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Inledning

Kronisk sjukdom betraktas som världens största växande hälsoproblem i den
industrialiserade världen (1). Cirka en tredjedel av Sveriges befolkning lever med
kronisk sjukdom (2). Erfarenheten av att leva med kronisk sjukdom är en subjektiv
upplevelse, vilket innebär individuella erfarenheter. Trots samma sjukdomstillstånd
hos olika patienter upplevs ofta känslan av ensamhet, rädsla, ilska, nedsatt kontroll
och förnekelse (3, 4). Sjuksköterskans yrkesroll innebär möten med kroniskt sjuka
patienter. Kronisk sjukdom var förr en synlig sjukdom, vilket innebar att sjukvården
hade en mer betydande roll för patienten och den tog ett större ansvar för
omvårdnaden. Idag har patienten ett större egenansvar vilket medför att sjukdomen i
viss mån osynliggörs. Det är därför viktigt att synliggöra kronisk sjukdom eftersom
sjuksköterskan ofta kommer i kontakt med dessa patienter (5). Kronisk sjukdom
medför ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader i samhället. För
individen innebär det en försämrad ekonomisk situation i form av nedsatt
arbetskapacitet och sjukskrivning (6). Vi har ett intresse av att fördjupa oss i ämnet
och har viljan att förändra. Om problemen synliggörs kan detta leda till en förändrad
attityd, ökad förståelse och en närmare relation mellan patient och sjuksköterska (5).

Bakgrund

”Kronisk sjukdom definieras som stadigvarande, ihållande, långsamt fortlöpande eller
obotlig”. ”En kronisk sjukdom har ett långvarigt förlopp” (7, 8). I det engelska språket
skiljs det mellan illness och disease. Illness är en subjektiv upplevelse vilket inte
behövde innebära att vederbörande hade en ”disease”. Chronic illness innefattade
fysiska och mentala variationer i hälsan (1). Disease var en objektiv bedömning en
läkare gjorde utifrån patientens beskrivning av sin illness samt utifrån standardiserade
provtagningar och undersökningar. Chronic disease är en medicinsk term som innebär
en patologisk förändring i kroppens funktioner och struktur. Gränsen mellan illness
och disease kan vara svårbedömd då många individer upplever sig friska trots att de
har en disease (5).

Innan diagnostisering av sjukdomen, när symtomen blir tydliga för individen, innebär
det en besvärlig och osäker tid både för den sjuke och för dennes anhöriga (9). Den
diagnostiserade kroniska sjukdomen blir en livsavgörande händelse för den drabbade
individen samt för dennes omgivning. Den drabbade kan känna sig sjuk tillfälligt när
diagnosen fastställs. Efter ett tag återgår individen till sitt vanliga liv, men kan dock
uppfatta sig själv som sjuk när oväntade händelser i livet inträffar (4, 5).

Den kroniskt sjukes problem kan bagatelliseras av omgivningen (2). En uppfattning i
dagens samhälle är att sjukdom går att undvika, genom att individen har kunskap om
hur denne kan förhindra ett sjukdomsutbrott (5). Att drabbas av akut sjukdom innebär
förväntningar från omgivningen och att tillståndet varar under en kortare tidsperiod
samt att individen tillfrisknar fullständigt. Kronisk sjukdom innefattar inte en botande
behandling och därför kan individen inte tillfriskna och uppfylla kriterierna för
sjukrollen vid akuta sjukdomstillstånd. Eftersom en kronisk sjuk människa inte upptar
den sjuka rollen blir dessa inte befriade från sina vardagliga göromål. De måste lära
sig att hitta ett sätt att hantera vardagliga sysslor och samtidigt hantera sin kroniska
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sjukdom (4). Att anpassa och lära sig leva med en kronisk sjukdom är en omfattande
process och en komplex situation. Det innebär en ostadig tillvaro där förändringar fort
kan inträffa. En kamp mot det förflutna, hur livet var innan sjukdomen kommer ofta
till kännedom. Individerna genomgår ofta en process som består av att återuppbygga
sin självidentitet. De erfarenheter de får av andras attityder och reaktioner får ett
betydande bidrag till denna process (8).

Människor med kronisk sjukdom måste lära sig att skapa ett så normalt liv som
möjligt, samt upprätthålla självbilden på ett positivt sätt trots att följderna från
sjukdomen kan innebära att de känner sig annorlunda. De drabbade måste ofta
anpassa sina aktiviteter och därför är det relevant att den kroniskt sjuke individen
upplever en känsla av att ha kontroll över sin situation (1). Många individer med
kronisk sjukdom kan dock ändå hantera tillvaron positivt utifrån deras begränsningar
och tillgångar. Upplevelsen av hälsa tillskrivs därför inte sjukdomens begränsningar,
utan snarare finns det ett samband mellan hälsa och den egna förmågan att kunna
hantera livet (9).

