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Sammanfattning Myleom är en cancersjukdom som uppkommer i benmärgen. 

I Sverige insjuknar ungefär 500-600 personer i myelom per 

år. Syftet med litteraturstudien var att med hjälp av de sex 

dimensionerna av smärta belysa upplevelsen av att leva med 

sjukdomen myelom. Studien genomfördes utifrån en 

teoretisk referensram. För att få en helhetsbild av 

individernas upplevelser av sjukdomen redovisas resultatet 

utifrån sex dimensioner av smärta. Resultatet visar att 

individer med myelom får ett inskränkt socialt liv, 

förändrade vanor och både fysisk och psykisk ohälsa. 

Individerna påverkas av smärta, trötthet och upprepade 

infektioner som orsakas av ett nedsatt immunförsvar. Då 

kunskap om sjukdomen i samhället är begränsad får 

individer med myelom minskad förståelse när det gäller 

sjukdomsbilden. För att sjuksköterskan skall få förståelse för 

individerna och deras livskvalitet krävs en adekvat 

smärtbedömning, som bör beröra hur individen påverkas av 

sin sjukdom i det vardagliga livet. Mer forskning kring 

sjukdomen, behandlingar och mediciner behövs och det vore 

önskvärt om målet vore att sjukdomen skall kunna botas.   
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Abstract Multiple myeloma is a cancer illness that arises in the bone 

marrow. In Sweden 500-600 people per year get diagnosed 

with multiple myeloma. The purpose of the literature study 

was to highlight the experiences of individuals with multiple 

myeloma through the six dimension of pain. The study is 

based on a theoretical frame of reference. To get at overall 

picture of the individuals experiences of living with multiple 

myeloma, the result was described through the six 

dimensions of pain. The result shows that multiple myeloma 

patient´s social life becomes reduced, their habit changes and 

booth their physical and psychological health reduces. Pain, 

fatigue and infections caused by lower immune system 

affects the individuals. The knowledge of the illness in 

society is trivial and this makes the understanding for people 

with multiple myeloma and their illness slight. A proper pain 

assessment is necessary for the nurse to complete, to get a 

full understanding about the individuals and their quality of 

life. More research about the illness, treatments and 

medications is needed and the goal should be to cure the 

disease. 
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Inledning 

Enligt World Health Organization [WHO] (2011) var cancer den vanligaste dödsorsaken 2008 

och orsakade 13 % av alla dödsfall i världen motsvarande 7,6 miljoner människor. Död på 

grund av cancer är beräknat att fortsätta öka till 11 miljoner människor per år. I 

utvecklingsländer är cancer den näst största orsaken till död efter hjärt- och kärlsjukdomar 

(WHO, 2008). I Sverige diagnostiseras ungefär 500-600 personer per år i myelom (Leander, 

2010). Sjukdomen förekommer inte alls hos barn och ungdomar. De som insjuknar är 

vanligtvis över 60 år, diagnosen är ovanlig hos personer under 40 år och är vanligast bland 

män (Lenhoff, et al., 2009).  

 

Myelom utvecklas i benmärgen (Lenhoff, et al., 2009). Symptom på sjukdomen är smärta, 

trötthet och nedsatt immunförsvar (Leander, 2010).  I nuläget är sjukdomen obotlig (Cook, 

2008), men det går att lindra symtomen. Antal år som individer med myelom överlever har 

ökat på grund av bättre behandlingar. Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar (2011) 

skriver att forskning om myelom och behandlingar ständigt pågår, och detta gör att riktlinjer 

och behandlingar fort förändras och förbättras.  

 

Livet för individer med nydiagnostiserad myelom förändras (Coon, McBride-Wilson & 

Coleman, 2007). Dålig kommunikation och brist på empati kan ha förödande konsekvenser 

både psykiskt och fysiskt för individerna och deras närstående. De behöver stöd och 

uppmuntran för att bevara sitt vardagliga liv. Att bara sitta ner och prata med individer och 

deras närstående kan hjälpa mycket, och att uppmuntra till egenvård ger ökat självförtroende, 

ökad känsla av kontroll och ökad livskvalitet.  

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs det 

hur sjuksköterskan skall observera och uppmärksamma förändringar i individens fysiska och 

psykiska tillstånd. Sjuksköterskan har ett ansvar att ta tillvara på det friska hos individen, och 

tillgodose individens omvårdnadsbehov fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och andligt. 

Sjuksköterskan skall ha en helhetssyn på individen (Svensk sjuksköterskeförening, 2007), 

vilket innebär ett humanistiskt synsätt. Individer med myelom drabbas av olika symtom som 

påverkar deras vardagliga liv och deras livskvalitet (Strang, 2003). Att få insikt i sjukdomens 

påverkan på hela individen ger en klarare bild över hur det är att leva med sjukdomen 

myelom. 

 

 

Bakgrund 

1850 kom den första beskrivningen av myelom som sjukdom (Lenhoff, et al., 2009), 

sjukdomen tros dock ha funnits sedan förhistorisk tid. Det är inte klarlagt varför individer 

insjuknar i myelom, sjukdomen är inte ärftlig, och det finns inga specifika faktorer i miljö 

eller livsstil som skulle kunna öka risken för myelom.  

 

Myelom är en blodsjukdom, som utvecklas i benmärgen (Lenhoff, et al., 2009). Röda och vita 

blodkroppar tillverkas i benmärgen, de vita blodkropparna som är en del av immunförsvaret 

kallas plasmaceller, de försvarar kroppen mot infektioner genom att producera antikroppar. 

Det som sker vid insjuknande är att plasmacellens arvsmassa (DNA) förändras och därmed 

också cellens egenskaper, plasmacellerna börjar dela sig okontrollerat och tillsammans bildar 

de benmärgstumörer. De vanligaste sjukdomstecknen är enligt Cancerfonden (Leander, 2010) 
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smärta i rygg eller bröstkorg, frakturer, trötthet, försämrat immunförsvar, ökad kalkhalt i 

blodet och njurskador. 

 

Hyperkalcemi är ett symtom hos individer diagnostiserade med myelom som uppkommer då 

plasmacellerna bildar ämnen som ökar urkalkningen av skelettet (Ludwig & Zojer, 2007).  Av 

individer med myelom uppvisar 70 % osteoporos vid diagnos och 30 % har frakturer vid 

diagnostillfället. Inom ett år efter diagnostillfället får 55 % en fraktur (Esteve & Roodman, 

2007), och 65 % kommer få en fraktur någon gång under sin sjukdomstid. Hyperkalcemi 

förekommer hos 30-40 % av individer med myelom (Barber, 2006), detta kan ge ökat kalcium 

i urinen och ökad urinutsöndring som i sin tur kan ge njurpåverkan. 

 

Immunförsvaret försämras hos individer med myelom, vilket ökar risken för infektioner 

(Lenhoff, et al., 2009).  Infektionerna kommer ofta från kroppens egna bakterier och virus 

som har aktiverats av det nedsatta immunförsvaret. Infektioner är den vanligaste dödsorsaken 

hos individer med myelom, under skov är risken för infektion fyra gånger högre än vid 

tillbakagång av sjukdomen (Ludwig & Zojer, 2007). 

 

Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar (2011) har skrivit nationella riktlinjer för 

utredning och behandling av myelom. För att kunna få diagnosen myelom ska dessa två 

punkter uppnås: klonade plasmaceller i benmärgsprov och M-komponent i serum eller urin. 

Är sjukdomen dessutom behandlingskrävande har individen något utav dessa symtom: 

hyperkalcemi, njurfunktionsnedsättning, anemi, skelettförändringar eller frekventa bakteriella 

infektioner mer än två per år.  

 

Myelom är en kronisk sjukdom (Cook, 2008), som inte kan botas, den kan dock behandlas. 

Målet med behandlingen är att ha kontroll över sjukdomen så att den inte angriper andra 

organ, bevara individens livskvalité, behandla smärta och se till att symtomen inte kommer 

tillbaka. Individer diagnostiserade med myelom behöver inte alltid visa symtom (Lenhoff, et 

al., 2009), när individen inte har symtom behövs oftast ingen behandling. När symtom 

uppkommer skall detta behandlas. Behandlingen är individuell och ser därför olika ut från 

person till person. Ny farmakologisk behandling gör att sjukdomen kan gå i skov. Detta gör 

att symtomen antingen kan försvinna helt eller delvis vilket gör att individer kan gå tillbaka 

till sitt dagliga liv.  

