållades 4 artiklar bort då de inte svarade till 

syftet och det återstod 9 artiklar som kvalitetsgranskades. Litteratursökningen i PubMed 

resulterade i 186 artiklar som lästes på titelnivå, där valdes många artiklar bort då de inte var 

relevanta till att svara på studiens syfte och 2 st valdes ut att läsas i fulltext. Av de 2 st artiklar 

som lästes i fulltext valdes båda artiklar ut till kvalitetsgranskning. De 11 utvalda artiklarna 

som hittades i de manuella sökningarna lästes de i fulltext, kvalitetsgranskades och de 7 

artiklar som hade hög eller medel kvalitetsgrad valdes ut till studien. 
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp utav bedömningsmallen för kvalitativa studier från 

Olsson & Sörensen (2011) (se bilaga 2). Polit & Beck, (2008) förklarar att en 

kvalitetsgranskning betyder ett systematiskt sätt att kritiskt värdera artiklar som samlats in. 

Artiklarnas kvalitet bedömdes genom att de poängsatts med hjälp av procentgradering. Efter 

graderingen blev artiklarna grupperade i grad I som innebar hög kvalitet mellan 80-100%, 

grad II som innebar medel kvalitet mellan 70-79% och grad III var låg kvalitet mellan 60-

69%. Enligt Olsson & Sörensen (2011) är studier under 60 procent inte motiverade att 

användas i resultatredovisningen och därför valdes dessa artiklar bort. En anpassning av 

bedömningsmallen utfördes för att anpassa den till studiens syfte, en av frågorna blev då 

”Personers upplevelse av att leva med Myelom” (se bilaga 2). Övriga punkter i 

bedömningsmallen ändrades inte. Av de totalt 11 artiklar som kvalitetsgranskades valdes 4 

bort som fick låg kvalitetsgrad och resterande 7 artiklar höll hög eller medel kvalitetsgrad och 

valdes att användas i studien. De 7 vetenskapliga artiklar som valdes svarade till studiens 

syfte och låg därför till grund för analysen. 

 

Dataanalys 

Analysmetoden som användes till de sju artiklarnas resultat var Graneheim & Lundmans 

(2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys (a.a). En kvalitativ innehållsanalys ger 

möjlighet till ny förståelse och kunskap av en helhet i artiklarna som analyserades. Analysen 

bestod av ett antal steg där meningsenheter, kondensering, kodning, utformning av 

underkategorier och slutligen kategorier utformas. För att en helhetsbild och en ökad 

förståelse av innehållet ska växa fram lästes artiklarna upprepade gånger. Meningsenheter är 

enligt Graneheim & Lundman (2004) kombinationer av ord som relaterar till syftet och 

meningsenheter som gjorde det valdes ut (a.a). De utvalda meningsenheterna kondenserades 

och översattes till svenska med hjälp av lexikon för att lättare förstå innebörden av 

meningarna när de är på författarens modersmål. Graneheim & Lundman (2004) fortsätter 

beskriva kondensering av meningsenheter är att korta ner ord utan att förlora dess innebörd 

(a.a). De kondenserade meningsenheterna kortades därefter ner ytterligare till koder för att 

beskriva meningsenheternas innehåll. Enligt Graneheim & Lundman (2004) är en kod en 

liknelse med en etikett för att kort beskriva innehållet i meningsenheterna (a.a). Koderna 

jämfördes med varandra för att finna likheter och skillnader och liknande kategorier skapade 

huvudrubriker. Huvudkategorierna bildade tillsammans underkategorier som blev rubriker i 
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studiens resultatbeskrivning (se Bilaga 4). Graneheim & Lundman (2004) fortsätter förklara 

att kategorier uppstår av underkategorier som har liknande betydelse och manifesta innehåll 

(a.a).  

 

Till studien valdes en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats och latenta inslag för 

en möjlighet till analysering av de vetenskapliga artiklarna. Graneheim & Lundman (2004) 

beskriver hur författaren arbetar med en text för att genom en manifest ansats plocka fram de 

uppenbara och synliga komponenterna i textens innehåll.  För att tolka det bakomliggande 

innehållet i texten användes även latenta inslag. I de båda metoderna görs tolkningar i 

varierande djup i analysen. (a.a). Litteraturstudien utgick från ett livsvärldsperspektiv där 

förståelsen för personers upplevelse av att leva med myelom stod i fokus. Till studiens 

resultat blev det tre kategorier med tillhörande subkategorier.  

Resultat 

Resultatet är ämnat att belysa personers upplevelse av att leva med Myelom och detta 

redovisas i följande kategorier: ”Begränsningar” med tillhörande underkategorier Fysiska och 

Psykiska, ”Fokusering på kroppens funktioner” med underkategorierna Medvetenhet om 

försämring, Behov av hjälpmedel, Rädsla och Vilja att dölja sjukdomen och slutligen 

huvudkategorin ”Försöka hantera vardagen” med de tillhörande underkategorierna Ingen 

förstår vad sjukdomen innebär, Planering bidrog till upprätthållande av normalitet, Delade 

meningar i att tala om sjukdomen och Hopp. (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Sammanställning av kategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Begränsningar Fysiska 
Psykiska 

 
Fokusering på kroppens funktioner 

Medvetenhet om försämring 
Behov av hjälpmedel 
Rädsla 
Vilja att dölja sjukdomen 

 
 
Försöka hantera vardagen 

Sjukvårdspersonal förstår inte vad sjukdomen 

innebär 
Planering bidrog till upprätthållande av 

normalitet 
Delade meningar i att tala om sjukdomen 
Hopp 
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Begränsningar 

Fysiska begränsningar visade sig vara exempelvis begränsad rörlighet på grund utav smärta 

vilket bidrog till svårigheter att utföra vardagssysslor. Dessa fysiska begränsningar bidrog till 

viss del till de psykiska begränsningarna som exempelvis kunde innebära att det var vanligt 

med känsla av förlust och skuld över att inte kunna hjälpa till. Psykiska begränsningar kunde 

även visa sig i brist på kunskap och förståelse hos personer runt en som ledde till en känsla av 

isolering. När personerna förstod sin egen sjukdom och de psykiska och fysiska 

begränsningar som följde var det viktigt att de lärde sig acceptera dem och hitta vägar för att 

fortsätta klara av det dagliga livet trots de begränsningar som fanns (Stephens, McKenzie, 

Jordens, 2014). 

