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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Kronisk sjukdom är den ledande dödsorsaken bland individer världen över varav 

hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar är de dominerande. Att leva 

med kronisk sjukdom erfordrar en livslång behandling av förändrade levnadsvanor. Hälsa 

och välbefinnande utesluter inte sjukdom, för kroniskt drabbade innebär det att förhålla sig 

till sin livssituation. Subjektiva och objektiva emotioner är en stor del bland individers 

vardag och orsakar ett lidande. Hos hälso- och sjukvården föreligger det ett ansvar att främja 

hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom bland individer med kronisk sjukdom. Syfte: 

Att belysa individers upplevelser av att leva med kronisk sjukdom. Metod: En 

litteraturöversikt där datamaterialet består av tio kvalitativa artiklar ur ett patientperspektiv. 

Resultat: Resultatet identifierar två huvudteman; behov av ett stödjande nätverk och kronisk 

sjukdom i vardagen samt sju underteman; vikten av ett betryggande och socialt stöd, en 

förtroendefull vårdrelation, kunskap och information vid sjukdomshantering, att finna balans 

vid upprätthållandet av levnadsvanor, när sjukdomen är under progression, avsaknad av en 

meningsfull vardag och existentiell rädsla. Konklusion: Individer med kronisk sjukdom 

upplever ett dagligt och påtagligt livslidande. Individer bör ses ur ett helhetsperspektiv där 

hälso- och sjukvården skall utgå från en personcentrerad- och individanpassad vård.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: Chronic disease is the leading cause of death in the world where 

cardiovascular disease, cancer, diabetes and chronic lung disease are the most prominent. To 

live with one of these chronic diseases entails lifelong treatment as well as a radical shift in 

everyday habits. Health and well-being do not exclude sickness which means that people 

with chronic disease are forced to efficiently adapt to their life situation. Both subjective and 

objective emotions are palpable factors which could cause suffering in everyday life of 

chronically ill individuals. The objective of public healthcare is to foster health, alleviate 

suffering and prevent further sickness in chronically ill individuals. Purpose: To illustrate 

the individual experience of living with a chronic disease. Method: A literature review 

consisting of ten qualitative studies focusing on patient perspective. Results: The result 

identified two main themes; the individual need of a supporting network and chronic disease 

in everyday life, as well as seven sub categories; the importance of a reliant social support, 

a trustful healthcare relation, knowledge and information briefing regarding disease 

management, finding balance and proceeding with healthy life habits, dealing with 

progressive sickness, lack of perceived meaningfulness and existential fear. Conclusion: 

Individuals with chronic disease experience daily and highly palpable life suffering. 

Individual’s should be seen holistically where public healthcare should provide a person-

centred and customized healthcare.  
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INLEDNING 

Kroniska sjukdomar kategoriseras som obotliga varav hjärt-kärlsjukdom, cancer, 

diabetes och kroniska lungsjukdomar är dominerande. Tillstånden ökar allt mer globalt 

och bidrar till livslång egenvård som kräver nödvändiga livsstilsförändringar. Länder 

världen över är allt mer inriktade på att bli samordnade och effektiva inom kroniska 

sjukdomar för att skapa en hållbarhet utifrån ett socialt, ekonomiskt och humanistiskt 

perspektiv. Upplevelser av individers känsla av sammanhang, hälsa och välbefinnande 

samt lidande är under fokus i litteraturöversikten. 

BAKGRUND 

Dimension över kroniska sjukdomar 

Förekomsten av kroniska sjukdomar är idag den ledande dödsorsaken bland drabbade 

individer världen över (World Health Organisation [WHO], 2018). Definitionen av 

kroniska sjukdomar härstammar från det latinska ordet ”chro´nicus” med betydelsen 

ihållande, långsamt fortlöpande eller obotlig (”Kronisk,” 2019). Kroniska sjukdomar 

tenderar att vara ett resultat av genetiska, fysiologiska, miljö- och livsstilsfaktorer. De 

företrädande kroniska sjukdomarna utgör kollektivt 70% av alla dödsfall i världen och 

tillhör grupperna hjärt- och kärlsjukdom, cancer, diabetes och kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. Av de 41 miljoner individer som omkommer varje år är den 

överrepresenterade gruppen hjärt- och kärlsjukdomar som motsvarar 17,9 miljoner 

dödsfall. Vad gäller de resterande ledande kroniska sjukdomarna utgör cancer 9,0 

miljoner, diabetes 1,6 miljoner och kroniska luftvägssjukdomar 3,9 miljoner dödsfall 

årligen. Uppskattningsvis sker cirka hälften av dessa dödsfall inom 70 års åldern där 

majoriteten av dödsfallen som motsvarar 80% sker i låg- och medelinkomstländer (WHO, 

2018).  

Levnadsvanor och dess riskfaktorer vid kroniska sjukdomar 

Kroniska sjukdomar erfordrar en livslång behandling av förändrade levnadsvanor. 

Förändrade levnadsvanor innebär en hälsovinst för kroniskt drabbade då de verkar 

förebyggande och reducerar förekomsten av komplikationer och dess besvär som 

sjukdomstillstånden medför (Regeringskansliet, 2014). Ogynnsamma levnadsvanor 

utgör tillsammans riskfaktorer som är starkt korrelerade till kroniska sjukdomar. Genom 

att upprätthålla livsstilsförändringar så som rökavvänjning, god kost och fysisk aktivitet 

löper kroniskt drabbade mindre risk för progressiv försämring samt minskad mortalitet. 

Innebörden av att upprätthålla goda levnadsvanor och livsstilsförändringar är av 

betydelse för patienter då de har inverkan på individens hälsa, livskvalité och 

sjukdomsutveckling (Socialstyrelsen, 2018a). Tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosam 

kost och överkonsumtion av alkohol är ledande riskfaktorer för kroniska tillstånd som 
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hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancer och kronisk lungsjukdom. Genom att utesluta 

tobaksbruk bidrar det till en minskad risk för att insjukna i kärlskada, 

diabeteskomplikationer, nedsatt syreupptagsförmåga samt att utveckla olika typer av 

cancerformer. Vad gäller reducerad konsumtion av alkohol leder det till en minskad risk 

för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Hälsosamma matvanor och fysisk 

aktivitet utgör en sjukdomsförebyggande effekt och minskar risken för metabola symtom 

likt övervikt, fetma och högt blodtryck som är kopplade till insjuknandet av de 

dominerade kroniska sjukdomarna. En kombination av dessa levnadsfaktorer främjar 

hälsa och välbefinnande men verkar även var för sig (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a).  

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa och välbefinnande utgör ett av fyra centrala omvårdnadsbegrepp inom hälso- och 

sjukvården. Hälsa definieras i relation till välbefinnande och betraktas som mer än enbart 

frånvaro av sjukdom. Begreppet hälsa och välbefinnande syftar till att främja hälsa, lindra 

lidande och förebygga sjukdom (Högskolan i Skövde, 2017). Hälsa grundas på personliga 

erfarenheter och är kopplad till välbefinnande och meningsfullhet beroende på vilken 

livssituation individen befinner sig i. Hälsa kan både upplevas ur ett biologiskt perspektiv 

likt frånvaro av sjukdom eller existentiella faktorer som upplevd lycka, välbefinnande 

eller livskvalité (Klang et al., 2014). God hälsa utesluter dock inte sjukdom, för individer 

med sjukdom innebär det att förhålla sig till- och hantera sin aktuella livssituation för att 

välbefinnande skall råda. Det vill säga, en individ kan vara sjuk men ändå uppleva 

välbefinnande (Ekebergh, 2015). Trots sjukdom kan hälsa upprätthållas via goda 

levnadsvanor, betryggande socialt nätverk samt genom fysiskt- och psykiskt 

välbefinnande. Är dessa sviktande resulterar det i en subjektiv upplevelse av ohälsa och 

sänkt välbefinnande (Klang et al., 2014).  

Viktiga aspekter för hälso- och sjukvården är att arbeta utefter en personcentrerad vård 

och sträva efter jämlik hälsa, inte minst för individer med kroniska sjukdomar. Det 

förutsätts att sjuksköterskor bedriver en hälsoinriktad och kunskapsbaserad vård för att 

tillgodose patienters omvårdnadsbehov och därmed främja delaktighet och 

patientinflytande (Socialstyrelsen, 2018b). Sjuksköterskor bör även tillgodose individens 

behov utifrån de fyra grundläggande ansvarsområdena, vilka är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

Lidande 

Lidande är en del av det mänskliga livet och är kopplat till personliga upplevelser. Att 

exkludera lidande från individen är att förneka livets realitet och dess helhet. Avsaknad 

av mening i livet bidrar till ett lidande och en kamp för personlig värdighet (Arman, 

2015).  
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Vårdvetenskapsforskaren Katie Eriksson framtog teorin om den lidande människan som 

bygger på att lidandet är en ständig kamp mellan det friska och det sjuka. Teorin bottnar 

i olika typer av lidande som innefattar livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. 

Livslidande i samband med sjukdom har inverkan på individens självuppfattning 

gällande sin livssituation. Eriksson medger att ett livslidande är något som sker 

oförutsägbart i livet och handskas olika bland individer. Vid ett insjuknade kan ett 

livslidande uppfattas som att hela livet förvrängs och individen förmår att anpassa sig 

utifrån en ny påfrestande vardag. Att bli betraktad som patient efter ett insjuknande kan 

utgöra ett hot för individens autonomi, integritet och värdighet. Sjukdomslidande 

innefattar det lidande som förorsakats av sjukdom eller uppstått i samband med 

behandling. Sjukdomslidande kan yttra sig som kroppsligt lidande samt genom 

subjektiva upplevelser så som rädsla och ovisshet för vad sjukdomen kan medföra. För 

individer som drabbats av sjukdom kan även ett sjukdomslidande yttra sig som själsligt 

och andligt. Vid frånvaro och/eller utebliven vård i relation till hälso- och sjukvården kan 

även ett vårdlidande uppstå för patienten. Hälso-och sjukvårdspersonal ökar därmed 

lidandet snarare än att lindra det. Eriksson myntade aspekter vid vårdlidande likt 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse och maktutövning (Eriksson, 1994). 

