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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Mjukdelssarkom är en ovanlig cancerform som behandlas med kirurgi, 

strålbehandling och cytostatika. Dessa behandlingar kan orsaka funktionsnedsättning som 

påverkar livstillfredsställelsen hos individerna som drabbas. Livstillfredsställelse är den 

subjektiva upplevelsen av livskvalitet.  

Syfte: Beskriva hur livstillfredsställelsen påverkats av diagnos, behandling och 

funktionsnedsättning vid mjukdelssarkom. 

Metod: Kvalitativ ansats innefattande åtta semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades före analys med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Genom analysen framkom ett övergripande tema Vidare i livet. Temat omfattar 

kategorierna Reaktion vid diagnos, Upplevelse av behandling, Livet efter sjukdom och Må bra 

Slutsats: Besvär förekommer i vardagen men individerna begränsas inte av dem, de upplever 

ingen funktionsnedsättning. Livstillfredsställelsen var påverkad under behandlingen. Efter 

avslutad behandling det vill säga vid tidpunkt för intervjun ansåg forskningspersonerna att 

deras livstillfredsställelse inte var påverkad.  

Nyckelord: mjukdelssarkom, livstillfredsställelse, vuxna, kvalitativ  

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT  

Background: Soft tissue sarcoma is a rare form of cancer treated with surgery, radiotherapy 

and cytostatic. These treatments can cause impairment that affects the life satisfaction for 

those affected. Life satisfaction is the subjective experience of quality of life. 

Purpose: Describe how life satisfaction has been affected by the diagnosis, treatment and 

disability of soft tissue sarcoma. 

Method: Qualitative approach included eight semi structured interviews. The interviews were 

transcribed before analysis with qualitative content analysis 

Result: Through the analysis, an overall theme emerged Further in life. The theme covers the 

categories Reaction in diagnosis, Experience of treatment, Life after illness and Feel good 

Conclusion: Discomfort occurs in everyday life, but individuals are not restricted by them, 

they experience no disability. Life satisfaction was affected during treatment. After 

termination of treatment, ie at the time of the interviews, the researchers felt that their life 

satisfaction was not affected.  

Keywords: soft tissue sarcoma, life satisfaction, adults, qualitative 
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1 BAKGRUND 

1:1 Mjukdelssarkom, symtom och behandling 

År 2015 nyinsjuknade 61 000 individer i någon cancerform i Sverige, varav 387 insjuknade i 

sarkom, 232 män och 155 kvinnor. I Uppsala/ Örebroregionen (Dalarna, Gävleborg, Närke, 

Sörmland, Uppsala, Värmland och Västmanland) innebär det cirka 80 nya fall/år (1, 2).  

Sarkom är en sällsynt form av cancer och ett gemensamt namn för cancer i kroppens 

stödjevävnad, det vill säga skelett, brosk, bindväv och muskler.  Det finns ett 50-tal olika 

typer av sarkom. De brukar grovt delas in i skelettsarkom och mjukdelssarkom som är den 

vanligaste formen. Några av undergrupperna i mjukdelssarkom är leiomyosarkom som utgår 

från glatt muskulatur, liposarkom som utgår från fettvävnad, odifferentierat pleumortasarkom 

och spolcelligt sarkom vars ursprung är okänt. Sjukdomen förekommer i alla åldrar och 

etiologin är okänd. Vissa riskfaktorer såsom radioaktiv strålning, kemikalier och genetiska 

sjukdomar har konstaterats (1, 3, 4).  

Allmänsymtom såsom feber, trötthet, aptitlöshet och viktnedgång är sällsynta vid sarkom. 

Mjukdelstumörer upptäcks oftast genom en knuta eller förhårdnad i ett ben, på en arm eller på 

bålen. Vid skelettsarkom kan det första symtomet vara rörelse- och belastningssmärta. 

Vilovärk samt svårigheter att sova kan vara andra symtom. Ibland kan även en svullnad som 

ömmar förekomma. Diagnos ställs med hjälp av röntgenundersökning och biopsier, antingen 

genom finnålspunktion eller grovnålspunktion (1, 4).  

Operation är den viktigaste behandlingen av sarkom och extremitetsbevarande kirurgi 

eftersträvas. Strålbehandling förekommer för att undvika lokala recidiv. Biverkningar i form 

av hudreaktioner kan uppstå under pågående behandling och läker ut efter hand. Sena 

biverkningar i form av vävnadsförändraringar kan förekomma (5). Cytostatika används i syfte 

att minska tumören och/ eller att minska risken för recidiv. Vid behandling med cytostatika 

kan biverkningar såsom illamående, nedsatt aptit och sköra slemhinnor förekomma. Dessa 

upphör då behandlingen avslutas men vissa biverkningar såsom psykisk och fysisk trötthet så 

kallad cancerrelaterad fatigue och perifer neuropati kan vara kvarstående (6). Prognosen för 

sarkom varierar beroende på histologisk undergrupp, malignitetsgrad och tumörstorlek. 

Överlevnaden var 1982 15 %, år 2015 hade den relativa 5-årsöverlevnaden ökat till ca 70 % 

(2).  

Det lokala sarkomregistret som finns vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro 

(USÖ) är ett register som kontaktsköterskan skapat i syfte att underlätta hens arbete. 

Registrets innehåll består av hur många individer som behandlas/ kontrolleras för sarkom 

samt de olika undergrupperna av sarkom som förekommer på USÖ. Detta register har inget 

samband med Socialstyrelsens cancerregister eller andra liknande kvalitetsregister. 

1:2 Definitioner  

1:2:1 Livskvalitet definieras enligt SBU som en individuell uppfattning av den egna 

livssituationen i relation till rådande normer och kulturer och i förhållande till de egna mål, 

förhoppningar, värderingar och intressen. Livskvalitet påverkas av förändringar i den egna 

livssituationen och varierar med tiden (7).  

 

1:2:2 Livstillfredsställelse är den subjektiva upplevelsen av livskvalitet. För ytterligare 

definition se nedan under rubrik teoretiskt ramverk (8 – 10). 

 

1:2:3 Enligt Socialstyrelsen definieras ”funktionsnedsättning” som en nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättning uppstår till följd av en 

medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av 

bestående eller övergående natur. Funktionsnedsättningen innebär en begränsning för en 
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individ i relation till omgivningen, till exempel svårigheter att klara sig själv i det dagliga 

livet, bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i 

utbildning och i demokratiska processer (11). 

1:3 Tidigare forskning  

En systematisk litteraturöversikt identifierade fem artiklar som belyser patientens erfarenheter 

av mjukdelssarkom och 14 artiklar som hade något slags skattningsformulär för livskvalitet. 

Teman såsom psykosocialt sammanhang, till exempel att fortsätta arbeta eller ta hand om sitt 

barn och vikten av socialt nätverk noterades. Oro över kirurgi, biverkningar av behandling till 

exempel fatigue, kroppsförändring såsom håravfall och viktuppgång var andra teman som 

identifierades. Litteraturgranskningen visar att diagnosen och behandling av mjukdelssarkom 

har en stor påverkan på livskvaliteten men det finns få kvalitativa och kvantitativa artiklar 

som undersökt detta (12). En kvantitativ studie som litteraturöversikten hänvisat till har 

undersökt hur funktionsnedsättning påverkar hälsorelaterad livskvalitet vid mjukdelssarkom 

ett år efter kirurgi och onkologisk behandling. Studien använde sig av fyra skattningsskalor 

som fokuserade på funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning, återgång till det normala och 

livskvalitet. Resultatet visade att funktionsnedsättning gällande livsroll såsom att ta hand om 

familjen, bibehålla och delta i meningsfull sysselsättning till exempel arbete eller 

fritidsaktivitet hade störst påverkan på livskvaliteten (13).  

En longitudinell kvalitativ studie som följt unga patienter med cancer, bland annat 

skelettsarkom, tio år efter cancerdiagnos visar att både positiva och negativa konsekvenser av 

cancerdiagnosen finns men att de ändrar karaktär över tid.  Vid 3- och 4-årsuppföljning nämns 

förlorad kontakt med vänner och utanförskap som negativ konsekvens. Vid 10-årsuppföljning 

nämns existentiella tankar, hälsoproblem, påverkad fertilitet och frustration över hälso- och 

sjukvårdens uppföljning som sena negativa konsekvenser. Även de positiva konsekvenserna 

ändrar karaktär över tid, positiv inställning till livet där glädje över små saker var viktiga, 

personerna uppgav att de var mer mogna, mer säkra och starkare efter sin cancerdiagnos. En 

djupare relation med vänner och familj och även en ökad medmänsklighet rapporterades (14).  

En enkätundersökning har jämfört canceröverlevare med sena behandlingsbiverkningar med 

canceröverlevare utan sena behandlingsbiverkningar gällande hälsostatus, vårdbehov och 

sjukvårdsanvändaning. Denna studie visade att de flesta inte skattade några sena biverkningar 

av behandlingen men canceröverlevarna med biverkningar skattade signifikant sämre hälsa, 

både fysisk och psykisk och hade därmed större vårdbehov och konsumerade mer sjukvård. 

Denna grupp hade fått fler behandlingar eller kombinationsbehandlingar under sin 

cancerbehandling (15).  