 

Fysiska 

Personer med myelom upplevde ofta en känsla av isolering på ett flertal olika plan. De 

isolerade sig själva från sociala sammanhang på grund utav rädsla för infektion eller skador. 

Isolering kunde även upplevas då personerna undvek sociala sammanhang för att inte behöva 

svara på svåra frågor som ansågs jobbiga. Även effekterna av fatigue var något som 

påverkade en persons möjlighet till ett socialt liv. Att behöva tacka nej till aktiviteter och 

socialt umgänge på grund utav den trötthet som många personer med myelom upplevde var 

även det ett sätt som leder till känsla av isolering (Patrata, Cavet, Blair, Howe, Molassiotis, 

2009). En annan effekt av fatigue var att personerna med myelom tvingades ta tupplurar 

under dagen vilket störde dagliga aktiviteter och de som jobbade hade svårt att arbeta heltid 

då de fick anpassa sig till sin trötthet (Baz, Lin, Hui, Harvey, Colson, Gallop, Swinburn, 

Laubach, Berg, Richardson, 2015). 

 

”I got to a point where the reason, one of the main reasons for the 

disability was fatigue. After I got to work [after] an hour or so I … felt 

like I needed to go sit down, just not tired like somebody that hasn’t had 

any sleep, but body tired, where you physically just don’t have a lot of 

energy. I could do stuff… but I just felt real drained when I did.” [6 years 

since diagnosis; third-line therapy or more] (Baz, Lin, Hui, Harvey, 

Colson, Gallop, Swinburn, Laubach, Berg, Richardson, 2015, sid. 2793) 
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Svårigheter med att inte vara så aktiv och självständig som före sjukdomen skapade stor 

frustration och en känsla av att behöva förlita sig på att andra ska göra saker åt dem. Att inte 

kunna acceptera den reducerade självständigheten och känsla av förlust från sitt tidigare liv 

var upplevelser som ofta uppkom hos personer med myelom (Molassiotis, Wilson, Blair, 

Howe, Cavet, 2009). Möten med vårdpersonal ledde till att personerna med myelom blev 

påminda om sjukdomens begränsningar och mötena sågs som jobbiga och de var rädda för att 

behöva få dåliga besked (Stephens, McKenzie, Jordens, 2014). 

 

Psykiska 

Personer med myelom litade mycket på familj och närstående men också att de kände skuld 

för att inte kunna utföra vardagssysslor i samma mån som innan sjukdomen. Känslan av 

skuld ledde i sin tur till att en känsla av förlust från sitt tidigare liv (Potrata, Cavet, Blair, 

Howe, Molassiotis, 2009). 

 

”I’m totally reliant on that now, I mean if I stand for two or 3 minutes say 

in front of the sink I’ll start hurting. When I say hurting it’s like a severe 

ache, but a horrible ache” (Jack: 14–16) (Maher, De Vries, 2011, sid. 

270). 

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av personer med myelom grundade sig till stor del att 

inbringa lugn, trygghet och även konkreta svar om det är möjligt. För att detta skulle vara 

möjligt krävde det att sjuksköterskan hade stor kunskap om sjukdomen och dess biverkningar 

för att kunna svara på de frågor som en person med myelom kan ha (Maher, De Vries, 2011). 

Brist på kunskap och förståelse hos personernas familj och vänner ledde till en känsla av 

isolering, det är en ovanlig sjukdom och det upplevdes som att folk i ens närhet inte hade 

någon direkt kunskap om vad den innebar. Även att inte stöta på någon annan i ens umgänge 

som är i samma situation leder till att en person med myelom känner sig utanför och isolerad 

(Wagland, Levesqu, Connors, 2015) 

 

”… Even if you do say what you have got, they don't know what it is so 

therefore it is wiped, … it can't be important because they have never 

heard of it.” (Wagland, Levesqu, Connors, 2015, sid. 150) 
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Fokusering på kroppens funktioner 

Kroppsförändringar och förändringar i utseendet resulterade i en negativ syn på sig själv 

samtidigt som det fungerade som en ständig påminnelse om sjukdomen, både för sig själv 

men också för omvärlden. Att inte kunna dölja sin cancer hade stor psykosocial effekt (Kelly, 

Dowling, 2011). 

Medvetenhet om försämring 

Även om personerna levde med en ovisshet och osäkerhet inför framtiden uttryckte de en 

känsla av att instinktivt veta när någonting inte stod rätt till eller om sjukdomen var påväg till 

försämring. De letade efter små tecken på förändring vilket i sin tur ledde till rädsla för 

symtom som många gånger inte hade någon betydelse i det stora hela för sjukdomen (Maher, 

De Vries, 2011). 

 

”Your life, in as much as every little twinge you get, you think oh my God 

is it that. If I get a headache I think, oh is it that, you know if I get a 

nosebleed, I think is it that.” (Jackie: 22–24) (Maher, De Vries, sid. 269, 

2011). 

 

Behov av hjälpmedel 

Användandet av hjälpmedel låg till grund för att bibehålla självständigheten och hjälpmedel 

sågs som någonting positivt även om personerna i studien även kunde koppla hjälpmedel som 

ett sätt att ”skylta” med sjukdomen (Molassiotis, Wilson, Blair, Howe, Cavet, 2009). 

 

Benskörhet är ett vanligt symtom när personen har myelom, till följd av detta är smärta i ben 

och risk för frakturer en vanlig biverkning vilket ledde till reducerad möjlighet till 

självständighet och aktivitet. (Molassiotis, Wilson, Blair, Howe, Cavet, 2009). 