Arman (2015) beskriver att innebörden av ett vårdlidande kan beröra patientens 

praktiska, emotionella och existentiella behov i vårdsituationer som värderas personligt.  

Lidande och hälsa är grundläggande omvårdnadsbegrepp och ett starkt motiv för 

sjukvårdspersonal. Sjuksköterskans profession berör patientens upplevelse av lidande 

och vårdande. Att se människan ur ett livsvärldsperspektiv i ett vårdsammanhang bör 

vara under fokus hos sjuksköterskan i omhändertagandet bland patienter med kronisk 

sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Känsla av sammanhang – KASAM 

Sociologen Aaron Antonovsky var den man som utvecklade teorin kring känslan av 

sammanhang som idag benämns KASAM. Denna teori grundar sig i begreppet 

salutogenes med betydelsen ”hälsans ursprung”, Antonovsky menade att påfrestningar 

och svårigheter är känslor som varje individ upplever. Känslan av sammanhang utgör 

grunden för individens kapacitet för att hantera sitt hälsotillstånd. Individens 

hälsotillstånd präglas av många faktorer likt hälsa, meningsfull tillvaro, gemenskap, 

livssammanhang och miljöförhållanden. För den enskilde individen har det olika 

betydelser. Antonovsky skildrade inte friskhet och sjuklighet som utgjorde grunden av 

individens hälsa utan det ses som något som går hand i hand (Antonovsky, 1985). Graden 

av hälsa benämns av KASAM´s tre delområden - begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet inkluderar individens livsvärld medan hanterbarhet innebär 

att hantera oförutsägbara händelser med eller utan uppoffring för dess omständigheter. 

Meningsfullhet var det delområde som Antonovsky själv ansåg som viktigast. Individer 

som upplever livet som meningsfullt är mer sannolikt förmögna att hantera svåra 

situationer vid upplevelsen av sviktande hälsa. De tre delområdena kollaborerar men ses 

som oberoende av varandra. Det som är meningsfullt för en individ är inte nödvändigtvis 

meningsfull för en annan (Hanson, 2010).  
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Ekebergh (2015a) tolkar att söka sammanhang hos individen genom följande beskrivning 

“Vi människor har en stark vilja till sammanhang. I ett meningsfullt sammanhang mår vi 

bra och kan samla krafter. Om vi är utan sammanhang känner vi oss ofta vilsna och 

kanske ensamma. Då kan också känslan av mening svikta” (s.71). Känslan av 

sammanhang vid kronisk sjukdom innebär för individen en anpassad vardag utifrån dess 

dagliga mående, en så kallad stark KASAM. Graden av stark KASAM indikerar på 

upplevelsen av bättre hälsa då individen förmår att förhålla sig till de utmaningar kronisk 

sjukdom ger upphov till och ser livet som meningsfullt. Vid upplevelsen av svag KASAM 

förekommer en frustration där tillvaron saknar mening på grund av de begränsningar som 

förorsakas av kronisk sjukdom (Hanson, 2010). Individer med hög KASAM anses 

okomplicerat klara av svårigheter och utmaningar i livet än de som har låg KASAM vid 

kronisk sjukdom (Sandén-Eriksson, 2000). Hur individer med kronisk sjukdom hanterar 

dess begränsningar och upplevelser av KASAM har stor inverkan på deras livskvalité. 

Social isolering, psykisk ohälsa och känslan av förlorad kontroll är några av de mentala 

upplevelser som beskrivs bland patienter med kronisk sjukdom. Patienter med låg 

KASAM upplever även att fysiska begränsningar, symtom och den progressiva 

försämringen av sjukdomen har en negativ inverkan på deras livskvalité. För att finna 

hög KASAM eftersträvar patienter att hantera brister genom att finna ett samband av de 

personliga resurser individen besitter för känsla av välbefinnande (Kristofferzon et al., 

2018). 

Patienters upplevelser och förmåga att vara delaktig skall vara prioriterat hos 

vårdgivaren. I allmän praxis understryks detta genom de så kallade kärnvärdena hos en 

patient där målet är att värdesätta relationer, kontinuitet samt att varje individ känner sig 

sedd i olika sammanhang. Kärnvärden i relation till vårdgivare utgår från att bedriva en 

personcentrerad vård. Vårdgivaren skall ta del av patientens sammanhang, minska dess 

lidande och bekräfta den unika människan (Arreskov et al., 2019). 

Sjuksköterskans roll 

Patienter med kronisk sjukdom upplever ett behov av socialt, emotionellt, betryggande 

och informativt stöd gentemot sin vårdgivare (Danielson et al., 2019). Som vårdgivare 

föreligger det ett ansvar att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. Patientcentrerad 

och kunskapsbaserad vård är kärnkompetenser för sjuksköterskan vid förmedlandet av 

förebyggande egenvårdsåtgärder (Socialstyrelsen, 2018a). Sjuksköterskans roll vid 

personcentrerad vård inkluderar bekräftelse och respekt gentemot patientens upplevelse 

och tolkning av sjukdom och ohälsa. Det är av vikt att sjuksköterskan skiljer på patientens 

objektiva och subjektiva upplevelse kring sin kroniska sjukdom för att synliggöra 

patientens behov av god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan 

besitter medicinska kunskaper kring sjukdomar och dess konsekvenser medan patienten 

har tillgång till det upplevda (Klang et al., 2014). Det är sjuksköterskans skyldighet att 

underrätta patienter vid kronisk sjukdom gällande riskfaktorer samt att förmedla 

fördelarna med en hälsosam livsstil (SFS 2014:821). Det är av vikt att sjuksköterskan 

bidrar till en ökad medvetenhet genom att förmedla betydelsen av goda levnadsvanor 

samt verkar stödjande gentemot individer med kronisk sjukdom och dess utveckling 

(Regeringskansliet, 2014). Sjuksköterskan bör vara medveten om att den kommunikativa 
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förmågan har en stark effekt på interaktionen vid konsultation med patienten. 

Vårdgivarens motiverande roll innebär att upprätthålla god individanpassad behandling 

och främja långsiktig god hälsa (Dahlberg & Ekebergh, 2015). Den legitimerade 

sjuksköterskan skall även utifrån ett helhetsperspektiv förmedla och individanpassa ett 

lärande genom undervisning av egenvård samt aktivt stödja både patienten och dennes 

närstående. Genom detta förhållningssätt bidrar det till en god vårdrelation baserad på 

ansenlig kommunikation, respektfullhet, empati och tillit för vederbörande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). För sjuksköterskor föreligger det även en skyldighet att 

förebygga ohälsa och bedriva god vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 

2017:30). Enligt van Houtum et al. (2016) är sjuksköterskors delaktighet bland kroniskt 

drabbade av betydelse vad gäller uppföljning, beslutstöd, livsstilsfrågor och målsättning. 

Sjuksköterskors deltagande resulterar i att individer är mer benägna att hantera 

konsekvenser och symtom gentemot sin sjukdom samt att de blir mer involverade i 

sjukdomsprocessen.  

PROBLEMFORMULERING 

Kroniska sjukdomar är den ledande dödsorsaken världen över. Hjärt- och kärlsjukdomar, 

cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar är de dominerande obotliga 

sjukdomsförloppen vid kronisk sjukdom. Ohälsosamma levnadsvanor bidrar till en ökad 

risk för insjuknande och progressiv försämring. De huvudsakliga riskfaktorerna 

inkluderar tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost och alkoholmissbruk. Lidande, 

hälsa och välbefinnande samt känsla av sammanhang är centrala begrepp för individer 

med kronisk sjukdom. Då kroniska sjukdomar omfattar en stor patientgrupp för hälso- 

och sjukvården är det av vikt för sjuksköterskan att se människan ur ett helhetsperspektiv 

för att kunna förmedla en kunskap- och personcentrerad vård.  

SYFTE 

Att belysa individers upplevelser av att leva med kronisk sjukdom.  
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METOD 

Litteraturöversikten byggde på kvalitativ forskning grundad på vetenskapliga artiklar 

kring valt ämnesområde. Med en litteraturöversikt som metod innebär det enligt Fribergs 

(2017) modell att tidigare forskning lyfts fram samt att valda vetenskapliga artiklar noga 

granskats och analyserats systematiskt relaterat till studiens syfte. Detta innebar för 

författarna att ta reda på befintlig forskning för att tillhandahålla en helhetssyn på redan 

publicerade forskningsresultat. Litteraturöversikten är orienterad kring individers 

upplevelse av att leva med kronisk sjukdom. 

Urval 

Inklusionskriterier var individers upplevelse av att leva med kronisk sjukdom baserad 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Kvalitativa forskningsstudier syftar till ett 

förhöjt kunskapsvärde med förståelse som yttersta ändamål. Värdet av kvalitativa studier 

ökar förståelsen för individens upplevelse, förväntningar, erfarenheter och behov 

(Friberg, 2017). Artiklarna utgår från att vara ”peer reviewed” vilket innebär att 

vetenskapliga publikationer granskas och accepteras av ämnesexperter inom genren 

(Friberg, 2017). Inklusionskriterier som även användes i studien var engelskspråkiga 

artiklar som publicerats mellan åren 2010–2020. Artiklarna inkluderade både män och 

kvinnor med kronisk sjukdom i vuxen ålder från 18 år och uppåt. Studien inkluderade en 

världsbefolkning där ingen geografisk avgränsning skildrades. De valda artiklarna 

inkluderade de fyra representativa och dominerande grupperna vid kroniska sjukdomar, 

vilka var hjärt- och kärlsjukdom, cancer, diabetes och kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

Artiklar som inte uppfyllde etiska överväganden exkluderades i studien.  

Datainsamling 

I litteraturöversikten användes databasen CINAHL som sökmotor för studiens artiklar. 

