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Sammanfattning    

 

Varje år drabbas ungefär 1000 individer av leukemi, en cancerform som drabbar blodet. 

Knappt hälften av dessa får diagnosen akut leukemi (AL). Patienterna får under lång tid 

genomgå många smärtsamma behandlingar där biverkningar och symtom upplevs som 

oerhört påfrestande. Fatigue (trötthet), matleda och infektionsbenägenhet är ofta 

förekommande. Även om sjukdomen drabbar många varje år så uppmärksammas den 

inte i lika stor grad som andra cancerformer, som till exempel prostatacancer eller 

bröstcancer. Syftet var att beskriva vuxnas upplevelser av att leva med den akuta formen 

av sjukdomen genom att analysera fyra bloggar, en form av dagbok på Internet. Dessa 

analyserades med hjälp av kvalitativ metod. Vår förhoppning var att resultatet med 

fördel skulle kunna bidra med ytterligare förståelse om patienten och dess upplevelser 

samt att vårdpersonal förhoppningsvis skulle få en bättre möjlighet att bland annat möta 

de symtom som uppkommer hos de drabbade. I resultatet framkom tre huvudteman: När 

livsvärlden rämnar, att ta upp kampen och när kroppen sviker. Det framkommer att de 

drabbade patienterna bland annat upplever ilska, rädsla och erfar känslor kring ensamhet 

och känner sig isolering i sin sjukdom. De upplever också mycket frustration och 

känslan av att tappa kontrollen över sin kropp. Dessa upplevelser leder till ett stort 

behov av stöd, både från anhöriga och av vårdpersonal. Avbrott i vardagen är en bra 

källa för att hämta ny energi och kraft. Vi fann stöd för vårt resultat i artiklar och vi 

lämnar också förslag till hur vårdpersonal kan använda sig av studiens resultat.  

 

Nyckelord: Leukemi, Blogg, Dagbok, Upplevelser, Patientperspektiv, Kvalitativ 
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INLEDNING 

Vad är meningen med livet eller viktigare kanske, vad gör livet meningsfullt? 

Dagen då du blir drabbad av en dödlig sjukdom, din mamma går bort eller din kompis 

dör i en brand, då tenderar man ofta att börja tänka djupare, tänka bakom allt det ytliga 

och ser vad som egentligen är viktigt här i livet. Människor kan i dessa stunder komma 

närmare varandra och känna mer gemenskap än någonsin. Plötsligt behövs inte 50-tums 

tv:n hängandes på väggen eller den nya soffkollektionen från Mio. 

 

Tanken inför det här arbetet var att granska personers upplevelser som har blivit 

drabbade av cancer. Genom att läsa deras egna berättelser, granska och objektivt 

analysera materialet, ville vi plocka fram och framhäva det som personerna tyckte var 

betydelsefullt i kampen mot sin sjukdom. Under vår utbildning har vi kommit i kontakt 

med patienter drabbade av akut leukemi och sett hur sjukdomen kan påverka en 

människa. Detta fångade vår uppmärksamhet och gjorde att vi ytterligare ville fördjupa 

oss i ämnet. Vi hade tankarna att studera kvalitativa artiklar och även självbiografier 

men fastnade av en slump för bloggar, då vi var ute och ”surfade” i privat bruk. Vi 

fastnade för uttryckssättet, det utlämnande och det personligt skrivna, i denna relativt 

nya form av medium. Lättast kan en blogg beskrivas som en personlig dagbok, där 

personen delar med sig av det skrivna materialet och/eller bilder på Internet. Detta 

medför en omedelbar tillgång för läsarna och författaren kan få respons i nära 

anslutning till att texten publiceras. 

 

Cancer är en sjukdom som många drabbas av och som kan orsaka mycket oro och sorg. 

Det forskas mycket kring sjukdomen och fler och fler tillfrisknar också med dagens 

behandlingar. Leukemi är en cancersjukdom som drabbar blodet och tillhör gruppen 

hematologiska sjukdomar. När blodet och dess funktioner drabbas för det med sig en 

rad olika konsekvenser. Vi ville belysa patienternas upplevelse av att ha denna form av 

cancer med förhoppning om att resultatet ska kunna bidra till kunskap, som 

förhoppningsvis sjukvårdspersonal sedan skall kunna ha användning av i sina 

yrkesroller.  

 

 

BAKGRUND 

Det upptäcks årligen 1000 nya fall av leukemi i Sverige och sjukdomen drabbar män i 

något större utsträckning än kvinnor. Leukemi, hematologisk sjukdom eller blodcancer 

som det ibland kallas, är egentligen flera olika typer av cancer i blodet som antingen kan 

vara akuta eller kroniska, vilket kan leda till en följd av olika symtom. Leukemi räknas 

därför inte som en enda sjukdom, utan som flera (Edqvist, 2008).  När det gäller den 

kroniska leukemin är den vanligaste formen kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och 

drabbar oftast män över 70 år. (Sandersen, Finne-Grønn & Wiig Dagestad, 2002). 

 

Gemensamt för dessa sjukdomar är att blodet hos den som är sjuk innehåller onormalt 

många vita blodkroppar. Ordet leukemi kommer från grekiskan och betyder just ”vitt 

blod”. En oreglerad tillväxt av de vita blodkropparna skadar den normala 

blodbildningen i benmärgen. Det finns tre sorters blodkroppar som är specialiserade 

celler som har olika funktioner. De röda blodkropparnas uppgift är att transportera syre. 
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Trombocyter behövs för att påbörja blodets koaguleringsprocess och de vita 

blodkropparna är en del av kroppens immunförsvar då de hjälper kroppen att bryta ner 

virus och bakterier. Både akut och kronisk leukemi delas dessutom ytterligare in i två 

grupper: myeloisk och lymfatisk leukemi beroende på vilken grupp av de vita 

blodkropparna som är drabbade (Klasén McGrath, 2009). 

 

Akut leukemi 

 

Av de 1000 personer som varje år drabbas av leukemi, får cirka 460 av dessa diagnosen 

akut leukemi. Inom gruppen akut leukemi delas patienterna ytterligare upp i två grupper 

beroende på om de blivit drabbade av antingen akut lymfatisk leukemi (ALL) eller akut 

myeloisk leukemi (AML) (Edqvist 2008). 