Kroppsförändringar ledde i sin tur till att personer med myelom hade en negativ inställning 

till kroppens funktioner vilket påverkade kroppsuppfattningen negativt (Maher, De Vries, 

2011). 
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”I don’t really want to have any grand ideas and then my body doesn’t 

live up to it, so I just want to be very open minded and see what 

happens.” (Jackie: 47-yearold, Afro/Caribbean, professional worker, 

single lady – 303–305) (Maher, De Vries, 2011, sid. 268). 

 

Rädsla 

Personer med myelom levde med en ständig rädsla för att skada sig till följd av kroppens 

försvagning som till exempel benskörhet. Detta dagliga riskarbete skapade även 

begränsningar i val av färdmedel och aktiviteter och en rädsla för konsekvenserna en aktivitet 

eller ett färdmedel kunde innebära (Stephens, McKenzie, Jordens, 2014). 

 

”I was having problems, absolutely terrified I was on the bus because the 

bus drivers will not wait for you to sit down for a start and if I couldn’t 

get onto a seat where I could hold on to something, I just felt useless. I felt 

so scared that I was going to fall and break something that I stopped 

going on the bus (Kira)”  (Stephens, McKenzie, Jordens, 2014, sid. 

2804). 

 

Vilja att dölja sjukdomen 

Personer med myelom hade en stark känsla av att vilja dölja symtom från sjukdomen och att 

andra i ens omgivning inte skulle få reda på att de hade cancer. Därför var förändringar i 

utseendet väldigt jobbiga. Att förlora i längd på grund utav benskörheten eller att tappa hår på 

grund utav behandling och även att lägga på sig eller tappa i vikt var de symtom som var 

jobbigast då det verkligen var ett tecken till personerna i ens omgivning att de hade cancer 

(Potrata, Cavet, Blair, Howe, Molassiotis, 2009). 

 

 ”(y ) the weight thing I suppose is because you can physically see it. It’s 

an example of the illness that you’ve got. [pause] It just stares you in the 

face and says you are ill because you can see it. If you don’t feel well you 

don’t always look ill. You know inside yourself you don’t feel well. But 

when you can physically see it I suppose it’s the same as watching your 

hair fall out, it’s an obvious example of your illness and it stares you in 
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the face and other people can see it as welly” (MYE 01) (Potrata, Cavet, 

Blair, Howe, Molassiotis, 2009, sid. 129). 

 

Försöka hantera vardagen 

Viljan att leva ett normalt liv och viljan att hantera vardagen ansågs som vara väldigt viktigt. 

Men på grund utav att sjukdomen är så pass ovanlig för omvärlden och även vårdpersonal 

kunde personer med myelom känna osäkerhet, isolering och att de inte vill fråga viktiga 

frågor för risken att få ett tveksamt svar var stor.  

Sjukvårdspersonal förstår inte vad sjukdomen innebär 

Personer med myelom hade många frågor som var viktiga att sjuksköterskan tog sig tid till att 

svara på. Obesvarade frågor leder till osäkerhet. De upplevde dock att sjukvårdspersonal var 

stressade och inte hade tid till patienten. Detta gjorde att de inte ville ”slösa” med 

vårdpersonalens tid genom att besvära dem med frågor och funderingar. Att känna sig viktig 

och prioriterad är viktig för att känna sig nöjd med vården (Maher, De Vries, 2011). 

 

”…nurses don’t have the time to talk unless they were dressing a 

wound…”(Dean) (Kelly, Dowling, 2011, sid. 41). 

 

Att personen med myelom litar på vårdpersonalen är viktigt för att själv känna att de hade 

kontroll över sin situation och det hjälpte även mot osäkerhet (Maher, De Vries, 2011).  

 

Osäkerheten är ett centralt begrepp och studier visade att personer med myelom tyckte att det 

var svår att leva med sjukdomen framförallt på grund utav den osäkerhet som sjukdomen 

medför, kunskapsbrist hos vårdpersonal och samhället och att det är en sjukdom som är unik 

och svår att förstå (Potrata, Cavet, Blair, Howe, Molassiotis, 2009). 

 

Planering bidrog till upprätthållande av normalitet 

Hur en person hanterade och arbetade med sjukdomen myelom var olika från person till 

person. Eftersom sjukdomen kräver en del arbete och planering så tvingas personen ändra sin 

livsstil för att på bästa sätt ta till vara på tid och energi för att upprätthålla livskvalitet 

(Stephens, McKenzie, Jordens, 2014). 
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Att leva i ovisshet var det centrala begreppet i ett flertal studier. Ovisshet blev ett sätt att leva 

sitt liv utefter och detta hade effekt på både framtidsplaner och att ta dagen som den kommer. 

Sjukdomen gjorde så att personerna fick omvärdera livet och fokusera på det som var viktigt 

eftersom deras framtid var väldigt oviss, livsvärlden förändrades (Maher, De Vries, 2011). 

 

”…on good days we go out, on bad days we stay in” (Molassiotis, 

Wilson, Blair, Howe & Cavet, sid. 104, 2009) 

 

Besök i vården och möten med vårdpersonal skapade trygghet om vårdpersonalen var kunnig 

och kunde svara på frågor om sjukdomen. Att få sina frågor besvarade ledde i sin tur att 

personer med myelom kunde planera sina liv och planering bidrog till känslan av 

välbefinnande (Stephens, McKenzie, Jordens, 2014; Maher, De Vries, 2011). 

 

Resultatet framhöll att det var viktigt att bibehålla en självständighet och normalitet i 

vardagen. För att bibehålla sin självständighet var det viktigt för personerna att kunna utför 

dagliga aktiviteter och behålla känslan av normalitet och minska osäkerheten (Molassiotis, 

Wilson, Blair, Howe, Cavet, 2009). Att bibehålla normalitet i vardagen förebyggde att 

cancern tog över personernas levende och kontroll och bibehållande av normalitet 

återskapade livet före sjukdomen (Maher, De Vries, 2011). 