CINAHL är en databas inom hälso- och vårdvetenskap (Högskolan i Skövde, 2019). En 

systematisk sökning innebär att åstadkomma relevant information genom trunkering och 

ordböjelser (Friberg, 2017). Trunkering (*) används för att bredda sökresultatet genom 

dess olika böjningsformer. För kombination av sökord användes boolesk söklogik där 

AND inkluderade både ett brett och begränsat litteratururval bland vetenskapliga artiklar 

(Östlundh, 2017). Valda sökord för precisering av syftet var exempelvis patient 

perspective*, chronic illness, chronic disease*, patient experiences* och qualitative 

study. Artiklarnas sökhistorik redovisas i bilaga 1 (Sökhistorik). De artiklar som 

framkom i sökningen granskades enligt Fribergs (2017) granskningsmall för att bedöma 

om artiklarna genererade hög kvalité och tillförlitlighet. Denna granskningsmall 

redovisas i bilaga 2 (Kvalitetsgranskningsmall). Totalt inkluderades tio representativa 

artiklar som granskades och analyserades i sin helhet och redovisas i bilaga 3 

(Artikelöversikt).  
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Analys 

Litteraturöversikten utgick från Fribergs (2017) analysmetod. Analysmetoden innebär att 

utgå från fyra faser där steg ett motsvarar att varje enskild artikel granskas och bearbetas 

genom att läsas flertalet gånger. Steg två och tre innefattar en översiktsmodell där 

inkluderade rubriker sammanställs och analyseras genom skillnader och likheter för att 

bilda en övergriplighet. Slutligen sammanfattas det framtagna materialets helhet som är 

i förhållande till litteraturöversiktens syfte.  

Författarna påbörjade sin analysprocess genom att enskilt granska och läsa artiklarna 

flertalet gånger. Författarna sammanställde artiklarna genom individuella 

sammanfattningar och markeringar av texten. Dessa jämfördes slutligen i samråd mellan 

författarna för att uppnå en bredare förståelse av artiklarnas innehåll och kontext. 

Analysprocessen fokuserade på artiklarnas resultat då de främst svarade mot 

litteraturöversiktens syfte. Vidare synliggjordes sju underteman där likheter och 

skillnader skildrades bland artiklarna och som sedan diskuterades mellan författarna. 

Utifrån dessa underteman identifierades slutligen två huvudteman som kategoriserades 

utefter innehållet av vardera underteman.  

Etiska överväganden 

Artiklarna som inkluderats i litteraturöversiktens resultat skall vara etiskt godkända med 

hög kvalité som är starkt kopplade kring etiska överväganden enligt Fribergs (2017) 

kvalitetgranskningsmall. Granskningsmallen inkluderar en kategori med innebörden att 

studierna skall ha erhållit etiskt tillstånd för både kvalitativa och kvantitativa studier. I de 

fall där etiskt godkända artiklar inte framkommer av etisk kommitté i respektive studie 

har författarna kritiskt granskat att artiklarna uppfyller kraven i förhållande till de fyra 

etiska grundprinciperna enligt Vetenskapsrådet (2002). Dessa innefattar informations, 

samtyckes, konfidentiells och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de 

vederbörande skall vara korrekt informerade kring forskningens syfte. Samtyckeskravet 

inkluderar de medverkandes självbestämmande och deltagande i forskningsprocessen. 

Konfidentialitetskravets princip innefattar sekretess kring insamlad persondata och dess 

bevarande av säker åtkomst. Insamlat material för forskningssyftet får endast brukas i 

forskningsändamål och går under principen nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta innebär för författarna att tillhandahålla en etisk medvetenhet och reflektera över 

ställningstaganden gentemot valda studier. Författarna besitter även en förförståelse 

byggd på egna erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med kronisk sjukdom. 

Författarna är båda undersköterskor med respektive arbetserfarenhet inom hemsjukvård, 

äldreboende och akutmottagning. Författarna försäkrar även att litteraturöversiktens 

resultat inte medvetet har plagierats eller förvrängts, detta genom att undvika och förbise 

den egna förförståelsen i analysprocessen.  
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RESULTAT 

Syftet var att belysa individers upplevelser av att leva med kronisk sjukdom. Ur 

textanalysen uppstod sju nyckelfynd varvid två teman och sju underteman 

kategoriserades. Dessa redovisas i tabellen nedan.  

Tabell 1. En beskrivning av resultatets teman och underteman. 

TEMA UNDERTEMA 

Behov av ett 

stödjande 

nätverk 

Vikten av ett 

betryggande 

och socialt 

stöd 

En 

förtroendefull 

vårdrelation  

Kunskap och 

information vid 

sjukdomshantering 

Kronisk 

sjukdom i 

vardagen 

Att finna balans 

vid 

upprätthållandet 

av levnadsvanor 

När 

sjukdomen 

är under 

progression 

Avsakna

d av en 

meningsf

ull 

vardag 

Existentie

ll rädsla 

 

Behov av ett stödjande nätverk 

Individer med kronisk sjukdom upplevde stöd utifrån ett varierande nätverk där både 

socialt och professionellt stöd bidrog till upprättandet av hälsa och välbefinnande. Även 

kunskap och information var av vikt bland individer för att hantera sin kroniska sjukdom 

i det dagliga livet.  

Vikten av ett betryggande och socialt stöd 

Individer med kronisk sjukdom vädjar om ett betryggande och stödjande nätverk. 

Individer uppger familjemedlemmar som den primära källan till emotionellt stöd. 

Familjemedlemmar upplevs vara lyhörda till deras behov och hade positiv inverkan på 

individens personliga uppfattning kring sitt kroniska tillstånd (Gabriel et al., 2014). 

Individer upplever att familjemedlemmars stöd kompletterade förståelsen kring 

sjukdomsupplevelsen och bidrog till en minskad osäkerhet i vardagen (Im et al., 2019). 

Att drabbas av kronisk sjukdom bidrar till känslan av hjälplöshet, frustration och 

depression vilket resulterar i upplevelsen av att inte kunna klara sig själv. De känner sig 

ensamma i sin sjukdom och är i stort behov utav stöd från familjemedlemmar. Individer 

som inte upplever stöd är mer mottagliga för psykiska påfrestningar likt ångest och oro 

(Jarab et al., 2018). Van Gennip et al. (2015) belyser att individer upplever att det 

kroniska tillståndet försätter dem i en beroendeställning gentemot sin familj, detta 

upplevs som en förminskande roll i familjen som därav är svår att acceptera. När individer 

väl accepterat sin beroendeställning är familjärt stöd en bidragande faktor för 

individernas förmåga att upprätthålla eller återfå känslan av välbefinnande (van Gennip 
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et al., 2015). Individer upplever att de inte vill betraktas som en börda gentemot 

familjemedlemmar utan vill så långt som möjligt hantera sin kroniska sjukdom på egen 

hand. Dock upplevs familjärt stöd som uppmuntrande och motiverande faktorer till att 

hantera sjukdomsprocessen då de erhåller praktiskt stöd likt matlagning och transport 

(Jowsey et al., 2014). Individer som visar på öppenhet gällande sin kroniska sjukdom är 

mer benägna att vädja om stöd från familjen. Familjärt stöd bidrar till att individerna 

reflekterar över det kroniska tillståndet vilket hjälper till att finna nya strategier, detta då 

strategier underlättar integrationen i att leva med ett kroniskt tillstånd samt förmågan att 

upprätthålla och acceptera goda levnadsvanor (Johansson et al., 2016). 

Att få hjälp och stöd från vänner upplevs bland individer vara en viktig och vägledande 

komponent för att kunna hantera en begränsad vardag (Gabriel et al., 2014). Stöd från 

vänner upplevs även som en motiverande faktor för kroniskt drabbade i 

sjukdomsprocessen (Jowsey et al., 2014). Individer upplever även det som givande och 

gynnande att diskutera erfarenheter av sjukdomen i samhörighet med andra kroniskt 

drabbade. Delade personliga erfarenheter utgör en verklig förståelse för vad livet med 

kronisk sjukdom innebär (Simonÿ et al., 2017). Kroniskt drabbade medger att delade 

erfarenheter bidrar till känslan av gemenskap, erkännande, lärdom och ökat 

självförtroende kring sitt kroniska tillstånd. De upplever även att ökad förståelse och ett 

stödjande lärande är givande när känslor likt rädsla och oro uttryckligen befaras 

(Johansson et al., 2016). Delade erfarenheter med andra individer med kronisk sjukdom 

ger mer betryggande emotionellt stöd gentemot vad hälso- och sjukvårdspersonal kan 

understödja (Jarab et al., 2018). Individer fann även stöd i sin kroniska sjukdom genom 

att läsa och finna information online samt via broschyrer, tidskrifter och böcker 

(Johansson et al., 2016). Att leva med kronisk sjukdom kräver självansvar, driv, 

nyfikenhet, förståelse och kontinuerlig reflektion samt en önskan om att kunna påverka 

sjukdomsprocessen i det dagliga livet. Dock upplever även kroniskt drabbade stöd från 

familj, vänner och professionella vårdgivare som ett stödjande och betryggande nätverk 

i det dagliga livet (Johansson et al., 2016).  