 

Vid behandling av myelom ges cytostatika, kortison, analgetika, diuretika, bisfofonater, 

immunmodulatorer och proteashämmare (Lenhoff, et al., 2009). Hos yngre individer ges en 

mer aggressiv behandling, den kan bestå av flera cytostatika kurer, strålbehandling och 

transplantationer av benmärg. Andra farmakologiska behandlingar är blodtransfusioner som 

ges vid blodbrist och som förebyggande behandling mot infektioner.  

 

Att drabbas av och leva med smärta skapar psykisk ansträngning som innebär lidande 

(Magnusson & Mannheimer, 2008). Att slappna av och sova bort en trötthet som orsakas av 

smärta och ett psykiskt stresstillstånd är inte möjligt. Sömnen påverkas, och sömnbristen 

skapar påfrestning på de inre organen. Individens trötthet och smärta kan ge depression och 

nedstämdhet. Vid diagnosen myelom är trötthet ett vanligt symtom (Lenhoff, et al., 2009), 

tröttheten kan bero på flera faktorer: anemi, försämrad njurfunktion, eller rubbning i kroppens 

salt och vatten balans. Myelom som sjukdom orsakar också trötthet, mindre vanliga symtom 

kan vara förvirring, dehydrering, aptitlöshet och illamående. 
 

International Association for the Study of Pain (citerad av SBU, 2006) definierar smärta som: 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 
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eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” (ibids.48). Av individer 

med myelom uppges 61 % ha intensiv smärta, smärtan lokaliseras oftast från skelettet 

(Niscola, et al., 2010). Smärtorna kommer från rygg, bröstkorg, armar och ben, smärtan 

förvärras vid ansträngning eller rörelse (Lenhoff, et al., 2009). Vissa känner också smärta vid 

ryggläge, och smärtan kan kännas som ett band runt kroppen (Barber, 2006). En svaghet i de 

nedre extremiteterna kan uppkomma, vissa får urininkontinens som troligtvis då beror på en 

neurologiskskada i ryggraden. Smärta kan också uppstå vid infektion, vissa känner också 

muskelsmärtor på grund av inaktivitet (Niscola, et al., 2010). 

 

Smärta påverkar individen både fysiskt, emotionellt, kognitivt, socialt och ger förändringar i 

livsstil (Breivik, et al., 2008). Arbete, ekonomi och familjerelationerna hos individerna 

påverkas. För att kunna behandla individen på ett adekvat sätt krävs en helhetsbild av 

individens smärta (Almås, Valand, Aksel Bilicz & Berntzen, 2002). Frågor som bör tas upp 

med individen är lokalisation, individens egen beskrivning av smärtan, vad som utlöser 

smärtan och vad som kan förvärra den, hur smärtan påverkar det dagliga livet och om smärtan 

varierar under dygnet.  

 

Det finns olika smärttyper: nociceptiv smärta uppstår då smärtreceptorerna aktiveras av 

smärtframkallande substanser i samband med en vävnadsskada(Almås, et al., 2002), detta kan 

till exempel orsakas av fraktur.  Neuropatisk smärta orsakas av skada på nervsystemet, och 

kan relateras till kotkompression. Individer med myelom påverkas därför av flera olika 

smärtor samtidigt (Niscola, et al., 2010). Det är betydelsefullt för smärtbehandlingen att dessa 

bedöms var för sig. Faktorer som också väger in i bedömningen av smärta är nivå av ångest, 

tidigare erfarenheter av smärta och kulturtillhörighet. Smärta uttrycks olika inom olika 

kulturer och olika etniciteter (SBU, 2006), till exempel ordval vid beskrivning av smärta, 

vilka copingstrategier som används, föreställningar om smärta och synen på sjukvård. I 

Sverige är förekomsten av smärta vanligare hos medborgare som inte är födda i Norden, detta 

behöver inte relateras till deras etnicitet utan kan bero på hur utsatta de är för faktorer som 

ökar risken för smärta till exempel fysiska, sociala och psykologiska förhållanden (ibid). 

 

Upplevelsen av smärta är individuell, smärta som företeelse är multidimensionell, och 

påverkan av smärta kan enligt McGuire (1992) beskrivas utifrån sex dimensioner. Dessa är 

fysiologiska, sensoriska, affektiva, kognitiva, beteende och sociokulturella dimensionerna. 

Den fysiologiska dimensionen kan förklaras som den kroppsliga sjukdomsorsaken, andra 

smärtutlösande orsaker, smärtans lokalisation och varaktighet. Den andra dimensionen är den 

sensoriska dimensionen, det handlar om hur smärtan känns, intensiteten, om det uppkommer i 

något mönster, och kvaliteten på smärtan. Den affektiva dimensionen förklarar hur individens 

humör, känsla av välbefinnande, ångest, oro och depression påverkas av smärta. Den 

kognitiva dimensionen beskriver individens tankar, känslor, åsikter, copingstrategier, tro och 

erfarenheter om smärtan. Den femte dimensionen är beteendedimensionen, den beskriver 

förändringar i beteende, såsom kommunikation, aktiviteter och sömn som förändras på grund 

av smärta. Den sjätte dimensionen är den sociokulturella dimensionen, den förklarar 

individens spiritualitet, sociala liv, arbete, miljöfaktorer, religion, kulturella och demografiska 

sidor som relateras till individens uppfattning och gensvar till smärta. Dessa dimensioner 

påverkas av varandra och är därför svåra att särskilja. Enligt Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) skall sjuksköterskan själv kunna observera 

och bedöma omvårdnadsbehoven hos individer, det är också av vikt att bemöta och 

uppmärksamma individens sjukdomsupplevelse för att kunna lindra lidande.  
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Att få diagnosen cancer är svårt (Leander, 2010), det är vanligt att reagera med oro, 

nedstämdhet och känslor av overklighet. Beskedet om cancer tvingar människor att göra en ny 

värdering av sina liv (Johnson & Klein, 1994), enkla saker som personer med myelom kunde 

göra innan är nu helt omöjliga och självförtroendet reduceras. Den fysiska smärtan leder till 

emotionella, sociala och existentiella funderingar och förändringar (Strang, 2003), som 

påverkar individernas livskvalitet. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan får förståelse för 

vikten av att genomföra bedömning utifrån påverkan på hela människan, diagnos och 

behandling blir bättre om en korrekt bedömning blir gjord. Ett sätt att göra en 

helhetsbedömning av hur individen är påverkad av myelom är att använda sex dimensioner av 

smärta (McGuire, 1992) som utgångspunkt. På så sätt får också sjuksköterskan insikt i hur det 

är att leva med sjukdomen myelom.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att genom sex dimensioner av smärta belysa upplevelsen av 

hur det är att leva med sjukdomen myelom. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med deduktiv ansats (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006), som innebär att studien har en teoretisk referensram. 

 

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search Elite. 

Sökorden som användes i artikelsökningen var multiple myeloma, quality of life, experience, 

living with, coping, symptoms, understanding, och therapeutic som användes i de olika 

databaserna i olika kombinationer (bilaga A). Endast sökords kombinationer som resulterade i 

artiklar under urval 1 redovisas i sökhistoriken (bilaga A). Datainsamlingen skedde vid tre 

olika tillfällen och gav 183 artiklar. De abstrakt som lästes valdes ut då de hade relevanta 

rubriker, 29 abstrakt lästes. De artiklar som valdes bort utifrån abstrakt hade inriktning mot 

antingen behandling eller mätinstrument vilket inte svarade mot studiens syfte. 19 artiklar 

valdes därefter ut till urval 1. Inklusionskriterierna för artikelsökningen var research article, 

skrivna på engelska, beröra vuxna personer med myelom, och artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2001-2011. PubMed och Academic Search Elite gav ett stort antal träffar, 

dessa sökningar limiterades ännu en gång genom minskning av publiceringsår. 

Exklusionskriterier var översiktsartiklar och att artiklarnas titel inte var relevant till studiens 

syfte. 