 

Delade meningar i att tala om sjukdomen 

Familj och närstående var en stor del för en person med myelom. Det framkom att personer 

med myelom ofta försöker dölja delar av sjukdomen för sin familj och närstående för att inte 

lägga över sjukdomens börda på dem. Men de såg även fördelar med att ha en öppenhet med 

familjen för att på så sätt kunna lätta på den egna bördan (Kelly, Dowling, 2011). 

 

”My husband was brilliant… you really need someone at the time, from 

the start my husband was very good. I couldn’t have got through it 

without him…”(Alice) (Kelly, Dowling, 2011, sid. 41). 

 

Vänner som inte är bekanta med sjukdomen har svårt för att veta hur de skulle hantera 

umgänget med en person med myelom. Detta ledde till artighetsfrågor som i sin tur 
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uppfattades som att vänner egentligen inte var intresserade. För att undvika denna typ av 

umgänge kunde personen med myelom isolera sig från sociala sammanhang vilket i sin tur 

förstärkte känslan av isolering (Wagland, Levesque, Connors, 2015). 

 

Hopp 

Hoppet visade sig vara viktigt för personer med myelom. Man höll fast vid en tanke och ett 

hopp om att det kommer komma någon botande behandling vilket i sin tur ledde till att man 

kämpade vidare i sin sjukdom och accepterade att såhär är det just nu men kanske kommer 

det någon botande behandling. Hoppet på en botande behandling gjorde att personerna visade 

sig ofta vara villiga att delta i nya behandlingar och försök (Maher, De Vries, 2011). 

 

”But my attitude is one of, if you don’t experiment, if you are not up front 

to help the next lot, I mean they (doctors) might be successful with me.” 

(Joe: 236–238) (Maher, De Vries, 2011, sid. 270) 

 

Det uppkom även problem med hur vårdpersonal talade med personen med myelom. Man 

pratar mycket om sjukdomen och såg inte själva personen bakom cancern. Vårdpersonalens 

tidsbrist gör att personen inte känner sig viktig och prioriterad. Möten med vårdpersonal ska 

skapa trygghet och förtroende och vara ett svar på frågor och funderingar (Molassiotis, 

Wilson, Blair, Howe, Cavet, 2009). 

 

”…be more sensitive to people rather than the disease…not that people 

haven’t been nice, but…they know all about the disease but it's like a 

number, next” (Molassiotis, Wilson, Blair, Howe, Cavet, 2009, sid. 107). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Den här studien genomfördes som en litteraturstudie baserad på studier med kvalitativ design. 

Segersten (2012) förklarar att syftet med kvalitativa studier är att skapa en förståelse för en 

person och dennes livsvärld. Denna metod hjälper författaren att få en fördjupad förståelse 

för en patients upplevelser, förväntningar, behov och erfarenheter (a.a). Axelsson (2012) 
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beskriver att en litteraturstudie är att sammanställa redan befintlig forskning och kunskap 

inom ett specifikt problemområde (a.a). Fokus i denna studie var att belysa personers 

upplevelse av att leva med myelom och då ansågs metoden vara relevant. För att få en 

möjlighet till en större helhetsbild av ämnet övervägdes att göra en empirisk studie. Då tiden 

ansågs inte räcka till valdes empirisk studie bort och en kvalitativ litteraturstudie 

genomfördes. 

 

Litteratursökningen gjordes i sökmotorn PubMed och i databasen Cinahl, dessa användes då 

de innehåller artiklar inom ämnet omvårdnad. Flera elektroniska databaser bör användas vid 

en litteratursökning för att få en betryggande sökning med ett bredare urval då den inte kan 

grundas endast på sökningar från en enda databas. Sökningar i fler databaser och sökmotorer 

än de som användes kunde troligtvis genererat i fler vetenskapliga artiklar men då studien var 

inriktad på omvårdnad ansågs Cinahl och PubMed tillräckliga för litteraturinsamlingen. Till 

att börja med gjordes breda sökningar för att få en helhet av vilken litteratur som fanns 

tillgänglig inom området för att sedan avgränsa sökningarna till studiens syfte. De utvalda 

sökorden upplevdes som tillräckliga och även relevanta till studiens syfte och en bredare 

sökning ansågs inte vara möjlig. I sökningen användes endast den booleska sökoperatorn 

AND för att avgränsa sökningarna. Den booleska sökoperatorn NOT var inte relevant i 

sökningarna för att få fram litteratur till studien då den kan utesluta relevanta artiklar. 

 

För att avgränsa artikelsökningen användes inklusionskriterier. Dessa var att studierna skulle 

vara genomförda med en kvalitativ design. Detta för att det var patienters upplevelse som 

undersöktes i studien. Då det vetenskapliga språket anses vara engelska användes endast 

artiklar skrivna på engelska till studien. För att hitta aktuell och användbar forskning skulle 

artiklarna vara publicerade mellan 2000 till 2016. Att avgränsa årtalen ytterligare kunde vara 

ett alternativ, men studiens syfte var att undersöka personers upplevelse av att leva med 

myelom och inte behandling eller liknande som det finns mer skillnader mellan åren så 

kändes avgränsningen relevant. För att säkerställa att artiklarna hade granskats före 

publicering var ett inklusionskriterium att artiklarna skulle ha genomgått peer reviewed-

granskning. Krav på genus och geografisk härkomst exkluderades inte för att få ett brett 

kunskapsunderlag i området och detta var något som inte påverkade resultatet. 