En förtroendefull vårdrelation 

Kroniskt sjuka vädjar om ett betryggande nätverk bland sjukvårdspersonal där individen 

ses som en helhet och att det mänskliga lidandet skall ses som motivet för individens 

upplevelse av hälsa (Yilmaz et al., 2019). Individer upplever att stöd från vårdpersonal 

främjar ett aktivt deltagande i sin sjukdomsupplevelse som bygger på tillit, förtroende 

och tillgänglighet (Johansson et al., 2016).  Barello och Graffigna (2015) belyser att 

individens välbefinnande är förknippad med upplevelsen av en positiv, förtroendefull och 

lyhörd vårdrelation som tillgodoser individens behov av stöd och god vård. Genom god 

kännedom av individens sjukdomsprocess upplevs professionellt stöd som vägledande 

samt att de främjar individers behov i förhållande till förändringar i hälsan. Kroniskt 

drabbade upplever framgångsrikt stöd från vårdpersonal när de förmedlar 

individanpassad kunskap i form av rådgivning gällande sjukdomsprocessen (van 

Smoorenburg et al., 2019; Barello & Graffigna, 2015). Genom att diskutera möjliga 

framtidsscenarier och praktiska sätt att upprätthålla god hälsa i samråd med 

sjukvårdspersonal, upplever individer detta som vägledande för att finna acceptans av att 
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leva med kronisk sjukdom (van Gennip et al., 2015). En stödjande vårdrelation resulterar 

i att kroniskt drabbade litar på hälso- och sjukvårdens bedömning och att de känner sig 

motiverade till att engagera sig i sin egenvård (Simonÿ et al., 2017). Individer med 

kronisk sjukdom upplever också att en av de grundläggande faktorerna i 

sjukdomsupplevelsen är god kommunikation gentemot hälso- och sjukvårdspersonal 

(Barello & Graffigna, 2015). Jowsey et al. (2014) belyser att individer främst upplever 

stöd när hälso- och sjukvårdspersonal ger uttryck för förtroende och att de känner sig 

bekräftade. När individer upplever bristande kontroll i sin egenvård är de dock i större 

behov av professionellt stöd (van Smoorenburg, et al., 2019). Individer belyser att 

vårdpersonal verkar stödjande och vägledande till att upprätthålla och återfå hälsa och 

välbefinnande. Hälsa och välbefinnande är relaterat till individers upplevelse av 

självständighet för att på egen hand hantera sjukdomens svårigheter likt fysiska och 

psykiska konsekvenser (Barello & Graffigna, 2015). Individanpassad vård upplevs som 

något värdefullt, vilket också resulterar i upplevelsen av förbättrad hälsa då individer 

förväntas hantera sitt kroniska tillstånd i det dagliga livet (van Smoorenburg et al., 2019).   

Kunskap och information vid sjukdomshantering  

För individer med kronisk sjukdom krävs kunskap och information för att upprätthålla 

och hantera det kroniska tillståndet i det dagliga livet (Jarab et al., 2018). Individer 

upplever ett behov av tillräcklig kunskap för att på egen hand kunna tillgodose dess 

hantering av egenvårdsåtgärder samt emotionella känslor som framkommer vid kronisk 

sjukdom (van Smoorenburg et al., 2019). Kunskap stöds av ett lärande där hälso- och 

sjukvårdspersonal personcentrerat involverar och informerar individer angående 

sjukdomsprocessen. Stödjande kunskap upplevs kompensera redan befintlig kunskap och 

erfarenheter beträffande sjukdomen, en god vårdrelation upplevs därav som ett givande 

och lärande utbyte (Johansson et al., 2016). Att följa råd från hälso- och sjukvårdpersonal 

upplevs optimera god hälsa då de uppmärksammar och rådgör information gällande 

riskfaktorer. Kunskap och information från vårdpersonal kring individens hälsotillstånd 

upplevs även som motiverande och stöttande faktorer för att aktivt själv upprätthålla 

egenvårdsåtgärder med målet för god hälsa (Jowsey et al., 2014). Kunskap stöds även 

genom erfarenhetsutbyte och reflektion över hur andra individer med kronisk sjukdom 

hanterar och lever med sin sjukdom. Detta resulterar i att individer finner ödmjukhet 

kring uppgiften av att lära sig att leva med kronisk sjukdom på ett sätt som främjar hälsa 

och välbefinnande (Johansson et al., 2016).  

Trots att individer finner information och kunskap gällande egenvård bland hälso- och 

sjukvårdspersonal upplever de att informationen inte anpassas utifrån hur kroniska 

tillstånd hanteras i det dagliga livet (van Smoorenburg et al., 2019). Individer med 

kronisk sjukdom medger att de besitter bristfällig kunskap om sin sjukdom och upplever 

en osäkerhet kring dess etiologi och hantering. Individer medger att ett lärande som inte 

framställs som individanpassat leder till en bristfällig förståelse kring sjukdomen, vilket 

bidrar till att egenvårdsåtgärder inte upprätthålls och att det därav medför konsekvenser. 

för bakomliggande konsekvenser vid egenvårdsåtgärder om de inte upprätthålls (Jarab et 

al., 2018; Im et al., 2019). Individer upplever att ett eget ansvar och hantering av kronisk 

sjukdom är en utmaning i vardagen (Johansson et al., 2016).  
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Kronisk sjukdom i vardagen 

Uträttandet av levnadsvanor är en stor del av individers vardag och upplevs i olika grad 

bidra till sviktande hälsa. Kronisk sjukdom isolerar individer i social, fysisk och 

existentiell mening. Att leva med kronisk sjukdom innebär att finna strategier för att 

skapa en meningsfull vardag.   

Att finna balans vid upprätthållandet av levnadsvanor 

Bristande följsamhet vid fysisk aktivitet upplevs vara den största bidragande faktorn till 

sviktande hälsa, sänkt livskvalité och social isolering (Jarab et al., 2018). Individer med 

kronisk sjukdom upplever hinder vid utförandet av fysiska aktiviteter då de utgör 

påtagliga och ansträngande effekter så som andnöd och trötthet. Individer upplever den 

fysiska inaktiviteten som svårhanterad då de tvingas till att uppoffra vardagliga aktiviteter 

och sociala sammanhang. Fysisk oförmåga att utföra enkla aktiviteter orsakar ett lidande 

och känslan av förlust av ett tidigare liv (Jarab et al., 2018). Fysisk försämring leder till 

något negativt i samband med kronisk sjukdom då de upplever en osäkerhet om hur det 

dagliga livet kommer att te sig. Individer med kronisk sjukdom upplever sitt tillstånd som 

en ständig kamp att återfå balans i sin vardag då de ständigt finner oro och rädsla över 

sitt kroniska tillstånd (Simonÿ et el., 2017). Individer kämpar med förvirring och 

irritation när de upplever bristande energi vid utförandet av fysisk aktivitet. De upplever 

då att vardagliga aktiviteter måste skjutas upp eller utföras i reducerad skala (Simonÿ et 

al., 2017). Kroniskt drabbade upplever även en sorgeperiod på grund av bristande fysisk 

aktivitet, vilket resulterar i känslan av en förlorad identitet (van Gennip et al., 2015).  

Målet för individer med kronisk sjukdom är att finna tillvägagångssätt att leva med 

sjukdomen. Detta genom att finna en balans mellan att ersätta gamla vanor samtidigt som 

uppskattade levnadsvanor och livskvalitén bibehålls (van Smoorenburg et al., 2019). 

Samtidigt belyser Johansson et al. (2016) att individer med kronisk sjukdom strävar efter 

att kompensera gamla levnadsvanor med nya för att kunna upprätthålla god livskvalité 

trots kronisk sjukdom. Individer prioriterar levnadsval som skapar mening i livet genom 

att lära sig att hantera sjukdomen. Medvetna levnadsval och vanor vid egenvård innebär 

för individer att ständigt justera och kompromissa sin kroniska sjukdom i det dagliga livet 

(van Smoorenburg et al., 2019). Kroniskt drabbade strävar efter att upprätthålla 

egenvårdsrutiner som gynnsamt anpassas till deras vardagliga livsstil. Genom att utföra 

hälsosamma levnadsval med engagemang i sin egenvård har individer större förmåga att 

hantera komplikationer och fullfölja egenvårdsåtgärder. Detta resulterar i en positiv 

förändring på hur individer uppfattar sig själva samt bidrar till upplevelsen av att infinna 

sig i ett livssammanhang (Barello & Graffigna, 2015; Johansson et al., 2016; van 

Smoorenburg et al., 2019).  

Att upprätthålla en hälsosam livsstil upplevs vara den mest betryggande strategin av 

förebyggande åtgärder hos individer med kronisk sjukdom (Gabriel et al., 2014). Lusten 

att individuellt optimera och kontrollera sin hälsa upplevs vara en motiverande faktor för 

att erhålla en positiv inställning gentemot sin sjukdom (Jowsey et al., 2014). Samtidigt 
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belyser van Smoorenburg et al. (2019) att individer med kronisk sjukdom känner 

bristande motivation och förlorad kontroll vid förändring av levnadsvanor då de upplever 

begränsningar likt smärta och trötthet. De medger även svårigheter att acceptera och 

anpassa sig till nya levnadsvanor. Jarab et al. (2018) belyser att individer är omotiverade 

att förändra sin livsstil på grund av att de saknar uppmuntran i deras ansträngningar kring 

hälsosamma levnadsvanor, vilket även upplevs försämra utfallet av sjukdomen. 

Egenvård vid kronisk sjukdom beskrivs ha en negativ inverkan bland individer och deras 

livskvalité, då det upplevs vara komplext att upprätthålla en hälsosam livsstil. De 

upplever även svårigheter att tillgodose deras livsbehov då fokus kretsar kring 

sjukdomsupplevelsen (Barello & Graffigna, 2015). Individer med kronisk sjukdom 

upplever även att drastiska förändringar av levnadsvanor påverkar deras liv negativt. De 

har svårt att acceptera nya levnadsvanor gentemot de gamla och känner sig begränsade 

(Yilmaz et al., 2019). Individer medger även att bristande levnadsvanor gemensamt utgör 

en negativ påverkan i deras vardagsliv vilket upplevs som förlust av glädje och 

meningsfullhet (Simonÿ et al., 2017). Kroniskt sjuka medger att först efter att ha erkänt 

och anpassat sig till sin sjukdom upplever de en acceptans av ett förändrat liv (van Gennip 

et al., 2015). Framgångsrik hantering av levnadsvanor erkänns bland individer med 

kronisk sjukdom vara sammankopplad till interna drivkrafter, vilja och motivation. Det 

största motivet anses vara att finna strategier för att upprätthålla god hälsa och att klara 

sig på egen hand (Jowsey et al., 2014). Vid engagemang kring sitt hälsotillstånd upplever 

individer att de erhåller kontroll och dess fokus förskjuts från sjukdomsbekämpning till 

hälsofrämjande måluppfyllelser. När individer upplever att deras hälsotillstånd uppfylls 

bidrar det till känslan av välbefinnande (Barello & Graffigna. 2015).  

