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Sammanfattning 

Att drabbas av eller leva med kronisk sjukdom som ungdom eller ung vuxen innebär 
även en livslång kontakt med sjukvården. De unga har både livsdrömmar och 
funderingar över framtiden som kan behöva omvärderas på grund av deras sjukdom. 
Syftet med föreliggande studie var att belysa ungdomar och unga vuxnas upplevelse 
av att leva med en kronisk sjukdom. Studien genomfördes som en litteraturstudie med 
induktiv ansats. Fyra teman framträdde: Upplevelse av att vilja känna sig normal, 
upplevelse av hälsa och livskvalitet, upplevelser i relation till framtiden och 
upplevelse av självständighet. Det fanns en vilja hos unga med kronisk sjukdom att 
bli accepterad och behandlad som andra. Mental styrka och livsanpassning sågs som 
viktiga faktorer för hälsan. Sammanfattningsvis upplevde de unga ett varierande 
behov av stöd varför det behövs kunskap hos sjukvårdspersonal för att anpassa detta. 
Ytterligare forskning gällande problemområdets specifika åldersgrupper och ett behov 
av ökad kunskap på området är väsentligt för sjuksköterskan i mötet med ungdomar 
och unga vuxna med kronisk sjukdom. 
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Abstract 

To live with a chronic disease as an adolescent or a young adult is combined with a 
lifelong reliance on, and frequent contact with the healthcare system. Young people 
have both life dreams and thoughts of the future that may have to be revalued due to 
their chronic disease. The study was made as inductive literature review. The aim was 
to illuminate the experience of adolescence and young adult living with a chronic 
disease. Four themes emerged: experience of wanting to feel normal, perception of 
health and quality of life, experiences in relation to the future and experience of 
independence. The young people with a chronic disease had a desire to be accepted 
and treated as anyone else. Mental strength and adaption to life were seen as 
important factors of health. The conclusion was that young people experienced a 
varying need of support why it is needed knowledge among health care professionals 
to adapt this. Further research about this specific age group is needed and increased 
knowledge about this phenomenon is vital for nurses meeting adolescence and young 
adults with chronic disease. 
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Inledning 
Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär en livsomställning för den enskilda 
individen och kan generera känslor av att förlora kontroll. Hälso- och sjukvården är 
då ett centralt stöd för att bevara hälsan (Whittemore & Dixon, 2008). För unga 
människor med kronisk sjukdom anses sjuksköterskan ha en viktig roll. Att 
sjuksköterskan visar förståelse och respekt ökar möjligheten att acceptera sin sjukdom 
(Taylor, Gibson & Franck, 2008). Enligt Berg Kelly (2011) finns otillräcklig 
forskning som beskriver bemötandet av unga människor med kronisk sjukdom och 
även ett behov av ökad kunskap hos sjukvårdspersonal inom vuxenvården. Detta 
eftersom unga människor inte har samma strategier som vuxna att hantera sin 
sjukdom. 

Att drabbas av kronisk sjukdom eller funktionshinder som ung medför tankar kring 
sjukdomen (Berg Kelly, 2014). Det kan vara tankar om hur sjukdomen påverkar ens 
liv och identitet, en annan väsentlig fråga kan kretsa kring yrkesframtid. Utöver 
hanterandet av själva sjukdomen, står därmed den unga människan inför många frågor 
kring framtiden. Frågor som kretsar kring huruvida de kan leva självständigt, om 
framtida familjeliv och om sjukdomen kommer gå i arv till eventuella barn (Berg 
Kelly, 2011). 

Bakgrund 
Unga människor har olika sätt att hantera livet med en kronisk sjukdom beroende på 
vilket skede de är i livet (Taylor et al., 2008). I början av tonåren ligger fokus mycket 
på att inte vara annorlunda, vilket kan orsaka förnekelse av sjukdomen och behovet av 
behandling. I senare delen av tonåren kommer ofta en annan mognad samt tydligare 
insikt i sin sjukdom.  

Att vara ung 
Begreppen ungdomar och unga vuxna är komplexa begrepp och har olika definitioner. 
Enligt NE (2015 a) innebär begreppet ung att människan levt en kort period i den 
generella livscykeln. Vuxen i sin tur står för mogen och färdigutvecklad både 
kroppsligt och emotionellt (NE, 2015 b). I juridisk mening benämns personer under 
18 år som barn enligt FN:s barnkonvention och har därmed ett barns rättigheter 
(Unicef, 2009). Enligt WHO (Berg Kelly, 2014) sträcker sig ungdomsåren över 
åldrarna 10-24, vilket innebär att en juridiskt sett vuxen person ändå kan betraktas 
som en ungdom. Ungdomar definieras däremot enligt Svensk MeSH (2015 a) av 
personer mellan 13 och 18 år, medan personer i åldrarna 19-24 benämns som unga 
vuxna (MeSH, 2015 b). MeSH (2013) används som terminologi inom medicinsk 
forskning, vilket även kan appliceras inom omvårdnadsforskning. Ungdomar och 
unga vuxna kommer därför fortsättningsvis definieras av personer i åldrarna 13-24 i 
föreliggande studie om inget annat beskrivs och benämnas som unga. 
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Att vara ung innefattar till stor del sökandet efter sin identitet. (Benson, Elder & Glen, 
2011).  Identitet och mognad hos unga påverkas av uppväxtförhållanden så som 
familjerelationer och socioekonomisk situation. Dessutom har självförtroende, 
coping-strategier och pubertal mognad betydelse för identitetsutvecklingen (Benson et 
al., 2011). Olika attribut och beteenden, så som exempelvis tobaksanvändning, 
används för komma sin identitet närmare, trots vetskapen om att det kan vara en 
hälsorisk (Regber & Berg Kelly, 2007). Riskfyllda levnadsvanor är inte sällsynt hos 
unga i identitetssökandet, dels beroende av vilket nätverk de lever i men även 
bristande konsekvensmedvetenhet (Regber & Berg Kelly, 2007). Rolison, Hanoch, 
Wood och Liu (2013) påpekar att attityden till risktagande ser olika ut beroende på 
ålder och är som högst vid 18 år därefter minskar riskfyllda levnadsvanor i takt med 
stigande ålder. 