 

 

Tabell 1Sökordsöversikt 
 

Sökord PubMed  

MeSH-Term 

Cinahl 

Subjekt heading list 

Academic Search Elite 

Subject terms 

Myelom Multiple myeloma Multiple myeloma Multiple myeloma 

Livskvalité Quality of life Quality of life Quality of life 
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Upplevelser Experience (fritext) Life experience 

Experience (fritext) 

 

Symptom   Symptoms (fritext)  

Leva med  Living with (fritext)  

Coping  Coping  

Behandling   Therapeutic 

Förståelse  Understanding 

(fritext) 

 

 

Databearbetning 

Urval 1granskades utifrån Willman, et al. (2006) kvalitetsgranskningsmall för kvantitativ 

respektive kvalitativ metod, urval 2 resulterades därefter i 13 artiklar. Positiva svar för 

artikeln fick ett poäng, 20 poäng var maximal poäng. Artiklarna granskades och blev 

poängsatta var efter procent talen räknades ut. Grad I var 80 %- 100 %, 70 %- 79 % var grad 

II och 60 %-69 % var grad III. Alla artiklar höll en hög vetenskapliggrad. Därefter 

analyserades artiklarna innehållsmässigt utifrån McGuire´s (1992) sex dimensioner av smärta, 

genom den granskningsmall som tagits fram (bilaga D). Granskningsmallen skulle bekräfta att 

artiklarna var relevanta till studiens syfte och bidra till att artiklarna granskades på likartat 

sätt. Artiklarna färgmarkerades individuellt utifrån dimensionerna och detta utmynnade i 

tabell 2 och resultat delen. Det jämfördes och diskuterades sedan gemensamt, om vad som 

vara av vikt i artiklarna. Detta för att få en likartad syn på dimensionerna och artiklarnas 

resultat.  

 

 

Resultat 

Efter analysen av de 13 artiklarna framkom att flertalet av artiklarnas resultat belyste flera av 

McGuire´s (1992) dimensioner av smärta (tabell 2).  

 

Tabell 2. Fördelning av dimensionerna (McGuire, 1992) i respektive artikel 
 
Författare Fysio- 

logisk 

Sensorisk Affektiv Kognitiv Beteende Socio- 

kulturella 

Bulsara, C., 

Ward, A., & 

Joske, D. (2004). 

   X X X 

Coleman, E.A, et 

al. (2011). 
X  X  X  

Coon, S.K., & 

Coleman, E.A. 

(2004). 

X   X  X 

Kelly, M., & 

Dowling, M. 

(2011). 

X  X X X X 

Kvam, A.K., 

Wisloff, F., & 

Feyers, P.M. 

(2010). 

X X  X X  

Maher, K., & De 

Vries, K. (2011).  
X  X X X X 
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Författare Fysio- 

logisk 

Sensorisk Affektiv Kognitiv Beteende Socio- 

kulturella 

McGrath, P. 

(2004). 
X  X X  X 

Molassiotis, A., 

Wilson, B., 

Blair, S., Howe, 

T., & Cavet, J. 

(2009). 

X  X X  X 

Molassiotis, A., 

Wilson, B., 

Blair, S., Howe, 

T., & Cavet, J. 

(2010). 

X  X X  X 

Portrata, B., 

Cavet, J., Blair, 

S., Howe, T., & 

Molassiotis, A. 

(2010a). 

X X X X  X 

Portrata, B., 

Cavet, J., Blair, 

S., Howe, T., & 

Molassiotis, A. 

(2010b). 

X  X X  X 

Poulos, A.R., 

Gertz, M.A., 

Pankratz, V.S., 

& Post-White, J. 

(2001). 

X X X   X 

Vlossak, D., & 

Fitch, M.I. 

(2008). 

X X X X X X 

 

Fysiologiska dimensionen  

McGuire (1992) skildrade den fysiologiska dimensionen som en beskrivning av sjukdomens 

uppkomst, smärtutlösande orsaker samt smärtans lokalisation och varaktighet.  

 

Långvarig smärta, upprepade infektioner och frakturer (Vlossak & Fitch, 2008) var 

karaktäristiska symtom vid myelom som alltid var närvarande. Smärtan beskrevs av 

individerna som ihållande och intensiv (McGrath, 2004). Smärtans intensitet upplevdes som 

oföränderlig (Maher & De Vries, 2011). Smärtområdet (Molassiotis, Wilson, Blair, Howe & 

Cavet, 2009; Molassitois, Wilson, Blair, Howe & Cavet, 2010) var lokaliserat till ryggen. 

Individer upplevde att ryggsmärtan och tröttheten till följd av sjukdomen påverkade det 

dagliga livet. Vid aktivitet kunde individerna känna ökad smärta.  
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/…/ I could sense something – my level of energy was falling a little bit, I 

couldn’t – when I would go do yard work… I feel like I would push the lawn 

mower the same and it was more hard for me to do /…/ (Coon& Coleman, 

2004, s. 1132). 

 

Faktorer såsom förändringar i kroppsliga funktioner och fysik, till exempel benskörhet, 

viktnedgång eller viktökning, gav upphov till ökad smärtupplevelse hos individer drabbade av 

myelom (Kelly & Dowling, 2011; Potrata, Cavet, Blair, Howe & Molassiotis, 2010a). 
 

 

Sensoriska dimensionen  

Den sensoriska dimensionen (McGuire, 1992) beskrev hur smärtan kändes för individen, det 

vill säga smärtans intensitet och kvalitet, om smärtan uppkom i något mönster. Detta kan 

yttrar sig genom att smärtan är ihållande eller kommer och går. 

 

Vlossak och Fitch (2008) beskrev smärtan hos personer med myelom, som ihållande och 

återkommande, då smärtan aldrig försvann. Smärtan beskrevs även som intensiv (McGrath, 

2004). En individ beskrev smärtan som ihållande och lokaliserad till ryggen (Vlossak & Fitch, 

2008), vilket resulterade i svårigheter att lyfta fötterna från sängen. Smärtan (Potrata, et al., 

2010a) orsakade rörlighetsproblematik, vilket i sig ledde till smärta hosindividerna. 

 

I studien av Poulos, Gertz, Pankratz och Post-White (2001) rangordnades smärtans intensitet 

utifrån en fyrgradig skala; ingen-, behaglig-, måttlig- och svår smärta. Individernas 

utvärdering av deras smärta utifrån den fyrgradiga skalan visade att 70 % hamnade på den 

nedre delen av skalan efter behandling, det vill säga att de var smärtfria eller hade behaglig 

smärta, medan 30 % hade måttlig eller svår smärta (ibid).  

 

Smärtan benämns även i termer som utmattning och muskeltrötthet, då individer uppvisade 

svårigheter att promenera och lyfta vikter (Coleman, et al., 2011). 

 

 

Affektiva dimensionen  

Den affektiva dimensionen (McGuire, 1992) beskriver hur humör, känsla av välbefinnande, 

ångest, oro och depression påverkas av individens smärta.  

 

Det konstaterades i studier (Kelly & Dowling, 2011;Vlossak & Fitch, 2008) att fatigue var det 

främsta framträdande symtomet vid sjukdomen som individer upplevde. Fatigue var alltid 

närvarande, sjukdomen medförde ökad trötthet hos individer vilket ledde till att de sov på 

dagen och somnade tidigt på kvällen vilket upplevdes vara en ny företeelse för individerna. 

En inre utmattning uppfattades vara en förändrad upplevelse för individerna (ibid). Fatigue 

(Coleman, et al., 2011) var ett större problem för kvinnor än män. Smärta (Poulos, et al., 

2001) påverkade graden av fatigue individerna upplevde. 

 

Sjukdomen orsakade både (Maher & De Vries, 2011) fysisk och psykologisk smärta. Den 

psykologiska smärtan varierade och var i stor grad beroende av det sociala nätverket 

bestående av familj, vänner och arbete. Depression, ångest och nedsatt humör var tre 

framträdande emotionella störningar som påverkadesav den psykologiska smärtan orsakad av 

sjukdomen. Individer upplevde att den mentala hälsan påverkades då sjukdomen tycktes ta 
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kontroll över livet, påverka det dagliga livet och dess aktiviteter (ibid). Fysisk smärta kunde 

leda till emotionella störningar såsom depression, ångest, och humörförändringar hävdade 

Poulos, et al., (2001). Yngre individer var mer benägna till att ha ångest (Molassiotis, et al., 

2010). Individer betonade rädsla och ångest inför döden och att leva i en sådan ovisshet var 

deprimerande (Molassiotis, et al., 2009; Molassiotis, et al., 2010; Potrata, et al., 2010a; 

Vlossak & Fitch, 2008). Individerna kände ofta en rädsla för framtiden och prognosen, de 

visste aldrig hur sjukdomen skulle te sig. En rädsla uppstod, de visste inte om eller när döden 

skulle inträffa. 

 

People may say that they could get hit by a bus, but we with myeloma know 

the make [!] of the bus, the name of the bus. You know, sometimes we can 

even see the licence [!] number of the bus, when we´re, you know… out of 

remission. (Vlossak & Fitch, 2008, s. 144).  

 

 

Kognitiva dimensionen 

McGuire (1992) beskrev den kognitiva dimensionen som individens tankar, känslor, 

värderingar, copingstrategier, åsikter och erfarenheter av smärta. 