När sjukdomen är under progression 

Individer uttrycker en rädsla över sitt kroniska tillstånd, vilket främst upplevs vid 

försämring av symtom och sjukdomens progression (Gabriel et al., 2014). Kroniskt 

drabbade medger att progressiv försämring av sjukdomen är så pass påfrestande att det 

skapas ett lidande och en mental frustration (Yilmaz et al., 2019). När kroniskt drabbade 

upplever oväntade symtom eller plötsliga förändringar kopplat till tillståndet, resulterar 

det i en ökad medvetenhet om sjukdomens allvar och varaktighet. När symtom plötsligt 

debuterar uppstår en omedelbar reaktion som individer upplever som chockartat. När de 

vidare förstår allvaret kring sitt kroniska tillstånd uppstår känslor likt maktlöshet över att 

förändra situationen samt att de negligerar sina känslor med förnekelse (Barello & 

Graffigna, 2015). Likväl nonchalerar individer sina känslor när de upplever obehag av 

symtom. När oförutsägbara symtom uppstår fruktar de att sjukdomen ökar. Dessa känslor 

är oroväckande och skrämmande då de förstår innebörden av kronisk sjukdom och att 

den potentiellt är livshotande (Simonÿ et al., 2017). Vidare upplever individer en oro när 

sjukdomen löper progressiv försämring. Detta yttrar sig både som kroppsligt och ett 

själsligt lidande, vilket resulterar i att livet med kronisk sjukdom känns meningslöst (van 

Gennip et al., 2015). Kritiska symtom i sjukdomsförloppet upplevs orsaka en akut 

emotionell obalans och känslan av förlorad kontroll över tillvaron (Barello & Graffigna, 

2015). Samtidigt belyser Im et al. (2019) att trots progressiv försämring vid fysiska och 

psykiska symtom upplever individer inte svårighetsgraden av deras kroniska tillstånd 
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som något oroväckande. När individer tillhandahåller en likgiltig inställning till sitt 

kroniska tillstånd upplever de en känsla av ignorans och förkastelse av symtom kopplad 

till progressiv försämring (Yilmaz et al., 2019).  

 Avsaknad av en meningsfull vardag  

Individer upplever att kronisk sjukdom påverkar det dagliga livet (van Smoorenburg et 

al., 2019). Att leva med kronisk sjukdom bidrar till känslor av utmattning, trötthet och 

förlust av ett tidigare liv (Jarab et al., 2018). Upplevelsen av kronisk sjukdom yttrar sig 

som ett dagligt livslidande och känsla av hopplöshet kring livssituationen (Yilmaz et al., 

2019). Till följd av sjukdomen upplever individer att de förlorat många aspekter i livet 

som tidigare gett känslor av värdighet och mening (van Gennip et al., 2015). Kroniskt 

drabbade saknar förmåga att föreställa sig en framtid då sjukdomstillståndet upplevs som 

en förlust av livsviljan och ett mänskligt liv (Barello & Graffigna, 2015; van Gennip et 

al., 2015). De saknar följaktligen förtroende och upplevs oförmögna att föreställa sig en 

framtid (Barello & Graffigna, 2015; Gabriel et al., 2014). Individer medger att kronisk 

sjukdom försätter dem i en osäker situation då de inser att deras liv för alltid är förändrat 

(Simonÿ et al., 2017). Im et al. (2019) belyser även att individer upplever en långvarig 

osäkerhet kring sin kroniska sjukdom. Individer försöker undvika att möta verkligheten 

när de förstår att de drabbats av kronisk sjukdom, då de upplever att de tvingats till en 

krävande livsresa (Simonÿ et al., 2017). Kronisk sjukdom upplevs bland individer som 

något de med tiden lär sig att hantera och leva igenom med avseende på sjukdomens 

egenskaper och dess känslomässiga intensitet (Barello & Graffigna et al., 2015).  

Att drabbas av kronisk sjukdom upplevs vara förenat med psykiskt lidande bland 

individer (van Gennip et al., 2015). Att leva med kronisk sjukdom upplevs som en börda 

och en kris av individens etablerade identitet (Barello & Graffigna, 2015). Gabriel et al. 

(2015) belyser att förlorad identitet förknippas med känslan av maktlöshet, individer 

upplever därav svårigheter att acceptera den kroniska sjukdomen. De uttrycker ett behov 

av en meningsfull identitet för att återfå känslan av makt över tillståndet (Barello & 

Graffigna, 2015). Kroniskt drabbade upplever även förlust av normalitet som en ständig 

kamp över att återfå balans i livet (Simonÿ et al., 2017). Övergången från att vara en 

självförsörjande och autonom individ till en som infinner sig i en beroendeställning, 

upplevs som en allvarlig påföljd av förlorad identitet bland individer (van Gennip et al., 

2015). Kroniskt drabbade strävar efter att finna strukturer för att anpassa sig till sin 

sjukdom för bibehållen identitet samt hopp om att återfå sin förlorade livskvalité (Barello 

& Graffigna, 2015). Likväl kan betydelsen av kronisk sjukdom upplevas förödande där 

individens existens och avsaknad av mening bidrar till ett lidande (Jowsey et al., 2014).  

 

Existentiell rädsla  

Att leva med kronisk sjukdom upplevs vara en svår utmaning att hantera, vilket leder till 

en existentiell rädsla av sårbarhet och hjälplöshet (Simonÿ et al., 2017). Individer 

upplever existentiell rädsla vid förändringar av det kroniska tillståndet likt kroppsliga och 

själsliga händelser (van Gennip et al., 2015). De upplever det som mentalt oroväckande 
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att drabbas av kronisk sjukdom. Upplevelsen av att förstå att livet aldrig kommer bli 

detsamma igen förstärker därav känslan av en existentiell rädsla (Simonÿ et al., 2017). 

När individer integrerar sin kroniska sjukdom känslomässigt och existentiellt uppstår 

känslor likt rädsla och funderingar som rör kroppens sinnesintryck (Johansson et al., 

2016). Enligt Barello och Graffigna (2015) framkallar kronisk sjukdom psykiska och 

känslomässiga upplevelser bland individer. Försämring av psykisk hälsa upplevs orsaka 

en förstärkning kring känslan av förlorad kontroll på individers vardagliga liv (van 

Smoorenburg et al., 2019). Att inte kunna utföra vardagliga aktiviteter orsakar negativa 

psykiska påföljder likt depression och frustation bland kroniskt drabbade (Jarab et al., 

2018). Att leva med kronisk sjukdom yttrar sig även i mental frustration likt känslor av 

sorg, ångest, förtvivlan, ilska och nedstämdhet (Yilmaz et al., 2019). Individer upplever 

även brist på meningsfullhet och förlust av glädje till följd av sjukdomen (Simonÿ et al., 

2017). För individer med kronisk sjukdom upplevs lidande vara en oundviklig 

komponent där oönskade situationer kräver ihärdigt bemödande för individens livsvärld. 

Upplevelsen av lidande kan parallellt med sjukdomen leda till något konstruktivt och 

betydelsefullt där individer upplevs infinna sig i sin roll (Jowsey et al., 2014). 

Resultatsammanfattning 

I litteraturöversiktens resultat framkom likheter mellan de fyra representativa grupperna 

vid kronisk sjukdom som synliggjordes inom vardera teman. Kroniskt drabbade vädjade 

om ett stödjande nätverk som innefattar socialt- och professionellt stöd för upprättandet 

av hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Kunskap och information främjade 

individernas sjukdomshantering med avseende på egenvårdsåtgärder samt emotionella 

känslor. Likväl upplevdes kunskap och information som bristfällig i de sammanhang där 

en individanpassad vård inte tillgodosågs. Upprätthållandet av levnadsvanor upplevdes 

som svårhanterad och orsakade ett lidande på grund av en nyanpassad vardag. Individer 

upplevde ett dagligt livslidande och känslan av maktlöshet kring sitt kroniska tillstånd. 

De upplevde även mental frustration när sjukdomen råder progressiv försämring. Detta 

yttrade sig i både en kroppslig och själslig frustration som förknippades med existentiell 

rädsla. Att leva med kronisk sjukdom bidrog till subjektiva emotioner likt försummad 

identitet och avsaknad av en meningsfull vardag.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den metod som valdes för studien var en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ metod. Då studiens syfte var att belysa individers upplevelser av 

att leva med kronisk sjukdom ansågs en litteraturöversikt som en lämplig metod. En 

nackdel med valet av metoden är att en litteraturöversikt inte anses vara lika omfattande 

som en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie påstås skapa en 

heltäckande översikt av noggrannhet över ett visst område. Dock ger en litteraturöversikt 

uttryck för att vara bred och varierande, vilket författarna ansåg ge en beskrivande 

överblick (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2017).  Ett alternativt val av metod 

hade kunnat innefatta en kvalitativ studie baserad på individuella intervjuer för att 

tillhandahålla en djupare förståelse kring fenomenet som studeras. Denna typ av metod 

ansågs vara tidskrävande då studien representerar en bred urvalsgrupp bland individer 

med kronisk sjukdom och valdes därför bort.   

Litteraturöversikten baserades på artiklar med kvalitativ metod. Kvalitativa studier avser 

en helhetssyn som studerar individers levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & 

Billhult, 2017). Kvalitativa studier karaktäriseras av subjektiva upplevelser likt attityder 

och känslor som är av betydelse bland individer. Kvalitativa studier är därav lämpliga för 

sådant som är vagt, mångtydigt och subjektivt som inte kan mätas direkt (Wallén, 1996). 

Denna typ av metod styrkte studiens syfte till skillnad från vad författarna anser att en 

kvantitativ metod kunnat göra. En kvantitativ metod ansågs inte vara aktuell då metoden 

utgår från att kartlägga och mäta jämförelser utan djupgående inriktning (Friberg, 2017). 