 

Akut lymfatisk leukemi kan förekomma i alla åldersgrupper och i Sverige 

diagnostiseras varje år cirka 120 fall. Av dessa fall är ungefär hälften av de drabbade, 

barn under 16 år. ALL delas in i ytterligare två grupper, B-ALL eller T-ALL, beroende 

på vilka egenskaper de drabbade lymfoblasterna har. Av akut myeloisk leukemi 

diagnostiseras drygt 300 fall i Sverige varje år och det är mest vuxna personer som 

drabbas. AML delas in i ytterligare flera undergrupper beroende på bland annat vilken 

blasttyp som dominerar. Patienterna delas in i grupper som antingen är lågrisk, 

intermediär risk eller högrisk beroende på hur pass allvarligt sjukdomen kan komma att 

utvecklas. (Grefberg & Johansson, 2007). 

 

Orsaker till varför leukemi utvecklas i kroppen är okänd men vissa teorier om 

exponering av höga doser kemikalier och joniserande strålning tros öka risken. En 

annan teori är att vissa virusinfektioner kan ha samband med utvecklandet av 

sjukdomen (Sandersen et al, 2002). Vissa studier pekar också mot att ärftlighet är en 

faktor som spelar in (Edqvist, 2008). 

 

Akut leukemi är ett livshotande tillstånd och patienten skall snabbt komma till läkare. 

Symtom så som blekhet och onaturlig trötthet är vanligt. Svårbehandlade infektioner, 

viktnedgång, inflammation i munnen eller oförklarlig feber förekommer också vilket 

beror på att de vita blodkropparna inte har fullvärdig funktion. Andra vanliga symtom är 

näsblod och blåmärken som kan uppkomma utan märkbar orsak samt smärtor i leder. 

Diagnostisering av sjukdomen görs genom att undersöka blodet. Ett lågt 

hemoglobinvärde och ett litet antal trombocyter kan konstateras, samtidigt som antalet 

vita blodkroppar kan vara högt. Om leukemi misstänks, så kontrolleras benmärgen i 

bröstbenet eller höftkammen och utifrån de resultaten kan det bestämmas om det rör sig 

om akut lymfatisk eller akut myeloisk leukemi (Grefberg & Johansson, 2007). I nästan 

alla fall av leukemi finns en typisk kromosomförändring i blod och benmärg som kallas 

för Philadelphiakromosomen. Denna förändring kan ses och underlättar därför 

diagnostiseringen (Klasén McGrath, 2009). 
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Behandling av akut leukemi 

 

Behandling av leukemi har gått framåt de senaste 20-30 åren. Det främsta läkemedlet 

mot sjukdomen är cytostatika (cellgifter). Läkemedlet hämmar celldelningen av 

cancercellen på olika sätt beroende på vilket cytostatika som används. Att behandla med 

radioaktiv strålning är också ett sätt att försöka hämma celldelningen så att cancercellen 

så småningom dör. Nackdelen är att strålningen påverkar kroppens andra friska celler så 

biverkningar uppstår. De biverkningar som kan uppstå vid behandling är bland annat 

trötthet, hudirritationer, diarré samt håravfall (Edqvist, 2008). 

 

Patienten behandlas med cytostatika intravenöst och läkemedlet används för att minska 

eller helt ta bort de leukemiska cellerna. Cytostatika ges i olika kombinationer beroende 

på vad för sorts leukemi patienten har och ibland används också strålning i kombination 

med cytostatika. Behandling mot akut leukemi brukar delas in i tre faser där den första 

är induktionsbehandling. Med induktionsbehandling menas att två eller fler 

cytostatikabehandlingar ges under tre till sju dagar. Mellan behandling undersöks 

benmärgen om det finns sjuka blasterceller kvar. Existerar det fortfarande behandlas 

patienten med en andra kur men om det inte finns sjuka blasterceller, kallas det att 

patienten kommit in i remission. Remission är ett tillstånd där benmärgen fungerar 

normalt men där ändå inte patienten är botad utan han/hon måste fortsätta med fler 

behandlingar, konsolideringskurer. Konsolidering innebär att två eller flera 

cytostatikabehandlingar ges med cirka en månads mellanrum. Efter dessa två faser 

(induktions- och konsolideringskurer) ges i vissa fall en underhållningsbehandling av 

cytostatika som kan pågå upp till två år. Benmärgsceller dör i hög grad när patienten 

behandlas med strålning och cytostatika, så för att tåla mer av dessa behandlingar kan 

patienterna också genomgå en benmärgstransplantation. (Grefberg & Johansson, 2007). 

 

Prognos vid akut leukemi 

 

Prognosen vid akut leukemi har under de senaste åren förbättrats. Chansen att bli botad 

är större ju yngre personen är. Vid akut lymfatisk leukemi bland barn botas 80-90 

procent (Klasén McGrath, 2009). Det svenska akut leukemiregistret för perioden 1997-

2006 visar att två tredjedelar av de vuxna patienterna under 30 år med akut lymfatisk 

leukemi lever längre än tio år. De patienterna över 30 år har en sämre diagnos. Där lever 

bara en fjärdedel av patienterna längre än tio år (Juliusson, 2010). 

 

Med nuvarande medicinsk behandling går 82 % av de patienterna som är drabbade av 

akut lymfatisk leukemi, i remission. De patienter som är under 40 år har en 

remissionsfrekvens på 90 %. Risken är emellertid stor att sjukdomen kommer tillbaka. 

När det gäller akut myeloisk leukemi så har också här yngre patienter en större chans att 

uppnå remission än vad äldre personer har. Remissionsfrekvensen är 77 % om personen 

är under 40 år men om alla åldrar räknas med totalt är remissionsfrekvensen 62 % 

(Grefberg & Johansson, 2007). 
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Vårdvetenskapliga begrepp 

 

Eriksson (1994) beskriver att det i livet finns tre olika typer av lidande: 

sjukdomslidande, vilket är de symtom och biverkningar som kommer till följd av 

sjukdomen. Vårdlidande, som innebär ett onödigt lidande orsakat av vården samt 

livslidande, som innebär att lidandet går ut över livet som helhet. Oavsett vilket av 

dessa lidanden en människa genomgår, menar Eriksson att det handlar om att hitta 

mening i just det lidandet. 

 

I en artikel skriven av Foley et al. (2005) framgår det att patienter drabbade av cancer, 

efter sitt tillfrisknande har fått ett minskat livslidande genom att de koncentrerat sig mer 

på personlig utveckling. De satsar mer på relationer än tidigare, ställer sig existentiella 

frågor och strävar i större utsträckning efter att finna lyckan. 