Personer som lever med en kronisk sjukdom lär sig ofta att deras sjukdom inte följer
det mönster som beskrivs av vårdpersonalen. De hittar egna vägar att ta hand om sig
själva som stämmer överens med deras livsstil. Trots att det inte alltid syns på utsidan
att individen lider av en kronisk sjukdom kan starka upplevelser av att vara
annorlunda uppträda. En patient som påträffar negativa reaktioner, avståndstagande
samt mindre bra bemötande från sjukvårdspersonal kan som följd få ett dåligt
självförtroende och en närmast besatt oro över att samma sak ska hända igen. Det
medför ett stort socialt handikapp som följd (8).

Att leva med en kronisk sjukdom innebär en pågående samt kontinuerligt skiftande
process då individerna upplever en motsägelsefullhet mellan dem själva och den värld
de lever i (8). Genom denna process upplever individerna skiftande perspektiv och får
förståelse av sina erfarenheter. Då sjukdomen står i förgrunden upplever personen en
tung börda och det blir svårt att vara närvarande och se andra aspekter i sina liv, de är
uppslukade av sin sjukdom. Dock kan en stark fokusering på sjukdomen leda till att
personen lär sig att leva med den. När välbefinnandet istället står i förgrunden betyder
det att personen ser sin sjukdom som en möjlighet för förändring och
självutvecklande. Personen sätter fokus på sig själv och kan separera sig själv från sin
kropp. En känsla av kontroll infinner sig när kroppen är i distans från sig själv. De
emotionella, spirituella och sociala aspekterna blir mer framträdande (2, 8). Det som
gör att personen skiftar mellan de olika perspektiven kan vara ett hot mot sin kontroll.
Hotet kan triggas av att sjukdomen framskrider eller i samband med möten där
självbilden förändras och känslan av hjälplöshet infinner sig. Det kan vara andra
händelser i livet som bidrar till att individen skiftar mellan perspektiven till exempel
en förlust av något (8).

För att omgivningen ska kunna förstå människor som har drabbats av kronisk
sjukdom har Barbara Paterson utvecklat en modell som innehåller erfarenheter,
föreställningar, förväntningar samt attityder. Modellen visar att dessa individers
upplevelse av hälsa och sjukdom varierar under olika perioder. Vidare innebär det att
det är den subjektiva upplevelsen som är absolut viktigaste i detta sammanhang, där
det inte finns något rätt eller fel. Sjukvårdspersonalen kan med hjälp av denna modell
stötta, finnas till hands och hjälpa patienter med kronisk sjukdom (2).
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Sjukvårdspersonal ska vara medveten om att accepterande – förnekande etiketten kan
få en negativ effekt på kroniskt sjuka. Istället för att tolka ett visst beteende som
förnekan och få accepterande att låta som det mål som ska nås, borde vårdpersonal
lyssna till människornas berättelser. Följaktligen får de möjlighet att ta del av de
verkliga erfarenheter som kroniskt sjuka genomgår och på så sätt bli till stor hjälp (8).

Syfte

Syftet med litteraturstudien var att undersöka individers upplevelser av att leva med
en kronisk sjukdom, samt sjuksköterskans relation med individen.

Metod

Studien genomfördes som en litteraturstudie där 16 artiklar granskades.

Datainsamling

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, PubMed samt Academic Search Elite, där
samtliga artiklar återfanns. Vi använde oss av följande sökord:  experiences, chronic
illness, chronic disease, live with, living, coping, acceptance, diagnoses, chronically
ill, consequences, economic, men och woman. Samtliga sökord var fritextord. Olika
kombinationer av sökorden användes för att finna relevanta artiklar. Många artiklar
återkom i flera sökningar, oavsett kombination av sökord. Artiklar som fanns i fulltext
skrevs ut, resterande beställdes via högskolans bibliotek. Inklusionskriterier som
användes vid samtliga sökningar var: adult, english, abstract och research.
Exklusionskriterier var: specifika kroniska sjukdomar, smärttillstånd, barn, trötthet
och anhörigas upplevelser. Ett stort antal abstract lästes igenom eftersom att
artiklarnas innehåll inte framkom av titlarna och dessa ställdes sedan mot syftet. De
som inte motsvarade syftet valdes bort. När inga fler relevanta artiklar uppkom vid
sökningarna avslutades sökningen med den valda kombinationen av sökord. Då
samma artikel dök upp vid mer än ett tillfälle redovisades den med ett asterix i tabell
ett. Inom parentesen redovisas det antal träffar som uppkommit i tidigare sökningar.
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Tabell 1. Sökhistoria