Erfarenheten hos författarna till en annan artikel (16) var att frågorna hos patienter som 

drabbats av mjukdelssarkom ändrade karaktär över tid, från prognos och överlevnad till frågor 

som berörde funktion och livskvalitet. För att förbättra patientfokus genomfördes en kvalitativ 

fokusgruppundersökning med syfte att undersöka informationsbehov, förmågan att klara av 

fysiska och psykosociala problem hos patienter som överlevt mjukdelssarkom. Fyra teman 

identifierades; ”information vid diagnos”, ”relation med vårdteamet” ”socialt stöd” och 

”återgång till det normala”. Inom det första temat framkom det att behandlande onkolog var 

den viktigaste informationskällan, att internet var ett komplement och att informationsbehovet 

varierade från individ till individ. Det framkom även att förväntningar gällande funktion inte 

stämde överens med hur det blev. En vårdplan önskades inom temat ”relation till vårdteamet” 

för att förbättra koordinationen mellan olika vårdnivåer och professioner. Familj och vänner 

utgjorde det bästa stödet för patienterna, de kunde även utgöra en källa till stress. Stöd från 

andra som genomgått cancerbehandling uttrycktes inom temat ”socialt stöd”. Informationen 

till vårdpersonal inom temat ”återgången till det normala” var att den fysioterapeutiska 
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rehabiliteringen upplevdes som frustrerande då den inte fokuserade på att nå funktionsnivå 

som innan operation. Den psykologiska rehabiliteringen var mer utmanande än den 

funktionella. Temat ”återgång till det normala” upplevdes som mest emotionellt. Slutsatsen i 

studien var att informationen bör individanpassas och upprepas flera gånger under 

cancerbehandlingen eftersom frågornas karaktär ändras. Det framkom även att fysioterapi var 

viktig, borde vara individuellt anpassad och att rehabiliteringen förväntades vara långsam, 

med både goda och dåliga dagar (16).  

Multidisciplinär rehabilitering av patienter med mjukdelssarkom bör enligt en annan artikel 

fokusera på patientens behov av att fungera i sin egen miljö och inte bara fokusera på funktion 

och aktivitet i dagliga livet för att få en så optimal livskvalitet som möjligt. Artikeln nämner 

ICF - klassifikation av funktionstillstånd som ett lämpligt instrument för att mäta aktivitet, 

delaktighet och omgivningsfaktorer både före och efter kirurgi och att rehabiliteringen syftar 

till att patienten skall återgå till tidigare funktionsnivå om möjligt. Författarna menar även att 

rehabiliteringen påbörjas i samband med att behandling planeras och pågår under och efter 

behandling.  De nämner inget instrument eller förslag på hur de anser att livskvalitet skall 

mätas eller utvärderas (17). 

1:4 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram i denna studie användes Siri Næss (8 – 10) definition av 

livstillfredsställelse. Livstillfredsställelse är den subjektiva upplevelsen av livskvalitet och 

enligt Næss ett föränderligt begrepp vilket är relaterat till individens upplevelser och 

utvärderingar av sina egna förhållanden. Livstillfredsställelse innebär möjligheter att kunna 

utföra de aktiviteter som individen vill och behöver klarar av och är beroende av hur individen 

kan skapa meningsfulla relationer och erfarenheter, ägna sig åt värdefulla intressen utifrån vad 

individen förväntar sig att få ut av livet som helhet (8). Enligt Næss definition innebär 

livstillfredsställelse både kognitiva och affektiva upplevelser. Med kognitiv upplevelse menas 

tankar, uppfattningar och värderingar och ett ord som används i Næss definition är nöjd. 

Känslomässiga tillstånd innebär affektiv upplevelse och ord som används är lycka och glädje. 

Orden; Nöjd, lycka och glädje har ett samband. Om vi är lyckliga, tenderar vi att benämna oss 

själva som nöjda även om våra omständigheter inte är helt optimala (9, 10). Næss har 

identifierat fyra områden som skall uppfyllas för att en individ skall uppnå hög 

livstillfredsställelse. Dessa områden innebär att individen är aktiv, har gemenskap, har 

självkänsla och har en grundstämning av glädje. Alla fyra områden är lika viktiga, ingen är 

mer betydande än den andra. Att vara aktiv innebär att individen skall känna livslust och 

meningsfullhet. Känsla av valfrihet och att ha kontroll över sina handlingar är viktiga. Att 

vara aktiv förutsätter att individen har kraft och energi till att utföra sina intressen och 

förverkliga sig själv genom utveckling av sina möjligheter.  

Gemenskap/ samhörighet innebär en ömsesidig relation till en eller flera personer, den kan 

vara av både ytlig och djupare karaktär. Næss menar att åtminstone en relation bör vara av 

djupare karaktär. Med självkänsla menar Næss en känsla av att vara tillfreds, känna kontroll, 

känna sig behövd och att det finns avsaknad av skuld- eller skamkänslor. 

En grundstämning av glädje innebär att känna harmoni och trygghet, uppleva välbefinnande 

men också en avsaknad av oro, ångest, nedstämdhet obehag och smärta.  

Individen kan påverka dessa fyra områden själv genom att förbättra sina omständigheter eller 

genom att minska sina ambitioner/ förväntningar för att kunna njuta av livet (8 – 10).  

1:5 Rational 

Tidigare forskning visar att livet efter cancer och behandling blir förändrat.  Det saknas 

tillräcklig kunskap kring hur individer med mjukdelssarkom efter diagnos påverkas avseende 

livskvalitet och livstillfredsställelse. Det är av vikt att undersöka detta för att kunna förstå och 

förbättra vården runt individerna som diagnosticeras med mjukdelssarkom. 
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Livstillfredsställelse är en subjektiv upplevelse av livskvalitet och har olika betydelse för 

olika individer. Individen själv kan påverka sin livtillfredsställelse enligt Næss (8 – 10). 

Funktionsnedsättning innebär en kroppslig begränsning för en individ i relation till 

omgivningen (11).  

 

2 SYFTE  

Syftet var att beskriva hur livstillfredsställelsen påverkats av diagnos, behandling och 

funktionsnedsättning vid mjukdelssarkom. 

 

3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur har livstillfredsställelsen hos vuxna personer med mjukdelssarkom påverkats av diagnos 

och behandling?  

Hur upplever denna grupp eventuell funktionsnedsättning och besvär till följd av diagnos och 

behandling?  

 

4 METOD 

4: 1 Design 

Kvalitativ ansats med individuella semistrukturerade djupintervjuer.   

4:2 Population 

Rekrytering av forskningspersonerna genomfördes via det lokala sarkomregistret vid 

Onkologiska Kliniken, (USÖ). Detta register hade vid tidpunkten för studien 68 individer som 

är diagnosticerade med sarkom. 

4:3 Inklusionskriterier: 

Vuxna personer med mjukdelssarkom.  

Avslutad onkologisk behandling.  

Förmåga att kunna förstå och kommunicera muntligt i svenska.  

4:4 Exklusionskriterier:  

Pågående onkologisk behandling både kurativ och palliativ. 

 

5 REKRYTERING OCH DATAINSAMLING  

Studien har godkänts av verksamhetschef vid Onkologiska kliniken, USÖ. Kontaktsköterska 

har tillfrågats och godkänt medverkan till att rekrytera forskningspersoner. 

Forskningspersonerna tillfrågades om deltagande i studien av kontaktsköterskan som 

förmedlade skriftlig information om studien och samtyckesblankett, bilaga 1 – 2. 

Rekryteringen pågick under tio veckor tills åtta forskningspersoner accepterade medverkan. 

Valet av åtta forskningspersoner ansågs lämpligt för att få en helhetsbeskrivning inom valt 

område och bedömdes som lämpligt antal att hinna med att intervjua inom tidsramen för 

studien (19, 21, 22).  Forskningspersonerna kontaktades via telefon av författaren när det 

skriftliga samtycket emottagits. Forskningspersonerna fick välja plats för intervjun, den 

spelades in via ljudupptagning och tog ca 60 minuter. Ljudupptagning och transkriberat 

material förvarades i ett låst skåp. Nyckel till det låsta skåpet förvarades i ett annat låst skåp. 

Nycklarna till de låsta skåpen hade endast författaren tillgång till. Vid intervju och 

transkribering fick forskningspersonerna en kod som användes i syfte att skydda integriteten 

hos forskningspersonerna (21, 22). Då intervjun påbörjades hälsades forskningspersonen 
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välkommen med förnamn, vid start av ljudupptagning användes den tilldelade koden i syfte 

att skydda forskningspersonernas integritet för vårdadministratörerna som hjälpte till vid 

transkribering. Intervjun var av semistrukturerad karaktär (18, 19). Intervjuguiden (bilaga 3) 

har utformats av författaren i samråd med handledare och testas på två individer som inte 

medverkade i studien Två individer fick frågan om de kunde tänka sig att bli intervjuade i 

syfte att hjälpa till att utveckla guiden. En individ har haft bröstcancer och fått kvarvarande 

besvär i form av en plexusskada efter strålbehandling och hade på så sätt en 

funktionsnedsättning. Den andra individen hade en pågående cytostatikabehandling på grund 

av ett skelettsarkom och uppfyllde inte inklusionskriterierna.  

5:1 Analys 

Kvalitativ innehållsanalys med manifest tolkningsgrad och induktiv ansats enligt Graneheim 

och Lundmann genomfördes (18 – 20, 23 – 25). Denna metod innebär att tolka innehållet i 

texter genom systematisk kategorisering av mönster. Meningar som innehöll relevant 

information identifierades – meningsbärande enheter. Dessa kondenserades det vill säga 

koncentrerades utan att förlora innehållet. Efter det kodades de kondenserade enheterna och 

delades in i subkategorier och kategorier (bilaga 4). Utifrån kategorierna identifierades ett 

tema, se tabell 2. Med manifest tolkningsgrad menas det som sades i intervjuerna och med 

induktiv ansats tillåts texten att ”tala fritt” och beskriva innehållet. Texten genomarbetades 

från specifik till generell (18 – 20, 23 – 25). Intervjuerna transkriberades utifrån 

ljudupptagningen. Författaren transkriberade tre intervjuer och resterande transkriberades av 

Onkologiska klinikens vårdadministratörer. Texterna lästes av författaren tills de var mättade. 

5:2 Former av spridning 

Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats på Högskolan Dalarna samt vid 

vetenskaplig sammankomst. Uppsatsen kommer att vara sökbar i DIVA. 