Under ungdomsåren sker ständig utveckling och förändring både psykologiskt och 
kroppsligt (Berg Kelly, 2014). Utvecklingen i ungdomsåren delas in i tre olika delar: 
tidig adolescens, mellanadolescens och senadolescens som ett generaliserat 
stödverktyg för sjukvårdspersonal. Under den tidiga adolescensen (10-14 år) upplevs 
att kroppen förändras, vilket kan generera både nyfikenhet och skam. Tankemönster 
ändras och det kan förekomma ambivalens mellan självständighet och sårbarhet. 
Mellanadolescensen (13-18 år) kretsar till stor del kring identitetsskapande utifrån 
olika relationer. Frågor och tankar kretsar kring den sexuella kroppen och sökandet 
efter äventyr ökar, utan att tänka igenom risker. När senadolescensen (18-23 år) 
infaller är kroppen till stor del färdigutvecklad. Tankar kretsar kring framtiden och 
förståelse för konsekvenser ökar. Ett öppnare sinne gentemot vuxenvärlden har 
öppnats. Dessa åldersindelningar är inte bestämda utan går in i varandra och här kan 
individer i sin utveckling flyta emellan två indelningar och indelningen bör därför mer 
ses som ett stöd än som fasta benämningar (Berg Kelly, 2014).  

Ungas hälso- och sjukvård 
När det gäller unga i sjukvården finns en hel del forskning som undersökt övergången 
från barnsjukvård till vuxensjukvård, som bland annat visar på att unga som kommer 
från barnsjukvården till vuxensjukvården upplever skillnad mellan dessa vårdkulturer 
(Fegran, Hall, Uhrenfeldt, Aagaard & Ludvigsen, 2014; Reiss, Gibson & Walker, 
2005). En övergång innebär att gå från nära relationer till vårdpersonalen i 
barnsjukvården till en miljö där sjukdomen ligger mer i fokus än individen (Reiss et 
al., 2005). I vuxensjukvården upplever unga, enligt Fegran et al. (2014), utveckling i 
självständighet på grund av mer eget ansvarstagande. Dock inkluderas inte patientens 
familj på samma sätt som i barnsjukvården och vården kan upplevas mer stressig och 
opersonlig (Reiss et al., 2005). Att som ung komma till en vuxenavdelning kan vara 
skrämmande, det upplevs som en okänd miljö med nya ljud och möten (Dean & 
Black, 2015). En känsla av ensamhet kan infinna sig då de unga upplever sig 
annorlunda på grund av sin ålder.  
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Hargreaves et al. (2015) förklarar att unga i åldrarna 18-24 har sämre erfarenheter av 
hälso- och sjukvård jämfört med de övriga grupperna i åldersspannet 25-65 år och 
uppåt. Framförallt upplever de unga att de inte har fått tillräcklig tid med läkaren, 
otydlighet kring information och brist på delaktighet i beslutsfattandet kring sin vård 
(Hargreaves et al., 2015). Unga kan dessutom i sjukvårdssammanhang uppleva att de 
inte tas på fullt allvar på grund av sin ålder (Zebrack, Kent, Keegan, Kato, Smith & 
Aya Hope Study Collaborative Group 1, 2014). Det kan även upplevas svårt och 
förvirrande hos unga att veta vilken klinik de ska tillhöra, om de fortfarande är barn 
eller om de har gått över till vuxenvård. Dessutom påvisar Hargreaves et al. (2015) att 
unga kan uppleva ekonomiska hinder när det kommer till att söka vård. 

Kronisk sjukdom 
WHO (2015) beskriver kronisk sjukdom som ett sjukdomstillstånd som inte går att 
bota och som ofta försämras med tiden. Kronisk sjukdom kan vara exempelvis 
diabetes typ I, cystisk fibros, epilepsi, HIV och IBD. Att diagnostiseras med en 
kronisk sjukdom innebär en omfattande livsomställning för den som drabbas 
(Whittemore & Dixon, 2008). Tankar om hur livet kan komma att förändras och 
upplevelsen av att tappa kontrollen över sitt egna liv kan uppstå. Förändringen kan ge 
reaktioner av förnekelse, sorg och frustration. För att lära sig leva med kronisk 
sjukdom ställs patienten inför val och nya prioriteringar gällande hela livssituationen. 
På grund av patientens fysiska begränsningar kan livsstil och rutiner behöva läggas 
om (Whittemore & Dixon, 2008). Aktiviteter som utförts innan diagnostiseringen kan 
komma att upphöra på grund av att det påminner om livet innan (White, Lentin & 
Farnworth, 2013). Istället kan möjlighet till nya sysselsättningar ges plats och ge 
känsla av mening (White et al., 2013). För att lära sig leva med kronisk sjukdom 
krävs tillgång till olika coping-strategier. Livet kan pendla mellan att känna sig styrd 
och instängd i sin sjukdom till att uppleva acceptans och harmoni (Whittemore & 
Dixon, 2008). När tankar om framtiden uppstår under senadolescensen kan unga med 
kronisk sjukdom få en insikt i att sjukdomen kan komma att påverka deras liv (Berg 
Kelly, 2014). Kunskap som är viktig för hälso- och sjukvårdspersonal att känna till är 
att trötthet av kronisk sjukdom kan sänka de ungas energi, vilket kan påverka deras 
prestation både i skola och i arbetslivet. 

Brown (2015) framhåller att kronisk sjukdom ofta kan medföra en känsla av 
stigmatisering och att denna upplevelse påverkas av självförtroende, den fysiska 
begränsningen, ålder och kontroll över sjukdomen. Earnshaw, Quinn och Park (2012) 
belyser att upplevelsen av livskvalitet kan påverkas av stigmatisering. 
Sjukvårdspersonal har här en betydelsefull inverkan för att stärka upplevelsen av 
livskvalitet för patienter med kronisk sjukdom. 