Detta styrker även Henricson och Billhult (2017) då de medger att kvalitativa studier 

innefattar rika beskrivningar kring fenomenet bland färre deltagare, i jämförelse med 

kvantitativa studier som anses ha ett för brett datamaterial som försvårar 

litteraturöversikten. Dock skildrade författarna en fördel med kvantitativ metod då 

forskaren besitter en distans gentemot sitt material (Billhult, 2017). Författarna ansåg att 

kvalitativa metoder som baserats på intervjuer riskeras att förvrängas alternativt feltolkas 

då tänkbara personliga upplevelser och förförståelse kan påverka materialet. Författarna 

valde emellertid bort kvantitativa studier då de ansåg att kvalitativa studier redogjorde ett 

beskrivande resultat av individers upplevelser av att leva med kronisk sjukdom. 

 

Urvalet i litteraturöversikten resulterade i få avgränsningar. Artiklarna utgick från att vara 

peer reviewed vilket författarna ansåg generera hög kvalité och tillförlitlighet då de 

granskats och accepterats av ämnesexperter. Det fanns risk för feltolkning och 

felöversättning då litteraturöversiktens urval av artiklar ursprungligen var 

engelskspråkiga. Detta innebar för författarna att flertalet gånger läsa igenom artiklarna 

för korrekt översättning. De inkluderade artiklarna var publicerade mellan årtalen 2010–

2020 då avgränsning av årtal genererar aktuell och nyproducerat material (Östlundh, 

2017). Då kronisk sjukdom är ett globalt problemområde som drabbar individer världen 

över, var det av vikt för författarna att belysa individers upplevelser oavsett etnicitet. Att 

avgränsa detta område skulle tänkas innebära förlust av relevant information kopplad till 
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studiens syfte. Litteraturöversiktens artiklar inkluderade både män och kvinnor med 

kronisk sjukdom då författarna inte skildrade upplevelser beroende på kön utan att de 

sågs som likvärdiga. Ålder avgränsades från 18 år då syftet var att belysa vuxna individers 

upplevelser. De valda artiklarna var inriktade på de fyra dominerade grupperna vid 

kronisk sjukdom vilka var, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancer och kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom. Detta var av intresse för författarna att studera då 

sjukdomstillstånden kollektivt utgör högst dödlighet i världen. Artiklarna som 

inkluderades i studien söktes fram via databasen CINAHL. Henricson (2017) menar på 

att sökning via fler databaser genererar pålitlighet och trovärdighet. Författarna valde 

dock att begränsa sig till en databas då de var familjära med CINAHL och ansåg den som 

tillförlitlig då den utgår från att vara en hälso- och vårdvetenskaplig databas. Vidare kan 

valet av en databas ses som en svaghet i litteraturöversikten, men författarna ansåg sig 

finna det material som eftersöktes, vilket bekräftade valet av CINAHL och dess breda 

utbud. För att finna relevanta artiklar använde sig författarna av olika sökkombinationer 

likt boolesk söklogik och trunkering. Med hjälp av denna sökteknik ansåg författarna att 

det genererade artiklar som svarade mot studiens syfte.  

 

De valda artiklarna granskades sedan enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall. 

Detta för att försäkra att artiklarna uppfyllde kraven för kvalité och tillförlitlighet. 

Artiklarna granskades därefter enskilt mellan författarna med noggrannhet, vidare 

jämfördes granskningarna sinsemellan för att urskilja likheter samt skillnader. Artiklarna 

lästes därefter flertalet gånger och diskuterades flitigt mellan författarna. Henricson 

(2017) medger att denna typ av granskningsprocess stärker litteraturöversiktens 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. För att försäkra att 

litteraturöversiktens resultat byggdes på trovärdighet var det av vikt för författarna att 

samtliga artiklar var etiskt granskade och godkända. Därav ansågs Vetenskapsrådets 

(2002) etiska grundprinciper som kompletterande utöver Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsmall. Överförbarheten bekräftades då resultatets artiklar 

härstammade från varierande nationaliteter. Författarna anser detta som en styrka då 

litteraturöversiktens resultat är mer generaliserbart och oberoende av kulturella aspekter.  

Författarna var även noga med att åsidosätta den egna förförståelsen för att inte påverka 

eller styra resultatet. Detta genom att tillhandahålla en medvetenhet kring egna tankar 

och värderingar. Analysprocessen resulterade slutligen i teman och underteman, valet av 

kvalitetsgranskningsmall sågs därav som en styrka i utformandet av litteraturöversikten.  

Resultatdiskussion 

Resultatet påvisar att upplevelsen av kronisk sjukdom är förenat med psykiskt lidande 

där avsaknad av personlig identitet och existens är bidragande. Att leva med kronisk 

sjukdom upplevs olika bland individer på grund av en varierad symtombild med 

kroppsliga och själsliga händelser. Rydén & Stenström (2015) beskriver att dessa hänger 

samman med existentiella faktorer och som vidare uppfattas som en livskris i tillvaron. 

De medger även att existentiell rädsla grundar sig i individers kroppsliga och psykiska 

hälsa vilket bidrar till en bristande tillit hos sig själv. Samtidigt belyser Dahlberg & 

Ekebergh (2015) att den existentiella sårbarheten utgör en central grund för lidande men 

kan även vara bidragande till att individer upplever sig starka i sin sjukdom. Detta 
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framkommer även i resultatet då upplevelsen av existentiell rädsla parallellt med 

sjukdomen kan ge upphov för något betydelsefullt där individers identitet bekräftas och 

att livet därmed inte känns meningslöst. Trots detta var ett dagligt livslidande en central 

del bland individer med kronisk sjukdom. Dagligt livslidande yttrar sig som en 

påfrestande vardag med mental frustration och hopplöshet till följd av sin livssituation. I 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) framgår det att vårdpersonal föreligger en 

skyldighet att vårda ur ett humanistiskt perspektiv med individen i centrum. Innebörden 

av att vårda ur ett helhetsperspektiv blir tydligt då det framgår i resultatet att individer 

med kronisk sjukdom vädjar om att hälso- och sjukvårdspersonal bekräftar det mänskliga 

lidandet, samt att det skall ses som motivet för upplevelsen av god hälsa. Ur ett vårdande 

sammanhang bör hälso- och sjukvården enligt författarna därav tillgodose individernas 

sårbarhet för att stärka deras existentiella tillvaro. I studien av Bjelland och Severinsson 

(2011) styrks vikten av att sjuksköterskor med god förmåga skall tillgodose individers 

identitet och existentiella problem genom att vara närvarande, uppmuntrande och 

stödjande.   

Det framkommer i resultatet att individer är i behov av kunskap och information för att 

på egen hand ha vetskap över sitt kroniska tillstånd när de upplever förändringar och nya 

utmaningar. Kneck (2018) belyser att ständiga förändringar i tillvaron orsakar rädslor och 

minskad kontroll bland individer med långvarig sjukdom. Vidare styrker Kneck (2018) 

att behovet av kunskap och lärande är avgörande för att ta sig an sjukdomsupplevelser på 

ett tillfredsställande sätt. Det framkommer även ur resultatet att kroniskt sjuka är i stort 

behov av ett betryggande och emotionellt stöd utifrån ett varierande nätverk där både 

socialt och professionellt stöd bidrar till förmågan att upprätthålla hälsa och 

välbefinnande. Individer uppger socialt stöd likt familj, vänner och samhörighet med 

andra kroniskt sjuka som betydelsefulla och uppmuntrande relationer i deras 

sjukdomsupplevelser. Klang et al. (2014) belyser att ett socialt och stödjande nätverk kan 

förebygga sjukdom samt främja individers upplevelser av välbefinnande och mening. Det 

framkommer i resultatet att individer finner det svårt att acceptera sin roll som sjuk i 

sociala sammanhang och att de ser sig själva som en börda. Dwarswaard et al. (2016) 

belyser även att en överdrift av socialt stöd resulterar i en ovilja att ta emot och acceptera 

stöd. Dock belyser resultatet att när individer väl accepterat sin beroendeställning var de 

mer benägna att återfå känslan av välbefinnande då socialt stöd bidrar till uppmuntran 

och motivation gentemot sin sjukdomsupplevelse. I resultatet framkommer det även att 

individer upplever det som givande att dela erfarenheter i samhörighet med andra 

kroniskt drabbade, då de besitter en förståelse över att leva med kronisk sjukdom. Klang 

et al. (2014) menar på att delade erfarenheter hjälper individer att förstå och tolka det 

sammanhang som de befinner sig i. Det framkommer även i resultatet att individer är i 

behov av god vård och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal som ger uttryck för en 

positiv, förtroendefull och lyhörd vårdrelation. Resultatet belyser att en stödjande 

vårdrelation resulterar i motivation och engagemang för kroniskt drabbade att kunna 

upprätthålla hälsa och välbefinnande. Enligt Dwarswaard et al. (2016) klarar sig inte 

individer med kronisk sjukdom sig själva. De förväntar sig att hälso- och 

sjukvårdspersonal uppfyller ett omfattande stödbehov för att upprätthålla och tillgodose 

hälsa och välbefinnande. Studien styrker även vikten av att kontinuerligt bedöma 

individers behov. Detta synliggörs i resultatet då individer förväntas hantera sitt kroniska 



18 

 

tillstånd i det dagliga livet. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) syftar till att hälso- 

och sjukvårdspersonal skall kunna tillgodose individers behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet. I svensk sjuksköterskeförenings (2017b) kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor framgår det att individer skall bli sedda som unika med individuella 

behov, värderingar och förväntningar. Sjuksköterskan skall därefter identifiera vad hälsa 

och välbefinnande betyder för den enskilde individen och skapa förutsättningar för att 

dessa skall främjas.  

I resultatet framkommer det att individer upplever sitt kroniska tillstånd som en ständig 

kamp att återfå balans i vardagen. Detta synliggörs främst vid upprätthållandet av 

levnadsvanor då det upplever det som svårhanterbart. Individer strävar efter att uppnå en 

balans mellan nya levnadsvanor samtidigt som gamla och uppskattade vanor bibehålls. 