Inklusionskriterierna som användes ansågs vara relevanta och sågs inte som någon nackdel 

till studiens resultat. Geografisk härkomst sågs som oberoende i studiens resultat då 

skillnaderna i personers syn på att leva med myelom var obetydliga. I en studie deltog endast 
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kvinnor i intervjuerna men detta ansågs inte påverka resultatet då det var personers 

upplevelse av att leva med myelom som undersöktes och inte hur det är att vara man/kvinna 

och leva med myelom. 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av en bedömningsmall för kvalitativa studier enligt 

Olsson & Sörensen (2011). Bedömningsmallen valdes då den var lätt att förstå och enkel att 

följa vilket minskar risken för misstolkning. Artiklarnas kvalitet bedömdes genom 

poängsättning med hjälp av procentindelning. Willman et al. (2006) beskriver att detta ökar 

möjligheten att jämföra olika studier. Det är även en fördel att använda poängsystem då det 

tydliggör kvalitetsbrister. En nackdel är att det kan ge en falsk uppfattning om noggrannheten 

i kvalitetsbedömningen (a.a). Till studien inkluderades artiklar med både hög (Grad I: 80%) 

och medel (Grad II: 70%) kvalitet. Olsson & Sörensen (2011) menar att när en procentsats är 

under 60% (Grad III) bedöms den med låg kvalitet och bör inte inkluderas i studiens resultat 

och därför valdes dessa bort för att resultatet skulle vara kvalitetsmässigt korrekt.  

 

Till litteraturstudiens analys valdes en manifest innehållsanalys med latenta inslag enligt 

Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. Resultatet i artiklarna 

tolkades utefter innehållet i texten och underliggande meningar förtydligades. Då artiklarna i 

studien redan har ett analyserat material kunde detta innebära att denna studiens resultat till 

viss del påverkades då analyserat material analyserades igen. Då studien är skriven enskilt 

gjordes analysmodellens första steg, sortera ut meningsenheter själv vilket kan leda till att 

bilden av artiklarnas innehåll misstolkades då ingen annan bild av innehållet användes. 

Sorteringen av meningsenheterna från artiklarnas resultat upplevdes som relativt enkelt och 

hanterbart. Även analysmodellens andra och tredje steg som är kondensering och kodning 

upplevdes hanterbar. Dock upplevdes det som en aning problematiskt i analysmodellens sista 

steg, underkategorisering och kategorisering. Det var en process där kategorier och 

underkategorier som växte fram ju fler gånger man läste koderna. 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudies syfte avsåg att belysa personers upplevelse av att leva med myelom. I 

resultatet framkom det att sjukdomen i stort sätt vänder upp och ner på det liv som personen 

hade före diagnosen. Kroppsliga förändringar som är svåra att hantera och som begränsar en 

påverkar livsvärlden och friheten att kunna göra vad man vill, när man vill. Detta stärks av 
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Acaster Gaugris, Velikova, Yong, & Lloyd (2013) där man beskriver vanliga symtom och 

bieffekter av sjukdomen som påverkar livsstilen, framförallt symtom som skelettsmärta, 

frakturer och upprepade infektioner (a.a). Sjukdomen kan hållas symtomfri under många år 

men när personer med myelom börjar få symtom är det oftast smärta i ben som framkommer 

först. Detta stärks av Curran, & McKeage, (2009) där man förklarar att i den asymptomatiska 

fasen av myelom har man inte besvär med symtom som påverkar kroppen och att man kan 

vara flera år i den fasen utan att sjukdomen bryter ut i en symtomatisk myelom (a.a). 

Kroppsliga förändringar påverkar livsvärlden och att det är svårt att lära sig leva på ett nytt 

sätt genom att lära sig hantera sjukdomen myelom och den typ av riskarbete som medföljer. 

Att leva med en kronisk sjukdom tar även Dahlberg et al. (2003) upp och påpekar att 

livsvärlden förändras vid varje kroppslig förändring och att detta blir extra tydligt vid en 

kronisk sjukdom som myelom (a.a). Även Wettergren, Sprangers, Björkholm, & Langius-

Eklöf, (2008) poängterar i sin studie att personer med myelom genomgår stor psykisk stress, 

ofta på grund utav de kroppsliga symtom som visas som leder till minskad möjlighet till 

fulltidsarbete vilket i sin tur påverkar ekonomiskt och minskad social möjlighet på grund utav 

trötthet och infektionskänslighet vilket i sin tur påverkar livskvalitén (a.a). Studiens resultat 

visar svårigheter av att leva i ovisshet och att ta tillvara på den tid man har och på så sätt 

prioritera det viktiga i livet. Detta är något som McGrath (2004) beskriver i sin studie där 

personer med myelom försöker hitta en mening med upplevelsen av sjukdomen och att hitta 

ett sätt att ta sig igenom rädslan, bristen på valmöjligheter och viljan att leva som ett sätt att 

lära sig leva med och acceptera sjukdomen som en del av sitt liv (a.a). 

 

Något som framkom i studien var en känsla av isolering på olika plan och av olika 

anledningar. En anledning, fatigue, ansågs som väldigt jobbig i sociala sammanhang då man 

inte orkade med samma saker som förut och till viss del isolerade sig från vänner och familj 

för att man behövde prioritera andra saker som ansågs vara viktigare för överlevnaden, till 

exempel jobb eller liknande. Anledningen var att tröttheten gjorde så att man inte kan orka 

med allt man vill. Även detta är något som McGrath (2004) tar upp i sin studie att nästan alla 

personer med myelom så gott som alltid upplever trötthet och fatigue och att det är de 

effekterna som stör vardagen och det sociala liv man har då man inte orkar med allt man vill 

som vardagssysslor, jobb och socialisering (a.a). Isolering framkom även i studiens resultat 

som något som kunde upplevas i sociala sammanhang med vänner som inte hade kunskap om 

sjukdomen och på så sätt inte visste vad den innebar eller hur man som anhörig eller vän 

skulle bete sig i närheten av en person med myelom. Detta styrks av Eriksson (1987) som 
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poängterar att det kan vara svårt för olika personer att förstå en individs personliga 

upplevelser. Både själsliga och kroppsliga. Den konkreta upplevelsen kan då förändras hos 

personen med myelom när deras vänner inte vet hur de ska hantera umgänget med personen 

(a.a). Detta innebär att man upplever olika från person till person och det är viktigt att man 

som sjuksköterska inte drar alla över en kam utan försöker se personen bakom sjukdomen för 

att bidra till att upplevelsen av vården är god. Det är även viktigt att man som sjuksköterska 

tar sig tid till att svara på frågor och att man har kunskap om sjukdomen för personen med 

myelom inte ska isolera sig även från sjukvården.  