Vårdande 
Intuitionen att vårda finns enligt Eriksson (1987) som egenskap i alla människors 
grundläggande natur. Vårdande formas individuellt då det utgår från den vårdande 
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människans värderingar och uppfattningar om vad som är det rätta. Söderlund (2012) 
tolkar utifrån Erikssons teori att nära relationer mellan patient, anhöriga och 
vårdpersonal är en förutsättning för vårdande. Att vårdas av andra innebär att våga 
visa sig sårbar och vara att öppen för att ta emot hjälp från en annan medmänniska 
(Eriksson, 1987). Vårdande innefattar möten med människor genom hela livscykeln, 
från att vårda det nyfödda barnet till att upprätthålla värdighet hos en människa i 
livets slutskede (Söderlund, 2012). Med utgångspunkt i Erikssons omvårdnadsteorier 
uppmärksammar Söderlund (2012) att målet med vårdande är att hjälpa en annan 
människa att återfinna kraft för att ta tillbaka makten över sig själv och sin hälsa och 
att människan som vårdar har en vilja att förstå och möta individen för att uppnå god 
omsorg och lindra lidande. Sjuksköterskans etiska kod att lindra lidande och bevara 
hälsa har stor betydelse för vårdandet (International Council of Nurses, 2012). För att 
kunna ta kontrollen över den kamp som patienten kan uppleva gentemot sitt lidande 
benämns kroppsligt och själsligt välbefinnande som bidragande faktorer (Eriksson, 
1987). Sjuksköterskan förväntas här ge patienten det stöd som krävs för att känna 
trygghet och delaktighet i sin vård (Söderlund, 2012).  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod ska sjuksköterskan ge god 
omvårdnad med ett personcentrerat förhållningsätt utan påverkan av patientens 
etnicitet, ålder eller kön och behöver därför besitta kunskap om att möta alla 
åldersgrupper. Omvårdnaden ska anpassas av sjuksköterskan så vården blir begriplig 
för patienten så att patientens delaktighet och självbestämmande tillgodoses 
(International Council of Nurses, 2012). Dessutom förväntas sjuksköterskan att 
genom tillgänglighet, tillitsskapande och respekt för integritet bidra till en god 
relation mellan patienten och sjukvården (SFS 1982:763). 

Problemformulering 
Att som ung drabbas av eller leva med en kronisk sjukdom väcker tankar och känslor 
kring framtiden, vilket kan leda till att behöva omvärdera såväl framtidsdrömmar som 
framtidsplaner. Kronisk sjukdom innebär även en livslång kontakt med vården. Detta 
är patienter som allmänsjuksköterskan möter mer sällan och därmed kan ha mindre 
kunskap om, varför det är viktigt att öka kunskapen och förstå de ungas upplevelse av 
sin sjukdom. 

Syfte 
Syftet var att belysa ungdomars och unga vuxnas upplevelse av att leva med en 
kronisk sjukdom. 

Metod 
Med avsikt att studera, värdera och sammanställa aktuell forskning inom valt 
problemområde, användes litteraturstudie med induktiv ansats enligt Henricson (2012 
a) i föreliggande studie. Inom omvårdnadsområdet har denna typ av studie till 
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funktion att väcka idéer om framtida studier eller att ge kunskapsöversikt över 
problemområdet för att kunna bedriva evidensbaserad vård (Forsberg & Wengström, 
2013). 