Kneck (2018) belyser att om individer med långvarig sjukdom inte lyckas integrera nya 

vanor gentemot vad som tidigare skapat en meningsfull tillvaro, resulterar det i ohälsa, 

utsatthet, lidande och ett ökat beroende för individerna. I resultatet upplever individer 

egenvård som en negativ aspekt då drastiska förändringar i deras vardag är bidragande 

till upplevelsen av sänkt livskvalité. Upprättandet av fysisk aktivitet är den levnadsvana 

som främst upplevs bidra till sviktande hälsa och sänkt livskvalité. Klang et al. (2014) 

belyser vikten av fysisk aktivitet i tillräcklig mängd då det bidrar till en minskning av 

riskfaktorer samtidigt som det utgör en optimal funktion för kroppens utveckling. 

Resultatet belyser att trots medvetna levnadsval vid egenvård upplever kroniskt drabbade 

att de ständigt behöver justera och kompromissa sin sjukdom. Detta resulterar i att 

individer är omotiverade till att förändra sin livsstil och saknar uppmuntran i deras 

ansträngningar. Att finna strategier vid förebyggandet av egenvårdsåtgärder och lusten 

att själv kontrollera sin hälsa upplevs dock som motiverande för individer med kronisk 

sjukdom. Kneck (2018) menar på att varje enskild individ kräver specifika strategier vid 

egenvård då det hjälper individer att utveckla och hantera det sociala, psykiska och 

känslomässiga konsekvenserna som sjukdomen medför. de Abreu Souza et al. (2019) 

skriver att det är grundläggande för sjuksköterskor att finna riktlinjer och strategier som 

kan utveckla kapaciteten för egenvård bland individer i ett förebyggande och 

hälsofrämjande syfte. Det framgår även i svensk sjuksköterskeförening (2008) att 

sjuksköterskan aktivt skall identifiera individers förmåga till egenvård, bedöma 

hälsorisker samt undervisa och motivera individer med syftet att förhindra ohälsa och 

förändra levnadsvanor.  

En avgörande aspekt för upplevelsen av hälsa och välbefinnande vid kronisk sjukdom är 

enligt KASAM att finna meningsfullhet och förmågan att hantera svåra situationer i 

tillvaron (Antonovsky, 1985). Det framgår dock i resultatet att individer finner det svårt 

att hantera sitt kroniska tillstånd när sjukdomen löper progressiv försämring och att livet 

därav känns meningslöst. Lenzen et al. (2018) belyser att en bibehållen social livsroll och 

hantering av emotionella konsekvenser av sjukdomen utgör starka komponenter för att 

finna en meningsfull tillvaro. I resultatet framgår att individer vädjar om att besitta 

kapaciteten att upprätthålla och kontrollera sitt kroniska tillstånd i det dagliga livet. Det 

framkommer även att fysiska, psykiska och sociala konsekvenser till följd av sjukdomen 

orsakar känslan av förlust av ett tidigare liv samt brist på meningsfullhet. Antonovsky 

(1985) illustrerar betydelsen över att både känslomässiga och fysiska aspekter ökar 
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känslan av meningsfullhet i det dagliga livet. Dahlberg och Segesten (2010) styrker att 

individer som inte upplever mening och sammanhang inte heller kan uppleva hälsa och 

välbefinnande. De medger även att känslan av mening och sammanhang är individuellt 

samt att det är växlande från en tid till en annan. Det framkommer i resultatet att individer 

upplever att de förlorat många aspekter som tidigare skapat en meningsfull vardag, samt 

att de till följd av sitt sjukdomstillstånd upplever en förlust av livsviljan och ett mänskligt 

liv. Trots detta upplever individer att sjukdomen är något de med tiden lär sig att hantera 

och kontrollera för att finna meningsfullhet i tillvaron. För hälso- och sjukvården blir det 

härmed tydligt enligt författarna att en personcentrerad vård bör prioriteras för att 

individers känsla av meningsfullhet i vardagen skall upprätthållas. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) beskriver att en personcentrerad vård skall utgå från att 

inkludera hela individen och prioritera existentiella, sociala, fysiska och psykiska 

upplevelser. Personliga upplevelser skall därav respekteras och bekräftas från hälso- och 

sjukvårdpersonal för att tillhandahålla en tolkning kring vad som upplevs orsaka ohälsa 

till följd av sjukdom.  

Konklusion 

Litteraturöversikten visar tydliga samband mellan de dominerade kroniska sjukdomarna. 

Resultatet belyser att individer med kronisk sjukdom upplever ett dagligt och påtagligt 

livslidande i vardagen. Dessa upplevelser resulterade i huvudfynd likt existentiell rädsla, 

identitetsförlust, avsaknad av meningsfullhet, sviktande hälsa och välbefinnande samt 

svårigheter att acceptera sin sjukdom. Vad som upplevs underlätta tillvaron med kronisk 

sjukdom är ett betryggande och stödjande nätverk, kunskap och information samt att 

finna strategier för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Sjuksköterskan har en viktig roll 

i bemötandet bland individer med kronisk sjukdom. Individer bör ses ur ett 

helhetsperspektiv där personliga upplevelser är i fokus. Personcentrerad vård är angeläget 

i bemötandet bland dessa individgrupper då individer upplever fysiska och psykiska 

konsekvenser gentemot sin sjukdom. För sjuksköterskan innebär det att vara närvarande, 

uppmuntrande och stödjande. Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att uppfylla 

dessa sjukdomsupplevelser för att främja hälsa och lindra lidande. Ökad kunskap kring 

personliga upplevelser mellan de fyra dominerande grupperna vid kroniska sjukdom kan 

ge upphov till hälsofrämjande insatser för hälso- och sjukvården i mötet bland dessa 

individer. I det vårdande mötet bör det därav främst prioriteras att främja hälsa och 

välbefinnande samt öka individernas livskvalité och mening i tillvaron.    

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Litteraturöversikten har för författarna inneburit en ökad förståelse kring hur individer 

upplever sitt kroniska tillstånd med avseende på både kroppsliga och själsliga 

begränsningar. Hälso- och sjukvårdspersonal bör synliggöra dessa förenade upplevelser 

för att tillgodose individers behov av stöd och god vård. Sjuksköterskan bör därav vara 

vaksam på individers upplevelser och inte ignorera deras erfarenheter utan visa på 

förståelse. Ökad förståelse kan för sjuksköterskan innebära att avsätta tid vid mötet med 

individer samt kontinuerligt upprätthålla en god vårdrelation. Likväl kan sjuksköterskan 
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verka stödjande genom individanpassad kunskap och information i det förmedlande 

mötet. En förutsättning är att sjuksköterskan strävar efter konturenlig kunskapsutveckling 

som ställer krav på dennes kompetens som erfordras i mötet bland individer med kronisk 

sjukdom. Ytterligare fördjupad kunskap kring ämnet hade för sjuksköterskan kunnat 

bidra till en ökad förståelse angående hälsofrämjande insatser och vad som upplevs bidra 

till hälsa och välbefinnande bland dessa individgrupper. 

Ett intresse för författarna hade varit att studera de dominerade gruppernas upplevelser 

vid kronisk sjukdom mer djupgående. Detta för att synliggöra vilken sjukdom som 

generar det största lidandet samt vilka faktorer som bidrar till att individer hanterar sin 

situation bättre än andra drabbade. Det hade även varit av intresse att studera 

familjemedlemmars likheter och skillnader av att vårda dessa individgrupper och om det 

skiljer sig mellan de dominerade kroniska sjukdomarna.  
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Bilaga 1. 

Tabell 1 Sökhistorik  
Databas/Datum Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

2020-01-22 

Chronic disease* 

patient perspective 

53 53 12 7 1 

CINAHL 

2020-01-22 

Patient 

experiences* AND 

cardiac 

rehabilitation* 

33 33 15 8 1 

CINAHL 

2020-01-23 

Patient perspective* 

diabetes 

115 115 20 8 1 

CINAHL 

2020-01-23 

Patient experience 

AND diabetes AND 

promote health 

4 4 3 2 1 

CINAHL 

2020-01-25 

Chronic disease* 

AND patient 

perspective* AND 

cancer* 

27 27 15 7 2 

CINAHL 

2020-02-01 

Living with copd 

AND qualitative 

study 

22 22 10 5 1 

CINAHL 

2020-02-01 

Chronic disease 

AND patients 

experience  

282 70 50 10 0 

CINAHL 

2020-02-01 
Patients´experiences 

AND chronic illness 

268 268 40 11 0 

CINAHL 

2020-02-04 

Patient 

experiences* 

qualitative study* 

diabetes* 

3 3 3 3 1 

CINAHL 

2020-02-04 

Pulmonary disease 

AND chronic illness  

171 171 50 10 1 

CINAHL 

2020-02-11 

Illness AND heart 

failure AND 

qualitative study 

93 93 30 12 1 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Kvalitetsgranskningsmall  

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkterna ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, tex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. 

Tabell 2 Artikelöversikt 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte 

Perspektiv 
Metod Resultat Förekomst av 

forskningsetis

ka 

överväganden 

Barello, S., 

& Graffigna, 

G. (2015).  

 

Engaging 

patients to 

recover life 

projectuality: 

an Italian 

cross-disease 

framework.  

 

Quality of 

Life 

Research 

 

Italien 

Identifiera 

patienters 

upplevelse av 

livskvalité vid 

kronisk sjukdom. 

 

Patient 

perspektiv. 

 

Kvalitativ studie 

med fördjupade 

intervjuer. 99 

deltagare med 

kroniska tillstånd; 

hjärtsvikt, KOL, 

diabetes, stroke 

och cancer. 

Deltagarna var 

minst 18 år med 

ett medelvärde på 

63,2 år. 

Kroniska 

tillstånd har 

stor inverkan 

på patienters 

livskvalité. 

Framgångsrikt 

patientengage

mang speglar 

en betydande 

roll för 

patienters 

upplevelse av 

förbättrad 

livskvalité. 

 

Deltagarna i 

studien fick 

underteckna ett 

detaljerat 

samtyckes 

formulär för 

medverkande i 

studien.  