Databas Datum Sökord Antal
Träffar

Genomlästa
abstract

Urval
1

Urval 2
Valda
artiklar

Referens
i arbetet

CINAHL 20061003 chronic disease
Living,
Experiences

86 17 8 6 10, 22,
18, 11,
19, 15

CINAHL 20061003 Chronic
disease,
Live with
Experiences

16 5 3(*3) 0

CINAHL 20061003 Chronic
illness,
Living,
Experiences

71 15 7(*7) 0

CINAHL 20061004 Chronically ill,
Living,
Experiences

19 4 2(*2) 0

CINAHL 20061004 Chronic
illness,
coping

180 10 3(*2) 1 14

CINAHL 20061006 Chronic
illness,
Experiences,
NOT child

128 18 10(*7) 3 20, 13,
21

CINAHL 20061006 Chronic
illness,
Life with,
Acceptance

10 1 1 1 8

Academic
Search
Elite

20061009 Chronic
illness,
Experience,
Men

20 0 0 0

Academic
Search
Elite

20061009 Chronic
illness,
Experience,
Woman

59 8 6(*3) 2 12, 17

Pub Med 20061010 Chronic
illness,
Diagnoses,
Experiences

83 5 1 1 23

Pub Med 20061010 Chronic
illness,
Economic,
Consequenses

45 6 1 1 6

Manuell
sökning

20061011 1 1 16

Summa 717 89 19 16
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Databearbetning

Nitton artiklar lästes ett flertal gånger och granskades av samtliga författare enligt
evidensbaserad omvårdnad (10). Det sågs som en styrka att artiklarna granskades av
tre personer, då olika tolkningar av resultaten lyftes fram och diskuterades. Efter detta
sammanfattades varje artikel och delades sedan in i olika kategorier för att analyseras
på djupet. De initiala grupperingar vi gjorde var följande: psykiska, fysiska, social,
emotionella faktorer samt relationen mellan individen och sjuksköterskan. Utifrån
dessa fem grupperingar bearbetades materialet ytterligare till de slutliga rubrikerna i
resultatet.

Resultat

Upplevelser vid diagnostisering

Att leva med en kronisk sjukdom innebar ett helt nytt sätt att leva på (11). När
individerna fått diagnosen kände vissa en lättnad eftersom någon hade bekräftat deras
symtom (12, 13). Flera års utredning kunde ha legat bakom diagnostiseringen, vilket
inneburit en lång period av ovisshet (13). För andra innebar det en stor svårighet och
ibland chock (12, 13). Detta kunde bero på att diagnosen uppdagades genom en
rutinkontroll. Livet fick en snabb vändning (13). De beskrev hur de fick kämpa för att
hitta en mening med livet efter att de hade fått diagnosen eftersom det inte fanns
något känt botemedel. Det innebar både ett psykiskt, fysiskt och socialt hinder (14).
Inga större hinder förekom innan de blev diagnostiserade med kronisk sjukdom, de
var aktiva och hade förmågan att göra vad de ville. Efter diagnosen upplevde de en
inre stress eftersom de endast kunde leva i nuet och inte planera inför framtiden.
Människorna var arga och kände en frustration gentemot sin sjukdom. De hade en
sjukdom de inte kunde bota (14). Gemensamt för individerna var att livet på ett eller
annat sätt förändrats och de påverkades alla på olika sätt (11, 14).

Accepterande och förnekande

Hur personen förhöll sig till sig själv, sin sjukdom och sitt liv kunde ställas i relation
till hur personen i fråga mådde och klarade av att hantera sitt liv. Att vara i harmoni
med sig själv handlade om att acceptera sig själv och den situation de befann sig i.
Vid en sjukdom som inte var direkt synlig fanns många svårigheter, som att fråga om
hjälp och att acceptera situationen för sig själv (15). Ett exempel på en svårighet som
många med kronisk sjukdom upplevde i det vardagliga livet handlade om
parkeringstillstånd. Att bli ägare till ett parkeringstillstånd förtydligade sjukdomen
ytterligare. Personerna var rädda att inte blev tagna på allvar, då sjukdomen inte alltid
var synlig. De upplevde att omgivningen inte hade förståelse för deras situation.
Därför använde de inte kortet så ofta utan väntade tills sjukdomen utvecklats så långt
att de inte längre hade något val (16). Den starka känslan av att inte längre ha samma
kontroll stod ofta i förgrunden. Därför beskrev många att de ständigt försökte undvika
att hamna i obekväma situationer Att alltid ha kontroll över situationer kunde å andra
sidan vara påfrestande och det var viktigt att försöka släppa på sitt kontrollbehov för
att må bättre (11). Vissa individer hade svårt att se en positiv framtid. De kände sig
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fångade av sin sjukdom och det var omöjligt för dem att gå vidare eftersom mycket
hade förändrats sedan de fått diagnosen kronisk sjukdom. Den förändrade upplevelsen
beskrevs som två steg fram och ett tillbaka (12). Den känslan skiftade för många så
småningom, och personerna kunde se ett liv bakom problemen. När problemen dök
upp togs de omhand, de blev en del av vardagen (17).  Andra individer hittade nya
vägar vilket gjorde att de kunde acceptera sjukdomen och gå vidare. Även i svåra
stunder hade de förmågan att tänka positivt och sjukdomen hade gett dem en ny insikt
i livet (14, 18).