 

Sjuksköterskan och vårdpersonal visade sig ha en stor roll i en person med myeloms liv. Man 

spenderar mycket tid med vårdpersonal och man lägger sitt liv i händerna på en person som 

ofta uppfattas som stressad, okunnig, otrygg och opersonlig. Sjuksköterskan måste se 

personen bakom sjukdomen för att kunna uppfatta behov och hur personen mår både 

kroppsligt och själsligt. Eriksson (1987) tar även upp detta och förklarar att upplevelser är 

något som är unikt för varje person. De kan ändra gestalt mellan olika personer och det är 

därför omöjligt att jämföra dem med varandra (a.a). Det är viktigt att man som sjuksköterska 

har ett tryggt och lugnt förhållningssätt för att personen med myelom ska känna trygghet och 

att personalen vet vad de håller på med. Även den kunskap som sjuksköterskan besitter är 

viktig för att en person med myelom ska känna trygghet och att sjuksköterskan har koll på 

vad de har att göra med och vilka risker och förutsättningar som finns med en viss 

behandling. Trygghet är otroligt viktigt för en patient med myelom då osäkerhet och ovisshet 

har visat sig i resultatet ha en stor negativ inverkan. Travelbee (1971) poängterar i sin teori att 

en patient är i behov av vad sjuksköterskan kan erbjuda dem och utan kunskap har man inte 

mycket att erbjuda (a.a). Den föregångna kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska anger att sjuksköterskor bör ha en förmåga att möjliggöra en optimal 

delaktighet i den vård och behandling som ges. Därför måste man som sjuksköterska inbringa 

en känsla av trygghet och att man vet vad man håller på med för att personen med myelom 

ska få bästa möjliga vård. 

Livet hos en person med myelom förändras drastiskt efter en diagnos med myelom och 

fortsätter förändras under sjukdomens förlopp, och livsvärlden förändras i samband med att 

upplevelsen av livet ändras. Detta stärks av Dahlberg (1997) som beskriver begreppet 

livsvärld utgår från den värld som personen lever i dagligen där personen lär sig att hantera 

livet, hälsan och den sociala kretsen (a.a). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg (2003) fortsätter att livsvärldsperspektivet beskriver en specifik persons 
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upplevelser och en ökad förståelse kan främja sjuksköterskans personcentrerade omvårdnad 

(a.a). Att då forska mer i hur personer med myelom upplever att leva med sjukdomen ger en 

ökad förståelse för livsvälden och i vilken situation som personen befinner sig i för tillfället. 

Detta leder till en tryggare och mer personcentrerad vård där man utgår från personens behov 

och förutsättningar och man har kunskap om sjukdomen, biverkningar, livssituation och mål 

med behandling. Enligt ICN:s etiska kod (2014) skall sjuksköterskan påvisa professionella 

värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (a.a). 

Slutsatser  

Denna studie visar att sjukdomen myelom påverkar personernas upplevelse av livsvärlden 

och livet. Vilket innebär förändringar i personens vardagliga liv både fysiskt och psykiskt. 

Sjukdomen innebär ett sjukdomslidande vilket är påfrestande för personerna. Studien visar 

även familj och närståendes roll, som inte bara innebär stöd och trygghet utan även lidande i 

form av isolering och skuld. Sjusköterskor kan med hjälp av att förstå upplevelsen av att leva 

med myelom öka sin förståelse för vad sjukdomen innebär för personerna och på så sätt 

genomföra en bättre omvårdnad. För god omvårdnad och empatiskt bemötande innebär 

mycket för en person med denna kroniska sjukdom.  

 

Då forskning om hur upplevelserna är av att leva med myelom är väldigt begränsade behövs 

mer genomgripande forskning då detta kan hjälpa sjuksköterskor och även annan 

vårdpersonal att få en ökad förståelse för sjukdomen samt förbättra den personcentrerade 

omvårdnaden för att i sin tur underlätta i hanteringen av sjukdomen för personen med 

myelom. Upplevelser är en otroligt viktig del av hälso- och sjukvården då en persons 

upplevelser ger stöd och förbättringsmöjligheter för den individuella omvårdnaden och 

förbättrar vården både kroppsligt och psykiskt.  
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M. (red). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber AB. s.81-110. 

 

McGrath, P. (2004). Reflections on serious illness as spiritual journey by survivors of 

haematological malignancies. European Journal of Cancer Care, 13, 227–237. 

 

Merleau-Ponty, M. (1995). Kroppens fenomenologi. Bokförlaget Diadalos. 

 

Molassiotis, A, Wilson, B, Blair, S, Howe, T, & Cavet, J. (2011). 'Living with multiple 

myeloma: experiences of patients and their informal caregivers', Supportive Care In Cancer, 

19, 1. 101-111 11 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Författarna och Liber. 

 

Pei, H, Ting-Wei, L, Jyh-Pyng, G, Yuan-Bin, Y, Liang-Tsai, H, Cheng-Hwai, T, Po-Min, C, 

Tzeon-Jye, C, Jin-Hwang, L, Yao-Chung, L, Chia-Jen, L, Hsu, P, Lin, T, Gau, J, Yu, Y, 

Hsiao, L, Tzeng, C, Chen, P, Chiou, T, & Liu, J. (2015). Risk of Early Mortality in Patients 

With Newly Diagnosed Multiple Myeloma, Medicine, 94, 50, pp 

 

Polit D. F. & Beck C. T. (2008). Nursing Research- Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Lippincott Williams & Wilkins.  