Datainsamling 
Utifrån Fribergs (2012) beskrivning av datainsamling vid litteraturbaserat 
examensarbete gjordes först en inledande sökning med studiens problemområde i 
fokus. Flertalet fritextsökningar genomfördes med engelska översättningar av olika 
formuleringar av begreppen kronisk sjukdom, unga människor och upplevelse för att 
söka av området och finna relevanta sökord. Utifrån den inledande sökningen valdes 
följande sökord ut: kronisk sjukdom, ungdomar, unga vuxna och upplevelse. Med 
hjälp av Svensk MESH (2015 c) översattes dessa till engelska: chronic disease, young 
adult, adolescent och experience, se Tabell 1. Utifrån Karlsson (2012) valdes 
PubMed, Cinahl och PsycInfo ut som relevanta databaser för omvårdnadsområdet och 
för problemområdets syfte. Med de framtagna sökorden gjordes till en början 
fritextsökningar som därefter smalades ner till ämnesordssökningar. Ämnesord 
användes för att göra sökningen så specifik som möjligt och för att täcka in 
problemområdet (Henricson, 2012 a). I Cinahl tillämpades ämnesorden chronic 
disease, young adult och adolescence. Experience söktes i fritext. Ämnesorden i 
PubMed var chronic disease, young adult och adolescent. Fritextord som användes 
var experience. En sökning gjordes även med åldersavgränsningar i PubMed för 
young adult (19-24 år) och adolescent (13-18 år), vilket gav identiska träffar som vid 
ämnesordsökningen. I PsycInfo fanns endast chronic illness som ämnesord, varför 
young adult, adolescent och experience söktes i fritext. Vidare gjordes avgränsning i 
samtliga databaser med chronic disease/chronic illness som huvudämne för 
ytterligare precision i sökningen. Trunkering(*) användes på fritextorden för att få fler 
böjningar på sökorden i träffarna (Forsberg & Wengström, 2013), se Tabell 2. 
Trunkering användes ej när young adult söktes som fritext då detta i en testsökning 
inte visade sig ge ytterligare relevanta träffar. Booleska operatorer kombinerades ihop 
med sökorden för att ge olika variationer av sökningar (Karlsson, 2012; Forsberg och 
Wengstöm, 2013). Operatorn ”AND” användes för att smala av sökresultatet och för 
att ringa in problemområdet och ”OR” för att täcka in båda åldersgrupperna i 
föreliggande studie. ”NOT” övervägdes för att avgränsa åldersgrupper, dock uteslöts 
detta då det kunnat resultera i att relevanta träffar föll bort. För att få så aktuell 
forskning som möjligt på studiens problemområde valdes publikationer från och med 
år 2010 till och med år 2015 som inklusionkriterie i samtliga databaser. Vidare 
inklusionskriterier var vetenskapliga originalartiklar skrivna på engelska, med 
deltagare i åldrarna 13-24 som själva svarat i studien. I Cinahl användes även 
Research Article som inklusionskriterie och i PsycInfo tillämpades Peer Review. 
Exkluderades gjordes artiklar om endast föräldrars, syskons och vårdpersonals 
upplevelser, reviewartiklar, palliativ vård och artiklar om övergång från barnsjukvård 
till vuxensjukvård. 
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Den systematiska sökning som genomfördes 26 oktober 2015, gav i de tre databaserna 
sammanlagt 243 träffar, se Tabell 2. Utifrån titlarna lästes 94 abstrakt varav 18 
artiklar lästes igenom, resterande artiklar exkluderades utifrån ovan nämnda 
exklusionskriterier. Exkluderades gjordes även ett stort antal artiklar som ej svarade 
till syftet då de handlade om medicinska behandlingar, utvärdering av mätinstrument 
och mätning av symtom vid olika sjukdomar. Dessutom exkluderades dubbletter som 
tidigare framkommit i den systematiska sökningen. Ett stort antal artiklar 
exkluderades även på grund av att åldern på deltagarna ej stämde överens med 
föreliggande studies syfte. Därför valdes slutligen endast sju artiklar ut för granskning 
med utgångspunkt i Wallengren och Henricsons (2012) indikatorer för vetenskaplig 
kvalitet, vilket genererade sju resultatartiklar. Dubbletter redovisas i Tabell 2. En 
kompletterande sökning utfördes 5 november 2015 med intention att nå ett 
innehållsrikt och brett resultat. Sökordet experience byttes ut mot emotion, ett sökord 
som framkommit som centralt för upplevelser under datainsamlingen. I den 
kompletterande sökningen tillämpades detta sökord som ämnesord i PsycInfo och 
PubMed och som fritext i Cinahl, se tabell 1. Vidare såg sökningarna ut som 
föregående bortsett från att sökorden som använts som huvudämnen nu endast söktes 
som ämnesord för att få en bredare sökning utifrån det nya sökordet, se Tabell 2. Den 
kompletterande sökningen gav i de tre databaserna sammanlagt 224 träffar, utifrån 
titlarna lästes 114 abstrakt varav 27 artiklar lästes igenom, som sedan resulterade i att 
fem artiklar kvalitetsgranskades med utgångspunkt i Wallengren och Henricsons 
(2012) indikatorer för vetenskaplig kvalitet, varav två exkluderas då det under den 
processen framkom att resultatet inte var tillfredsställande gentemot föreliggande 
studies syfte, därmed framkom 3 resultatartiklar från den kompletterande sökningen. 
Samtliga artiklar som exkluderades svarade inte till syftet utifrån ovan nämnda 
exklusionskriterier eller var dubbletter som tidigare framkommit i sökningarna. 
Återigen tvingades en stor del artiklar exkluderas på grund av att åldern på deltagarna 
inte stämde överens med syftet. Sammanfattningsvis valdes 10 artiklar som 
resultatartiklar, av dessa var tre kvantitativa, sex kvalitativa och en av mixad metod. 

Databearbetning 
Analysfasen i litteraturstudien som utgick från en induktiv ansats inleddes med en 
artikelöversikt över valda resultatartiklar, för att sammanställa och få en överblick 
över materialet (Friberg, 2012), se Tabell 3. Artiklar som valts ut till resultatartiklar 
lästes igenom individuellt upprepade gånger för att få en övergripande summering av 
innehållet i artiklarna. Varje artikels resultat diskuterades sedan gemensamt och 
sammanställdes. Utifrån sammanställningarna identifierades huvudsakliga 
nyckelbegrepp med hjälp av kodning. En jämförelse gjordes mellan de olika 
nyckelbegreppen i artiklarna och återkommande likheter skapade nya teman. En 
schematisk överblick av de nya temaorden konstruerades, teman kopplades där till 
varandra varpå subteman som sen utvecklades till huvudteman framkom. De 
huvudteman som resultatet slutligen grundades på var: upplevelse av att vilja känna 
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sig normal, upplevelse av hälsa och livskvalitet, upplevelser i relation till framtiden 
och upplevelse av självständighet.  

Forskningsetiska överväganden 
När forskning inom humanvetenskapen bedrivs ska grundläggande etiska principer 
tillämpas för att bevara den enskilda människans trygghet och integritet (Kjellström, 
2012). Forskning om människor styrs i Sverige av Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) för att skydda den enskilde individen. 
Belmonterapportens tre etiska aspekter (Kjellström, 2012) ligger till grund för 
forskning: rättviseprincipen, göra-gott principen och autonomiprincipen. 
Rättviseprincipen bygger på att alla som är lämpliga till en studie ska ha samma 
möjlighet att delta. Göra-gott principen innebär att forskningen ska vara gynnsam för 
deltagarna och samhället samt se till att ingen deltagare kommer till skada. 
Autonomiprincipen styr synen på människan och dennes rättigheter. Samtliga 
resultatartiklar i föreliggande studie är etiskt godkända. I föreliggande studie studeras 
artiklar med deltagare både över och under 18 år. I Sverige ska vårdnadshavare 
informeras och ge samtycke om forskningsdeltagare är under 18 år (SFS 2003:460). I 
flera av resultatartiklarna har föräldrar ihop med de unga fått ge samtycke. Detta kan 
se olika ut beroende på i vilket land studien är utförd. 

Resultat  
I resultatet framkom fyra teman: upplevelse av att vilja känna sig normal, upplevelse 
av hälsa och livskvalitet, upplevelser i relation till framtiden och upplevelse av 
självständighet. Utifrån de ungas upplevelser belyses olika aspekter av att vara ung 
och leva med kronisk sjukdom.  