 

Personer som lider av akut leukemi (AL) är under stor stress och sjukdomen och dess 

behandlingar gör tydliga avtryck på deras kroppar. Det uppstår då ett sjukdomslidande 

vilket Persson & Rahm Hallberg (2004) beskriver i sin studie. Fysiska problem uppkom 

så som gastrointestinala infektioner vilket i sin tur ledde till näringsmässiga problem. 

Smärta och energiförlust var påtagligt och patienterna upplevde att det påverkade den 

psykiska balansen hos dem. 

 

Enligt en studie av Friis, Elverdam & Schmidt (2003) är det en chockartad upplevelse 

att få en så svår diagnos. De drabbade vill veta om sjukdomen är botbar och vilka 

behandlingar den kräver. De vill också ha individanpassad information, till exempel hur 

de skall hantera sitt sjukdomslidande och de vill även veta hur behandlingarna påverkar 

det dagliga livet. De kan ofta uppleva att de får mer information än vad de ber om, 

vilket skapar vårdlidande. Detta bekräftas även i en studie av Randall & Wearn (2005), 

där patienter med hematologiska sjukdomar fick ett minskat vårdlidande när 

information inte tvingades på dem. De uppskattade detta och de allra flesta upplevde det 

som positivt att få skriftlig information i form av en broschyr om deras sjukdom, där de 

till exempel kunde lära mer om sjukdomen när de själva kände för det. Författarna 

beskriver också hur viktigt det är för patienterna hur läkaren är och uppträder för att 

vårdlidandet skall minska. När läkaren uppträdde professionellt och lugnt gav det dem 

en känsla av lugn och det som betydde mest för personerna i studien var att läkaren 

ingav hopp som i sin tur blev deras kraft att ”fightas” mot sjukdomen. Ärlighet hos 

läkaren sågs som en viktig egenskap vilket bidrog till att patienterna upplevde att de 

kunde vara mer öppna och att de kunde prata om sin oro och rädsla.  

 

Merleau-Ponty (1997/1945) beskriver begreppet livsvärld och menar att människors 

levda erfarenheter och kroppar ger oss tillgång till världen. När en person drabbas av en 

allvarlig sjukdom och kroppen blir annorlunda, förändras hans/hennes upplevelser av 

världen samt till henne själv och därmed också tillgången till hennes livsvärld. Detta 

blir tydligt hos patienter drabbade av leukemi. Genom symtom från sjukdomen och från 

behandlingen, förändras tydligt deras kroppar och de upplever ett sjukdomslidande. 

 

Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) är det viktigt att i 

mötet mellan sjuksköterska och patient, se patienten som unik och utveckla en 
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vårdrelation där patientens livsvärld är i fokus. En fungerande vårdrelation är nödvändig 

för att en bra vårdprocess ska kunna skapas och samspelet mellan människor gör att de 

utvecklas. En patient som har drabbats av leukemi vistas flertalet gånger på sjukhus för 

till exempel provtagning eller behandling och att då ha en god kontakt i mötet med 

vårdpersonalen, som ser människan bakom patienten, gynnar tillfrisknandet och kan 

lindra lindande. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Varje år får ungefär 1000 personer leukemi i Sverige. En cancerform i blodet som inte 

alltid leder till tillfrisknande. Behandlingarna som väntar brukar innebära olika 

biverkningar och mycket oro och ängslan är vanligt förekommande hos de drabbade 

men även hos de anhöriga, under sjukdomsperioden.  Det kan ibland vara svårt att veta 

hur den drabbade påverkas och upplever sin situation. För att sjukvårdspersonalen på 

bästa sätt skall kunna ge stöd och motivation i den nya svåra situationen är det bra att 

känna till detta. Vi upplever att mycket av den uppmärksamheten som tillexempel 

media lägger kring cancer och som samhället då får upp ögonen för, fokuseras kring 

bröst- och prostatacancer. Troligtvis eftersom detta är de två vanligaste formerna av 

cancer i Sverige idag. Vi ville därför rikta uppmärksamheten mot en annan typ av 

cancer som inte är lika omtalad men som kan orsaka lika mycket lidande för de 

drabbade.  

 

SYFTE 

Syftet är att ur ett patientperspektiv beskriva upplevelsen av hur det är att leva med akut 

leukemi. 

 

METOD 

Vi har analyserat bloggar på internet som är av narrativ typ och enligt Dahlborg 

Lyckhage (2006), innefattar detta biografier, dagböcker, memoarer eller skönlitteratur.  

 

När vi analyserade bloggarna använde vi oss av Evans (2003) metod, vilket innebär att 

all text först läses igenom flera gånger för att få på det sättet få en helhetsbild av vad 

texterna handlar om. Efter detta handlar det om att hitta centrala fynd i texterna som 

svarar an till syftet i studien. När samma fynd hittas flera gånger kan dessa strykas 

under eller skrivas upp. Nästa steg är att sammanställa dessa och skapa en översikt för 

att till sist jämföra texternas likheter och skillnader. Efter detta sammanställs likheterna 

och nya teman kan skapas. 

 

Urval 

 

Sökningen skedde på internet via sökmotorn Google med ordet ”cancerbloggar” och 

sedan utökade vi sökningen till orden ”leukemi och blogg”. Vi gick även in på 

bloggtoppen.se och fann en av bloggarna. 
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Utbudet av leukemibloggar på svenska var inte särskilt rikt utan vi granskade de tre som 

fanns tillgängliga, som visade sig vara intressanta. För att komplettera med ytterligare 

material valde vi att inkludera en norsk blogg som också den hittades på nätet via 

sökmotorn Google. Vi tog med alla som vi hittade och resultatet blev tre stycken 

svenska och en norsk blogg. De bloggar vi fann var rika på substans och innehöll 

mycket kärnfullt material, därför avstod vi från att utöka sökningen efter fler bloggar på 

internationella sidor. 

 

Inklusionskriterier: Vi ville koncentrera sökningen kring vuxna personer över 18 år, 

drabbade av leukemi som skriver eller har skrivit blogg i realtid. Bloggen skulle sträcka 

sig över en längre tidsperiod och innehålla ett fylligt material av deras känslor och 

upplevelser i och kring sjukdomssituationen. 