 

Potrata, B, Cavet, J, Blair, S, Howe, T, & Molassiotis, A. (2010). ''Like a sieve': an 

exploratory study on cognitive impairments in patients with multiple myeloma', European 

Journal Of Cancer Care, 19, 6. 721-728 8 



 

26 

 

Potrata, B, Cavet, J, Blair, S, Howe, T, & Molassiotis, A. (2011). 'Understanding distress and 

distressing experiences in patients living with multiple myeloma: an exploratory study', 

Psycho-Oncology, 20, 2. 127-134 8 

 

Socialstyrelsen. (2013). M-komponentassocierad polyneuropati Hämtad från: 

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/m-komponentassocieradpolyneuro (2016-

04-02) 

 

Segesten, K. (2012). Användbara texter. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – vägledning 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Cinahl 

Sökning Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S1 Myeloma 1,848 160228 0 0 

S2 Living with 38,502 160228 0 0 

S3 Life experience 5,334 160228 0 0 

S4 Life changing events 30 160228 0 0 

S1 AND S2 = S5 Myeloma AND Living 

with 
23 160228 23 10 

S1 AND S3 = S6 Myeloma AND Life 

experience 
6 160228 6 2 

S1 AND S3 

AND S2 = S7 
Myeloma AND Life 

experience AND Living 

with 

2 160228 2 1 

S1 AND S4 = S8 Myeloma AND Life 

changing events 
0 160228 0 0 

 

 

Sökningar i PubMed 

Sökning Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S1 Myeloma 8,247 160304 0 0 

S2 Living with 250,273 160304 0 0 

S3 Life experience 22,848 160304 0 0 

S4 Life changing events 227 160304 0 0 

S1 AND S2 = S5 Myeloma AND Living 

with 
503 160304 100 1 

S1 AND S3 = S6 Myeloma AND Life 

experience 
43 160304 43 1 

S1 AND S3 

AND S2 = S7 
Myeloma AND Life 

experience AND 

Living with 

43 160304 43 0 

S1 AND S4 = S8 Myeloma AND Life 

changing events 
0 160304 0 0 
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Bilaga 2 Kvalitetsbedömning- bedömningsmall för studier 

med kvalitativ metod 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändi

g 
Medel Välskrive

n 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven  Ej relevant Relevan

t 
 

Metodbeskrivning (repeterbarhet) Ej angiven Knapphändi

g 
Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Personers upplevelse av att leva med Myelom Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/Ja 
Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 
Slutsats 

saknas 
Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Totalpoäng (max 39p) P P P P 

Grad I: 80%     

Grad II: 70%     

Grad III: 60%     

 

Hämtad från: 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 

Författare/år/land Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Moira Stephens, 

Heather McKenzie & 

Christopher F.C. 

Jordens (2014) 

Australia 

The work of 

living with a rare 

cancer: multiple 

myeloma 

Att skapa en 

sammanställning 

av resultatet av 

erfarenheterna av 

långsiktigt 

överlevande med 

Myelom. 

En prospektiv 

deskriptiv kvalitativ 

intervjustudie med 47 st 

djupintervjuer med 10 st 

långsiktigt överlevande 

med Myelom. 

Personer som var 

minst 18 år 

diagnosticerade med 

Myelom. 

Analys av data föll i tre 

huvudkategorier: Arbetet av att 

leva med myelom, hur man 

känslomässigt hanterar 

situationen och risker med att 

leva med sjukdomen men 

tillhörande underkategorier: 

risk för välbefinnande, risk för 

skador och risk för vårdgivare. 

Hög 

Molassiotis, A., 

Wilson, B., Blair, S., 

Howe, T., Cavet, J 

(2011) England 

Living with 

multiple 

myeloma: 

experiences of 

patients and their 

informal 

caregivers 

Att undersöka 

upplevelser av att 

leva med Myelom 

efter behandling 

hos patienter och 

deras vårdare.  

En kvalitativ induktiv 

analys med 

semistrukturerade 

kvalitativa 

intervjustudier med 20 

personer som lever med 

Myelom och 16 av 

deras vårdare 

(mestadels partners) 

20 personer 

diagnosticerade med 

Myelom, 12 kvinnor 

och 8 män. 

Medelålder på 61,8 

år.  

Analys av data visade ett 

huvudtema: coping och 

hantering av myelom och dess 

konsekvenser. Och fyra 

kategorier: Nuvarande och 

framtida oro, Effekter av 

myelom i det dagliga livet, 

Praktisk, funktionell och 

emotionell hantering och 

otillfredsställda behov. 

Hög 

Potrata, B., Cavet, J., 

Blair, S., Howe, T., 

Molassiotis, A (2010) 

England 

Understanding 

distress and 

distressing 

experiences in 

patients living 

with multiple 

myeloma: an 

exploratory story 

Syftet med studien 

var att skapa större 

insikt i symptom 

och plågsamma 

upplevelser hos 

personer som lider 

av Myelom. 

En kvalitativ induktiv 

metod med kvalitativa 

intervjustudier med 15 

personer. 

15 vuxna personer 

intervjuades. Tre 

olika åldersgrupper: 

Under 50 år, 50-65 

år och över 65 år. 

Analys av studiens data visade 

de plågsamma upplevelser i 

fem huvudkategorier: olika 

symptomer, 

kroppsförändringar, familj och 

släkts stödjande funktion 

information om sjukdomen och 

stamcellstransplantation.  

Hög 
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Författare/år/land Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Maher, K., De Vries, K 

(2011) Irland 
An exploration 

of the lived 

experiences of 

individuals with 

relapsed 

Multiple 

Myeloma 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter av hur 

sjukdomen 

påverkar 

livskvalitén hos 

personer med 

Myelom. 

En hermeneuistisk 

fenomenoligi med 

kvalitativa 

ostrukturerade 

intervjuer med 8 

personer som började 

med en öppen fråga. 

8 personer, 5 män 

och 3 kvinnor. 

Ålersspann mellan 

48-74. 

Engelsktalande.  

Analys ledde till 

huvudrubriker: Leva med 

ovisshet, intuitivt vetande, 

behållande av normalitet, 

justeringar på grund utav 

sjukdomen, hopp, effekter av 

behandling, lita på 

vårdpersonal, kämparglöd, att 

få dåliga besked. 

