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11
2003
USA

Ironside PM,
Scheckel M,
Wessels C,
Bailey ME,
Powers S,
Seeley DK

Experiencing chronic
illness cocreating new
understandings

Att beskriva vanligt
förekommande
livserfarenheter och
meningar om hur det är
att leva med en kronisk
sjukdom genom att
berätta för lärare och
studenter om sin
sjukdom

Kvalitativ metod
Fenomenologisk
hermenuetisk ansats
Två sjuksköterskor,
fem
sjuksköterskestudenter
och tre kroniskt sjuka
ingick i studien.
Personliga intervjuer
genomfördes med
varje deltagare.

Lärare och studenter fick
nya förståelser för hur det
är att leva med en kronisk
sjukdom. Förståelsen bland
deltagarna i
undersökningen ökade i
takt med att erfarenheter
utbyttes dem emellan.

12
2002
Australien

Kralik D The quest for
ordinariness: transition
experienced by midlife
woman living with
chronic illness.

Få en förståelse för
medelålders kvinnors
erfarenheter av att leva
med en kronisk
sjukdom.

Kvalitativ metod
Antal kvinnor som
deltog i studien var 81
stycken, mellan 30
och 50 år gamla.
Datainsamlingen
genomfördes via
korrespondens.

Sjuksköterskor är i den
position där de kan
förändra för kvinnor som
lever med en kronisk
sjukdom. Genom att förstå
den förvandling de
genomgår, vilken innebär
att få diagnosen och känna
stor stress till att slutligen
integrera sjukdomen i livet,
kan sjuksköterskan lära sig
se människan ur ett annat
perspektiv och inta ett mera
holistiskt synsätt.



13
2000
Australien

Kralik D,
Brown M, Koch
T

Woman´s experiences of
´being diagnosed´with a
long-term illness.

Få sjukvårdspersonal
att förstå vad det
betyder för individen att
bli diagnostiserad med
en kronisk sjukdom. Att
öka medvetenheten  av
de känslor som
erfarenheten medför.

Sekundäranalys från
tre olika kvalitativa
studier. Sammanlagt
intervjuades 93
individer.

Att bli diagnostiserad med
en kronisk sjukdom är en
händelse där
sjukvårdpersonal bör vara
närvarande. Det är viktigt
att individernas upplevelser
tas på allvar.

14
1998
USA

Gordon P.A,
Feldman D.

Impact of chonic
illness:differing
perspectives of younger
and older woman

Att undersöka huruvida
åldern bland kroniskt
sjuka inverkar på de
upplevelser som
personerna genomgår.

Kvalitativ metod
Deltagarna var sex
kvinnor i åldrarna 28-
79 år.

Trots samma
sjukdomsdiagnos visar
kvinnorna olika
erfarenheter och väldigt få
likheter mellan individerna
kunde uppvisas.
Personligheter, social miljö
och kringliggande
omständigheter hade en
avgörande roll för hur
individerna hanterade sin
situation.



15
2005
Damnark

Delmar C, Böje
T, Dylmer D,
Forup L,
Jacobsen C,
Möller M et al.

Achieving harmony with
oneself: life with a
chronic illness

Beskriver patienters
attityd gentemot hälsa
och sjukdom.
Undersöka betydelsen
av lärdom och
anpassning av den
kroniska sjukdomen.

Kvalitativ metod,
18 personer var
intervjuade uppdelade
i tre grupper.

Att komma i harmoni med
sig själv och att acceptera
sin sjukdom är en
livsprocess. Hoppet är
källan till livsglädje och
självkännedom. Vissa
personer kunde lättare
accepterade sin situation,
andra upplevde större
begränsningar i sitt
vardagliga liv.

16
1998
USA

Gordon PA,
Feldman D,
Crose R

The meaning of
disability: How woman
with chronic illness view
their experiences.

Att undersöka hur
kvinnor uppfattar sina
erfarenheter av att leva
med en kronisk
sjukdom.

Kvalitativ metod,
deskriptiv metod
40 kvinnor
intervjuades, 28-79 år
gamla. Sammanlagt
genomfördes fem
intervjuer vid olika
tillfällen. Deltagarna
skulle blivit
diagnostiserade för
minst ett år sedan.

Konsekvenserna av en
kronisk sjukdom
resulterade i en sämre
självbild. Kvinnorna
upplevde ofta förvirrade
känslor gällande sin
sjukdom. De stötte på
svårigheter på grund av att
de såg friska ut men kände
sig sjuka. Känslor av att
inte bli förstådd uttrycktes.



17
1993
Kanada

Robinson CA. Managing life with a
chronic condition: the
story of normalization.

Fastställa hur  kroniskt
sjuka och dess anhörig
kan leva ett så normalt
liv som möjligt med
hjälp av samhällets och
sjukvården stöd.

Kvalitativ metod.
Grounded theory.
Deltagarna var 40
stycken, 30 stycken
var kvinnor och 10 var
män. Nio av dem var
föräldrar som
berättade om deras
erfarenheter av att
leva med ett kroniskt
sjukt barn, resterande
31 var vuxna som
själva hade en kronisk
sjukdom eller var
närstående till en
kroniskt sjuk person.