 

Exklusionskriterier: Vi uteslöt bloggar som handlade om andra cancersorter än just akut 

leukemi. Vi uteslöt även bloggar där föräldrar skrev om sina barn som hade leukemi, 

utan begränsade oss till de vuxna som blivit drabbade och deras upplevelser. Vi fann 

även ett fåtal bloggar där personerna hade sammanfattat sina sjukdomsperioder i 

efterhand, som vi då valde att ta bort eftersom de var just sammanfattning och inte 

skrivna i realtid. 

 

Totalt läste vi igenom och granskade 612 inlägg, varvid vi ur i stort sett alla tog ut en 

eller flera meningsbärande enheter. Det som vi räknade som en meningsbärande enhet 

var om meningen eller meningarna i inlägget innehöll upplevelser om hur det är att leva 

med akut leukemi. Det var ett fåtal inlägg där vi inte tog ut några meningsbärande 

enheter eftersom de inte handlade om personernas upplevelser, vilket då inte svarade an 

till syftet. Totalt hade vi 60 A4-sidor med meningsbärande enheter som vi läste igenom 

igen och började sortera. Vi upptäckte att flera känslor och upplevelser återkom och vi 

satte då in dem i egna teman utan att först ge dessa teman något namn. När vi hade läst 

igenom samtliga meningsbärande enheter och satt dem i olika teman hade vi totalt sju 

subteman som vi gav namn. Vissa av dessa subteman gick in i varandra och vi kunde då 

sätta in dem under ännu större teman, så kallade huvudteman. Totalt blev det tre 

huvudteman. Två huvudteman med två subkategorier och ett huvudtema med tre 

subkategorier. De olika subteman och teman som framträdde förstärkte vi genom citat. 

 

För information om de inkluderade personerna i studien, se bilaga 1. 

 

Etiska överväganden 

 

Vi har funderat över att de drabbade skrivit när de befunnit sig i en chockfas, mitt i 

sjukdomen. De har valt själva att skriva om sina tankar och känslor och att lägga ut 

detta så att vem som helst kan läsa det medan det finns de som bloggar som väljer att 

avgränsa vilka som kan läsa det de skriver, genom att personen måste använda sig av ett 

användarnamn och lösenord för att få tillgång till deras blogg. Vi anser också att det 

skrivna ordet är mer övervägt än det talade och på grund av dessa omständigheter valt 

att inte ta kontakt med de drabbade innan vi gjort detta arbete. 
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RESULTAT 

Under vår analys av bloggarna framträdde tre teman med tillkommande subteman 

(tabell 1). 

 

 

Tabell 1 

När livsvärlden rämnar När kroppen sviker Att ta upp kampen  

Maktlöshet  Fysiska förändringar Nytänkande 

Behov av stöd Isolerad från omvärlden 

 

Att uppleva hopp och 

trygghet 

  Avbrott i vardagen 

 

 

När livsvärlden rämnar  

 

När en person får diagnosen akut leukemi, förändras livet på mycket kort tid. Från att 

tidigare haft kontroll och klarat sig själv så behöver nu den drabbade personen spendera 

mycket tid på sjukhus och oftast också genomgå många smärtsamma behandlingar och 

provtagningar. Livet är inte längre en självklarhet och många känslomässiga reaktioner 

som leder till maktlöshet, kan ta sig till uttryck. I detta svåra skede är hans/hennes 

behov av stöd mycket stort och personer i den drabbade patientens närhet är oerhört 

viktiga för tillfrisknandet.  

 

Maktlöshet 

 

Vissa dagar är bättre än andra. Ena dagen kan vara toppen medan dagen efter kan vara 

motsatsen. Vissa dagar är präglade av stark oro, rädsla och i flera fall även dödsångest. 

Detta grundar sig många gånger i den maktlöshet de drabbade känner i kampen mot 

sjukdomen. Även om de märker att behandlingar hjälper och det sakta går framåt så är 

de inte helt säkra på hur det kommer att bli i slutändan. Kommer de att bli friska eller 

väntar döden? Denna ovisshet är också en källa för känslan av rädsla och oro. Av den 

behandling de drabbade får uppkommer flertalet otrevliga biverkningar vilket kan späda 

på känslan av att inte ha kontroll över situationen. Maktlösheten blir mer påtaglig, vilket 

i bloggarna också flera gånger leder till känslor av ilska och frustration. 

 

 

”Æsj, livet er noe skikkelig dritt noen ganger. Men samme 

 hvor mange ganger jeg sier og føler det, er det aldri så  

dritt at jeg er klar for å dø enda. Derfor er jeg redd nå,  

livredd.” (Maren-Sofie, 24/8 2008) 
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”Ovissheten är enorm och jag är nästan konstant  

illamående av rädsla.” (Baccus, 24/12 2007) 

 

Behov av stöd 

 

Att få stöd och förståelse i sin situation, att få bekräftelse i sitt lidande samt att bemötas 

som en hel människa, trots sjukdom, verkar vara något som betyder oerhört mycket för 

de drabbade. Att få stöttning av vänner och familj talar många om som ett avgörande för 

att de ska kunna klara av att gå igenom krisen och de tackar dem många gånger.  De 

upplever att de i det skedet behöver stödet som mest och att de då får tid att prata om 

andra saker än bara sjukdomen. 

 

 

”Jag vill gärna passa på att säga TACK till Mamma - Claes – 

 Pappa - Irene och till Peter och Flemming för det stora stödet 

                       som de ger mig, det är nu som man verkligen behöver sin familj, 

för att inte prata om alla mina vänner som ger mig stöd med, 

det är nu som man verkligen behöver dem, TACK. Det hjälper 

mycket att man har besök, man får då annat att prata om och 

som är ett måste.”(Micke 30/8 2009) 

 

 

Även betydelsen av värmande stöttande kommentarer på bloggen, spelar en mycket stor 

roll i deras kamp mot sjukdomen. De känner sig många gånger väldigt små och 

kommentarerna är då av så stor vikt att det nästan inte går att beskriva, då de ger styrka 

och inger kämparglöd vilket är av extra stor betydelse i de tuffare perioderna av 

sjukdomen. De drabbade upplever att vänner och familj gör dem mer motiverade att 

leva och att det i slutändan inte endast är medicinerna, utan deras stöd, värme och kärlek 

som kommer att hjälpa till att besegra sjukdomen. 