Forskningspersonerna kommer att erbjudas en skriftlig sammanställning av studien. 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Studien är godkänd av Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna,  

(HDa dnr 7.1–2017/1383). Forskningspersonernas integritet skyddas genom att resultatet 

presenteras på ett sätt så att individen förblir oidentifierbar. 

Återberättandet av sin egen upplevelse av cancerdiagnosen och dess behandling kan väcka 

traumatiska minen och svåra känslor hos forskningspersonerna. Forskningspersonerna kan bli 

medvetna om begräsning i vardagen. De som uttryckte behov erbjöds kontakt hos adekvat 

yrkeskategori t.ex. kurator för samtalsstöd, fysioterapeut eller arbetsterapeut för förnyad 

bedömning och åtgärd. I enlighet med Helsingforsdeklarationen har autonomiprincipen för 

forskning följts (26). 

 

7 RESULTAT 

Totalt tillfrågades 17 forskningspersoner, tio samtyckte till medverkan i studien, varav två 

avbröt medverkan i samband med att intervju skulle bokas. Tre avböjde medverkan och 

resterande det vill säga fyra svarade inte trots ett påminnelsebrev. Tre kvinnor och fem män 

intervjuades och de var mellan 33 och 74 år. Fyra olika undergrupper av mjukdelssarkom 

hade forskningspersonerna, dessa redovisas i bakgrunden. En av åtta forskningspersoner hade 

genomgått ett recidiv det vill säga fått ett återfall av sitt mjukdelssarkom.   

Demografiska data över forskningspersonerna redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Demografisk data, totalt 8 forskningspersoner.  

Kod* Kön  Lokalisation Behandling ** Tid sedan        

diagnos (år) 

   Kir  Strål Cyto  

Fp1 Kvinna Nedre extremitet x x x 6 – 10 

Fp2 Kvinna Nedre extremitet  x x x 1 – 5 

Fp3 Man  Övre extremitet x x  1 – 5 

Fp4 Man Nedre extremitet x x x 1 – 5 

Fp5 Man Nedre extremitet x x  6 – 10  

Fp6 Man Övre extremitet x x x 1 – 5 

Fp7 Kvinna Övre extremitet  x   1 – 5 

Fp8 Man Övre extremitet  x   1 – 5  

          *Fp= forskningsperson med siffa i den ordning de intervjuades 

          **Kir= kirurgi, Strål= strålbehandling, Cyto= cytostatika  

Vid analysen framkom ett övergripande tema: Vidare i livet. Temat formades utifrån 

kategorierna Reaktion vid diagnos, Upplevelse av behandling, Livet efter sjukdom och Må 

bra. Resultatet presenteras utifrån tema och kategorier, se tabell 2. För detaljerad information 

om analysprocessen, se bilaga 5. 

            Tabell 2. Resultat med tema och kategori. 

Tema Vidare i livet 

 

Kategori Reaktion vid 

diagnos 

Upplevelse 

av 

behandling 

Livet efter 

sjukdom 

Må bra  

 

Resultatet presenteras i löpande text med citat från intervjuerna. Parentesen efter citatet visar 

från vilken forskningsperson informationen kommer ifrån.  

7:1 Reaktion vid diagnos 

Forskningspersonerna hade haft symtom en tid, initialt trodde de att symtomen skulle gå över 

av sig själv, när symtomen inte gjorde det sökte de vård. Vid första kontakt med vården fick 

de ingen information om att cancer misstänktes utan beskedet om cancer kom som en 

överraskning. Informationen om hur beskedet lämnades var olika. Ovissheten över att veta att 

det finns en cancer men inte utgången skapade oro med bland annat sömnsvårigheter och 

mardrömmar som följd.  Några av forskningspersonerna reagerade inte lika starkt. Nedan 

redovisas subkategorierna i väntan på tillsammans med tillvaron rämnar och ta det med ro. 

7:1:1 I väntan på och tillvaron rämnar 

Diagnosen cancer innebar för några forskningspersoner att tillvaron rämnade, de förlorade 

kontrollen över sin vardag. Vetskapen om att det finns en cancer i kroppen skapade oro och 

rädslor. Väntan på att starta behandling var påfrestande.  

”I april upptäckte jag en ärta i låret… den växte… jag kunde inte ha mitt barnbarn i knät för 

det gjorde så ont… innan midsommar fick jag veta att det var en tumör… sedan fick jag 

komma till Karolinska på min födelsedag i juli för en biopsi… att veta att man har en tumör 

men inte vad man skall göra åt den det var det värsta… ovissheten… väntan… man orkar inte 
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tänka, jag var så rädd för att dö… skulle jag inte få se mina barnbarn växa upp… och jag 

ställde mig frågan – varför just jag?”  (Fp1) 

”Hade tränat mycket… fick en knöl som bara blev större och större… tänkte får väl gå och få 

en salva så eländet går över… de skickade mig på röntgen… sedan gick allt fort… jag hann 

inte med… fattade ingenting… cancer i en muskel… hade inte haft den tanken 

överhuvudtaget…  jag var mest rädd för att den spridit sig till lungorna så jag ville att de 

skulle operera snabbt… men jag fick vänta på operation för jag var inte värst drabbad… att 

vänta på operation… att inte veta… det var hysteriskt… jag vill inte dö, jag har ju två barn 

att ta hand om.” (Fp2) 

”tog alltid vänster ben först när jag klev ur bilen… vänster ben blev större… började göra 

benböj på höger så att de skulle bli lika… det började sträna mer och mer… tog prov och det 

visade sig vara cancer… det var jobbigt innan jag visste om den spritt sig… om den gjort det 

så var det ju ingen idé liksom… jag var i sådan chock, usch, det var otäckt… vaknade mitt i 

natten och dröp av svett… tänkte vilken jävla dröm jag drömde… men drömmen var 

verklighet.” (Fp5) 

7:1:2 I väntan på och ta det med ro 

Andra reagerade inte lika starkt men tyckte att avvaktan var svår att hantera, de upplevde att 

de fick tjata på vården för att få sina symtom undersökta.  

”Jag hade haft besvär i några månader… jag tyckte inte väntan var så jobbig… men jag är 

inte typen som oroar mig… så det gjorde mig inte speciellt mycket… cancerbeskedet menar 

jag.” (Fp3) 

” Hade värk i benet så jag kontaktade sjukvården…  fick tjata lite eftersom de ville att jag 

skulle avvakta lite… efter röntgen gick det fort… tre veckor efter var jag opererad… jag gick 

in med inställningen att jag skulle bli frisk… se framåt, inte hålla på att se bakåt och grubbla 

och sådana saker.” (Fp4) 

7:1:3 Information. 

Beskedet om misstänkt cancer lämnades olika, några fick ett telefonsamtal, några fick det vid 

ett läkarbesök och en fick av misstag se sitt röntgensvar utan att förstå vad som misstänktes. 

Även information om åtgärden lämnades olika.  

”- Du åkte till röntgen, hur fick du veta att det var cancer? 

- Det konstiga var att jag tror att jag fick ett svar jag inte skulle ha sett. Det stod en massa 

latinsaker och sådant. Och att en läkare så småningom skulle ringa upp mig. Jag visade det 

för vän jag har som är sjuksköterska. Hon förklarade vad de misstänkte…” (Fp2) 

”träffade en hel delegation på Karolinska… de funderade fram och tillbaka på hur de skulle 

operera, om man skulle skära av senor så att jag inte skulle kunna lyfta fingrarna…  jag fick 

åka hem medans de funderade men på hemvägen ringde de och sa att operationen skulle bli i 

Örebro och en enklare variant.” (Fp3) 

Behovet av information det vill säga vad för slags mjukdelssarkom forskningspersonen 

drabbats av var inte lika viktig information som när operationen skulle bli av, hur den 

praktiskt skulle genomföras och vilken onkologisk behandling forskningspersonen skulle 

erbjudas samt om de skulle överleva.  

”- Jag frågade han som skulle operera; Jag ska väl inte dö?  

- Ja fast cancer är alltid cancer sa han, det finns inga garantier. Jag ska göra mitt bästa. 

 Det var bara rätt på och sedan tog han sin rock och gick.” (Fp2) 

Internet nämndes som en informationskälla att hämta kunskap ifrån. Några nämnde internet 

som ett bra komplement till redan given information, några nämnde internet som en mindre 
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bra informationskälla.  

”jag googlade mycket men det gjorde mig bara oroligare… så det har jag slutat med.” (Fp7) 

7:2 Upplevelse av behandling  

Kirurgi och onkologisk behandling framför allt cytostatika som sker i flera dagar i omgångar 

är tuffa både kroppsligt och mentalt enligt forskningspersonerna. Kroppens utseende 

förändras då ärr uppstår, funktion blir annorlunda då muskulatur/ nerv tas bort, håret faller av, 

förändrad smak och illamående påverkar nutrition. Forskningspersonerna upplevde en mental 

stress av att se andra som var sjukare, stängas in i samband med strålbehandling och veta vad 

som väntar gällande illamående. Miljön nämndes också som en viktig faktor under 

behandlingen. Under behandlingen av sin cancer var stödet från omgivningen viktigt dels för 

att kunna få praktisk hjälp i vardagen men även att få uppmuntran för att klara av 

behandlingen. Det sociala sammanhanget, att vardagen skulle vara så lik som möjligt var 

också viktigt.  

”jag kunde inte äta… inte gå på toa för det gjorde så ont… inte gå ordentligt… inte röra mig 

som jag ville… jag vill inte mer nu.” (Fp2) 

7:2:1 Kirurgi 

Alla forskningspersonerna genomgick kirurgi. Förutom tumören tog fem bort muskulatur, en 

tog bort en nerv och två tog enbart bort tumörmassa. Förståelsen över hur kroppen skulle 

fungera efter operationen var svår att ta in och känslan av att kunna förflytta sig utan 

hjälpmedel var annorlunda än innan kirurgin. 