Genom att lyssna och
förstå den kroniskt sjukas
situation kan vårdpersonal
medverka till att personen
får ett så normalt liv som
möjligt.

18
2003
USA

Dingley C,
Roux G

Inner strength in older
hispanic woman with
chronic illness

Att få ökad förståelse
för den inre styrka som
äldre kroniskt sjuka
latinamerikanska
kvinnor upplever.

Kvalitativ metod
Grounded theory
Nio kvinnor, 60-92 år.
Informationen
insamlades genom
intervjuer

Den växande inre styrkan
var en  process som
sträckte sig genom livet.
Genom att fylla dagarna
med aktiviteter kände
kvinnorna en meningsfull
tillvaro.



19
1995
Kanada

Lindsey E Health within illness:
experiences of
chronically ill/disabled
people

Undersöka hur kroniskt
sjuka ser på sin hälsa.
Hur de upplever hälsa
trots kronisk sjukdom.

Kvalitativ metod
Fenomenologisk
studie
Åtta personer deltog i
studien. Informationen
samlades in genom
separata intervjuer

Genom att utforska och
beskriva upplevelserna av
hälsa vid kronisk sjukdom
kan en ökad fås och nya
perspektiv inom sjukvården
ses.

20
2003
Sverige

Öhman M,
Söderberg S,
Lundman B su

Hovering between
suffering and enduring:
The meaning of living
with serious illness

Att belysa meningen
med det erfarna livet
hos personer med en
allvarlig kronisk
sjukdom.

Kvalitativ studie
Fenomenologisk
hermenuetisk ansats.
Deltagarna var fem
kvinnor och fem män,
38-91 år gamla.
Personliga intervjuer
genomfördes.

Att leva med en svår
kronisk sjukdom innebär
en ständig rörelse mellan
hopp och förtvivlan.

21
2005
Kanada

Lee A.M, Poole
G.

An application of the
transactional model to
the analysis of chronic
illness narratives.

Undersöka personers
erfarenheter av att leva
med en kronisk
sjukdom. Hitta nya
vägar till ett
meningsfullt liv.

Kvalitativ metod
15 individer med olika
kroniska sjukdomar,
nio kvinnor och sex
män intervjuades.

Genom att hitta fördelar
från individens erfarenheter
kan mening med livet
skapas och kampen mot sin
sjukdom upprätthållas.



22
2003
Australien

Kralik D, Koch
T, Price K,
Howard N.

Chronic illness self-
management: taking
action to create order.

Undersöka hur
människor med kronisk
sjukdom hanterar sitt
vardagliga liv.

Kvalitativ metod
Nio personer skrev en
biografi samt två
telefonintervjuer
genomfördes.
Individerna var mellan
48-75 år gamla.
Deltagarna fick
beskriva hur det var
att leva med artrit.

Människorna fick en ökad
medvetenhet genom att
utforska sina personliga
gränser. Deras självbild
förändrades och nya
lärdomar skapades.

23
1997
Kanada

Lindsey E Experiences of the
chronically ill

Sjuksköterskor ska få
en ökad förståelse och
ett annorlunda
förhållningssätt
gentemot den
omvårdnad som ska ges
till kronisk sjuka.

Kvalitativ metod
Fenomenologisk
ansats. Åtta deltagare
med en kronisk
sjukdom eller ett
handikapp
intervjuades vid tre
olika tillfällen.

Det är viktigt att människor
som har en kronisk
sjukdom själva blir ledare
över sin omsorg. Studien
visade att praktiker ledde
sin vårdpersonal mot ett
dominant förhållningssätt
av omvårdnaden. En sådan
modell behöver granskas
kritiskt så att fokus istället
riktas mot patientens
autonomi. Sjuksköterskan
Skulle kunna få en ledande
roll i den övergång och
omvandling som krävs för
en bättre omvårdnad av
kroniskt sjuka.



24
1991
USA

Loomis ME.,
Conco D.

Patient´s perceptionsof
health, chronic illness,
and nursing diagnoses.

Fastställa hur personer
med kroniska
hälsoproblem definierar
sina erfarenheter kring
hälsa och sjukdom. För
att sedan samla
information från dessa
ämnen rörande deras
förmåga att identifiera
hälsoproblemen från
listan av godkända
NANDA
omvårdnadsdiagnoser.

Kvalitativ och
kvantitativ studie
19 personer, 12
kvinnor och 7 män
som var under
medicinsk behandling
och diagnostiserade
med en kronisk
sjukdom medverkade.
Deltagarna var mellan
30-85 år gamla.

Hälsa relaterades till
förmågan av vad individen
tidigare kunde utföra.
Sjuksköterskan behövde få
information om personens
tidigare livsstil för att
denne skulle kunna anpassa
sjukdomen i sitt nuvarande
liv. Individen behöver stöd
i de förändringar som
sjukdomen medför.