Medel 

Kelly, M., Dowling, M 

(2011) Irland 
Patients´ lived 

experience of 

myeloma 

Syftet var att 

undersöka 

personers levda 

erfarenheter av att 

bli diagnosticerad 

med Myelom. 

En hermeneutisk 

fenomenologisk 

kvalitativ intervjustudie 

med 11 patienter 

diagnosticerade med 

Myelom. 

11 personer, 7 män 

och 4 kvinnor i ålder 

mellan 42-83 år.  

Analys av data visade fyra 

huvudteman: Kroppen: en 

förändrad kropp, Plats: leva i 

ovisshet, Tid: Tid är värdefull 

och Relation: Betydelsen av 

stöd med subteman: Håravfall, 

fatigue, att leva med en okänd 

cancer, stigmatiseringen av 

cancer, förlust, känna sig 

”lycklig”, rädsla för 

återinsjuknande, begränsad tid 

med vårdpersonal, familjens 

stöd, beskydda andra.  

Hög 

Baz, R., Lin, HM., Hui, 

AM., Harvey, RD., 

Colson K., Gallop, K., 

Swinburn, P., Laubach, 

J., Berg, D., 

Richardson, P (2015) 

USA 

Development of 

a conceptual 

model to 

illustrate the 

impact of 

multiple 

myeloma and its 

treatment on 

health-related 

quality of life 

Syftet med studien 

var att undersöka 

bördan av att leva 

med Myelom. 

Symptom, 

behandling och 

konsekvenser av 

sjukdomen.  

En tematisk analys med 

semistrukturerade 

kvalitativ 

intervjustudier med 20 

personer 

diagnosticerade med 

Myelom. 

Telefonintervjuer 

med 20 personer på 

specialistkliniker i 

USA, England, 

Frankrike, Tyskland, 

Australien och Kina. 

Åldern var över 18 

år och pratade 

flytande engelska. 

Analys av data visade en 

huvudkategri: Betydelsen av 

hälsorelaterad livskvalitet med 

underkategorierna: betydelsen 

av smärta, betydelsen av 

fatigue, betydelsen av andra 

symtom och betydelsen av 

behandling relaterat till 

myelom. 

Hög 
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Författare/år/land Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Waglund, K., 

Levesque, L-V., 

Connors, J (2014) 

Australien 

Disease 

isolation: The 

challenges faced 

by mothers 

living with 
multiple 

myeloma in rural 

and regional 

Australia 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sambandet mellan 

utmanande 

aspekter hos 

personer med 

myelom. 

Tolkningsfenomenologi

sk analys med en 

kvalitativ retrospektiv 

tvärsnittsstudie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Totalt fem kvinnor 

deltog i studien. 
Analysen ledde till ett 

huvudtema: Sjukdomsisolering 

med tre subteman: Isolering för 

att man har en sällsynt cancer, 

isolering inom populationen av 

personer med myelom och 

isolering på grund utav 

sjukdomens effekter och 

behandling.  

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Översättning Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

… patients’ perception that their 

experiences are so unique that 

they are difficult to be understood 

by those who do not go through 

them. 

… patienternas uppfattning att deras 

erfarenheter är så unika att de är svåra att 

förstå av dem som inte går igenom dem. 

Patienternas uppfattning och 

erfarenheter av sjukdomen var 

svåra för andra att förstå. 

Sjukdomen 

är unik och 

svår för andra 

att förstå.  

Sjukvårdsperso

nal förstår inte 

vad sjukdomen 

innebär 

Försöka hantera 

vardagen 

For most, changes in appearance 

resulted in a negative view of self, 

while acting as a constant 

reminder of their illness. 

För de flesta var det förändringar i utseendet 

som resulterade i en negativ syn på sig själv, 

det fungerade som en ständig påminnelse av 

sjukdomen.  

Förändringar i utseendet sågs 

som negativt och fungerade 

som en ständig påminnelse av 

sjukdomen. 

Påminnelse 

och negativ 

syn på 

kroppsföränd

ringar.  

Effekter av 

kroppsförändri

ngar 

Fokus på kroppens 

funktioner 

… concerns about how others 

viewed them and the realisation 

that they could no longer conceal 

their cancer had a major 

psychosocial effect. 

… oro över hur andra såg på dem och 

insikten om att de inte längre kunde dölja sin 

cancer hade en stor psykosocial effekt. 

Att inte kunna dölja sjukdomen 

skapade oro och hade stor 

psykosocial effekt.  

Psykosocial 

effekt och 

oro i att inte 

kunna dölja 

sjukdomen.  

Vilja att dölja 

sjukdomen 
Fokus på kroppens 

funktioner 
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The most significant impact of 

pain was on mobility. For some 

patients, pain limited how far they 

could walk or their ability to walk 

independently, and in some cases 

completely prevented them from 

walking. 

Den mest betydande smärtan var på 

rörligheten. För vissa patienter, begränsade 

smärtan hur långt de kunde gå eller deras 

förmåga att gå självständigt, och i vissa fall 

helt hindrade dem från att gå. 

Smärtan på rörligheten hade 

stor betydelse och var 

begränsande i förmågan att gå. 

Begränsad 

rörlighet på 

grund utav 

smärta.  

Fysiska Begränsningar 

Participants were concerned about 

wasting healthcare 
professional’s time and were 

often conscious of other 
people waiting, particularly in the 

clinic setting. This prevented 

them raising questions and 

concerns. 

Deltagarna var oroliga över att slösa med 

sjukvårdspersonalens tid och var ofta 

medvetna om andra människor som väntar, i 

synnerhet på kliniken. Detta hindrade dem att 

lyfta frågor och funderingar. 

Oro för att slösa med 

personalens tid vilket hindrade 

dem från att lyfta egna frågor 

och funderingar.  

Oro hindrar 

att frågor blir 

besvarade. 

Psykiska Begränsningar 

 