Det var svårt att identifiera sig som sjuk (Kelly & Dowling, 2011), speciellt som sjuk i cancer 

och i sjukdomen myelom. Myelom var en sjukdom som individerna inte associerade med 

cancer. De flesta hade aldrig hört talas om myelom (Vlossak & Fitch, 2008), de uttryckte 

misstro och fick en chock. De insåg att sjukdomen inte gick att bota, och att den förväntade 

livstiden var kort, detta kunde bli för mycket för individerna. De kunde bli uppgivna och 

förtvivlade (Bulsara, Ward & Joske, 2004), detta orsakade ett tvång, de ville ta tillbaka 

kontrollen över sina liv och kämpa mot sjukdomen. För att få tillbaka känslan av kontroll, 

behövde de acceptera sjukdomen och hantera den på bästa sätt för att kunna behålla sin 

livsstil. Sjukdomen blev en utmaning (McGrath, 2004), som de ville vinna. Funderingar 

uppkom om varför just de blev sjuka, och om de kunde gjort något annorlunda för att inte bli 

sjuk. De kände sig skyldiga och ansåg då att det var deras ansvar att göra något åt sjukdomen.  

Individerna upplevde osäkerhet (Maher & De Vries, 2010). McGrath (2004) beskrev att 

sjukdomen orsakade väldigt mycket smärta, vilket ledde till en situation som upplevdes svår 

att hantera och de förlorade meningen med livet. Individerna var tvungna att hantera 

osäkerheten de levde i. De fick omvärdera sina liv vid diagnos tillfället (Maher & De Vries, 

2010). De prioriterade om sin livsstil, och koncentrerade sig på det som var betydelsefullt för 

dem personligen. För att kunna hantera osäkerheten vid sjukdomen behövde de uppehålla en 

normalitet i vardagen. Kämparglöd behövdes för att bekämpa sjukdomen, för att individerna 

skulle känna att de gav sitt bästa mot diagnosen. Det gav dem en känsla av kontroll och 

normalitet, de kämpade trots alla odds och kunde därmed få sitt liv tillbaka från sjukdomen 

(ibid). En individ förklarade att det inte bara var att ge upp, lägga sig ner och dö, det var av 

vikt att leva (Kelly & Dowling, 2011). Vissa ville inte använda mediciner (Molassiotis, et al., 

2009), det handlade om kontroll och viljan att inte bli beroende. Några gillade inte tanken på 

att behöva ta medicin, och andra fruktade bieffekter. 

Psykologiska copingstrategier som användes var: förnekelse, undvikande, positiv attityd, 

jämföra sig med andra som var sjukare, normalisera sina förhållanden, distrahera sig och 

cynism (Molassiotis, et al., 2009). En annan copingstrategi var hopp (Maher & De Vries, 

2010), hoppet gav individerna motivation till att hantera osäkerheten kring sjukdomen. Vissa 

hoppades att forskningen skulle hinna så långt att det skulle finnas nya behandlingar som 



9 
 

skulle kunna ge dem ett längre liv och därmed mer tid (Vlossak & Fitch, 2008). Andra hade 

ett mer realistiskt förhållande till livet, de ville acceptera att livet blev som det blev, och även 

om det inte var ett långt liv så hoppades de få så mycket tid som möjligt. Det var inte många 

som hade hopp för framtiden, de gick igenom sina mål, värderade om och valde att fullfölja 

gamla drömmar de haft sedan innan som till exempel att resa (ibid). 
 

För mycket information kunde göra osäkerheten värre, det kunde ge oro och förvirring 

(Maher & De Vries, 2010). Informationen påminde dem också om hur allvarlig sjukdomen 

var (Potrata, et al., 2010a).  Vissa ville ha informationen utan dåliga nyheter om sitt tillstånd 

(Molassiotis, et al., 2009), de ville leva ett så normalt liv som möjligt, de ville inte känna sig 

ledsna över hur livet blev. De ansåg att de fortfarande hade ett liv att leva och att de inte ville 

vara annorlunda. De kände att de hade förlorat sin självständighet (Vlossak & Fitch, 2008), 

och att deras självbild förändrades. 

 

Många individer hade problem med minnet (Portrata, Cavet, Blair, Howe & Molassiotis, 

2010b), de kunde förlora orden och glömma av vad som hade sagts för någon minut sedan. 

Vissa hade svårt att koncentrera sig, detta gjorde att de inte orkade läsa information om sin 

sjukdom, och behandlingarna kunde bli lidande då de inte kunde koncentrera sig och förstå de 

medicinska råden. För att kunna hantera dessa svårigheter hamnade vissa i förnekelse, vissa 

skyllde på hög ålder, andra skrev ner allt som sades i konversationer, skrev dagbok, läste 

kortare texter eller barnböcker och andra använde talböcker (ibid). 

Individerna tyckte att de hade för lite tid med vårdpersonal för att bara prata (Kelly & 

Dowling, 2011), frågor som var viktiga och som inte togs upp blev obesvarade. De 

uppskattade när vårdpersonalen (Bulsara, et al., 2004) var öppen och ärlig när det gällde deras 

sjukdom och prognos. Individerna önskade inte att diskutera sina symtom (Potrata, et al., 

2010a). De flesta ville veta mer om framtiden, även om de insåg att det var svårt att sätta en 

tidsram för hur lång tid det skulle ta innan sjukdomen satte ett slut för livet (Molassiotis, et 

al., 2009) De ville inte lägga en börda på vårdpersonalen då det inte var deras jobb att prata 

och diskutera individernas farhågor. Den tid de fick med läkare kunde kännas överflödig då 

läkarna hade ett eget språk, med ord som individerna inte kände igen. 

 

 

Beteendedimensionen 

Beteendedimensionen (McGuire, 1992) skildrar förändringar i beteende, såsom 

kommunikation, aktiviteter och sömn till följd av smärta. 

Individerna behövde göra livsstilsförändringar (Kelly & Dowling, 2011) och möjligheterna att 

uppehålla normalitet i livet blev begränsade. Smärta (Maher & De Vries, 2011) ledde till 

försämrad rörlighet och svårighet att utföra dagliga rutiner till följd av sjukdomen. Coleman, 

et al. (2011) konstaterade att smärtan påverkade den fysiska aktiviteten, humöret och sömn 

negativt. Enligt Kelly och Dowling (2011) påverkas det dagliga livet av fatigue då individer 

inte kunde utföra dagliga rutiner, det som brukade ta några minuter tog nu dubbelt så lång tid 

att genomföra, att utföra ansträngande arbete ledde till trötthet. 

 

I get tired easily and I usually take a nap in the afternoon… also I wouldn’t be 

able to do heavy work… and dancing…I could get out for one dance, but I feel 

tired. I look at my sister… she’d be on the dance floor all night… it’s well for 

her..(Kelly &Dowling, 2011, s. 40) 
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För att klara av sjukdomen och dess konsekvenser krävdes användande av copingstrategier 

(Molassiotis, et al., 2009). Individer kunde dölja symtom för sjukvården för att skydda sig 

själva, en individ hade gått ner i vikt och lade därför pengar i sina fickor för att bli tyngre när 

hon skulle väga sig på sjukhuset (ibid). Personer med myelom förlorade sin självständighet 

(Vlossak & Fitch, 2008), de kunde inte arbeta, inte göra några hushållssysslor, shoppa eller 

socialisera med familj och vänner. Att förlora sin självständighet gjorde att individerna kände 

sig värdelösa. Förlust av den personliga identiteten, ekonomiska svårigheter och att känna sig 

uttråkad var en följd av att inte arbeta. Sjukdomen påverkade individernas dagliga liv och 

rutiner (Maher & De Vries, 2010). Sjukdomen upptog tid som lades på sjukhusvistelse istället 

för att utföra dagliga aktiviteter exempelvis arbete. Det krävdes att individen kunde erkänna 

att denne var sjuk och vilka begränsningar som detta medförde för att därefter förändra sitt 

liv, och anpassa sig till sjukdomen. Prioriteringarna behövde ändras (Bulsara, et al., 2004), att 

spara inför framtiden var inte längre nödvändigt, kortare mål skapades istället för långa 

livsmål.  

Fatigue blev identifierat som det största hindret för en normal funktion och quality of life 

(Kvam, Wisloff & Fayers, 2010). Fatigue var också det symtom som individerna uttryckte 

vara det värsta symtomet och som fanns där hela tiden (Kelly & Dowling, 2011). Många 

kunde sova några timmar på dagen (Coleman, et al., 2011), och därefter bara 1-6 timmar per 

natt. Detta minskade orken hos individerna, vissa orkade inte gå eller lyfta sina armar. 