 

 

”Tårene renner, men jeg føler jeg virkelig får styrke av å lese alle  

de fine kommentarene jeg får. Jeg klarer ikke å sette ord på hvor  

mye de betyr for meg, det er så veldig, veldig mye!”  

(Maren-Sofie, 2/4 2008) 

 

 

 

Vikten av engagerad vårdpersonal framkommer också i bloggarna. Att som sjuk vara 

omgiven av kompetent och empatisk vårdpersonal som ger stöd inger en känsla av 

trygghet, att få vara mänsklig och att känna sig omhändertagen. Det är också viktigt att 

få möjligheten att gråta ut, att få tid att prata med vårdpersonal och att de samtidigt då är 

lyhörda för patientens tankar och känslor. 
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”Personalen här är dessutom väldigt lyhörda och visar  

direkt empati och sympati om jag har värk, smärta  

eller vånda, vilket jag upplever väldigt tryggt.”  

(Baccus 7/4 2005) 

 

När kroppen sviker  

 

De bloggande upplever att sjukdomen är både fysiskt och psykiskt påfrestande för dem. 

Sjukdomen och behandlingarna leder till flera kroppsliga förändringar som gör att de 

drabbade måste anpassa sig till en ny situation. Upplevelser kring att inte kunna leva ett 

normalt liv så som de tidigare gjort, får dem att känna sig begränsade och isolerade. 

 

Fysiska förändringar 

Sömnsvårigheter med följande trötthet är tydligt framkommande. De drabbade kände 

tydligt att deras kroppar inte orkade lika mycket som förut och att de tydligt blev 

begränsade av deras kroppars trötthet. Vardagliga aktiviteter, så som att ta hand om sin 

personliga hygien kunde kännas som en riktig utmaning, till exempel när de drabbade 

skulle gå på toaletten eller att borsta tänderna. Orkeslöshet, matleda, håravfall och 

infektionsbenägenhet är också några av de saker som beskrivs. Till följd av detta kunde 

de känna sig mycket upprörda, besvikna och arga kring hur sjukdomen tar sig uttryck. 

Personerna upplever det många gånger som oerhört frustrerande då deras kropp inte 

agerar eller reagerar som de önskar eller är vana vid. Blåsor i munnen, muskelförtvining 

och minskad vardagskondition, hör också till de biverkningar som de bloggande 

personerna skriver om.  

 

 

 

”Jag är förbannad! Arg på allt. Jävla skitsjukdom!!!!!!! 

 Man känner inte igen sej själv utseendemässigt heller!  

Skallig. Och jag måste genomlida hemska cellgiftsbehandlingar. 

Därför kan man antagligen inte få barn i framtiden. DUMMA  

JÄVLA LEUKEMI!” (Kristin, 12/9 2009) 

 

 

”Att gå på toa känns som en bedrift, att duscha och borsta  

tänderna känns som ett maraton. Till och med att vända mig 

 i sängen behöver jag samla kraft för…numera är jag så matt 

 att jag lägger mig runt 20.00 på kvällen och sover halva  

förmiddagarna. Sedan är jag sängliggande resten av dagen  

också även om jag inte sover.” (Baccus 31/1 2008 ) 

 

Isolerad från omvärlden 

I texterna går det att härleda en psykisk och fysisk instängdhet. Känslan av att vara 

annorlunda och att inte känna sig normal eller att inte kunna vara med, får de drabbade 

att uppleva utanförskap och känna att de är isolerade från omvärlden. Då de tidigare 
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varit aktiva och haft socialt umgänge kan det i sjukdomssituationen upplevas som 

mycket begränsande och ensamheten kan kännas stor. 

 

 

 

”Ensomheten er inni meg, uansett om jeg er sammen med  

noen. Jeg er ensom i sånn tilværelsen er, ensom i sykdommen  

min og ensom i følelsene. Selv om jeg er sammen med 

 verdens hyggeligste personer, så er jeg liksom helt alene  

inni meg. Det er så vondt, så veldig vondt..”  

(Maren-Sofie  12/3 2009) 

 

 

Behandlingarna gör att de drabbades infektionsförsvar kraftigt försvagas och på grund 

av infektionsrisken hamnar de i isoleringsrum där de upplever att allting är likadant från 

dag till dag. Samma väggar att titta på och ibland får de inte ens öppna fönster med 

instängd lukt som följd. De upplever att folk omkring dem inte riktigt kan förstå dem 

fullt ut vilket bidrar till ytterligare ett lidande. 

 

Att dela sina upplevelser med personer som själva blivit drabbade av sjukdom, tycker 

de bloggande är ett verkligt bra sätt att få förståelse och empati i sin situation. Det leder 

till att de känner sig mer sedda och mindre isolerade och ensamma i sin sjukdom.  

 

”Hur mycket man än försöker att förklara för sina vänner hur  

man känner, så kommer det aldrig att gå! Därför är det så skönt  

att träffa människor som Emily, som verkligen förstår i detalj  

vad man går igenom. På gott och ont” (Kristin 30/10 2009) 

 

 

Bristen på stimuli är också en av de saker som framkommer i dagböckerna. Vardagen 

blir till tristess och patienterna får en känsla av att de är ”inlåsta”.  

 

 

 ”Det är så långtråkigt att klockorna stannar!!!” 

(Kristin14/11 2009)  

 

 

Att ta upp kampen  

 

I sin kamp att tillfriskna upplever de bloggande att det är flera faktorer som spelar in. 

Att för en stund få komma bort och bryta vardagsmönstret, upplevs som oerhört 

energigivande och en av de absolut viktigaste källorna till att orka ta upp kampen mot 

sjukdomen. När ovissheten lyser igenom behövs det något eller någon som inger hopp 

och trygghet. I samband med den svåra situationen dyker nya tankar upp hos de 

bloggande där de frågar sig vad som egentligen är viktigt i livet. Existentiella frågor hos 

de drabbade, banar väg för nytänkande och nyfunnen insikt.  
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Avbrott i vardagen 

 

De drabbade personerna skriver om hur viktigt det är med avbrott i vardagen för att 

kunna samla energi och att få tänka på annat än sjukdomen. Att få ett miljöombyte, bege 

sig ut i naturen, andas frisk luft, åka på resor och socialisera sig kan innebära att de tar 

ett ”uppehåll” från sjukdomen och för en stund känna sig ”normala” för att sedan 

återvända till sjukhuset med förnyande krafter och ta upp kampen. De ser det som att 

komma bort från ”verkligheten” en liten stund och upplever att avbrotten leder till 

avslappning och avkoppling samt att de känner sig mer glada. Att veta om ett planerat 

kommande avbrott kan också göra att de kan ”härda ut” mer för att de har någonting 

speciellt att se fram emot. 