”jag har alltid varit superstark fysiskt och tränat stenhård… jag hade inte förstått att jag inte 

skulle kunna gå…när jag väl kunde gå utan kryckor kändes det som att gå i fyra nummer för 

stora stövlar.” (Fp1)  

Upplevelsen av kirurgin var att det kunde varit värre.  

”operationen, ja, jag fick ju droppfot men hellre ortos än protes… att ha kvar sitt eget kött 

och blod.” (Fp5) 

Cancerdiagnosen blev mer verklig i och med kirurgin. 

”det var läskigt när de började rita på ryggen… de skulle flytta muskler… då blev det 

verkligt… alla slangar som hängde från armen… allt som kom ut, blod…” (Fp6) 

7:2:2 Strålbehandling 

Strålbehandlingens vanligaste biverkningar är akuta och förekommer i form av rodnad och 

irriterad hud. Behandlingen pågår i flera veckor, en till två gånger per dag, i de flesta fall 

polikliniskt.  Forskningspersonerna ligger stilla på en brits i ca 15min, ensamma i ett rum med 

stängd dörr. Forskningspersonerna ansåg att själva behandlingen gick bra, det som ansågs 

vara påfrestande var biverkningar och att bli instängd.  

”själva strålbehandlingen gick bra… jag åkte fram och tillbaka två gånger varje dag… men 

så började såret att glipa… det gjorde vidrigt ont…det var som en brännande eld… sedan 

strålade de sönder ändtarmen också… så jag kunde knappt gå på toa… det luktade och 

varade… jag tyckte det såg fruktansvärt ut men då sa en läkare att det såg fint ut…” (Fp2) 

”strålbehandlingen gick ju fort men det var jobbigt att gå ned i källaren, ligga stilla och bli 

instängd…skinnet blev lite rött och irriterat… så det var lite ömt och besvärligt.” (Fp5) 

7:2:3 Cytostatika 

Cytostatika gavs med tre veckors intervaller, några fick behandling tre dagar i rad, några fick 

behandling fem dagar i rad. Alla forskningspersonerna var inlagda på vårdavdelning under 

behandlingstiden. Illamående var en vanlig biverkan av cytostatika, den varierade mellan 
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nedsatt aptit till att bli illamående bara av att se det som förknippades med cytostatika. 

”bara jag såg landstingsloggan på kallelsen blev jag illamående.” (Fp2) 

Trötthet var också en vanlig biverkan av cytostatika, även den varierade mellan trötthet under 

några dagar till att kunna utföra det de önskade veckorna innan nästa behandling. ”jag var lite 

illamående över helgen och trött på fredagen och lördagen… jag vilade inte utan hittade på 

något…” (Fp4) 

Håravfall förekom som biverkan av cytostatika.  

”jag tappade håret… inte visste jag att håret värmde huvudet så mycket… jag sov med mössa 

på för att jag frös så om huvudet.” (Fp1) 

7:2:4 Miljö  

Omgivningen i form av hur vårdavdelningen var utformad i samband med behandlingen var 

viktig, till exempel hur många som delade sal, om badrum/ dusch fanns i korridor eller inte, 

om det fanns matsal eller om forskningspersonerna fick sitta på sängkanten och äta.  

”på Karolinska fick man dela sal två och två… det fick man i och för sig här med men när jag 

var riktigt dålig då fick jag enkelsal. Och dusch i korridoren, usch var jobbigt. Jag ville inte 

ligga i sängen och äta utan gå till matsalen. Jag kan fortfarande stöta på en kille som jag åt 

alla måltiderna med på USÖ… det är kul att se att han lever.” (Fp1) 

Omgivningen i form av att se andra medpatienter som var sjukare med sämre prognos 

upplevdes som mentalt ansträngande. 

”många är ledsna… jobbigt när det kommer många anhöriga… man känner sig i vägen 

liksom… och ansiktsfärgen på de som hade det värre än mig.” (Fp2) 

7:2:5 Stöd av omgivningen 

Forskningspersonerna hade alla behov av stöd från omgivningen men på lite olika sätt. Ett 

stöd var av samtalande karaktär antingen med sina familjemedlemmar eller professionellt stöd 

av kurator. Några uttryckte även behov av att träffa någon som genomgått samma sak som 

dem själva, några hade inte det behovet.  

”jag var mest rädd att pappa skulle få psykbryt när jag fick mitt besked… och jag ville inte 

förstöra mina barns uppväxt… så jag sa att det inte var så farligt, mamma är bara lite sjuk, 

det ordnar sig…  

- Hur tänker du idag att du sa som du sa? 

- Jag tycker nog i och för sig att det var rätt men att jag kunde hålla masken så pass…  

när allt kroppsligt lagt sig… då kom det ikapp mig… vad har jag gått igenom… jag tyckte inte 

något verkade meningsfullt… då gick jag till kuratorn.” (Fp2)  

”jag har haft stöd av min familj, kompisar och jobbet, jag tror inte det gett mig något att 

träffa någon i samma situation.” (Fp4) 

” jag saknade absolut någon som gått igenom samma sak… att se att det faktiskt inte var 

kört… att det kan bli som vanligt… i alla fall nästan…” (Fp2) 

De hade även praktiskt behov av stöd för att klara sin vardag initialt.  

”jag bodde hos mamma, dagarna efter cytostatikan, hon ville inte att jag skulle vara ensam… 

jag behövde också hjälp att gå nedför trappan… jag hade alltid någon med mig, ja inte pappa 

eller mina barn… utan mamma eller min sambo eller barnens flickvänner.” (Fp2) 

Forskningspersonerna kände sig väl omhändertagna av vårdpersonal (undersköterska, 

sjuksköterska och läkare) och det uppskattades mycket. De upplevde praktisk och mental 

stöttning för att klara av behandlingen.  

”när jag skulle få min femte behandling sa jag att jag går inte in där… bara lukten av 
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avdelningen… då var de så snälla så jag fick cytostatikan på nåt annat ställe, i något kryp in 

någon annanstans.” (Fp2) 

Av forskningspersonerna var det sex av åtta som hade kontakt med fysioterapeut för 

rehabilitering under pågående och avslutad behandling i syfte att kunna återgå till ett så 

normalt liv som möjligt. De upplevde sig väl omhändertagna men att de fick vänta för länge 

på att börja träna. Förståelsen för att kroppen inte skulle fungera som innan var hos 

forskningspersonerna bristfällig.   

”jag var sugen på att börja träna tidigare… jag tyckte jag fick vänta för länge… fick fråga – 

kan jag inte få prova det här och det här… när jag sedan började cykla på motionscykeln och 

inte fick runt benet, då tänkte jag – kommer jag aldrig kunna cykla igen.” (Fp1) 

7:2:6 Socialt sammanhang 

För forskningspersonerna var det viktigt att vardagen var så lik som möjlig under 

behandlingen, att få bibehålla sitt sociala sammanhang.  

”mina tisdagspromenader med gubbarna var viktiga… de ville jag genomföra… så de la 

stråltiden på eftermiddagen den dagen i stället…” (Fp3) 

Det sociala sammanhanget med familjen var viktigt även om måendet varierade under 

behandlingen.  

”helt slut i kroppen… då kunde jag ligga i sängen och leka bibliotek med barnbarnen och så 

lånade jag min dotters hund.” (Fp1)  

Arbetet innebar ett socialt sammanhang vilket bidrog till att vardagen var sig lik, 

forskningspersonerna kände sig behövda. Arbetet medförde även att tankarna kunde hållas 

borta.   

”jag tycker det är roligt att jobba… det blev ju en tillflyktsort… ha tankarna på annat… inte 

sitta hemma och bara vara…” (Fp4) 

7:3 Livet efter sjukdom 

Forskningspersonerna har genomgått en sjukdom som kan ha dödlig utgång, detta har fått 

dem att förändras som individer, de vet att tillvaron kan förändras i ett ögonblick. Denna 

insikt gör att de tar tillvara på tillvaron mer, uppskattar vardagen. De har fått andra perspektiv, 

prioriterar det som är roligt och får dem att må bra. De upplever besvär i vardagen men de 

begränsas inte av dessa besvär, de har hittat andra strategier för att klarar av det de önskar 

göra. De har även utvecklat strategier för att hantera kroppsförändringar.  

”man blir sig aldrig lik igen…när man blir sjuk blir det en annan livssyn… man uppskattar 

tillvaron… man är tacksam över att vakna varje morgon… samtidigt har jag blivit rädd… 

man är livrädd för den här sjukdomen… att få tillbaka den… det är väl det som förändrat 

en…” (Fp5) 

”jag tar inte livet med en klackspark längre… jag är nog mindre glad nu…” (Fp2) 

7:3:1 Leva med ovisshet 

Alla forskningspersonerna går fortfarande på kontrollröntgen. De upplever kontrollerna som 

en trygghet men väntan och ovissheten på svaret är ett orosmoment. Ovissheten är svårare att 

hantera än vetskapen för då vet de vad de skall förhålla sig till. De är mer observanta på olika 

symtom och söker vård snabbare än de gjorde tidigare.  

”kontrollröntgen är en trygghet… väntan på svaret… ja visst funderar man lite…” (Fp3) 

”jag är lite mer observant på symtom… samtidigt är jag rädd för symtom… jag söker 

snabbare nu…” (Fp7) 
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7:3:2 Prioritera annorlunda 

Forskningspersonerna uppskattar vardagen, skjuter inte upp saker de uppskattar och småsaker 

får inget stort utrymme.   

”förut kunde jag säga det skall jag göra sen… i och med att jag blev sjuk så skjuter jag inte 

upp saker… förutom städningen kanske… vill jag resa så gör jag det… jag bryr mig inte om 

maken köpt fel storleken på servetterna längre.” (Fp1) 

Perspektivet på omvärlden har blivit annorlunda.  