Svårigheterna att sova kunde bero på rädslan för döden, vissa vågade inte somna av rädsla för 

att aldrig vakna upp igen (Potrata, et al., 2010a). 

 

Fysisk aktivitet var en strategi som kunde hjälpa individerna igenom behandlingarna (Coon & 

Coleman, 2004), känslan av att klara av träningen gav självförtroende. Fatigue kopplades ihop 

med att vara urform och att inte träna. Träning kunde hjälpa individerna att hålla sig positiva, 

och de fick en känsla av att vara normala, att de fortfarande kunde göra något. Genom träning 

kände de sig också aktiva i sin behandling, att vara aktiv bidrog till att de kände sig mer 

involverade i sin egen tillfrisknad (ibid).  

 

Sociokulturella dimensionen 

Den sociokulturella dimensionen (McGuire, 1992) klargör individens spiritualitet, sociala liv, 

arbete, religion och kulturella sidor som relateras till individens uppfattning och gensvar till 

smärta. 

 

Att behålla sitt normala liv var en viktig del i att förhindra cancern att bli den dominerande 

delen av livet (Maher & De Vries, 2010). Individerna kunde inte längre hjälpa till i hemmet 

(Molassiotis, et al., 2009), de var tvungna att acceptera att de inte var självständiga längre, 

och de behövde förlita sig på andra. Familjekonstellationen förändrades efter att en 

familjemedlem diagnostiserats med en livshotande sjukdom (Vlossak & Fitch, 2008), 

familjemedlemmen som insjuknade kunde känna otillräcklighet och skuld, men även känna 

sig som en börda för familjen. 

 

Livsstilen avbröts (Coon & Coleman, 2004), och de fick ändra sina vanor. Vissa trodde att de 

klarade av sin gamla livsstil men familjemedlemmar fick dem att inse att de inte orkade lika 

mycket längre. Trötthet gjorde att individerna inte kunde socialisera med vänner och familj 

(Molassiotis, et al., 2009), detta var svårt att acceptera. De ville inte vara annorlunda med 

hörapparat eller handikapparkering, och de ville orka leka med barnbarnen och gå på 

promenader, men de stannade ofta hemma eftersom de var trötta. Vissa tog upp att cancer var 
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tabubelagt (Kelly & Dowling, 2011), de kände en vi mot dem känsla, folk i omgivningen 

viskade till exempel när de gick ut. En individ beskrev en möjlig orsak till tabut: ”People are 

not able to talk about it… it is the big monster you are carrying” (ibid, s.40). 

Individerna levde i en osäkerhet som handlade mycket om döden (Kelly & Dowling, 2011), 

de konfronterades med döden och det fick dem att inse hur skört livet är. De upplevde det som 

en andra chans i livet och började förändra sina värderingar.  Individerna funderade mycket 

över meningen med livet (McGrath, 2004), de insåg att alla någon gång skall dö. Framtiden 

oroade 40,8 % av individerna (Molassiotis, et al., 2010). Några trodde att allt hände av en 

anledning (McGrath, 2004), de uppfattade sig som utvalda och dömda till döden, de var rädda 

för döden och rädslan fanns alltid med dem. Andra kunde känna det som att de var 

övervakade, och skyddade av en högre makt. Att ha ett andligt synsätt på sjukdomen och 

behandlingar kunde hjälpa, det kunde ge positiva förändringar och en positiv syn på livet. En 

individ beskrev den andliga resan som ”I like the result I don´t like the reason. With the 

positives, I mean I could have done without this /…/” (ibid, s.235).Om individerna redan 

innan diagnosen hade en känsla av att livet hade mening klarade de bättre av att konfrontera 

känslorna som kom efter en diagnos. Synen på andlighet, tro och religion ändrades (Bulsara, 

et al., 2004), tron hade hjälpt vissa igenom sjukdomen. Hopp krävdes för att klara realiteten 

av sjukdomen, och att ha en positiv mental inställning för att kunna klara av behandlingar som 

var utanför individernas kontroll.  

 

Det fanns två sidor av andlighet (McGrath, 2004), ibland kände individerna att de hade 

starkare tro än andra, men ibland undrade de hur någon, i detta fall gud, kunde utsätta dem för 

detta. Efter den andliga resan som de flesta var tvungna att genomgå kom också positiva 

förändringar: bättre självförtroende, att inte behöva godkännande från andra, prioritering av 

sina egna behov, mindre dömande av andra, och mindre intresserade i ytliga företeelser. En 

individ beskrev livet efter den andliga resan som ”you have the feeling that you have climbed 

the highest mountain in the world [and] there´s nothing left to conquer.” (ibid, s.235). 

Individernas finansiella problem, oftast orsakats av förlust av arbetsförmåga påverkade deras 

livskvalitet negativt (Molassiotis, et al., 2010). Familj och vänner var ofta mycket bra på att 

ge support (Potrata, et al., 2010a), de kunde ge emotionell, praktisk och ekonomisk support, 

de kunde också ge tröst och motivation till att överleva. Familjen kunde också orsaka stress, 

hänsynsfulla förfrågningar om hälsan kunde upplevas som hövlighet och inte intresse. Frågor 

om sjukdomen kunde göra individerna påminda om sjukdomen som de försökte glömma, 

detta kunde leda till att individerna slutade socialisera. Vissa familjemedlemmar var 

överbeskyddande (Maher & De Vries, 2010), och individerna kunde då kvarhålla information 

för att skydda familjen.  Andra familjer försökte hjälpa till för mycket (Bulsara, et al., 2004), 

det var viktigt att inte förstöra familjerelationer. Familjen behövde förstå att det inte gick att 

kontrollera sjukdomen. Många funderade på hur familjen skulle klara sig utan dem om de 

gick bort (Vlossak & Fitch, 2008), och de var oroliga för att missa viktiga familjehögtider och 

händelser. De kunde gråta i ensamhet för att inte göra familjen ledsna (Kelly & Dowling, 

2011).  Därför var det av vikt att ha en till person som kunde ge känslomässigt support 

(Bulsara, et al., 2004). Sjukdomssymtomen ansågs lättare att förstå för någon som hade varit 

med om samma sak (Potrata, et al., 2010a). Det var enklare att ta råd från dem som varit i 

samma situation (Bulsara, et al., 2004).  

 

Att dölja och skydda andra var en copingstrategi (Molassiotis, et al., 2009), familje-

medlemmar skulle inte behöva höra dåliga nyheter. Individerna förstod att sjukdomen även 

påverkade familjens liv (Molassiotis, et al., 2009), familjen kunde till exempel inte längre åka 

ut och resa. Vissa behövde hjälp med sexuallivet, detta togs inte upp med sjukvårdspersonal 
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för att frågan ansågs för privat, samt att individerna inte hade blivit tillfrågade om detta var ett 

problem. Många förhållanden kunde ta slut på grund av sjukdomen (McGrath, 2004). En 

individs partner beskrev relationen: ”… husband had been a friend and soul mate, but now he 

is an ill man” (Molassiois, et al., 2009, s. 106). Vissa individer beskrev att sjukdomen berodde 

på ödet (McGrath, 2004), de ville inte tillstå att de trodde på religion eller en övre makt men 

de kände sig beskyddade och kände en mening med livet. Individerna beskrev hur de 

uppskattade människor mer nu än vad de hade gjort innan diagnosen (Molassiotis, et al., 

2010). 

 

 

Diskussion 

 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa individers upplevelser av hur det är att leva med sjukdomen 

myelom. Ett möjligt sätt att få en helhetsbild av individens upplevelse var att utgå från de sex 

dimensionerna av smärta (McGuire, 1992). 