Sjukdom en del av livet

Att leva med en kronisk sjukdom innebar en process där identifiering, lärdom och
förändring var viktiga komponenter. De fick ett nytt sätt att se på sig själva och sitt
liv, vilket medförde en återuppbyggnad av identiteten (12). Genom ökad
självmedvetenhet och viljan att göra egna val upplevde individerna en känsla av
kontroll över sin situation samt att de blev stärkta av de val som gjordes (19).
Personerna tyckte att sjukdomen gav tillfälle till utveckling och lärande. De försökte
inte se sig själva som offer (12). En viktig del i upplevelsen av hälsa var att de
kroniskt sjuka kunde skapa en förmåga att se sjukdomen som en utmaning och en
möjlighet att lägga om sina vanor samt växa som människor (19). Många personer
ville försöka begränsa sjukdomens inflytande i sitt liv så mycket som möjligt (20).
Fokusering lades på sådant de kunde uppnå, inte på problem som upptog personernas
vardag.  Det var relevant att individerna hittade alternativ till de hinder som kunde
uppstå. Förmågan att kunna reflektera över livet med kronisk sjukdom innebar en
förståelse för hindren samt en identifiering av möjligheterna, vilket krävdes för att
förstå vad som hände i kroppen. Det gav en känsla av självständighet. När de hade lärt
sig leva med sjukdomen kände de en balans och kontroll. Att leva i nuet och inte
jämföra med hur livet såg ut tidigare var av stor vikt. Det var först då framtiden kunde
ses som ljusare (12).  

Hälsoupplevelse kunde inträffa när individen hade förmåga att överstiga sin fysiska
kropp, vilket kunde uppstå genom fantasi. En person beskrev känslan av
tillfredsställelse när hon drömde sig tillbaka till sitt yrke som ballerina. Att använda
dagdrömmar gav förmåga till en känsla av frihet bundet till sitt inre. Genom att bevara
nyfikenheten och våga prova nya saker kunde den personliga utvecklingen fortsätta.
Att känna sig levande, uppleva humor samt glädje var viktiga delar i upplevelsen av
hälsa (19). Andra beskrev att det var viktigt med dagliga aktiviteter för att få annat att
tänka på och för att de skulle känna en mening med livet. Inre styrka innebar en
växande process som fortgick under hela livet hos individerna med kronisk sjukdom
(18). Livet var till för att levas och även om den fysiska kroppen svek, så kunde livet
fortsätta om det utgick från varje individs upplevelse.  Hälsoupplevelsen kopplades
samman med en medvetenhet om individernas andlighet. De kroniskt sjuka uttryckte
även vikten av intuition, en inre känsla av att kunna övervinna de hinder som uppstår.
Genom att uppleva en känsla av andlighet och ha en inre kontakt med sig själv kunde
individerna skapa en harmonisk tillvaro (19). Det var svårt att planera inför framtiden
och kunna leva med ovissheten medförde att individerna sökte efter styrka. Någon
genom gud, en annan genom att inte förlora hoppet och en tredje genom att hon lärde
sig leva med förändringen som kronisk sjukdom innebar (14).
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Kroppsliga begränsningar

En ständig påminnelse av sjukdomen uppstod kontinuerligt vid situationer som
innefattade det dagliga livet. Att leva med en kronisk sjukdom tvingade ofta individen
till en anpassning av begränsningar (16). Exempel på det kunde vara att sköta sin
hygien, handla, hålla en telefon, dammsuga eller träffa sina barnbarn. Den trötthet,
smärta eller svaghet som uppträdde i samband med dessa situationer hindrade
personerna från att utföra dessa (16, 21). Vissa kände sig besvärade av deformerade
kroppsdelar, vilket påverkade självkänslan (21). Det innebar en osäker framtid och en
ständigt pågående anpassningsprocess för individen (12). Olika strategier användes
för att minska de fysiska symtomen. Rätt kost och motionsvanor var exempel på
sådana (21).

Gå in i väggen var ett uttryck som beskrevs av många. Det innebar att de hade
ansträngts sig för mycket och gått över gränsen för vad kroppen klarade av. Kroppens
kapacitet varierade från dag till dag, därför kunde det vara svårt att avgöra dess
begränsningar. Det handlade om att på nytt återfå kroppskännedomen (11). En positiv
upplevelse med sjukdomen var att de hade lärt sig lyssna på kroppen. Trots det var det
inte alltid lätt att hitta en balans mellan vila och aktivitet (22).