Upplevelse av att vilja känna sig normal 
Unga som lever med en kronisk sjukdom upplevde ett behov av att vara normala och 
inte framstå som annorlunda i relation till andra jämnåriga (Dailey, 2010). Att kunna 
utföra aktiviteter som andra friska jämnåriga upplevdes bidra till känslan av att inte 
vara annorlunda (Ballantyne, Bendayan, Read, & Di Risio, 2011). Däremot beskrevs 
begränsningar i dagliga livet ge en påminnelse om att inte vara som alla andra 
(Dailey, 2010). Ballantyne et al. (2011) framhöll även att vissa unga inte ser sig själva 
som annorlunda på grund av sin sjukdom, när de kan utföra samma aktiviteter som 
andra jämnåriga. Unga beskrev att sjukdomen bara är en del av dem och inte den de är 
och att umgås med friska jämnåriga bidrar till känslan av normalitet (Peeters, 
Hilberink, & van Staa, 2014). Ballantyne et al. (2011) betonade även att träffa andra 
med samma sjukdom och dela erfarenheter gav en känsla av att vara normal. Daily 
(2010) uppmärksammade att unga med kronisk sjukdom ibland undvek att be om 
hjälp, då de riskerade att känna sig sämre än sina jämnåriga om de inte klarade 
uppgifter på egen hand. Unga med kronisk sjukdom framhävde även ett behov av att 
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anpassa sig för att kunna bidra till samhället likt en frisk jämnårig (Kola, Turner & 
Dhingra, 2014). 

Shannon och Broussard (2011) påvisade att unga med kronisk sjukdom kunde känna 
sig annorlunda behandlade av sina vänner, vilket kunde påverka självkänslan negativt. 
Detta resonemang styrktes genom Peeters et al. (2014) beskrivning av hur unga med 
kronisk sjukdom kände sig stämplade som underliga av jämnåriga, vilket genererade 
bristande tillit. Kola et al. (2014) belyste hur unga med kronisk sjukdom emellanåt 
upplevde sig bli förminskade både utav allmänhet och hälso- och sjukvårdpersonal, 
vilket skapade en känsla av utanförskap. Vid diskriminering och mobbning från 
jämnåriga uppgav unga med kronisk sjukdom att detta hanterades genom egen 
bearbetning, vid avsaknad av stöd från vuxna (Shannon & Broussard, 2011). Daily 
(2010) konstaterade att unga med kronisk sjukdom emellanåt undviker att berätta om 
sin sjukdom för att inte riskera att bli annorlunda behandlade. Peeters et al. (2014) 
uppgav hur de unga i dagliga livet känner sig normala när de umgås med friska 
jämnåriga, dock väljer vissa att ändå inte berätta om sin sjukdom för andra. 

Upplevelse av hälsa och livskvalitet  
Unga med kronisk sjukdom ansåg att positiv inställning är en hälsofrämjande faktor. 
Även mental styrka, kontroll över sjukdomen, fysisk aktivitet och tydliga 
målsättningar beskrevs ha betydelse för hälsan (Shannon & Broussard, 2011). 
Kronisk sjukdom kunde av unga upplevas påverka livskvaliteten negativt (Paschoal et 
al., 2013). Att lära sig leva med sjukdomen och att hitta individuella strategier 
beskrevs av Daily (2010) som faktorer för att motverka detta. För att känna trygghet 
uppgav unga med kronisk sjukdom ett behov av att anpassa sin livsmiljö utifrån 
sjukdomen (Ryan & Räisänen, 2012). Istället för att låta sig begränsas av sjukdomen 
skapade de unga alternativa tillvägagångssätt till att leva fullt ut (Kola et al., 2014). 
Unga med kronisk sjukdom uppgav att acceptans av sjukdomen genererar hälsa och 
livskvalitet (Casier, Goubert, Gebhardt, Baets, Aken, Matthys & Crombez, 2013). Att 
inte acceptera sin sjukdom kunde upplevas skapa hinder både på fritiden, jobbet och i 
skolan (Kola et al., 2014). Genom att själv erkänna sin sjukdom, menade unga, bidrog 
till välmående (Ballantyne et al., 2011). Acceptansen gav därmed insikt i att 
sjukdomen bara är en del av dem och inte personligheten.  

Att delta i stödgrupper gav möjlighet att träffa personer i liknande situationer och 
kunde generera ny kunskap om sjukdomen, vilket ansågs positivt av unga med 
kronisk sjukdom (Ballantyne et al., 2011). För att uppleva välmående fanns ett behov 
av att prata om sin sjukdom med någon som förstod situationen (Shannon & 
Broussard, 2011). Ballantyne et al. (2011) belyste även att unga med kronisk sjukdom 
kunde känna tillfredställelse och stärkt självuppfattning av att få berätta och lära ut 
kunskap om sin sjukdomsdiagnos. Shannon och Broussard (2011) menade att det 
finns tankar hos unga med kronisk sjukdom att utökad kunskap om sjukdomen på 
samhällsnivå, skulle underlätta deras liv. Kunskap och förståelse om sjukdomen 
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ansågs viktigt för att minska känsla av oro och rädsla (Kola et al., 2014). Daily (2010) 
diskuterade hur unga med kronisk sjukdom upplevde att de hade stärkt empati och 
förståelse för andra i liknande situation. Okunskap om sjukdomen hos vänner kunde 
medföra otillräcklig förståelse, vilket påverkade relationer negativt. Kretinisky-Korn 
(2011) poängterade att stöd ifrån hälso- och sjukvården har betydelse för de ungas 
välmående. Tillgänglighet till sjukvården och kunskap hos dessa gav en känsla av 
trygghet för unga med kronisk sjukdom (Kretinsky-Korn, 2011). Bristande stöd ifrån 
sjukvården riskerar att orsaka känslor som minskad tillit, oro och att känna sig 
förbisedd (Kola et al., 2014). Otillräckligt stöd från sjukvården upplevdes även 
påverka följsamheten till egenvård och medicinering. 

