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Formål og baggrund: Mastocytose er en sygdom, med en øget aktivering og antal 

af mastceller. Symptomerne er mangeartede og varierer fra fredelige til svært 

invaliderende og kan være livstruende. Mastocytose betragtes som sjælden, men 

er formentligt underdiagnosticeret på grund af manglende kendskab til 

sygdommen. Patienter har ofte flere års udredningsforløb bag sig med symptomer 

og evt. anafylaksi før de får diagnosen. Kvantitative studier har vist, at 

mastocytose påvirker patienternes livskvalitet. Derimod er der ikke fundet 

kvalitative studier, der beskriver livet med sygdommen. Med aktuelle studie var 

formålet at undersøge, hvilke betingelser der får betydning for hvordan patienter 

med mastocytose oplever, forstår og håndterer de symptomer og forandringer i 

hverdagslivet, som opstår på grund af sygdommen. 

Design: Kvalitative semi-strukturerede interview med syv voksne patienter med 

diagnosen indolent systemisk mastocytose, tilknyttet Mastocytosecentret, ORCA 

blev gennemført over en periode på fem uger.  

Metode: En kvalitativ fænomenologisk-hermeneutisk tilgang var valgt og analyse 

af data var inspireret af Giorgis fænomenologiske meningskondenserende 

analysemetode.  

Resultater: Tre overordnede temaer og fem subtemaer er fremkommet; At have en 

sjælden sygdom som ingen kender - at blive opfattet som hypokonder i mødet med 

sundhedssystemet, diagnosen gør en forskel, ekspertviden har betydning; 

Sygdommens synlige og usynlige symptomers betydning for hverdagslivet – den 

synlige krop; Angsten for et anfald, aldrig at vide hvad der sker - adrenalinpen på 

én gang trygt og udfordrende 

Konklusion: Patienter med mastocytose er alvorligt ramt i deres hverdagsliv på 

mange måder, især i forhold til deres relation med familie og netværk. Symptomer 

begrænser og besværliggør aktiviteter og deltagelse i sociale aktiviteter i 

hverdagslivet og angsten for et anafylaktisk anfald er altid til stede. Sygdommen 

har betydning for patienternes selvværd, kropsopfattelse og seksualitet. 

Sygdommens sjældenhed opleves at have stor betydning for forståelsen og i 

mødet med sundhedssystemet og omverden både før og efter diagnosen, og der er 

stort behov for ekspertviden. 