Sociala begränsningar och möjligheter

Individerna ansåg att det främsta problemet var hur de blev behandlade av sin
omgivning. Utomstående var kritiska eftersom de inte alltid ansåg att människorna var
sjuka. Många tyckte att de såg friska ut och förstod inte deras lidande (21). De förstod
inte att individer med kronisk sjukdom kunde arbeta några dagar och kort därefter
tillbringa några dagar till sängs. De upplevde att de behövde rättfärdiga sig själva då
inte sjukdomen syntes (12). Familj och vänner som inte förstod vad det innebar att ha
en kronisk sjukdom valde att inte prata om det, vilket kunde bero på rädsla. Andra
människor valde att inte sträcka ut en hjälpande hand vilket medförde till förändrade
sociala förutsättningar (21). Folk i allmänhet hade lite förståelse för att de inte kunde
göra lika mycket som tidigare (12). Elakt beteende uppvisades och många negativa
kommentarer gavs (14).

Många kroniskt sjuka blev tvungna att anpassa sin sjukdom till det sociala samhället,
vilket ofta inte upplevdes som tillräckligt stöttande. Vissa tyckte det var svårt att veta
om de förtjänade att bli behandlade annorlunda, till exempel genom att ta extra raster
på jobbet och minskade sociala förpliktelser (16). Andra individer var väl medvetna
om vad som var socialt accepterat samt vilka förväntningar omgivningen hade innan
sjukdomen. Efter att ha drabbats ifrågasatte de sitt egenvärde. De var rädda för att
andra människor skulle komma i första hand och att de själva skulle komma i
skymundan. Omgivningens förväntningar på dem var stor och de förväntades sköta
hemmet och dra in inkomster, detta var verkligheten individerna mötte och de fick
göra uppoffringar för att kunna möta det. De skulle gå på behandling och handskas
med sjukdomen samt symtomen som den förde med sig (12).
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Grupper arrangerades där samtliga led av kronisk sjukdom. Personer med kronisk
sjukdom beskrev en vilja att hjälpa andra kroniskt sjuka. De upplevde mening i att
dela med sig av sin kunskap, på så sätt infann sig en större medvetenhet för andras
behov (19). Några individer ansåg att det var bra med grupper eftersom de var på
samma våglängd, de slapp förklara och samtliga var införstådda med vad det innebar.
Vissa individer upplevde motsatsen, de kände sig obekväma eftersom det fanns andra
som hade svårare än de själva (21). Gemensamt var att de ansåg det viktigt att skapa
relationer med andra, och att dessa kunde förändras i samband med den
självmedvetenhet kronisk sjukdom kunde medföra. När de kroniskt sjuka hade blivit
mer medvetna om sig själv kunde de också se möjligheten att skapa en djupare
relation med andra personer (19).

Många personer kände att de ville veta så mycket som möjligt om sin sjukdom.
Istället för att passivt acceptera och anpassa livet efter den, ville de ta kontroll över
situationen och inta en aktiv position gentemot den. Det kunde innebära att söka egen
information och hitta egna vägar till ett välbefinnande utanför den traditionella
vården. När en känsla av kontroll uppenbarat sig fann de en öppning till nya
möjligheter. Likaså ökade nyfikenheten och motivationen till nytt lärande, ett lärande
som gav ökad självkännedom och större kunskaper om sjukdomen. De fick ett nytt
perspektiv på livet och dess mening. I samband med att de deltog i kurser, seminarier
och läste litteratur kände de ett engagemang i att hjälpa andra i samma situation.
Målet med lärandet var att hitta en balans mellan sinnet, kroppen och andligheten. För
att detta skulle kunna uppnås deltog de i olika former av alternativa metoder till
exempel akupunktur och meditation. De individer som valde att använda alternativa
metoder upplevde ingen eller mycket lite förståelse från sjukvårdspersonalen. Därför
valde många med kronisk sjukdom att inte anförtro sig. De kände en rädsla för
minskat stöd samt negativa reaktioner. Att utmana den traditionella vården och söka
egna vägar innebar ett stort steg att ta för många (23).