 

Databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search Elite valdes då de anses vara störst inom 

omvårdnadsforskning och upplevdes vara relevanta till studiens syfte. Utifrån syftet och de 

sex dimensionerna av smärta formulerades sökord. Detta ansågs inte begränsa antal träffar 

eftersom upplevelser och erfarenheter ingår i de sex dimensionerna av smärta, och ger därför 

en helhetsbild av sjukdomen. I tabell 1 redovisas vilka sökord som använts i de olika 

databaserna. I Cinahl användes fyra Major Headings och fyra fritextord. Fritextord användes 

då dessa sökorden svarade mot syftet, vissa sökord fanns inte som Major Headings och andra 

fritextord gav inga resultat vid sökning som Major Headings. I PubMed användes två MeSH-

termer och ett fritextord, detta då sökordet inte gav någon passande MeSH-term. I Academic 

Search Elite användes tre Subject Terms. Pain användes inte som sökord då detta prövats i en 

pilotsökning och det gav inget användbart material som svarade mot syftet. Sökorden 

användes i olika kombinationer (bilaga A), alla kombinationer prövades i alla databaser. Vissa 

sökordskombinationer beskrevs inte i tabell 1 eller sökhistoriken (bilaga A), även om de 

prövats i alla databaserna, då sökorden inte gav några resultat till urval 1. Sökordet 

therapuetics är ett exempel på detta, sökordet användes med den booleska frasen (Östlundh, 

2006) NOT i alla databaserna, detta gav önskat resultat i Academic Search Elite, men inte i de 

två andra databaserna och redovisas därför inte i tabell 1 under dessa databaser utan endast 

under Academic Search Elite. Publikationsåren 2001-2011 valdes då det önskades erhålla 

tillräckligt med artiklar och nytt material. Vid fyra sökningar användes publikations år tidigast 

2004 för att begränsa antalet träffar. I PubMed användes två olika årtalsintervalldå 

sökningarna gav ett stort antal träffar, i en sökning användes publikation inom 5 år, och i en 

annan sökning användes publikation inom 3 år. I Academic Search Elite användes 

publikations år tidigast 2005 då antal träffar ansågs behöva begränsas. Eftersom vissa 

sökningar gav ett stort antal träffar kunde dessa begränsas med årtal då nyare träffar ansågs 

mer relevanta. Medelvärdet på publiceringsdatumet är år 2008, och publiceringsdatumen 

spänner mellan år 2001 till år 2011, 2010 är det år då flest artiklar från resultatet i studien är 

publicerade. 

 

De abstract som lästes hade en titel som svarade mot studiens syfte. Artiklar som 

exkluderades hade en titel som innehöll andra blodsjukdomar, behandlingar, transplantationer, 

mätinstrument, farmakologiskbehandling och rehabilitering vilket inte svarade till studiens 
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syfte. En del artiklar var återkommande i sökningarna (bilaga A) vilket sågs som en styrka då 

detta visade på validiteten i studiens sökvägar. Inklusionkriterier var vetenskapliga artiklar, 

skrivna på engelska.  I en sökning användes inklusionskriteriet män och kvinnor, detta var 

endast för att begränsa sökningen och inte för att genusproblematiken var inkluderat i syftet 

eller resultatet. Artiklar som exkluderades svarade inte mot syftet eller var översiktsartiklar.  

 

Artiklarna som togs med i urval 1 granskades individuellt utifrån en artikelgranskningsmall 

som framtogs till studien (bilaga D). Detta för att försäkra att artiklarna motsvarade studiens 

syfte, det var också en hjälp i granskningen av resultatet, samt att granskningsmallen gjorde 

att artiklarna granskades på liknande sätt. Granskningen skapade också en struktur med hjälp 

av färgkodning av dimensionerna i artiklarna. Artiklarna granskades också utifrån Willman´s 

et al. (2006) kvalitetsgranskningsmall av kvantitativa och kvalitativ artiklar. 13 artiklar valdes 

till resultatet då dessa svarade mot syftet. Exkluderade artiklar från urval 1 var kvantitativa 

och tog upp mätinstrument som inte svarade mot studiens syfte. Nio artiklar var kvalitativa 

och fyra artiklar kvantitativa, eftersom syftet var att belysa individernas upplevelser ger den 

övervägande mängden kvalitativa artiklar studien validitet. De fyra kvantitativa artiklarna 

ansågs relevanta som komplement och bekräftande för de kvalitativa artiklarna. Artiklarna 

granskades ytterligare en gång utifrån de sex dimensionerna av smärta (McGuire, 1992), 

färgkodningen jämfördes för att resultatet skulle kunna godkännas gemensamt. 

 

Resultatartiklarna hade studier genomförda i Irland, England, Norge, USA, Kanada och 

Australien. Detta bedömdes vara en styrka då artiklarna är från likartade kulturer och kunde 

då ge en syn på livet med myelom som gick att jämföra. Det är också en svaghet då 

komponenten av kultur och etnicitet förbises. En annan svaghet i litteraturstudien är att ingen 

svensk artikel förekom, det hade varit önskvärt med artiklar som speglade svenska 

förhållanden.  

 

Myelom är en sjukdom som präglar många delar av livet, detta på grund av smärta, trötthet 

och sämre immunförsvar. McGuire´s (1992) sex dimensioner av smärta har använts som 

referensram då dessa ansågs kunna ge en struktur i bearbetningen av artiklarna och resultatet. 

Detta ansågs också vara en metod för att beskriva individers upplevelse av myelom och skapa 

en helhetsbild och inte enbart förklara symtomet smärta. Nackdelen med att ha en deduktiv 

ansats är att fakta eller material av vikt kan utelämnas. Med en induktiv ansats skulle studien 

kunna sett annorlunda ut, då resultatet hade strukturerats på ett annat sätt. McGuire´s (1992) 

sex dimensioner av smärta ansågs dock kunna ge den helhetsbild av upplevelserna hos 

individen som behövdes för att svara mot studiens syfte. En annan nackdel är att McGuire´s 

(1992) sex dimensioner av smärta inte alltid går att skiljas från varandra vilket gör att de går 

in i varandra, dock kan det ge en insikt i hur livet ter sig. Det är inte alltid endimensionellt. En 

figur gjordes därför för att synliggöra hur dimensionerna påverkade varandra utifrån studiens 

resultat (figur 1). 
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Figur 1. Visar hur dimensionerna integrerar med varandra. Varje dimension representerar en 

cirkel, och dessa förbinds med streck som visar hur de går in i varandra. 

 

Resultat diskussion 

Artiklarna granskades utifrån Willman, et al., (2006) kvalitetsgranskningsmall av kvantitativa 

och kvalitativ artiklar. Dessa mallar innehåller frågor om syfte, metod, urval, analys av data, 

resultat och slutsats. Ett poäng gavs till varje positivt svar för artikeln räknat. Dessa räknades 

samman och gav max antal poäng. Artiklarna granskades därefter och poängsattes, detta 

räknades sedan ut i procent. Grad I var 80 %- 100 %, 70 %-79 % var grad II och 60 %-69 % 

var grad III.  Fyra artiklar ansågs ha grad I och nio artiklar ansåg ha grad II, dessa artiklar fick 

låga poäng då de inte utgått från en teoretisk referensram, också datamättnad och 

analysmättnad ansågs svårt att värdera utifrån artiklarna.  

Detta kan anses generera låg kvalitet men då artiklarna med grad II svarade mot syftet på ett 

adekvat sätt bedömdes dessa viktiga för resultatet. Då både kvalitetsgranskningsmallen och 

artiklarna skall poängsättas individuellt kan graden förändras utifrån granskarens uppfattning. 

Nio artiklar var av kvalitativ metod och detta ansågs relevant för studien då detta fångar 

personernas upplevelser, den vetenskapliga kvalitén ansågs vara hög då resultatdelen i 

artiklarna beskrevs tydligt, strukturerat och med citat. Fyra kvantitativa artiklar användes i 

studien då dessa använde relevanta mätinstrument som svarade mot syftet.  Flertalet artiklar är 

godkända av en etisk kommitté och i de allra flesta artiklar har informanterna godkänt 

deltagande i studien. Ett antal artikelförfattare återkom i ett flertal resultatartiklar, detta anses 

tillförlitligt och stärka validiteten av resultatet då författarna anses ha bred kunskap om 

sjukdomen.  Litteraturstudien utfördes för att belysa individers upplevelser av att leva med 
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myelom, detta innebär både män och kvinnor. I de artiklar som hittats har en hög andel 

informanter varit män, detta kan bero på att män är i majoritet när det gäller insjuknande i 

sjukdomen. Detta sågs därför inte som en svaghet för studien. 