Upplevelser i relation till framtiden 
Unga med kronisk sjukdom funderade mycket kring framtiden. Många hade en 
positiv syn och såg sig själva i framtiden som någon med både familj och karriär 
(Ballantyne et al., 2011). Sjukdomen kunde även ses av de unga som ett hinder för att 
kunna leva det liv de önskar i framtiden (Ballantyne et al., 2011; Peeters et al., 2014). 
Relaterat till framtiden uppgav många unga med kronisk sjukdom uppleva oro och 
rädsla (Ryan & Räisänen, 2012; Shannon & Broussard, 2011). Rädslan beskrevs 
kopplad till kommande konsekvenser gällande sjukdomsutvecklingen (Shannon & 
Broussard, 2011). Ovissheten om eller när sjukdomen skulle komma att förvärras 
orsakade rädsla (Ryan & Räisänen, 2012). Likaså kunde rädsla uppstå inför stundande 
läkemedelskorrigering eller operation. Shannon & Broussard (2011) beskrev hur unga 
med kronisk sjukdom kunde uppleva oro för att kroppsfunktioner skulle försämras på 
grund av sjukdomen och dessutom en rädsla för att dö. Ryan och Räisänen (2012) 
betonade att oron för att försämras i sin sjukdom beskrevs av unga vara mer påtaglig 
än rädslan för döden. Rädsla var även något som kunde uppstå i samband med 
känslan av att förlora kontrollen över sin egen kropp. Daily (2010) förklarade hur 
unga med kronisk sjukdom kunde uppleva oro kring huruvida de kommer klara av sitt 
framtida yrkesmål med tanke på sin sjukdom. Rädsla kunde även uppkomma i 
samband med funderingar kring att pröva nya saker, vilket då upplevdes hindrande 
(Kola et al., 2014).  

När unga med kronisk sjukdom stod inför att fatta ett beslut kom ofta sjukdomen in 
som en variabel i avvägningen huruvida beslutet ska tas (Shannon & Broussard, 
2011). De unga som såg ljust på sin framtid trots sin kroniska sjukdom, upplevde sig 
positiva till att anta nya utmaningar. (Kola et al., 2014). Att kunna fatta mogna beslut 
och att bli respektfullt behandlad beskrevs ge en ökad självkänsla hos unga med 
kronisk sjukdom (Kola et al., 2014). Vid beslut som innebar ett risktagande även för 
friska upplevde många unga med kronisk sjukdom sig ha tillräckligt att hantera i 
förhållande till sin sjukdom, varför de tänkte igenom sitt beslut ytterligare (Shannon 
& Broussard, 2011). Kola et al. (2014) underströk att unga med kronisk sjukdom såg 
optimistiskt på övergången till vuxenlivet, då de såg sig kunna få möjlighet att fatta 
mer beslut själva kring sin sjukdom.  
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Upplevelse av självständighet 
Unga med kronisk sjukdom på väg in i vuxenlivet såg självständighet som en naturlig 
del av att bli äldre (Peeters et al., 2014). För de unga kunde sjukdomen upplevas som 
ett hinder för att kunna ta detta naturliga steg. Kola et al. (2014) nämnde att 
självständighet för de unga med kronisk sjukdom eftersträvas inom både skola, jobb, 
socialt och på fritiden. Självständighet beträffande sociala kontexter så som ekonomi, 
relationer och anställning upplevdes dock inte alltid självklart ge högre livskvalitet 
hos unga med kronisk sjukdom (Sattoe, Hilberink, van Staa & Bal, 2014). 

För att bli självständiga upplevde många unga med kronisk sjukdom att de behövde 
jobba hårdare än friska jämnåriga (Kola et al., 2014). Samhällsstrukturen ansågs av de 
unga inte vara anpassad för de med funktionsnedsättningar. Daily (2010) beskrev hur 
unga upplevde att skolgången kunde påverkas av upprepad sjukfrånvaro och därmed 
begränsa kontinuiteten i utbildningen och påverka slutbetyget. Överbeskyddande 
föräldrar, svag ekonomi och att bli förminskad på grund av sitt tillstånd kunde också 
uppfattas av de unga som hinder för att leva självständigt (Kola et al., 2014). Att ta 
steget och lämna sitt barndomshem och leva mer självständigt kunde begränsas av att 
de unga kände en stark trygghet i att bo med sina föräldrar (Peeters et al., 2014). De 
unga med kronisk sjukdom som var på väg in i vuxenvården såg detta steg som en 
möjlighet att kunna fatta egna beslut och stå på egna ben (Kola et al., 2014). 

Kola et al., (2014) diskuterade hur unga beskrev stöd i olika kontexter som 
bidragande faktorer till stärkt självständighet. Både familj och vänner ansågs vara 
viktiga komponenter, men även mer praktiska ting såsom anpassade hjälpmedel och 
god ekonomi. Stöd från Hälso- och sjukvården upplevdes av unga med kronisk 
sjukdom kunna vara till god hjälp för att fatta självständiga beslut och leva mer 
oberoende (Kola et al., 2014). Nära tillgång till skolsköterska beskrevs av Kretinsky 
Korn (2011) vara ett stöd för de unga med kronisk sjukdom i utvecklingen till att ta 
eget ansvar gällande sitt hälsotillstånd. Vid bristande stöd och information ifrån hälso- 
och sjukvården kunde de unga uppleva ökad självständighet när de på egen hand fick 
ta reda på mer information om sin sjukdom (Kola et al., 2014). Peeters et al. (2014) 
bekräftade detta genom beskrivningen av hur unga med kronisk sjukdom upplevde att 
få ta eget ansvar kring sitt hälsotillstånd gällande medicin, läkarbesök och 
beslutsfattande bidrog till ökad självständighet. Shannon och Broussard (2011) 
påpekade att unga med kronisk sjukdom, som själva ansvarade för sin medicin och 
egenvård, kunde känna att de gick miste om delar av barndomen då ansvaret tvingade 
dem till att snabbare växa upp. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Valda sökord som användes i den systematiska sökningen var kronisk sjukdom, 
ungdomar, unga vuxna, upplevelse och känslor. Sökorden ansågs relevanta för 
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litteraturstudiens syfte och problemområde. Samtidigt som sökorden täckte in valt 
fenomen fångade de även en stor mängd irrelevanta forskningsområden för 
litteraturstudiens syfte, så som artiklar som innefattade barn och vuxna deltagare, 
samt studier rörande medicinsk forskning. Trots den stora mängd irrelevanta artiklar 
ansågs valda sökord kompatibla med syftet, till stor del då majoriteten av valda 
sökord fanns som ämnesord i Cinahl, PubMed och PsycInfo. Valda databaser 
användes då de innefattar omvårdnadsområdet och därmed stärker trovärdigheten 
(Henricsson, 2012 b). Att använda sig av flera databaser ansågs ändamålsenligt för att 
finna relevant material vilket stärker trovärdigheten. När ämnesord ej fanns 
tillgängliga användes fritextsökning för att öka möjligheten att finna relevanta 
artiklar. Under studiens gång har nya begrepp framkommit, som skulle kunna komma 
att användas om studien skulle ha genomförts igen. 