”samma dag jag blev klar med min behandling tog vi OS-guld… alla pratade om bragd… 

vadå bragd… de har inte genomgått en cancerbehandling.” (Fp2) 

För några av forskningspersonerna har cancerdiagnosen fått dem att ta livsavgörande beslut, 

de har valt bort något som varit viktigt för dem innan diagnosen.  

”jag var ju sjukskriven… det var ganska skönt att vara borta från jobbet… det har varit en 

viktig del i mitt liv och tagit stor plats… jag bestämde mig för att gå i pension tidigare.”(Fp6)  

 

”i och med cancern har jag gått från tanke till handling… jag hade kanske kommit fram till 

samma beslut… men cancern skyndade på det… nu vet jag vad jag vill…” (Fp8) 

7:3:3 Besvär i vardagen 

Forskningspersonerna har besvär i varierande omfattning men upplever inte besvären som en 

begränsning utan har hittat strategier för att bemästra dem.  

Kirurgi har medfört ärr hos alla forskningspersonerna. Hos dem som fått strålbehandling är 

vävnadsskada en sen biverkan vilket kan innebära stramhet och stelhet.  

”visst har jag besvär av mitt ärr…  jag har svårt att gå i trappan men jag tar hissen i stället… 

slalom vågar jag inte åka men längd går bra… jag har inget tempo när jag går utan stavar… 

jag är fortfarande stel i ärret… måste gå upp och röra på mig varje natt.” (Fp1) 

”jag har ju svårt att sträcka mig efter saker… tappar saker… när vi är bortbjudna på 

middag… min man hjälper min… jag är ju rädd att spilla… 

kratta… den rörelsen känns lite konstig… men plantera kan jag….” (Fp7)  

”springer ju inte lika fort… är ju stelare… men jag provar allt…. Försöker göra som jag 

gjort tidigare så får man väl se var begräsningarna är.” (Fp4)  

Endast en forskningsperson nämner smärta som besvär i vardagen, initialt efter kirurgi var 

smärtan som värst, i nuläget är den bättre och kommer inte lika ofta. Samma forskningsperson 

hade behov av krycka vintertid, inga andra hjälpmedel användes i nuläget. 

”jag har ju droppfot… jag har fått en fantomsmärta… den är jag rädd för… i början hade jag 

den hela tiden… sa till frugan – göm nyckeln till vapenskåpet… då var jag rädd för vad jag 

skulle göra… det är bättre nu, jag har inte ont lika ofta… när jag får ont… då går jag ned i 

källaren och skriker… jag vill inte ta tabletter. 

har ju skena till foten… det är lite vanskligt på vintern, då ramlar jag omkull… men med 

krycka håller jag mig på benen.” (Fp5) 

7:3:4 Kroppsförändring  

Håret har vuxit ut hos dem som tappade det, kvaliteten på håret har ändrat karaktär, det har 

ändrat färg och de som hade rakt hår hade lockigt hår tills de gick till frisören. Ärret och 

minskad muskulatur förändrar utseendet på extremiteten även känseln har förändrats till att bli 

mer känslig. 

”jag är fortfarande väldigt rädd om benet… jag vidrör det inte… 

- Är det för att du är öm eller är känseln annorlunda? 

- Det känns, jag vill inte börja tänka på det… du vet jag säger inte ordet utan det där med 
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benet… 

- Hur gör du när du duschar? 

- …duschar och sedan smörjer jag förutom där… 

- Går du i shorts eller bikini?  

- Jag har funderat på att gå i shorts i sommar… jag har inte velat innan… inte bara för att 

benet sett annorlunda ut… jag har tyckt det varit jobbigt att ta av mig… funderar på att åka 

på solsemester… har inte riktigt bestämt mig än men det går åt rätt håll.” (Fp2)  

 

7:4 Må bra 

Forskningspersonerna anser att det som fått dem att må bra innan cancerdiagnosen är det 

samma som efter genomgången cancersjukdom. De anser inte att livstillfredsställelsen blivit 

påverkad utan att den är densamma som innan diagnosen. En cancerdiagnos är en form av 

livskris och ur en livskris kan man gå stärkt ur och de anser de att de gjort. De anser sig ha 

god hälsa. 

”jag tycker inte att det jag mått bra av innan är annorlunda nu bara för att jag haft cancer, 

det som fick mig att må bra innan får mig att må bra nu med.” (Fp2) 

7:4:1 Hälsa 

De anser sig ha god hälsa trots sena biverkningar och besvär i vardagen. De uppskattar att 

kunna använda sin kropp i vardagen. 

” fina skidspår och en solig dag… det mår jag alltid bra av.” (Fp2) 

 

”jag är glad över att det inte drabbat mig mer än det gjort… att jag är frisk.” (Fp7) 

7:4:2 Umgänge 

Det sociala samspelet med familj och vänner har varit och är viktigt för forskningspersonerna, 

att uppleva saker tillsammans. 

”vi älskar att resa, tar gärna med barn och barnbarnen… och vi cyklar eller TURFar… vi 

har träffat så många olika människor som vi aldrig skulle träffat…” (Fp1) 

”jag sjunger i kör, det gjorde jag även innan… jag blir så glad av att sjunga.” (Fp7) 

7:4:3 Natur  

Alla forskningspersonerna nämnde naturen som en sak de mådde bra av, både njuta utav och 

att utöva sin hobby i.  

”vara i sommarstugan och greja i trädgården… sätta sig på trappan med en kopp kaffe i 

solskenet…” (Fp6) 

”jag uppskattar naturens alla element…göra upp eld och grilla vid vattnet eller hoppa i båten 

och fiska lite…” (Fp5) 

7:4:4 Vardag 

De enkla vardagliga tingen uppskattas.  

”jag stryker underlakanen… det njuter jag av … att lägga mig i strukna lakan… folk tycker 

inte jag är klok…” (Fp1) 

 

”jag uppskattar att sätta mig i en uppvärmd bil när det är -25℃ ute.” (Fp4) 

7:4:5 Tid 

Vid tid för diagnos var två av åtta pensionären, idag är fem pensionärer varav två fortfarande 

är yrkesverksamma med möjlighet att styra sin tid själv, en är arbetssökande och två 

yrkesverksamma.  Att prioritera sig själv och sin tid till det som får dem att må bra anses vara 

viktigt.  
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”jag kan prioritera mig själv mer nu… barnen har flyttat hemifrån… jag har tränat mig 

tillbaka… det har tagit tid…” (Fp2) 

”allt tar lite längre tid… snigelfart… men jag trivs med snigelfarten… allt har sin tid och allt 

tar sin tid.” (Fp5)  

7:5 Vidare i livet 

Cancer innebar för forskningspersonerna en livshotande tillvaro där det ”kroppsliga måendet” 

tog stor plats under behandlingen och det ”själsliga måendet” kom efterhand. Vården säger 

under behandling och efter avslutad behandling ”lev som vanligt” men hur skall 

forskningspersonerna kunna göra det när livet inte är som vanligt längre. De har en erfarenhet 

som de helst velat vara utan men som i och för sig gjort att de förändrats som personer just på 

grund av den erfarenheten. Forskningspersonerna upplever besvär i vardagen men inte hinder 

och de vill vidare i livet, inte tillbaka till hur livet var innan cancerdiagnosen. De upplevde 

inte sin livstillfredsställelse annorlunda eller sämre efter diagnosen mjukdelssarkom.  

”jag vill inte visa att jag kan utan mer göra något som jag brukat göra… jag vill att allt skall 

vara som vanligt… men det blir inte riktigt som vanligt igen… jag är ju jag men ändå inte” 

(Fp2) 

8 DISKUSSION 

8:1 Sammanfattning av huvudresultatet 

Besvär i vardagen förkommer efter avslutad behandling men forskningspersonerna i denna 

studie anser inte att de begränsas av besvären i sin vardag. De reagerade olika vid diagnosen 

mjukdelssarkom och hade olika behov av stöd från sin omgivning. Cancerdiagnosen har 

förändrat dem som individer, de prioriterar annorlunda. Forskningspersonerna mår bra av att 

umgås med familj och vänner, vara ute i naturen, de uppskattar vardagen mer och skjuter inte 

upp saker. Livtillfredsställelsen var påverkad under behandlingen. Forskningspersonerna 

anser inte att livstillfredsställelsen är påverkad efter avslutad onkologisk behandling på grund 

av diagnosen mjukdelssarkom. 

8:2 Resultatdiskussion 

8:2:1 Reaktion vid diagnos 

Forskningspersonernas reaktion varierade från sansad till misströstan. De som reagerade med 

misströstan beskrev känslor som rädsla för att dö, att inte få se sina barn och barnbarn växa 

upp och hjälplöshet. Mardrömmar och sömnsvårigheter förekom. Att en cancerdiagnos 

framkallar en stressreaktion har beskrivits i tidigare forskning. Cancer innebär avbrott i livet, 

förändring av sin livsroll, förlust av självständighet och rädsla för det okända. Artiklarna som 

belyser detta menar att stress minskar med tiden men att den är som högst en månad till ett år 

efter diagnos och behandling (27, 28). I denna studie minskade känslan av att ”tillvaron 

rämnar” när behandlingen antingen kirurgi eller onkologisk behandling startade. Några i 

denna studie reagerade inte lika starkt på cancerbeskedet. Enligt tidigare forskning hade de 

individer som inte upplevde stress vid diagnos bättre livskvalitet än de som upplevde stress 

(28). Detta framkom inte i denna studie, dock ställdes inte frågan om hur de upplevde sin 

livtillfredsställelse vid diagnos även om den kan tänkas var lägre hos dem som reagerade med 

”tillvaron rämnar” pga. att de drabbas av en livshotande sjukdom.  Enligt Næss (8 – 10) 

definition av livstillfredsställelse tolkar författaren av denna studie att livstillfredställelsen var 

låg hos forskningspersoneran under Reaktion vid diagnos eftersom forskningspersonerna inte 

hade valfrihet och kontroll över sin tillvaro. De upplevde oro, ångest och kanske nedstämdhet. 