 

Vid smärtbehandling av individer krävs en helhetsbild av individers upplevelser av smärta 

(Almås, et al., 2002). Under smärtbedömning bör frågor beröra lokalisation, beskrivning av 

smärtan, hur smärtan påverkar individernas dagliga liv, förändringar och vad som utlöser eller 

förvärrar den. Individernas upplevelser av smärta ingår både under den fysiologiska och den 

sensoriska dimensionen (McGuire, 1992). Ångest, tidigare erfarenheter och kulturell 

tillhörighet är faktorer som kan påverka smärtbedömningen (Almås, et al., 2002). De 

vanligaste återkommande symtomen vid myelom var långvarig smärta (Vlossak & Fitch, 

2008) lokaliserad till rygg eller bröstkorg (Leander, 2010), försämrat immunförsvar, trötthet, 

njurskador och hyperkalcemi.  Lenhoff et al. (2009) beskrev att smärtan också kan stråla ut i 

armar och ben, och att smärtan kan öka av ansträngning eller rörelse. Dock kan smärtor i 

musklerna uppkomma på grund av inaktivitet (Niscola, et al., 2010). Under beteende 

dimensionen (McGuire, 1992) förklaras hur det dagliga livet påverkades av smärta 

(Molassiotis, et al., 2010), individerna kunde inte utföra fysiskt ansträngande aktiviteter, 

långpromenader och detta påverkade familjen och det sociala livet. Det har visats att fysisk 

aktivitet (Coon & Coleman, 2004) har en fördel, det vill säga att träning kan underlätta 

genomgående behandling för individerna. Känslan av att kunna motstå smärtan och utföra 

fysiskt aktivitet gav ökat självförtroende.  Utöver självförtroende påverkades humöret positivt 

av träning, då individer upplevde känsla av normalitet. Fysisk aktivitet har också visat sig ge 

(Coleman, Hall-Barrow, Coon & Stewart, 2003) minskad fatigue, längre sömn på natten, 

mindre vilotid på dagen, ökad muskelstyrka och viktuppgång för individer med myelom. 

Sjuksköterskan bör uppmuntra till fysisk aktivitet och andra positiva livsstilsförändringar som 

är nödvändiga för individens välbefinnande. Smärtan upplevdes av individerna som varaktig, 

intensiv, återkommande och inte föränderlig (Maher & De Vries, 2011; McGrath, 2004; 

Vlossak & Fitch, 2008). Personer med myelom påverkas av många symtom men smärta är det 

karaktäristiska symtomet vid myelom och kan orsaka stort lidande. Det är av vikt att 

sjuksköterskan innehar kunskap och förståelse till att utföra en grundlig smärtbedömning och 

inte endast ser det fysiska symtomet då smärta påverkar hela individen. 

 

Under den fysiologiska dimensionen (McGuire, 1992) beskrivs symtom på sjukdomen 

myelom, ett symtom är försämrat immunförsvar vilket kan leda till infektioner (Lenhoff, et 

al., 2009). Upprepade infektioner var ett återkommande problem och slog till utan förvarning 

(Vlossak & Fitch, 2008). Kroppens egna bakterier och virus var den bakomliggande orsaken 

till infektioner då de aktiverats av det försämrade immunförsvaret (Lenhoff, et al., 2009).  

Niscola et al. (2010) förklarar att infektioner kan leda till smärta. Vanligaste dödsorsaken hos 

personer med myelom är infektioner (Ludwig & Zojer, 2007). Sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på symtom som kan vara tecken på infektioner då detta är ett livshotande 

tillstånd för personer med myelom.  

 

Fatigue anses vara det mest karaktäristiska symtomet som personer med myelom uttryckte 

missnöje över på (Kelly & Dowling, 2011; Vlossak & Fitch, 2008). Fatigue förekommer i 

både affektiva och beteende dimensionen (McGuire, 1992). Fatigue kan bero på flera orsaker 

exempelvis anemi, försämrad njurfunktion och hyperkalcemi (Lenhoff, et al., 2009). Individer 

beskriver fatigue som alltid närvarande, en inre utmattning, ett hinder för livskvalitet och 

normal funktion (Kelly & Dowling, 2011; Kvam, et al., 2010; Vlossak & Fitch, 2008). Kelly 

och Dowling (2011) understryker att fatigue anses vara det värsta symtomet. Fatigue som 

orsakas av psykiska stresstillstånd och smärta är omöjliga att sova bort (Magnusson & 
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Mannheimer, 2008). Fatigue och smärta kan tillsammans leda till depression och 

nedstämdhet. Det är betydelsefullt att både individen, omgivningen och vårdpersonal får 

insikt i att fatigue är ett återkommande symtom vid sjukdomen. Detta för att få förståelse för 

individens dagliga förmåga, som kan var reducerad på grund av fatigue.  

 

Under den affektiva dimensionen (McGuire, 1992) beskrivs emotionella störningar. 

Magnusson och Mannheimer (2008) betonar att smärta kan leda till psykisk påfrestning och 

lidande. Smärta kan ge fysisk, emotionell, kognitiv, existentiella, sociala förändringar och 

detta påverkar individens livsstil (Breivik, et al, 2008; Strang, 2003). Emotionella störningar 

kan vara depression, aggression, ångest, humör förändringar, chock och ledsamhet (Maher & 

De Vries, 2011; Poulos, et al., 2001). Det sociala nätverket bestående av familj, vänner och 

arbete kan påverka och förändra den psykologiska smärtan (Maher & De Vries, 2011). 

Sjukdomens kontroll över det dagliga livet, genom förändringar av aktiviteter, inverkar på den 

mentala hälsan hos individerna. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) skall sjuksköterskor arbeta utifrån ett humanistiskt synsätt, vilket 

innebär att människan sätts i centrum (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008), andra relevanta ord 

i samband med humanism är rättvisa, jämställdhet och demokrati. Kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskriver också hur vårdteamet måste 

samverka för att skapa en helhetssyn på individen. Det är av vikt att sjuksköterskan också ser 

till de emotionella problem som sjukdomen skapar. Med dessa emotionella problem i 

beaktning kan sjuksköterskan behöva ge individer extra stöd genom att sitta ner och ge dem 

den extra tid som behövs för eventuella frågor och funderingar kring sjukdomen. 

 

Att acceptera en cancerdiagnos är svårt (Kelly & Dowling, 2011). Känslor av overklighet, oro 

och nedstämdhet är en följd av att bli diagnostiserad med myelom (Leander, 2010). Chock 

och skepsis kommer till uttryck då många inte hört talas om diagnosen myelom innan 

(Vlossak & Fitch, 2008). Då den förväntade livstiden är kort, ansåg Johnson och Klein (1994) 

att beskedet om cancer kan tvinga individer att göra nya värderingar i sina liv. Detta beskrivs 

under beteende dimensionen (McGuire, 1992). Funderingar om orsaken till sjukdomen 

väcktes hos individerna, tankar uppstod om någon prevention hade kunnat leda till en annan 

utgång (McGrath, 2004). Sjukdomens innebörd är svår att greppa för individerna, de flesta har 

aldrig mött personer med myelom innan. Detta innebär att sjuksköterskan måste hjälpa 

individen förstå och acceptera sjukdomen. Individen måste också få tid (Sainio, Lauri & 

Eriksson, 2001) till att förstå och acceptera sin nya situation innan information kan tas in. 

Självförtroendet hos individerna reducerades då deras förmåga förändrades negativt under 

sjukdomen (Johnson & Klein, 1994). Den sociokulturella dimensionen (McGuire, 1992) tar 

upp hur självförtroendet minskade hos individerna då människor ute i samhället pekade och 

viskade bakom ryggen på dem, detta skapade en vi mot dem känsla (Kelly & Dowling, 2011), 

och det visar på att cancer fortfarande är tabubelagt. Samhällets reaktion på individerna kan 

ge en ständig påminnelse om sjukdomens närvaro, individen måste acceptera sin sjukdom, 

och för detta krävs support från vårdpersonal och anhöriga. Ett accepterande av 

sjukdomstillståndet bör hjälpa individerna att upprätthålla det vardagliga livet och inte se sig 

själv som sjuk. 

 

Beroende på hur smärta upplevs används olika copingstrategier (SBU, 2006). Lazarus och 

Launier beskriver copingstrategier som ett handlingsredskap (citerad av Rydén & Stenström, 

2008) för individer att hantera yttre och inre krav som ställs på dem. Detta hanteras genom att 

individer tar till all kraft de har, både på det kognitiva och emotionella planet. Det 

förekommer ett flertal copingstrategier, de copingstrategier som betonas är: hopp (Maher & 

De Vries, 2010) och förnekelse (Potrata, et al., 2010b). Förnekelse kunde vara att skylla på 
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hög ålder vid minnesproblematik. Minnesproblem kan bero på behandlingar (Nail, 2006), 

komplikationer, mediciner, symtom på sjukdomen, eller en psykologisk respons på diagnosen 

cancer. Vissa försökte skydda omgivningen eller sig själva från dåliga nyheter genom att dölja 

symtom (Molassiotis, et al., 2009). Copingstrategier togs upp under både kognitiva och 

sociokulturella dimensionen (McGuire, 1992). Copingstrategier är alltså försvarsmekanismer 

som individer kan ta till vid sjukdom. Individerna behöver bevara dessa mekanismer för att 

kunna hantera sin sjukdom, detta bör alltså inte tas ifrån dem. 