Då problemområdet korrigerades två gånger i den inledande fasen av litteraturstudien 
på grund av otillräcklig mängd publicerat material, framstod tiden som begränsad, 
vilket kan ha påverkat kvaliteten på litteraturstudien negativt (Henricsson, 2012 b). I 
en ny studie skulle detta kunna undvikas genom att i första skedet av litteraturstudien 
göra en mer ingående inledande sökning för att se att det finns tillräckligt material 
från början. Föreliggande studies metod hade aldrig tidigare genomförts av 
författarna, vilket sågs som en begränsning och kan ha påverkat kvaliteten på urvalet, 
datainsamlingen och databearbetningen (Henricson, 2012 b). Noggrannhet att utföra 
ett systematiskt urval har varit av hög prioritet vilket ses som en styrka i följsamheten 
till materialet och stärker repeterbarheten. 

De systematiska sökningarna som genomfördes resulterade i ett stort antal träffar. Ett 
första urval gjordes utifrån titlarna till ett mindre antal abstrakt, vilket kan ses som en 
svaghet för trovärdigheten, då samtliga abstrakt till titlarna ej lästes, vilket kan ha 
orsakat att relevanta titlar föll bort (Henricsson, 2012 b). Det beslutades som ett 
alternativ att först utgå från artiklarnas titlar och exkludera de som tydligt inte svarade 
till studiens syfte, detta med tanke på tidspress och risk för bristande noggrannhet om 
samtliga abstrakt valts att läsas igenom. De titlar som var otydliga eller ej tydligt gick 
att utläsa att de inte svarade till syftet togs vidare för genomläsning av abstrakt för att 
i möjlig mån fånga relevanta artiklar. Under datainsamlingen framkom att det fanns 
ett begränsat vetenskapligt material gällande vald åldersgrupp för studiens syfte, 13-
24 år. En kvantitativ artikel med deltagare i åldrarna 18-25 inkluderades som 
resultatartikel, då detta bedömdes som en liten avvikelse från det uppsatta syftet. 
Dessutom inkluderades en kvalitativ artikel med föräldrar och barn som deltagare i 
föreliggande studies resultat, då artikeln separat belyste de två gruppernas upplevelse. 
Två kvalitativa resultatartiklar framkom där några få av deltagarna var upp till 28 
respektive 31 år och det gick att urskilja i delar av artiklarna vilka åldersgrupper som 
upplevt vad. Upplevelser från de över 24 år exkluderades i möjlig mån i dessa två 
artiklar i föreliggande studies databearbetning. Att dessa artiklar ändå inkluderades 
kan ses som en svaghet då de inte svarade korrekt till föreliggande studies valda 
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åldersgrupp. Det ansågs emellertid exemplifiera att det ej råder tydlig samstämmighet 
kring begreppen ungdomar och unga vuxna inom forskningen. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån Wallengren och Henricson (2012) 
genomfördes eftersom denna metod ansågs ge djupare förståelse för vardera artikel 
och därmed stärka trovärdigheten i litteraturstudien. Dessutom granskades artiklarna 
gemensamt, vilket stärker reliabiliteten (Henricson, 2012 b). Samtliga resultatartiklar 
var etiskt godkända, vilket stärker den vetenskapliga kvaliteten (Kjellström, 2012). 
Trovärdigheten försvagas i föreliggande studie då det utifrån kvalitetsgranskningen 
framkom att artiklarna var av varierande vetenskaplig kvalitet (Henricson, 2012 b). 
Då det framkom svårigheter att hitta artiklar som svarade till syftet kan den bristande 
kvaliteten på funna artiklar ses som ett tecken på att det finns begränsad forskning på 
området, vilket tyder på att vidare forskning behövs. Antalet kvantitativa 
resultatartiklar var tre stycken, kvalitativa sex stycken och en artikel hade mixad 
metod. Att olika metoder används i resultatartiklarna valdes att ses som en styrka i 
föreliggande studie då de kvantitativa stärker resultaten i de kvalitativa. Det kan även 
ses som en svaghet för studien att resultatartiklarna inte var av samma design 
(Henricson, 2012 b). Resultatartiklarnas studier har utförts i olika länder: Belgien, 
USA, Nederländerna, Canada, Brasilien och Storbritannien. Den geografiska 
uppdelningen kan sänka överförbarheten av föreliggande studie, då hälso- och 
sjukvårdens system kan se olika ut i jämförelse med Sverige (Henricson, 2012 b). 
Samtidigt är föreliggande studie av kvalitativ inriktning, då upplevelse belyses vilket 
är individuellt. Kunskapen som framkommer kan ändå anses applicerbar inom svensk 
vårdkultur. Det anses vara av värde att ytterligare studier genomförs i svensk kontext. 
Dataanalysen kvalitetssäkrades genom granskning och systematisk 
sammanställningen av data med stöd av Friberg (2012). Data analyserades först 
enskilt och sammanställdes sedan gemensamt. Vid olika uppfattning av data 
analyserades grundmaterialet igen tills konsensus uppnåddes, vilket stärker 
pålitligheten. Utomstående kritiska granskare har använts i form av handledare och 
kurskamrater vilket stärker trovärdigheten och pålitligheten (Henricsson, 2012 b). 