Tidigare forskning visar att information som getts från vården gav både positiv och negativa 

upplevelser (29). De positiva upplevelser som nämns i forskningen var bland annat 

delaktighet i beslut och god information samt känslan av att vara omhändertagen (16). Detta 
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nämner även forskningspersonerna i denna studie. Den negativa upplevelsen i denna studie 

var framför allt hur informationen gavs och i vilket sammanhang den gavs. Detta visar även 

tidigare forskning (16). Att söka information på internet är både ett bra och mindre bra 

komplement till given information beroende på vilka sidor informationen hämtas ifrån. I min 

vårdplan (MVP) som alla cancerpatienter får vid diagnos finns hänvisning till internetsidor 

som är trovärdiga. MVP har endast funnits i några år vilket kan förklara att 

forskningspersonerna sökt information på internet och funnit mindre lämplig information 

(bilaga 7). Även tidigare forskning nämner internet som en bra och mindre bra 

informationskälla (16).  

8:2:2 Upplevelse av behandling 

Vilken terapi som föreslås vid behandling av mjukdelssarkom varierar men 

extremitetsbevarande kirurgi eftersträvas alltid. Ingen av forskningspersonerna har drabbats 

av amputation av extremitet, dock har muskulatur/ nerv tagits bort och muskler flyttats, vilket 

påverkar funktionen. Alla forskningspersonerna upplevde biverkningar av både kirurgi, 

strålbehandling och cytostatika men i varierad grad. Tidigare forskning (12, 13, 29, 30) 

bekräftar akuta biverkningarna som forskningspersonerna haft till exempel illamående och 

trötthet men upplevelsen av behandlingen har inte hittats av författaren till denna studie.  Det 

tidigare forskning koncentrerat sig på har varit sena biverkningar kopplat till livskvalitet 

vilket inte varit intentionen i denna kategori (14, 15, 29, 30). 

I denna studie nämner forskningspersonerna miljön som en viktig del av totalupplevelsen av 

behandlingen, till exempel en matsal att äta i, dels som en motivation till att vara fysiskt aktiv 

men även som en möjlighet till samspel med andra medpatienter. Miljöns betydelse bekräftas 

även i tidigare forskning som en del som kan påverka upplevelsen negativt (29). 

Omgivningen det vill säga hur vårdavdelningen är utformad kan vara svår att påverka men en 

viktig aspekt att ta hänsyn till vid till exempel nybyggnation/ ombyggnation. Att se andra 

medpatienter som var sjukare än forskningspersonerna själva upplevdes som jobbigt även 

detta kan vara svårt att påverka.  

Denna studie liksom tidigare forskning (12, 29) påvisar att stödet från familj, vänner och 

arbete påverkar återhämtningen från behandling i positiv riktning. Behovet av att träffa andra 

i samma situation varierade bland forskningspersonerna, de som hade behovet uttryckte 

vikten av att det skulle vara samma diagnos, det vill säga mjukdelssarkom eftersom diagnosen 

är så ovanlig. På liknande sätt variera detta behov i tidigare forskning (16). I denna studie 

framkom behovet av att träffas fysiskt, i tidigare nämnd artikel framkom behov av kontakt via 

sociala medier och inte nödvändigtvis samma diagnosgrupp (16).  

Samtal och praktiskt stöd gällande till exempel ekonomi via kurator har i annan forskning 

visat sig viktig (16, 29). Samtalsstöd via kurator framkom i denna studie som ett behov. 

Behovet av ekonomiskt stöd framkom inte, kanske på grund av att samhället är annorlunda 

utformat än USA där nämnda studier är genomförda. Frågan forskningspersonerna fick i 

intervjun var inte heller ställd som att de hade behov av kurator gällande praktisk karaktär 

som ekonomi är. Forskningspersonerna kände sig väl omhändertagna i kontakten med 

vårdpersonal och kände tillit till dem. De upplevde att den funktionella rehabiliteringen var 

viktig för att kunna återgå till ett så optimalt liv som möjligt men att den påbörjades för sent. 

Instinkt om att funktionen skulle vara likadan efter behandling som före saknades hos 

forskningspersonerna, även kunskapen hos dem om att rehabilitering tar tid saknades. Vikten 

av rehabilitering, både fysisk och psykisk bör vara individuellt anpassad efter vad som är 

viktigt för individen att klara av. Detta påvisas även i tidigare forskning (16, 17).  

Forskning som författaren av denna studie hittat gällande arbete under sarkombehandling 

konstaterar att få ihop det dagliga livet, arbete och behandling var svårt och stressande (29). 



15 
  

Det framkom inte i denna studie utan det sociala sammanhanget gällande arbete som nämns i 

denna studie upplevdes positivt av forskningspersonerna. Endast en forskningsperson var 

sjukskriven under hela behandlingsperioden, de andra sju var sjukskrivna kortare perioder när 

de mådde som sämst. De som arbetade upplevde gott stöd av kollegor och fann att tiden på 

arbetet var ett sätt att hålla tankarna på annat, att få vara sig själv. Annan forskning som 

undersökt arbetets betydelse efter cancer menar att arbete är en naturlig del av det dagliga 

livet och skapar struktur och ett socialt sammanhang (31) vilket även författarens studie visar.  

Nivån av livstillfredsställelse varierade under Upplevelse av behandling eftersom författaren 

väljer att tolka varje subkategori för sig själv. Författaren bedömer att livstillfredsställelsen 

var låg under subkategorierna; kirurgi, strålbehandling, cytostatika och miljö eftersom 

forskningspersonerna inte kunde uppfylla alla fyra områden som Næss menar är lika viktiga 

för hög livstillfredsställelse. De hade inte kraft och energi att utföra sina intressen, de kände 

inte kontroll och de upplevde inte välbefinnande. I subkategorierna; stöd från omgivningen 

och socialt sammanhang bedöms livstillfredsställelsen vara hög då forskningspersonerna 

utifrån sina omständigheter kunde vara aktiva, känna gemenskap, uppleva självkänsla och 

glädje (8 – 10). 

8:2:3 Livet efter sjukdom 

Vetskapen om att ha drabbats av en livshotande sjukdom skapar en stressreaktion både vid 

diagnostillfälle men även vid väntan på röntgenbesked. I denna studie uttryckte 

forskningspersonerna ovissheten som mer påfrestande än kännedom, de menar att vetskapen 

gör att de vet vad de skall förhålla sig till. Denna upplevelse har inte hittats i annan forskning 

av författaren.  

Tacksamhet över livet, glädjen över småsaker, ta tillvara på tillfällen och perspektiv på 

omvärlden nämns som några saker som forskningspersonerna i och med diagnosen uppskattar 

mer. Tidigare forskning bekräftar detta (12,14, 33). Arbete har tidigare nämnts som en viktig 

funktion för individens identitet (31).  Några av forskningspersonerna uttryckte detta i studien 

men valde att pensionera sig tidigare just för att de prioriterade annorlunda efter sjukdomen. 

En forskningsperson som är arbetssökande önskar vara till nytta för samhället och betala 

tillbaka men klarar inte att arbeta full tid. Hen har skaffat sig andra meningsfulla aktiviteter i 

syfte att känna sammanhang. Att känna sammanhang i någon form anses vara av vikt i annan 

studie (31). 

Gällande besvär i vardagen uttrycker forskningspersonerna att de har besvär men att de inte 

begränsas av dem. De har hittat strategier för att klara av besvären. De känner sig delaktiga i 

omgivningen och kan utföra det de önskar fast med annan strategi. Två norska studier om 

skelettsarkom påvisar det motsatta; påverkan på dagliga livet, förlorade framtidsutsikter och 

identitetsförlust (32, 33). Varför var det så? I nämnda norska studier var behandlingen kirurgi, 

strålbehandling och cytostatika samma som i denna studie. Dock innebar kirurgin som 

utfördes protes, allograf eller amputation förutom avlägsnandet av tumör  det vill säga  ett 

större kirurgiskt ingrepp med längre rehabilitering och troligen begräsning i vardagen och 

därmed påverkan på livskvalitet (32, 33). I författarens studie nämnde en forskningsperson 

smärta som biverkan men hen nämnde inte smärtan som en begränsning utan hade hittat en 

strategi för att hantera smärtan. Smärtan hade också minskat med tiden. En studie visar att 

smärta efter kirurgi inte är ovanligt och att den minskar med tiden (28). Tidigare forskning 

(28, 29, 32) nämner fatigue som en sen biverkan till cancerdiagnosen, denna biverkan nämns 

inte i denna studie.  

Kroppsförändring i form av synliga, stora ärr, förändrad känsel som innebär rädsla för 

beröring och oviljan att visa berörda kroppsdelar i linne, shorts eller badkläder förekom i 
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denna studie. Tolkningen som görs av författaren gällande oviljan att visa sin kroppsdel kan 

bero på önskan att inte bli påmind om det man varit med om, att inte behöva förklara vad man 

varit med om i nya sociala sammanhang. Tidigare forskning som undersökt kroppsuppfattning 

visar resultat som att inte känna sig attraktiv, önskan att inte uppleva sig som annorlunda och 

skamkänslor (28, 34). Känslor av att vara oattraktiv eller skamkänslor nämns inte i denna 

studie men skulle förstås kunna förekomma.  

Författaren av denna studie bedömer utifrån teoretiskt ramverk (8 – 10) att 

livstillfredställelsen är hög i kategorien Livet efter cancer då alla fyra områden är uppfyllda. 

Forskningspersonerna anser sig lyckliga och nöjda även om omständigheterna inte är 

optimala. Eftersom livstillfredsställelse är en subjektiv upplevelse av livskvalitet borde 

omständigheterna ändå vara optimala just utifrån individens behov.  