 

 

”Under den veckan ska jag bara ligga i skuggan eller  

flyta på en badmadrass med en paraplydrink i handen.  

Inga sprutor, inga läkarbesök – bara semester! Det ska  

bli så jäkla skönt!!!”(Kristin, 29/1 2010) 

 

 

”Jag fick permission så mamma och jag for ut (tack Åke!!) till  

Klubbensborg i Mälarhöjden och träffade bekanta ansikten i en 

 gammal bekant miljö, se en massa friska människor och andas  

härlig frisk luft. Såg för första gången på länge tjejer i min ålder  

som inte var klädda i vitt och hade plasthandskar. Det gjorde  

gott, jag drömde i natt för första gången på länge.”  

(Baccus 1/5 2005) 

 

 

Att uppleva hopp och trygghet 

 

De drabbade skriver flertalet gånger om betydelsen av bra mätvärden. I 

sjukdomssituationen upplever de att de förlorat kontroll över sin egen kropp och goda 

mätvärden kan hjälpa dem att återfå någon form av förtroende och ingjuta framtidshopp, 

att känna att behandlingen hjälper och att de är på rätt väg.  

 

 

”YES!!! Jag tog blodprover igår som visade sig vara perfekta!.. 

Jag tror inte att jag INTE har gråtit av lycka någon gång då  

jag har fått höra bra provsvar.” (Kristin 21/7 2010) 

 

 

I detta skede spelar också vårdpersonalen en viktig roll då bildar en stabilitet för 

patientens upplevda kaos under behandlingstiden. Tryggheten kring att ha en plan för 

framtiden, en eventuell lösning, inger hopp för ett fortsatt liv och bidrar till en ökad 

motivation hos de drabbade. När de märker att medicinen ger effekt upplever de 

trygghet kring att behandlingen hjälper dem framåt. Biverkningarna känns då heller inte 

lika mödosamma att bemöta. 
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”Nåväl, hittills har medicinerna visat sig fungera bra trots alla  

bieffekter. Det känns som med den kunskapen så blir resten av  

behandlingen lättare att tackla, en sån där klassisk transportsträcka  

som är utdragen och bitvis tråkig och jobbig, men att man förr  

eller senare kommer i mål” (Baccus 28/1 2008) 

 

 

Hur den drabbade tacklar situationen utifrån sin egen personlighet och vilken positiv 

attityd som de väljer att se saker från, upplevs ha betydelse för den bloggande. Att se 

saker från den ljusa sidan, vara positiv och ha humor i en annars ganska dyster miljö, är 

något som kan hjälpa de drabbade att känna en ökad tro på framtiden, samt att må bättre 

i nuet. Det hjälper dem att ha en längtan till att bli frisk och att tänka på saker de 

kommer att göra när de blir friska. När till exempel behandlingar och biverkningar är 

som värst tänker de bland annat att ”efter regn kommer solsken” . 

  

”Det är värt att må skitdåligt några dagar i taget om  

man kan få möjlighet att bli frisk igen!”  

(Kristin, 11/9 2009). 

 

Nytänkande 

 

Med sjukdomen kommer nya insikter, framförallt att se värdet av små saker, i det lilla 

där en ny form av uppskattning tar form och även där en ny syn på livet får tillfälle att 

blomstra upp. De återkommer många gånger till vad de tycker är viktigt i livet. Från att 

tidigare tagit många saker för givna, är det nu någonting som de verkligen uppskattar. 

De värdesätter vardagen på ett helt annat sätt och något som nämns många gånger är 

betydelsen av relationer. De kan på kort tid lära sig mycket om sig själva och de får en 

önskan om att fler kunde se och upptäcka vad som egentligen är väsentligt i livet. Saker 

som att se ett stearinljus brinna och höra regnet falla på fönsterrutan beskrevs kunna ge 

gåshud av anledningen till att det bara är så härligt att leva. 

 

 

”Man borde varva ner och tillbringa mer tid med sina  

nära och kära. Man kan fråga sig vad vi vinner vi på  

att försumma den stressiga vardagen som vi lever i igenom  

att jobba eller annat för att överleva, inget. Jag vill med  

denna lila texten bara säga, ta inte dagen för givet utan  

se till så att ni stannar upp ibland och varvar ner, Ibland 

 så är det inte bara pengar som gäller utan det finns ett liv  

bredvid allt detta.” (Micke, 31/12 2009) 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Vi har valt att använda oss av det relativt nya mediet bloggar, skrivna på Internet.  

De bloggande personerna vi inkluderade i vår studie, var unga och led av akut leukemi. 

Att de inkluderade var unga kan ha att göra med att de äldre inte har lika stor datavana 

som yngre och då inte använder sig av dagböcker på Internet. Att skriva blogg är ett 

intressant forum där både kända och okända personer för bloggaren kan lämna sina 

avtryck. Att få goda ord av en främling som kanske har varit i en liknande situation, kan 

vara nog så inspirerande och ingjuta lika mycket motivation som en nära vän skulle 

kunna göra. Detta forum öppnar upp för en gränsöverskridande förståelse och bjuder in 

personer som annars kanske inte skulle ha möjlighet att komma till tals. Bloggen är en 

primärkälla i realtid som, till skillnad från självbiografin, inte sammanfattas och då 

riskeras troligtvis inte heller att tankar och känslor glöms bort eller utesluts. 

 

Bloggen är fortfarande i sin vagga och det är fler yngre personer än äldre som använder 

sig av forumet, vilket gör att vi delvis blir begränsade till en viss målgrupps upplevelser. 

Att skriva blogg innebär en omedelbar kontakt med dem som läser och i det samspelet 

kan den positiva responsen, när de blottar sina känslor, leda till att de bloggande vågar 

öppna sig än mer men att skriva blogg kan kanske också försätta bloggaren i en ganska 

utsatt och blottande situation och kanske kan begränsa den som bloggar i det avseendet 

att de väljer att utelämna vissa jobbiga känslor. Att som bloggare veta att allmänheten 

kan ta del av sina innersta upplevelser kan nog vara skrämmande och kan möjligtvis 

leda till att de håller en ”falsk” positiv attityd utåt. På vissa forum har bloggaren 

möjlighet att välja vilka som ska ha tillgång till bloggarna, så att till exempel bara 

vänner och bekanta kan följa det de skriver. 