 

Gabriel, R., 

Figueiredo, 

D., Jácome, 

C., Cruz, J., 

& Marques, 

A. (2014). 

 

Day-to-day 

living with 

severe 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: 

Towards a 

family-based 

approach to 

the illness 

impacts. 

 

Psychology 

& Health 

 

Portugal  

Patienters och 

familjemedlemmars 

perspektiv på 

effekterna av 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom 

(KOL) i deras 

familjeliv.  

 

Patient 

perspektiv. 

 

Kvalitativ studie 

med en 

tvärsnittsdesign. 

Individuella 

intervjuer bland 

40 deltagande, 

varav 20 KOL 

patienter och 20 

familjemedlemma

r. Deltagarna var 

>18 år med en 

medelålder på 

74,1 år. 

KOL-patienter 

och dess 

familjemedlem

mar står inför 

ett antal 

svårigheter 

relaterade till 

spänning i 

parrelationer, 

social 

isolering, en 

känsla av 

maktlöshet, 

emotionell 

belastning och 

osäkerhet inför 

framtiden. 

Studien fick 

etiskt 

godkännande 

från 

Institutional 

Ethics 

Committee. 



 

 

 

Im, J., Mak, 

S., Upshur, 

R., Steinberg, 

L., & 

Kuluski, K. 

(2019). 

 

“The Future 

is Probably 

Now”: 

Understandin

g of illness, 

uncertainty 

and end‐of‐

life 

discussions 

in older 

adults with 

heart failure 

and family 

caregivers.  

 

Health 

Expectations 

 

Canada 

Patienters 

förståelse och 

upplevelser av att 

leva med kronisk 

sjukdom och 

förmågan att 

anpassa sig till 

sjukdomsutmaning

ar. 

 

Patient 

perspektiv. 

Tolkande 

beskrivande 

kvalitativ studie 

av äldre vuxna 

med hjärtsvikt 

och 

familjeomsorg. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

19 deltagare. 

Deltagarna var 

>65 år med en 

medelålder på 

82,5 år. 

Patienter kan ha 

kunskap om 

hantering av 

hjärtsvikt, och 

ändå kan det 

finnas luckor i 

patienters 

förståelse av 

konsekvenserna 

av sjukdom. 

Studien 

godkändes av 

forskningseti

ska 

styrelserna 

vid Mount 

Sinai 

Hospital. 

Jarab, A., 

Alefishat, E., 

Mukattash, 

T., Alzoubi, 

K., & Pinto, 

S. (2018). 

 

Patients' 

perspective 

of the impact 

of COPD on 

quality of 

life: a focus 

group study 

for patients 

with COPD.  

 

International 

Journal of 

Clinical 

Pharmacy. 

Jordanien  

Att utforska 

patienters 

upplevelser och 

uppfattningar om 

KOL och dess 

påverkan på deras 

livskvalitet.  

 

Patient 

perspektiv. 

Kvalitativ studie 

med fokusgrupps 

diskussioner. 

Medverkande 

patienter var över 

18 år och 

diagnostiserade 

med KOL i minst 

1 år. 42 patienter 

var inbjudna att 

medverka, varav 

14 deltagare 

uteblev.  

KOL-patienter 
upplevde 
begränsningar 
vad gäller dess 
hantering, 
fysiska och 
psykologiska 
effekter av KOL. 
Patienterna 
upplever en 
beroende 
ställning av 
andra.  
 

Studien fick 

etiskt 

godkännande 

från 

Institutional 

Review 

Board, King 

Hussein 

Hospital, 

Royal 

Medical 

Services, 

Jordanien. 



 

 

 

Johansson, K., 

Österberg, S. A., 

Leksell, J., & 

Berglund, M. 

(2016) 

 

Patients’ 

experiences of 

support for 

learning to live 

with diabetes to 

promote health 

and well-being: 

A lifeworld 

phenomenologica

l study.  

 

International 

journal of 

qualitative 

studies on health 

and well-being 

 
Sverige 

Patienters 

upplevelse av att 

lära sig att leva 

med diabetes för 

att främja hälsa 

och 

välbefinnande. 

 

Patient 

perspektiv.  

 

Kvalitativ studie 

med individuella 

patientintervjuer. 

Medverkande i 

studien var 3 

deltagare med 

typ- 1 diabetes 

och 9 med typ-2 

diabetes. 

Åldrarna var 

mellan 45–76 år. 

Upplevelsen av 

att lära sig att 

leva med 

diabetes och dess 

påverkan i det 

vardagliga livet.  

 

Linköpings 

regionala 

etiska 

kommitté 

godkände 

studien. 

Deltagarna 

gav 

skriftligt 

medgivande

. 

Jowsey, T., 

Pearce-Brown, 

C., Douglas, K. 

A., & Yen, L. 

(2014). 

 

What motivates 

Australian health 

service users 

with chronic 

illness to engage 

in self-

management 

behaviour?  

 

Health 

Expectatios 

 

Australien 

Identifiera KOL, 

diabetes och 

kronisk 

hjärtsvikts – 

patienters 

motivation vid 

egenvårdsåtgärde

r samt dess 

upplevelse av att 

leva med kronisk 

sjukdom. 

 

Patient 

perspektiv. 

 

Kvalitativ studie 

med djupgående 

semistrukturerad

e intervjuer. 52 

deltagare med 

kronisk sjukdom 

mellan åldrarna 

45–85 år. 

Deltagarna 

upplevde intern 

och extern 

motivation 

gällande sin 

kroniska 

sjukdom. 

Framgångsrik 

hantering av 

egenvårdsåtgärde

r kräver 

drivkrafter för 

ökad motivation. 

Etiskt 

godkännand

e erhölls 

från lokala 

etiska 

kommittéer 

samt från 

Aboriginal 

Health and 

Medical 

Research 

Council. 

 

 



 

 

Simonÿ, C. P., 

Dreyer, P., 

Pedersen, B. D., 

& Birkelund, R. 

(2017). 

 

It is not just a 

Minor Thing – A 

Phenomenologic

al‐Hermeneutic 

Study of 

Patients’ 

Experiences 

when afflicted by 

a Minor Heart 

Attack and 

Participating in 

Cardiac 

Rehabilitation 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

 

Danmark 

Fördjupad 

förståelse över 

hur patienter som 

drabbats av en 

hjärtattack 

upplever sin 

livssituation efter 

hjärtrehabiliterin

g. 

 

Patient 

perspektiv. 

 

Kvalitativ studie 

med 

fokusgruppinter

vjuer. 11 

deltagande 

patienter som 

drabbats av 

hjärtattack 

mellan åldrarna 

59–97 år. 

 

Patienter som 

drabbats av en 

hjärtattack 

upplever en 

krävande 

livsstilsförändrin

g i stor 

utsträckning. 

 

De etiska 

riktlinjerna 

för 

vårdforsknin

g i Norden 

uppfylldes. 

Deltagarna 

fick muntlig 

och skriftlig 

information 

om studien 

och gav 

skriftligt 

medgivande. 

van Gennip, I. 

E., Pasman, H. 

R. W., 

Oosterveld-Vlug, 

M. G., Willems, 

D. L., & 

Onwuteaka-

Philipsen, B. D. 

(2015). 

 

Dynamics in the 

sense of dignity 

over the course 

of illness: A 

longitudinal 

study into the 

perspectives of 

seriously ill 

patients.  

 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

 

Nederländerna 

Patienters 

upplevelse av 

värdighet i 

relation till 

kronisk sjukdom. 

 

Patient 

perspektiv. 

 

Longitudinell 

kvalitativ studie 

med 

patientintervjuer

. 19 deltagande 

patienter med 

tillstånden 

cancer, demens 

och allvarlig 

kronisk sjukdom 

mellan åldrarna 

25 – 90 år. 

 

Majoriteten av 

deltagarna 

upplevde en 

växlande känsla 

av värdighet i 

relation till var 

de befann sig i 

sin kroniska 

sjukdom. 

 

Den 

medicinska 

etiska 

kommittén 

vid VU 

University 

Medical 

Center 

godkände 

studien. 

 



 

 

 

van  

Smoorenbur

g, A. N., 

Hertroijs, D. 

F. L., 

Dekkers, T., 

Elissen, A. 

M. J., & 

Melles, M. 

(2019). 

 

Patients’ 

perspective 

on self-

management

: type 2 

diabetes in 

daily life. 

 

BMC Health 

Services 

Research 

 

Nederländer
na 

Förståelsen av 

patienters 

upplevelser 

gällande 

egenvård och 

stöd. 

 

Patient 

perspektiv. 

Kvalitativ studie 

med 

semistruktureran

de intervjuer. 10 

deltagare med 

nydiagnostiserad 

typ-2 diabetes 

medverkade i 

studien. Åldrarna 

var mellan 35 

och >55 år.  

 

Nydiagnostisera

de typ-2 

diabetiker 

upplever till en 

början 

försummad 

egenvård men 

som med tiden 

blir mer 

acceptabel i det 

dagliga livet. 

Alla patienter som 

deltog i studien 

gav skriftligt 

informerat 

samtycke. Inget 

etiskt 

godkännande 

behövdes i 

studien. 

Yilmaz, M., 

Gun, M., & 

Yaman, Z. 

(2019).  

 

Emotions, 

Thoughts 

and 

Experiences 

of Diabetes 

Patients: A 

Qualitative 

Study.  

 

Internationa

l Journal of 

Caring 

Sciences 

 

Turkiet  

Patienters 

upplevelse av att 

leva med 

diabetes samt 

upplysa 

patienters 

känslor, tankar, 

perspektiv och 

egenvårdsåtgärd

er. 

 

Patient 

perspektiv. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerad

e intervjuer. 37 

deltagare med 

diagnostiserad 

typ- 2 diabetes. 

Deltagarna var 

>18 år med en 

medelålder på 32 

år. 

Resultaten 

visade att 

diabetes 

påverkade 

deltagarnas liv 

negativt; de 

upplevde 

psykologiska, 

fysiska och 

sociala problem 

relaterade till 

sjukdomen. 

 

Skriftligt 

godkännande 

erhölls från 

Mersin University 

vetenskapliga 

forskningskommit

té. 

  