8:2:4 Må bra 

Livstillfredsställelse, livskvalitet eller ”må bra”, olika ord med olika innebörd för olika 

individer. I denna studie mådde forskningspersonerna bra av att umgås med familj, vänner 

och bekanta. Du uppskattade naturen, antingen genom att samla kraft eller utöva sin hobby. 

De uppskattade även de vardagliga tingen. De ansåg inte att livstillfredsställelsen, 

livskvaliteten eller ”må bra” hade påverkats varken positivt eller negativt av sin 

cancerdiagnos utan de behövde samma sak före och efter diagnosen mjukdelssarkom. 

Tidigare forskning tar upp både positiva och negativa konsekvenser av cancer och påverkan 

på livskvalitet. Dessa studier nämner inte vad individerna i studierna har för behov för att må 

bra (12 – 14, 33). Næss definition av livstillfredsställelse; att vara aktiv, ha gemenskap, 

uppleva självkänsla och en grundstämning av glädje anser författaren av denna studie vara 

uppfylld hos forskningspersonerna inom denna kategori (8 – 10). 

8:3 Vidare i livet  

Cancer innebär att livet är hotat både för dem som cancern drabbar men även för individens 

omgivning. Erfarenheten av cancern förändrade forskningspersonerna, de upplever besvär i 

vardagen men inte begräsning och de anser sig ha likadan livstillfredsställelse efter diagnosen 

som före. Detta tolkar författaren av denna studie bero på att de har skapat individuella 

förutsättningar och anpassat sina förväntningar för att kunna njuta av livet såsom 

forskningspersonerna själva önskar, detta stämmer överens med Næss begrepp av 

livstillfredsställelse (8 – 10). Tidigare studier visar på liknande resultat det vill säga en positiv 

inställning till livet och småsaker fick inte lika mycket utrymme efter diagnosen (12, 14). 

Forskningspersonerna i denna studie önskade att livet skulle gå vidare, de skapade själva 

förutsättningarna för det utifrån de erfarenheterna de har i och med diagnosen 

mjukdelssarkom.  

8:4 Metoddiskussion  

Fördelen med kvalitativ design är att den ger en helhetsbeskrivning och en djupare förståelse 

om individens upplevelser, känslor och reaktioner av en händelse. Detta sker genom öppna 

frågor och lämpar sig som metod då antalet individer som intervjuas är få (20).   

Rekrytering av forskningspersoner har varit svår, totalt tillfrågades 17 individer, tio 

accepterade deltagande varav två avbröt medverkan. Trots detta har målet för antal 

forskningspersoner uppnåtts. Antalet deltagare bedöms som relevant då det inte är mängden 

utan kvaliteten och djupet på intervjuerna som var av intresse. Hade det varit relevant med 

större population hade en enkätstudie eller fokusgrupp lämpat sig bättre men då hade troligen 

inte djupet i informationen uppnåtts (18, 19, 21). Studien visar endast upplevd 

livstillfredsställelse här och nu i Örebro. Det hade varit av intresse om upplevelsen varit 

likvärdig på annan ort om det funnits en författare till med arbetsplats på annan ort/ region. 



17 
  

Författaren av denna studie bedömer att variationen i ålder, kön, lokalisation av 

mjukdelssarkom, behandling och tid efter diagnos gör att studien får en variationsbredd. 

Förförståelse har funnits hos författaren gällande diagnosen mjukdelssarkom och behandling 

det vill säga hur det praktiska går till men inte forskningspersonens upplevelse av situationen. 

Förförståelsen har inte påverkat urvalet då detta skedde med hjälp av Onkologiska klinikens 

kontaktsköterska. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket var en fördel då det innebar att följdfrågor 

kunde ställas vid oklara svar. En intervjuguide användes för att säkerställa att samma 

huvudfrågor ställdes till alla forskningspersonerna. Två testtillfällen genomfördes dels för att 

”testa” intervjuguiden och korrigera frågorna men även som tillfälle för författaren av denna 

studie att öva på intervjuteknik. Transkribering gjordes efter varje intervju viket förbättrade 

författarens intervjuteknik från gång till gång. De tre första intervjuerna transkriberades av 

författaren. En sammanfattning genomfördes vid avslut av varje intervju för att säkerställa att 

författaren uppfattat informationen från forskningspersonen rätt i syfte att stärka 

tillförlitligheten (18, 19). Ett sätt att ytterligare stärka tillförlitligheten kan vara att låta 

forskningspersonerna läsa det sammanställda materialet, det förekom inte i denna studie på 

grund av tidsbrist. Forskningspersonerna har valt tidpunkt och plats eftersom deras tid tagits i 

anspråk. För att undvika känsla av underläge har författaren burit privata kläder vid de 

tillfällen som intervjuerna hållits på USÖ. 

Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig då texter analyseras och kategoriseras utan att förlora 

innehåll och mängden av information bibehålls. Kvalitativ innehållsanalys med manifest 

tolkningsgrad lämpade sig som metod eftersom författaren av studien är oerfaren och innebär 

att författaren beskriver det som forskningspersonerna säger (18, 19) och via subkategorier, 

kategorier och tema det vill säga induktiv ansats låter texten gå från specifik till generell och 

beskriva innehållet (19, 22, 23). 

 

9 KLINSISK TILLÄMPBARHET  

Denna studie är liten och beskriver upplevelser hos forskningspersoner i Region Örebro Län 

med mjukdelssarkom. Forskningspersonernas upplevelse kan troligen överföras till andra 

individer med mjukdelssarkom, kanske även till individer med skelettsarkom. 

Livstillfredsställelsen är en subjektiv upplevelse av livskvalitet och en viktig aspekt att ta 

hänsyn till i den personcentrerade vården. Författaren till denna studie kommer vid möte med 

patienter att ställa frågor av karaktären:  Vad behöver du för att må bra? Vad är 

livstillfredsställelse för dig? förutom frågan om vilket mål individen har med sin 

rehabilitering i syfte att kunna gå vidare i livet efter en sarkomdiagnos. Denna studie kan 

bidra till ökad förståelse hos övrig vårdpersonal hur upplevelsen av behandling hos individer 

med mjukdelssarkom.  

 

10 KONKLUSION 

Forskningspersonerna har besvär i vardagen till följd av diagnos och behandling, och de anser 

sig inte vara begränsade av sina besvär det vill säga de upplever ingen funktionsnedsättning. 

Livstillfredsställelsen var påverkad under behandlingen då forskningspersonerna inte kunde 

utföra sina intressen, de kände inte kontroll och de upplevde inte välbefinnande 

Efter avslutad behandling det vill säga vid tid för intervjun ansåg forskningspersonerna att 

deras livstillfredsställelse inte var påverkad på grund av besvären eller av behandlingen. 

Forskningspersonerna ansåg att livstillfredsställelsen är likadan nu som innan diagnosen 

mjukdelssarkom.  
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11 FORTSATT FORSKNING 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning behövs inom området mjukdelssarkom, förslagsvis 

om upplevelser av behandling, funktionsnedsättning och livtillfredsställelse. Som ett led till 

fortsatt forskning med dessa frågeställningar föreslås vidare forskning i Uppsala- 

Örebroregionen för att sedan kunna undersöka hur det ser ut i Sverige. Ur ett fysioterapeutiskt 

perspektiv vore det av intresse att undersöka hur rehabilitering ser ut och hur den upplevs. 

Anhörigas upplevelse av diagnosen mjukdelssarkom och dess konsekvenser kan också vara av 

intresse.   
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BILAGA 1. 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med arbetstiteln;  

Upplevd livskvalitet hos personer med sarkom: Hur påverkar funktionsnedsättning, 

aktivitetsbegränsning och behandling? 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie som är en del i 

magisterutbildningen Fysioterapi vid Högskolan Dalarna. Studien kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Högskolan Dalarna samt vid vetenskaplig sammankomst.  

Sarkom är en ovanlig form av cancer, studier inom området har visat att livet efter diagnos 

och behandling blir annorlunda, både kroppsligt och emotionellt hos dem som är drabbade. 

Som kliniker är det viktigt att få en ökad förståelse för detta för att kunna hjälpa på bästa sätt. 

Syftet med studien är att beskriva upplevd livskvalitet hos personer med sarkom. Hur 

funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och behandling påverkar vardagen.  

Nedan följer några exempel på frågor som kommer att ställas; ”Vad får dig att må bra?” ”Hur 

har diagnosen sarkom och dess behandling påverkat din vardag?” ”Kan du utföra allt du 

önskar?” 

Du finns registrerad i Onkologiska klinikens sarkomregister och med hjälp av 

kontaktsjuksköterskan har vi nu kontaktat dig för att tillfråga dig om du vill delta i denna 

intervjustudie som kommer att innefatta intervjuer med åtta olika personer. Om du väljer att 

delta kommer intervjun att ske vid ett tillfälle på valfri plats som du väljer och kommer att ta 

ca 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ned så att texten kan 

användas i en uppsats. Dina svar kommer att avidentifieras så att du är anonym i studien och 

svaren behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Svaren kommer att förvaras i ett låst 

skåp och förstöras när studien är färdig. Din medverkan i studien är helt frivillig. Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Vården är densamma vare sig du 

medverkar i studien eller inte. Om du accepterar att delta i studien kommer du att kontaktas av 

undertecknad via telefon för att bestämma tid och plats för intervjun.  

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt personuppgiftslagen rätt att få 

information om hur dina personuppgifter kommer att behandlas. Du har också rätt att ansöka 

om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen 

av personuppgifter kan du vända dig till Högskolan Dalarnas personuppgiftsombud.  

Jag heter Linda Löfbom, jag arbetar som fysioterapeut vid Fysioterapiavdelningen 

Universitetssjukhuset Örebro, med placering Onkologiska kliniken.  

Undersökningen är forskningsetiskt granskad och godkänd av Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysning lämnas av nedanstående ansvariga.  