 

Existentiella funderingar uppkommer vid smärta relaterat till myelom (Strang, 2003). Dessa 

togs upp under sociokulturella dimensionen (McGuire, 1992). Bulsara, et al. (2004) hävdar att 

individernas syn på religion, tro och andlighet förändras. De flesta genomgick en andlig resa 

(McGrath, 2004), resan kunde antingen ge en starkare tro eller ifrågasättande av Guds 

närvaro. Positiva förändringar efter den andliga resan var bättre självförtroende, ändrade 

prioriteringar och mindre dömande av andra. Vissa uppskattade människor mer efter den 

andliga resan än innan diagnosen (Molassiotis, et al., 2010). Individerna behövde dock inte tro 

på en religion eller övre makt för att få en positiv andlig resa, det kunde räcka med att känna 

sig beskyddad och känna en mening med livet (McGrath, 2004). Vid en allvarlig sjukdom 

som myelom förändras individen både fysiskt och psykiskt. De existentiella förändringarna är 

lika viktiga att belysa som de fysiska symtom som uppkommer. På grund av sjukdomen 

förkortas livet för individerna. Portrata et al. (2010) konstaterar att många är rädda för döden. 

Detta var även en rädsla för framtiden (Molassiotis, et al., 2009; Vlossak & Fitch, 2008), de 

visste inte om eller när döden skulle inträffa. Tanken på döden gav individerna en insikt i hur 

skört livet är (Kelly & Dowling, 2011), detta upplevdes som en andra chans i livet. De flesta 

ändrade sina värderingar (Kelly & Dowling, 2011; Vlossak & Fitch, 2008), och fullföljde 

gamla drömmar. Vårdpersonal måste våga prata om döden med individer och dess anhöriga, 

detta för att individerna skall få möjlighet att diskutera sina farhågor. Detta är även viktigt för 

att hjälpa dem till att få en positiv syn på livet och döden. Många individer hade funderingar 

på hur anhöriga skulle klara sig utan dem vid bortgång (Vlossak & Fitch, 2008).   

Vid diagnos förändrades livsstilen och individerna fick ändra sina vanor (Coon & Coleman, 

2004). Individernas arbete, ekonomi och familjerelationer påverkades (Breivik, et al., 2008). 

Den livsstil individerna hade innan var omöjlig att upprätthålla och det var familjen som 

märkte av dessa förändringar först (Coon & Coleman, 2004). Maher och De Vries (2010) 

uppmärksammar vikten av att uppehålla en normalitet i vardagen. Livsstilsförändringar togs 

upp under både sociokulturella och beteende dimensionen (McGuire, 1992). Förändringar i 

vardagen är problematiskt för de flesta, för personer med myelom har omställningen en stor 

genomslagskraft. Vårdpersonal, familj och omgivningen måste hjälpas åt för att underlätta 

förändringarna för individen. Information kan både hjälpa och förvärra för individen, 

tillsammans med anhöriga måste de dock få information om sjukdomens tillstånd för att 

kunna inse sina begränsningar. 

 

Vlossak och Fitch (2008) framhåller självständigheten hos individerna, denna reduceras då 

hushållsarbete, vardagliga aktiviteter, arbete och gemenskap med familj och vänner påverkas. 

Detta skulle kunna leda till social isolering. När en familjemedlem fått en livshotande 

sjukdom måste familjekonstellationen förändras (Vlossak & Fitch, 2008). Sjukdomen 

påverkar även familjens sociala liv (Molassiotis, et al., 2009). Familjen kunde ge emotionell, 

praktisk och ekonomisk support (Portrata, et al., 2010a), men också motivation till att 

överleva. Vissa familjer kunde orsaka stress, vara överbeskyddande genom att exempelvis 

hjälpa till för mycket (Bulsara, et al., 2004; Maher & De Vries, 2010; Potrata, et al., 2010a). 

Skuld och känsla av otillräcklighet var upplevelser hos individerna, de kunde känna sig som 

en börda för familjen (Vlossak & Fitch, 2008). För att inte påverka familjen negativt grät 



18 
 

vissa i ensamhet (Kelly & Dowling, 2011). Anhöriga och familjen beskrevs i sociokulturella 

dimensionen (McGuire, 1992). Familj och vänner behöver också stöd av vårdpersonal, för att 

de skall orka vara ett bra stöd för den sjuke familjemedlemmen.  Anhöriga kan ofta känna att 

de saknar emotionellt support från vårdpersonalen (Northfield & Nebauer, 2010), support 

behövdes också för att hjälpa anhöriga att skapa kunskaper och färdigheter som kunde vara 

användbart under sjukdomsförloppet. Anhöriga kände att de behövde information under hela 

sjukdomsresan, och att de behövde en realistisk prognos för att inte känna hopp i onödan. 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) skall 

sjuksköterskan uppmärksamma och bemöta individers sjukdomsupplevelse. Sjuksköterskan 

kan skapa en helhetsbild av individen upplevelse genom att använda smärtans sex 

dimensioner (McGuire, 1992). Kommunikation är en stor del i sjuksköterskans profession, 

detta beskrivs under den kognitiva dimensionen (McGuire, 1992) som information till 

individer med myelom. Detta ansågs viktigt, dock är informationen inte alltid önskvärd 

(Maher & De Vries, 2010; Molassiotis, et al., 2009; Potrata, et al., 2010a), information kunde 

påminna dem om allvaret i sjukdomen. De ville ha information utan dåliga nyheter. Vissa 

ville bara ha tid med vårdpersonalen för att prata (Kelly & Dowling, 2011). Att avsätta tid till 

att sitta ner och lyssna och prata med individer om deras funderingar är något sjuksköterskan 

bör prioritera. Detta kan också ge en bättre bild av individens sjukdomsupplevelse. 

Molassiotis et al. (2009) beskrev att vissa individer som drabbas av bekymmer i samband med 

sjukdomen inte tar upp dessa i samtal med vårdpersonalen då dessa anses vara för privat. 

Individerna vill ofta tala med en sjuksköterska då kontakten med läkarna är kort (Sainio, et 

al., 2001), dock anses all vårdpersonal ha ont om tid och individerna ville inte störa. Under 

den sociokulturella dimensionen (McGuire, 1992) förklaras vikten av att tala med individer 

som är i samma situationer då detta kan vara lättare än med närstående, omgivningen eller 

vårdpersonal (Bulsara, et al., 2004). Att medverka i en stödgrupp (Chien, Wang, Chien & 

Hwang, 2011) med andra i liknande situation ger individer mindre ångest, mindre depression, 

bättre kunskap, en bättre kontakt med vårdpersonalen och viljan till att vara med på lärande 

aktiviteter. Sjuksköterskor skall ha i beaktning att det finns stödgrupper som är ett stöd för 

individer som befinner sig i bearbetningsfasen, efter ett sjukdomsbesked, och både individ 

och närstående skall informeras om detta. Desto längre individen är med i en stödgrupp desto 

fler positiva förändringar kommer ske (Chien, et al., 2011). 

 

 

Konklusion 

Att insjukna i myelom innebär stora förändringar för individen. Vanliga symtom vid myelom 

är långvarig smärta och fatigue. Dessa symtom är ihållande, återkommande och intensiva. 

Detta gör att individens vardag påverkas, att arbeta och hålla sig aktiv är svårt. Att behålla 

normaliteten är av stor vikt för individerna, de vill inte identifiera sig som sjuka, och de har en 

ständigt närvarande rädsla för döden. Copingstrategier är tvungna att skapas och individernas 

andlighet förändras under sjukdomens förlopp. 

 

 

Implikation 

Det är av vikt att omvårdnadsbehoven identifieras när det gäller individer med myelom, ett 

adekvat sätt att se helhetsbilden av symtomen och vardagen hos dessa individer är att använda 

ett bedömningsformulär, som till exempel, sex dimensioner av smärta (McGuire, 1992), i 

samband med ankomstsamtal. För att underlätta för individer med myelom bör information 
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ges till vårdpersonal, närstående och arbetsplatser för att ge dem förståelse för individen, 

symtomen och fysiska förändringar. Forskning om behandlingar och mediciner bör fortgå för 

att sjukdomen i framtiden skall gå från obotlig till botbar. Copingstrategier var en stor del i 

individernas liv, detta bör det forskas mer om, vad vårdpersonal kan göra för att underlätta 

och hur individerna reagerar på sjukdomen och de förändringarna som medföljer. Ytterligare 

forskning kan handla om närståendes perspektiv på sjukdomsförloppet, men också vad 

vårdpersonal kan göra för att hjälpa och vad individerna önskar av dem.
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