Relationen mellan patient och sjuksköterska

Kronisk sjukdom är det ledande hälsoproblemet i den industrialiserade världen. I takt
med en ökning av äldre och en förbättrad teknologi inom vård och omsorg kommer
siffrorna att tredubblas år 2040. När individen drabbas av en kronisk sjukdom blir den
en del av tillståndet. Att klara av den dagliga vård som krävs vilar på personens eller
familjens ansvar. I många fall har den drabbade större kunskap om sitt tillstånd än vad
vårdpersonalen har. Personerna definierade hälsa utifrån sina möjligheter att vara
funktionerliga, speciellt att vara oberoende och självständig (24). Behandling av
symtom var viktigt för en kroniskt sjuk person, samtidigt fick inte den psykiska
dimensionen bortses. Det berättas om hur vården hade ett objektivt synsätt på
patienten och att språket som användes var opersonligt (11). Erfarenheter av
avvisande sjukvårdspersonal och att inte bli tagna på allvar uttrycktes. Resultatet av
otillräcklig hjälp ökade känslan av osäkerhet (20). Det förklarade tillståndet men
utestängde patientens erfarenheter av hur sjukdomen egentligen hade upplevts (11).
När de istället blev hjälpta av anhöriga och om den hjälpen fungerade bra infann sig
en känsla av säkerhet för den drabbade. För många var det viktigt att fokus inte enbart
lades på det medicinska, det behövdes något mera därutöver. Något som kunde
förhindra känslor av ensamhet och osäkerhet i livet (20). De var viktigt att känna sig
behövd av de nära och kära, både fysiskt, emotionellt och andligt (18). Det var
väsentligt att försöka förstå livssituationen och söka svar på varför just dem hade



9

blivit drabbade. Deras känslor blev ofta misstolkade av vårdpersonal, vilket gav
upphov till förvirrning. Lättnad å andra hand, infann sig då en förklaring gavs som
stämde överens med symptomen (20). Genom att prata och lyssna på patientens idéer
kunde sjuksköterskan få en ökad förståelse och finna fler alternativ till att öka
välbefinnandet hos patienten (24).

Diskussion

Metoddiskussion

I litteraturstudien ingick 13 kvalitativa och en kvantitativ artikel. Ytterligare en
artikel, som var både kvalitativ och kvantitativ ingick i studien. Litteraturstudien
genomfördes med en induktiv ansats. Sökningen av de vetenskapliga artiklarna
genomfördes i tre databaser, se tabell 1. Två av artiklarna var från Sverige, en från
Danmark, tre från Kanada, fyra från Australien och sex från USA. Artiklarnas årtal
begränsades inte, då värdefulla artiklar inte skulle mistas. Nio artiklar var från och
med år 2000, vilket sågs som en styrka. Sex artiklar var publicerade mellan 1991-
1998 men togs ändå med då vi ansåg att innehållet var relevant till vår litteraturstudie
och inte påverkade trovärdigheten i resultatet. Flera artiklar kom upp vid olika
sökningar och detta tolkas som en styrka, då sökningarna ansågs vara relevanta till
litteraturstudiens syfte. I andra urvalet valdes 3 artiklar bort, då de inte svarade mot
vårt syfte. Många av artiklarna var enbart gjorda på kvinnor, vilket kunde ses som en
svaghet. Vi anser dock inte att det har påverkat vårt resultat i förhållandet till syftet.
Anledningen till att män var underrepresenterande i litteraturstudien berodde på
otillräckligt material. En svaghet i litteraturstudien var att ett antal av artiklarna var
skrivna av samma författare, vilket troligen färgade dennes sätt att analysera.
Samtidigt kunde detta ses som en styrka då denne visade på kompetens inom området.
Det ursprungliga syftet modifierades under arbetets gång. Det kan ses som en svaghet
då vi inte sökte artiklar gällande sjuksköterskan och dennes relation till patienten.
Dock återkom denna relation i våra befintliga artiklar, vilket vi ansåg tillräckligt för
att analysera och använda det i resultatet. Vårt val av att inte använda studier där
specifika sjukdomstillstånd förekom underlättade bearbetningen av litteraturstudien,
eftersom fokus skulle riktas mot den allmänna upplevelsen av kronisk sjukdom. I
efterhand anser vi att det hade varit fördelaktigare att välja en specifik sjukdom, då
det vetenskapliga underlaget hade varit större och mer specifikt. Vi upplevde även
svårigheter i att generalisera individernas upplevelser, då symtomen och
upplevelserna varierade kraftigt i förhållande till de olika sjukdomstillstånden.

Resultatdiskussion

Flertal av artiklarna användes sig av fenomenologisk ansats. Inom fenomenologin är
syftet att fånga upplevelsen av ett fenomen. Målet är att kunna beskriva fenomenet
som det visar sig hos individerna. Dels vill man beskriva de olika livsvärldsmönster
som påträffas men också finna essensen som återkommer i alla individers livsvärldar
(25). En styrka i vår litteraturstudie var att samtliga artiklar i resultatet var kvalitativa.
Det gav ett subjektivt och holistiskt synsätt vilket bidrog till ett djupt, innehållsrikt
samt målande resultat. Vi ansåg att kvantitativa artiklar inte hade tillfört resultatet
ytterligare djup relaterat till vårt syfte.
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Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av kronisk
sjukdom. För att en optimal kvalitet skulle uppnås i litteraturstudien granskades och
värderades artiklarna. De som hade låg reliabilitet liksom artiklar som ej
överensstämde med vårt syfte användes ej i resultatet. Resultatet delades upp i 6
kategorier, vilket medförde ett mer synligt resultat.