Örebro 2018 – 03 – 01  

Linda Löfbom              Handledare 

Högskolan Dalarna              Anna Cristina Åberg 

Fysioterapiavdelningen USÖ             Högskolan Dalarna  

  

019 - 602 14 83 (måndag – fredag 8-15)             023 – 77 80 82  

h16lilof@du.se              aab@du.se  

  

mailto:h16lilof@du.se
mailto:aab@du.se


  

 

BILAGA 2.  

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med arbetstiteln; 

Upplevd livskvalitet hos personer med sarkom: Hur påverkar funktionsnedsättning, 

aktivitetsbegränsning och behandling?  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetats och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i denna studentstudie utan att ange orsak.  

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om 

upplevd funktionsnedsättning och begräsning i vardagen till följd av diagnosen 

sarkom och dess behandling och hur livskvaliteten påverkats.  

         

Jag samtycket inte till att medverka i denna intervjustudie.  

 

Ort / Datum_________________________________________________________________ 

Namnunderskrift_____________________________________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________________________________ 

Telefonnummer______________________________________________________________ 

 

  

  

 



  

BILAGA 3. 

Intervjuguide  

A) Hälsa forskningspersonen välkommen och berätta om bakgrund och syfte till studien. 

Fråga om de har några frågor efter given information.   

B) Bakgrundsfrågor kommer att ställas men även dubbelkollas i journal ffa vilken form av 

mjukdelssarkom personen haft.  

1. Nuvarande ålder 

2. Diagnos, diagnos år/ månad 

3. Var på kroppen mjukdelssarkomet suttit, övre/ nedre extremitet 

4. Behandling och om de minns i vilken ordning de fick behandlingarna  

C) Övergång till intervjun med frasen ”Då vet jag lite mer om dig, nu övergår vi till 

intervjun”.  

Vad behöver du för att må bra? 

Vad är livskvalitet för dig? 

Berätta om hur du minns att din sjukdom började?  

Hur tänkte du då?  

Tänker du annorlunda idag?  

Hur upplevde du operation och behandling?  

Kan du berätta hur en typisk dag ser ut? 

Påverkas du av det du gått igenom, operation/behandling? 

Finns det hinder i vardagen? 

Har du fått nya perspektiv?  

Har din sjukdom bidragit till förbättringar i vardagen?  

Har din sjukdom bidragit till försämringar i vardagen? 

Prioriterar du annorlunda?  

Yrkesverksam vid diagnos och idag 

Fritidssysselsättning  

Har du haft något stöd under din resa?  

Hur? 

Har du kunnat prata med familj, vänner och kollegor?  

Behov av att träffa någon i samma situation? 

Vad är viktigt för ditt välbefinnande att du kan göra i vardagen?  

Är det något som diagnosen eller behandling har påverkat?  

Har diagnosen förändrat dig som person?  

Finns det rädsla för återfall?  

Hur hanterar du det? 

Frågorna följs upp med följdfrågor såsom 

-Kan du berätta mera om… 

-Hur tänker du… 

-Kan du utveckla mer…  

-Hur menar du…. 

D) Sammanfattning av intervjun för att se om informationen som getts är rätt uppfattade. 



  

E) Fråga om de önskar en sammanställning av arbetet när det är klart.  

F) Tacka för medverkan.  

  



  

BILAGA 4. 

 

Exempel från innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”får väl gå till 

läkaren och få 

en salva så 

eländet går 

över… ingen 

salva utan 

röntgen… inget 

varför men att 

jag nog skulle 

ångra mig om 

jag inte gick… 

det var cancer… 

jag vill inte dö” 

 

 

 

 

 

Symtom, söker 

vård, annan 

åtgärd 

utan förklaring, 

diagnosen 

cancer, rädsla 

 

 

 

 

Vårdsökande 

med annan 

utgång än 

förväntat 

 

 

 

 

 

 

 

Tillvaron 

rämnar 

 

 

 

 

Reaktion vid 

diagnos 

”jag kan inte 

äta, inte gå på 

toa för det gör 

så ont, inte gå 

ordentligt eller 

röra på mig, 

inget hår…jag 

vill inte mer nu” 

  

 

 

Illamående, 

smärta, svårt att 

röra sig, förlust 

av hår, orkar 

inte mera 

 

 

Biverkningar 

 

 

Cytostatika 

 

 

Upplevelse av 

behandling 

”det är klart att 

man förändras 

som människa 

varje gång man 

blir sjuk… jag 

prioriterar 

annorlunda…jag 

skjuter inte upp 

saker” 

 

 

 

 

Omställning vid 

sjukdom, väljer 

på annat sätt 

 

 

 

Vändpunkt 

 

 

 

Prioritera 

annorlunda 

 

 

 

Livet efter 

sjukdom 

”jag är glad att 

det inte drabbat 

mig mer än det 

gjort… att jag är 

frisk” 

 

 

 

Drabbad men 

frisk  

 

 

Ser sig som 

frisk 

 

 

Hälsa  

 

 

Må bra  

 

  



  

 

BILAGA 5. 

Resultattabell med subkategori, kategori och tema.  

Subkategori 

 

Kategori Tema  

Tillvaron rämnar   

Tar det med ro   

I väntan på Reaktion vid diagnos  

Information    

   

Kirurgi   

Cytostatika   

Strålbehandling   

Miljö Upplevelse av behandling  

Stöd av omgivningen  Vidare i livet 

Socialt sammanhang   

   

Leva med ovisshet   

Prioritera annorlunda   

Besvär i vardagen  Livet efter sjukdom  

Kroppsförändring    

   

Hälsa   

Umgänge   

Natur  Må bra  

Vardag     

Tid   

   

 



  

BILAGA 6. 

Min vårdplan (MVP) 

Denna sammanfattning är hämtat ur Nationellt vårdprogram – Cancerrehabilitering  

se länk för ytterligare information: https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-

uppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/ 

Alla patienter med cancer bör under hela vårdprocessen vara föremål för 

cancerrehabilitering.  

Patientens situation och behov av cancerrehabilitering bör kartläggas i samråd med 

patienten i enlighet med rutiner fastställda av verksamhetschefen. Man kan inte räkna med att 

patienten själv ska ta ansvar för denna bedömning och efterfråga adekvata insatser.  

Det är inte heller möjligt att patienten kartlägger sina behov genom att möta företrädare för 

alla de professioner som är aktuella inom cancerrehabilitering. I stället bör patienten, 

läkaren och kontaktsjuksköterskan samråda och utarbeta Min vårdplan i vilken 

cancerrehabilitering utgör en viktig del. I enlighet med nationella vårdprogram och regionala 

tillämpningar bör därutöver fler professioner ingå i teamet och bidra på ett reglerat sätt.  

Alla patienters behov ska bedömas och nödvändiga insatser utan dröjsmål erbjudas och följas 

upp. Varje medarbetare ansvarar för att insatserna utförs i enlighet med aktuella kunskaper. I 

några fall är det vetenskapliga underlaget inom detta fält bristfälligt, vilket motiverar 

uppföljning och sammanställning av erfarenheter och resultat på ett sätt som medger 

vetenskaplig granskning och publicering.  

Min vårdplan ser olika ut beroende på vilken sjukvårdsregion patienten tillhör. Inom Region 

Örebro Län (RÖL) är den första informationen i MVP diagnos- och klinikspecifik och 

individuellt utformad efter patientens diagnos och behandling. Information om 

cancerrehabilitering, allmän information, närståendestöd, ordförklaring och övrigt är 

gemensamt. Under fliken övrigt finns rekommendationer om vilka internetsidor som 

rekommenderas. Se nedan för exempel.  

www.1177.se 

www.cancerfonden.se 

www.socialstyrelsen.se 

www.livsmedelsverket.se 

www.slutarokalinjen.se 

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.cancercentrum.se 

www.naracancer.se 

www.ungcancer.se 

http://www.anhoriga.se/barnsomanhoriga  

För ytterligare information om MVP inom RÖL följ länk 

nedan;http://intra.orebroll.se/service--stod/blanketter-och-mallar/vard/cancervard/min-

vardplan/ 

Kontaktsköteraskan kan lägga till information om lämplig patientförening.  

https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/
http://www.1177.se/
http://www.cancerfonden.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.slutarokalinjen.se/
http://www.cancercentrum.se/
http://www.naracancer.se/
http://www.ungcancer.se/
http://www.anhoriga.se/barnsomanhoriga


  

BILAGA 7. 

Tack till  

Till forskningspersonerna som deltagit i studien. 

Till Onkologiska kliniken USÖ, kontaktsköterska Malin som rekryterat forskningspersonerna 

och vårdadministratörerna Maria och Helen som hjälpt mig med transkribering.  

Till Fysioterapiavdelningen USÖ, kontorskompisarna Carolin och Louise som stått ut med 

pust, stön, gett feedback och LCHF dvs Lite Choklad Hjälper Faktiskt. Till OO-sektionen som 

tagit hand om ”mina patienter” när jag studerat och alla andra för pepp och stöd.  

Till Universitetssjukvårdens forskningsenhet, Region Örebro Län för tid och diktafon. 

Till medicinska biblioteket, Campus, USÖ för all hjälp med litteratursökning. 

Till handledare Anna Cristina Åberg, Högskolan Dalarna. 

Till Eric, Clara och Walle som stått ut med att fritiden ägnats åt studier i några år. Älskar er! 

Och till katten Allan som sett till att jag tagit välbehövliga pauser genom att parkera sig i knät 

och krävt att bli kliad.  

 

 

Vändpunkt  

Nuet är slutet av det förgångna 

- och början på framtiden. 

Mitt i detta nu, finns ett 

ögonblick av det tomma intet, 

som kan vara en vändpunkt. 

Och med facit i hand, kan du 

bedöma om detta ögonblick av 

tomhet, blev en vändpunkt. 

Lise-Lotte Nielsen 

 

 