 

Eftersom vi analyserar texter så passar narrativ, kvalitativ metod bra för att genom detta 

förfaringssätt komma åt det väsentliga som informanterna skriver om. Därför valde vi 

att analysera innehållet med Evans metod. Fördelen med att granska bloggar jämfört 

med artiklar med just denna modell, är att vi utgår från originalkällan och bearbetar 

material som tidigare inte blivit behandlat. Att granska bloggar kan liknas vid en öppen 

intervju men nackdelen är att som forskare inte kunna ställa fördjupande frågor. Vi 

anser att resultatet blir mer kärnfullt vid skrivandet av bloggar jämfört med 

självbiografier eftersom det vid självbiografier är lättare att försköna händelser och 

känslor i efterhand än om de drabbade skriver ut sina tankar direkt.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Efter att ha analyserat bloggar och skrivit resultat har vi ytterligare två berättelser från 

nätet. Den ena är en sammanfattande dagbok skriven av en kvinna född på 60-talet som 

gick igenom en sjukdomsperiod med ALL och den andra är en sammanfattad berättelse 

skriven av en tjej på 24 år som drabbades av samma diagnos. Båda kvinnorna är idag 
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friskförklarade och de har till syfte att förmedla sina tankar och känslor de hade under 

sjukdomsperioden.  

 

Vår studie visade att isolering från omvärlden är något de drabbade upplever som 

mycket jobbigt så behovet av stöd från närstående och vårdpersonal är lika påtagligt i 

bloggarna som i de sammanfattade berättelserna och betyder mycket för dem. Flera 

gånger tackas olika personer för deras stöd, precis som i bloggarna. Ensamheten, 

rädslan och maktlösheten är stor när livsvärlden rämnar. 

 

 

"Trött, ledsen och ensam. tröstäter. Varför plågar jag mig  

själv och min kropp? Så mycket som vi gått igenom... pga.  

ensamhet och maktlöshet?" (Ancie) 

 

 

I resultatet fann vi att när kroppen sviker så var de fysiska förändringarna påtagliga och 

något som de drabbade led mycket av, bland annat när det gäller att tappa håret. Detta 

stärks i de båda sammanfattade berättelserna då de påtagligt beskriver hur jobbigt detta 

var samtidigt som de beskriver känslan av att förlora sin identitet när håret var borta. 

 

 

”Men det va nog mest jag som var rädd att visa mig utan hår,  

mitt hår hade varit en del av min identitet och nu helt plöstligt  

var den biten borta. Sjalen var det första som jag tog på mig  

när jag vaknade, till och med före linserna.” (Cizzib) 

 

 

De drabbade upplever en mängd olika symtom kring sin sjukdom och dess behandling. 

Som sjuksköterska bör man vara förberedd på de olika symtomen och i så tidigt skede 

som möjligt försöka möta och begränsa dessa. Någonting som framkom mycket tydligt 

när det gäller fysiska förändringar i resultatet var den påtagliga tröttheten hos de 

drabbade. Ream & Richardson (1996) och Magnusson, Möller, Ekman, & Wallgren 

(1999) försöker definiera begreppet trötthet. De beskriver att deltagarna tydligt 

upplevde en förlust av sin kropp och att deltagarna kände bland annat en förlust av 

energi, styrka, kroppskontroll och välmående. Patienterna kände en mental stress över 

sin situation och beskriver allmän passivitet, apati och tröghet. Tröttheten begränsade 

dem, precis som de bloggande upplevde, att umgås socialt, att ”orka med”. Detta 

påverkade självkänslan och livskvaliteten vilket orsakade stor frustration.  

 

Persson, Larsson, Ohlsson & Hallberg (2001), beskriver vidare i sin studie att trötthet 

och matthet är dokumenterat som ett ofta förekommande symtomen hos 

leukemipatienter idag. Samtidigt skriver Winningham, Nail, Barton Burke, (1994) om 

trötthet och hur svårt det är att ta reda på vad som orsakat symtomen. Med all 

behandling, speciellt då cellgifter, eventuellt övriga mediciner, näringsstatus till följd av 

behandling och sjukdomstillståndet i sig är det svårt att se vad som är ”hönan eller 

ägget” i det hela. Komplexiteten kring trötthet verkar göra att det är svårt att behandla, 

men för att ge en optimal vård, kan sjuksköterskan försöka se helheten. Sjuksköterskan 
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kan i samråd med läkare och patient, vara öppen, och villig att pröva olika metoder för 

att lindra symtomen.  

 

Resultatet visar att patienterna många gånger känner sig ensamma och isolerade från 

omvärlden när kroppen sviker. Sjuksköterskan kan i det läget försöka uppmuntra till 

samtal och föreslå att patienten skriver av sig i form av till exempel blogg eller dagbok, 

för att på det sättet få bättre kontakt med världen utanför sjukhuset och samtidigt få 

möjlighet att bearbeta händelserna och sina känslor. Vi anser att det kan göra att de 

känner sig mindre ensamma eftersom de får direkt respons i bloggarna och dessa svar är 

många gånger är motiverande och stöttande. 

 

Ytterligare en sak som framkommer i resultatet är att när de drabbade tar upp kampen 

mot sjukdomen, så leder kampen till nytänkande. De drabbade får ett annat perspektiv 

på livet och en syn på vad som egentligen är viktigt. Detta kommer också fram i de 

sammanfattade berättelserna. 

 

 

"kreativ och fylld av livslust - ödmjuk och medveten om vår  

sårbarhet och hur skört livet är, men Livet Är..... upplev det  

och njut. Våga älska och njuta. Visa dig...uppfyll dina drömmar....  

sluta inte hoppas och drömma. Man kan alltid ta ett litet steg.  

Hindren sitter oftast i dina tankar.... Tanken är fri.....följ den!"  