Resultatet visar på en stor variation mellan individers upplevelser av att bli
diagnostiserad med en kronisk sjukdom (11-24). Många människor ser det som ett
stort nederlag när hela identiteten förändras. Den tid det tar att vänja sig vid
sjukdomen varierar hos individerna (12, 13). Många känner en rädsla inför den
förändring som sker i samband med diagnostisering (14). Det är viktigt att acceptera
sjukdomen för sig själv, vilket är ett första steg som måste tas för att individerna ska
kunna gå vidare och söka professionell hjälp. Den permanenta förändring som det
innebär att få en kronisk sjukdom kan vara svår att hantera. Därför är det viktigt att
hitta nya vägar och möjligheter (1, 4, 15). Resultatet visar att den främsta faktorn de
upplever som ett hinder är förmågan att inte kunna göra saker som personerna har
kunnat göra innan de har blivit drabbade av en kronisk sjukdom (11-24). Styrkan av
att kunna planera sitt liv finns inte kvar efter att ha fått kronisk sjukdom, utan
individerna får ta en dag i taget (11, 14).

De förändringar som sker efter att ha fått diagnosen är inte alltid lätta att handskas
med och dessutom är det svårt att hitta meningen med livet. Många individer försöker
förstå att de har blivit drabbade av en kronisk sjukdom (11-15). De upplever en
hopplöshet men samtidigt hoppas de på ett mirakel. Det är av vikt att fortsätta sin
kamp och vänja sig vid sjukdomen och inte ge upp trots att diagnosen kronisk
sjukdom har fastställts. Det är viktigt att hitta möjligheterna och bli medveten om
dem, vilket innebär att individer med kronisk sjukdom hittar ett nytt sätt att leva på (4,
5, 12, 20).

Litteraturstudien visar att kroniskt sjuka människor använder olika komponenter för
att hitta ett sätt att leva eller uppnå en tillfredsställelse på (9, 14, 18, 19). Förmågan att
tänka sig tillbaka på hur livet såg ut innan sjukdomen kan ske genom fantasi, religion
eller andlighet (14, 19). På detta vis uppnås en hälsoupplevelse trots de hinder
sjukdomen medför, vilket är en viktig komponent för att individerna ska kunna skapa
en tillfredsställande upplevelse trots vissa hinder som kronisk sjukdom innebär (9, 14,
18, 19). Det tyder på att trots upplevelse av fysiska hinder kan en sinnesro och
tillfredsställelse uppnås.

Resultatet visar att människor med kronisk sjukdom upplever kroppsliga
begränsningar som består av att vardagliga sysslor inte kan utföras i samma
omfattning som tidigare (16, 21). De har svårt att be om hjälp eller bli tagna på allvar
då sjukdomen inte är synlig, de upplever sig missförstådda av sin omgivning. (11, 12,
14-16, 21). De förändringar som sjukdomen medför innebär för många en ny identitet
och ett nytt förhållningssätt till kroppen. För att minska den osäkerhet som uppstår i
samband med dessa förändringar är det viktigt att återfå kroppskännedomen (11).
Normalt tänker individen inte på den kroppsliga kunskap som denne har, den sker
omedvetet och utan större eftertanke. Det är först när förändringar sker som reflektion
över dess inverkan på livet påbörjas (9). Det leder till en osäkerhet bland människorna
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och minskat självförtroende vilket tolkas som en negativ spiral. Det kan leda till
ytterligare isolering och nedsatt upplevelse av hälsa.

De kroniskt sjuka individerna bär på en oro som resulterar i att de avskärmas från sin
omgivning, familj, vänner och andra människor i samhället (12, 16) Dagens samhälle
har en bristande förmåga att visa empati för individers situation, vilket påverkar den
sociala samvaron i negativ bemärkelse. När dessa människor inte får det stöd de
känner att de behöver förändras de sociala förutsättningarna (12, 14, 16, 21). Utifrån
detta kan slutsatsen dras att negativ feedback inte föder gemenskap, utan tvärtom, det
leder till en ensamhet. En ensamhet som kan ha en stor påverkan på individen
självkänsla och sjukdomens utveckling.

Resultatet visar att individer med kronisk sjukdom gärna träffar andra människor med
samma diagnos. Individerna anser att bearbetning av sjukdomen uppstår när de delar
med sig av sin kunskap. I samband med det blir de också medvetna om andras
problem. Härifrån bildas en möjlighet att skapa en relation med andra människor. När
individer träffas med samma sjukdom och olika upplevelser, kan de ge stöd till
varandra och känna en social gemenskap (19, 21). Det är önskvärt att fler kroniskt
sjuka individer får dela med sig av sin kunskap. Det kan ske som föreläsningar i
skolor och på arbetsplatser. Att delge sin kunskap till fler personer skulle kunna
medföra en större öppenhet och förståelse i samhället.

Individer med kronisk sjukdom upplever att de inte blir tagna på allvar (2). De
upplever en känsla av att ständigt behöva bevisa för omgivningen att de inte klarar av
vissa vardagliga moment. På grund av det undviker de att hamna i obekväma
situationer och slipper då stå till svars. De tiger hellre än konfronterar omgivningen,
vilket kan framkalla ilska samt en känsla av övergivenhet. De känner att samhället
inte accepterar dem och faktum att de har drabbats av en obotlig samt många gånger
osynlig sjukdom (11, 12, 14-16, 18, 21).  Detta tyder på dålig förståelse från
omgivningen samt bristande kunskap. Önskvärt hade varit en mer öppen syn på
kronisk sjukdom från samhällets sida. Det befrämjar inte enbart individen genom ett
ökat välbefinnande utan även samhället gör vinster i form av minskade
sjukskrivningar och därmed förbättras en del av samhällsekonomin.

Ur resultatet framgår det att relationen mellan sjuksköterska och patient inte upplevs
som tillräckligt förtroendeingivande sett ur patientens perspektiv (19). Personerna
upplever att deras individuella behov inte lyfts fram (10). Det tyder på ett alltför
rutinmässigt omhändertagande där personen inte får det bemötande och den
kompetens den har rätt till. Enligt ICN:s etiska kod och sjuksköterskans
kompetensbeskrivning har sjuksköterskan ansvar att ge individuell information( 26,
27). Detta styrks av Hälso- och sjukvårdslagen, vilken ger patienter rätt till individuell
information (28).

Det framkommer tydligt ur resultatet en önskan om att bli förstådd och hörd (24).
Barbara Patersons modell visar att kommunikationen mellan individen och
sjuksköterskan är av stor vikt. Ett holistiskt synsätt eftersträvas, där individens
upplevelser sätts i centrum. Genom att lyssna, finnas till hands samt förmågan att
kunna känna empati föds ett samspel som sjuksköterskan kan ha nytta av vid mötet
med den kroniskt sjuka patienten. Det objektiva synsättet i en upplevd situation
bortses och fokus läggs på hur personen upplever och reagerar i en konkret situation
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(2). Genom att se individen bakom sjukdomen upplever patienten en bekräftelse och
känslor som ängslan och oro kan lindras. För att individer med kronisk sjukdom ska
kunna få den optimala omvårdnaden är det sjuksköterskan tillsammans med patienten
som ska sätta upp delmål och mål vilket görs bland annat genom en öppen
kommunikation. En förutsättning är att ha ett öppet förhållningssätt till individen med
kronisk sjukdom. I dagens informationssamhälle är det vanligt att patienter är
välinformerade och tar fram den kunskap om sin sjukdom som de anser sig behöva.
Skygglapparna tas bort från de sjuka människorna och de litar på den information de
får på annat håll förutom den traditionella sjukvården. Genom en kombination av
läkarens ord och andra informationskällor skapas en god förutsättning för att kunna
jobba vidare med sin sjukdom.

”Det måste alltid finnas ett mått av personligt engagemang i professionell omsorg,
och det måste alltid finnas professionalitet och sakkunskap i det personliga
engagemanget” (2).

Konklusion

Resultatet i litteraturstudien visade att individer diagnostiserade med en kronisk
sjukdom har subjektiva upplevelser. Det framkom i resultatet att variationer av
upplevelser berodde på förhållningssättet gentemot sig själv, hur länge de varit
diagnostiserade, deras tidigare livserfarenheter samt bekräftelse från omgivningen och
sjuksköterskan. Bristande stöd från omgivningen sågs som en betydande faktor för
hälsoupplevelsen. Eftersom kronisk sjukdom inte alltid syns upplevde individerna
svårt att få bekräftelse och den hjälp de hade önskat. Sjuksköterskans förhållningssätt
bör vara inriktad på individens beskrivning av den subjektiva upplevelsen för att
patienten skulle erhålla en optimal omvårdnad.

Implikation

Kronisk sjukdom ökar i stadig takt, och därmed krävs en större kunskap inom
sjuksköterskans ansvarsområde. För att sjuksköterskan ska kunna stödja patienten
krävs kunskap som inte bara innefattar det medicinska området. Istället behövs ett
mer holistiskt synsätt för att nå fram och stärka individen i sin sjukdom.
Yrkesverksamma sjuksköterskor behöver mer tid för egen reflektion och samtal med
patienten, vilket kräver en mindre stressad arbetsplats. Vidare forskning på kronisk
sjukdom bland män anser vi vara av betydande karaktär, då detta område är relativt
outforskat.