(Ancie) 

 

 

I en studie av Person & Rahm Hallberg (2004) framgår det att patienter drabbade av 

leukemi, upplever sjukdomsperioden som svårt traumatisk och att de genomgår en 

existentiell kris. Det genomgående för dessa patienter var att de verkade försöka hitta en 

kärna, en mening i krisen som uppstått. Ett sätt att utveckla känslan av mening och att 

återfå balansen i livet, enligt Person & Rahm Hallberg (2004), kunde vara att få dessa 

drabbade att återberätta sina erfarenheter och tankar kring sjukdomen och på så sätt 

bearbeta sina känslor. I resultatet berättar deltagarna om kampen mot sjukdomen och att 

de kommit igenom starkare och att just den kampen blev meningsfull och att dessa 

erfarenheter hade gjort att de växte som människor. De pratar om att de fått en ny insikt 

och styrka. 

 

Att få ett avbrott i vardagen under sjukdomsperioden framkommer i resultatet som ett 

av det viktigaste för att orka ta upp kampen, men i de sammanfattade berättelserna talas 

det väldigt lite om detta, framför allt då det gäller vilka känslor som framkommer av ett 

avbrott och om den motivation och kämparglöd som detta leder till. Anledningen till 

detta kan vara personligt, att det inte är så viktigt för personen att utelämna alla känslor i 

efterhand eftersom de nu är friskförklarade. 

 

När det gäller personen Baccus så funderade vi extra kring hans lidande då han skrev att 

han äntligen kunde få ett avbrott och se tjejer i hans egen ålder som inte hade 

sjukhuskläder. Detta tolkar vi som att han inte hade någon partner och att han, som 

många andra, hade en längtan efter en partner. Sjukdomen begränsade honom 

ytterligare i den mån att han inte kunde söka kontakt med tjejer på till exempel krogen 
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eller andra forum, då han var extra infektionskänslig och inte så pigg. Detta blir således 

inte bara ett sjukdomslidande, utan ett livslidande (Eriksson, 1994). 

 

Att skriva av sig känslor och att öppna sig, så som de bloggande gör, kan ses som en 

form av egenterapi. Det blir en sorts bearbetning av det trauma som sker och en 

möjlighet för den som skriver att förhålla sig till situationen. Detta förstärks också i en 

studie av Hemenover (2003), där han menar att den drabbade som har förmågan att 

verbalisera händelser efter att de har uppstått, minskar det psykiska lidandet och får en 

förändrad självuppfattning. Personen upplever i större grad, sig själv som en person som 

kan klara av svåra motgångar. 

 

Resultatet visar att de bloggande skriver i alla stunder, både när det känns som tuffast 

och när det inte känns lika svårt. Park & Blumberg (2002) beskriver i sin studie, 

människans förmåga att skapa en viss mening kring det som hänt genom att bearbeta 

och skriva om traumat. Studien visade att bloggen blir en lättillgänglig plats där 

författarna kan skriva av sig kring händelserna samtidigt som de också kan finna stöd 

dygnet runt i de kommentarer som skrivs. 

 

Vi noterade att det var två kvinnor och två män som bloggade om akut leukemi, även 

fast män i något större utsträckning är drabbade. Vi har spekulerat lite kring detta och 

tror att kvinnor i större utsträckning kan vara mer benägna att prata, skriva och uttrycka 

sina känslor. Ännu har vi inget svar, men det kan vara intressant att vid senare tillfälle 

följa upp detta för att se vad det kan bero på. 

 

Implementering i vården 

 

Vi har en förhoppning att utifrån resultatet kunna tydliggöra de upplevelser som uppstår 

hos patienter drabbade av akut leukemi. Genom detta hoppas vi även kunna bidra till att 

vårdpersonal får en djupare förståelse och kunskap om hur det är att leva med akut 

leukemi, som de kan använda i förebyggande syfte och för att lindra lidande hos denna 

grupp. 

 

Vi kan tänka oss situationer där patienter inte alltid kan eller vill uttrycka sina olika 

behov, så genom en ökad kunskap kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal bli mer 

lyhörda och uppmärksamma på patientens tidiga signaler och då kunna sätta in 

förebyggande åtgärder i den mån det går för att lindra lidandet. 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att uppmuntra och involvera närstående i vården av 

patienten då detta kan ge ett ökat stöd för patienten. Genom att ha bra kontakt med 

närstående, som många gånger känner patienten bättre, kan sjuksköterskan få en 

kompletterande bild som kan underlätta vårdandet. 

 

Värdet av avbrott i vardagen är något som sjuksköterskan bör ha i åtanke och lämna 

utrymme för samt uppmuntra till när det finns möjlighet. Att som patient få lämna 

sjukhusmiljön kan vara oerhört stimulerande och bidra till att energidepåerna fylls och i 

det skedet även kunna öka motivationen till att kämpa vidare mot sin sjukdom. 
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BILAGA 1 

 

De personer vi inkluderade i studien var följande: 

 

Man 38 år (Micke), drabbad av AML, skriver från den 26 augusti 2009 till 8 mars 2010. 

Totalt 136 inlägg. 

Kvinna 21 år (Maren-Sofie), drabbad av ALL, skriver från den 6 januari 2008 och är 

fortfarande aktiv. Totalt 235 inlägg. 

Man 31 år (Baccus), drabbad av AML, skriver från 1 april 2005 till 30 april 2008 då han 

avlider. Totalt 76 inlägg. 

Kvinna 25 år (Kristin), drabbad av AML, skriver från den29 augusti 2009 och är 

fortfarande aktiv. Totalt 165 inlägg. 

 

Med ett inlägg menas det personen skrivit under en dag. Totalt har vi läst igenom 612 

inlägg och av dessa är det ett fåtal som vi inte valt att granska eller att ta ut 

meningsbärande enheter ur. De inläggen har då varit väldigt korta och inte innefattat 

känslor och upplevelser, vilket då inte haft med vårt syfte att göra. Många inlägg har 

innehållt flera olika känslor och upplevelser och totalt hade vi 60 A4-sidor med 

meningsbärande enheter/meningar när vi började sätta in dessa i olika subteman, som vi 

sedan satte in under större teman. 

 

Det kan variera mycket angående hur mycket de skriver på en dag, allt ifrån ett par 

rader till 40-50 rader. Det varierar också från person till person. Två av de drabbade 

skrev ”mer i snitt” per dag än de andra två. De som skrev mindre i snitt var dock inte 

mindre utlämnande när det gällde känslor och upplevelser. Det kan till exempel vara så 

att de som skrev mer ibland skrev mer vad som hände runt omkring och mer om det 

medicinsktekniska, vilket vi valde att inte granska då det inte levde upp till studiens 

syfte. 

 