Resultatdiskussion 
Föreliggande studies resultat bygger på att belysa upplevelser hos ungdomar och unga 
vuxna som lever med en kronisk sjukdom. Unga med kronisk sjukdom kan uppleva 
sig annorlunda och annorlunda behandlade i jämförelse med andra jämnåriga (Dailey, 
2010; Shannon & Broussard, 2011). Brown (2015) menar att upplevelsen av 
stigmatisering och hur det hanteras har ett samband med tillgång till coping-strategier, 
vilket kan förklara att vissa har lättare för att inte känna sig annorlunda. Whittemore 
och Dixon (2008) lyfter fram vikten av olika coping-strategier för att hantera livet 
med en kronisk sjukdom. För unga kan det innefatta att utföra aktiviteter ihop med 
jämnåriga (Ballantyne et al., 2011) samt att anpassa livet och hitta alternativa vägar 
(Daily, 2010; Ryan & Räisänen, 2012). Att finna nya alternativa vägar så som nytt 
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yrke och att hjälpa andra kan skapa möjligheter för personer som drabbats av kronisk 
sjukdom att finna mening (White et al., 2013).  

Hälso- och sjukvården ses av unga med kronisk sjukdom vara ett gott stöd i att fatta 
självständiga beslut. På grund av att de upplever sig förminskade av sjukvårdpersonal 
kan känslan av utanförskap och bristande tillit uppstå (Kola et al., 2014). Dean och 
Black (2015) menar att unga som vårdas på en vuxenavdelning upplever tidsbrist hos 
sjukvårdspersonal, vilket genererar att de känner sig förbisedda och förminskade i 
relation till sin ålder. Däremot anses flexibilitet och individanpassad vård vara 
stödjande. Unga har en önskan om att bli tagna på allvar då det förekommer att 
sjukvårdpersonal pratar över deras huvud. För att nå självständighet upplevde de unga 
sig ha olika behov av stöd (Kola et al., 2014; Kretinsky Korn, 2011; Peeters et al., 
2014; Ballantyne et al., 2011). Berg Kelly (2014) beskriver hur unga beroende på i 
vilken fas av adolescensen de befinner sig i, har olika inställning till att ta emot stöd. 
Behovet kan utåt sett vara avvisande trots att det finns ett inre behov av trygghet. Ju 
längre fram i adolescensen den unge befinner sig, desto större blir öppenheten till 
vägledning. Eriksson (1987) belyser att för att kunna ta emot stöd krävs ett behov och 
en öppenhet hos mottagaren. Att ta emot handlar till viss del att lämna sig i någon 
annans händer vilket förutsätter en känsla av frihet. Kola et al. (2014) nämner att 
frihet till självständighet hos unga med kronisk sjukdom kan upplevas begränsad på 
grund av ett överbeskydd från föräldrar. I sin tur kan föräldrar till barn med kronisk 
sjukdom, i processen att låta sina barn stå på egna ben, ha svårt att veta var gränsen 
ligger (Akre & Suris, 2014). Det bygger på att balansera mellan att ta ett steg tillbaka 
och att stötta utan att vara överbeskyddande. 

Hälsa upplevs hos unga med kronisk sjukdom komma genom positiv inställning 
(Shannon & Broussard, 2011) och acceptans av sin sjukdom (Ballantyne et al., 2011; 
Casier et al., 2013). Detta sätt att hantera sitt tillstånd beskrivs av Eriksson (1987) 
vara det som kallas naturlig vård. Acceptansen ger för människan en möjlighet att 
skapa helhet av kropp, själ och ande. Tillsammans med sina närstående kan 
människan genom utforskande nå välmående och hälsa. Heaton (2015) beskriver hur 
processen att acceptera livet med en kronisk sjukdom sker över tid, när acceptansen är 
nådd kommer insikt i att sjukdomen bara är en av del av ens liv. Att få prata om sitt 
tillstånd och dela sin upplevelse med andra som förstår beskrivs av unga med kronisk 
sjukdom vara en väg till välmående (Shannon & Broussard, 2011; Ballantyne et al., 
2011). Eriksson (1987) talar om hur individen är grunden i den egna hälsan, stöd 
genom vänskap och kärlek beskrivs dock som ett viktigt element i att känna helhet 
och hälsa. 

Tankar kring hur framtiden kommer att se ut är hos unga med kronisk sjukdom 
återkommande (Ballantyne et al., 2011; Peeters et al., 2014; Ryan & Räisänen, 2012; 
Shannon & Broussard, 2011). Enligt Berg Kelly (2014) är detta något som är en 
naturlig del adolescensutvecklingen. När vuxenlivet närmar sig ökar tankar kring 
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sjukdomens påverkan på livet och framtiden. I samband med kronisk sjukdom kan de 
unga känna rädsla för hur utvecklingen av sjukdomen ska fortlöpa (Ryan & Räisänen, 
2012; Shannon & Broussard, 2011) och komma att påverka framtiden (Daily, 2010). I 
relation till detta har sjuksköterskan en betydelsefull roll att bidra med den kunskap 
och information som kan hjälpa den unga att finna trygghet. Enligt ICN:s etiska kod 
(International Council of Nurses, 2012) skall sjuksköterskan i sin profession vara 
lyhörd för den enskilda individens önskningar och behov och har till uppgift att 
säkerställa att informationen som ges är anpassad efter mottagaren. Det är av vikt att 
lyssna in den unges behov och önskan av stöd och hjälp samt möta personen utan att 
förminska eller ta för givet att den unga klarar sig på egen hand efter en viss ålder. 

Konklusion och implikation 
Hos unga med kronisk sjukdom finns känslan av att vilja vara normal och att bli 
accepterad. Att bli behandlad annorlunda på grund av sin sjukdom av både allmänhet 
och sjukvårdspersonal kan upplevas förminskande. Mental styrka samt acceptans 
gentemot sin sjukdom ses som bidragande faktorer för god hälsa. När sjukdomen 
upplevs påverka livskvaliteten negativt krävs strategier och anpassningsmetoder hos 
de unga. Gällande framtiden finns en genomgående positiv syn hos de unga, även om 
sjukdomen ständigt är en komponent i olika beslut. Rädsla förekommer för hur 
sjukdomsförloppet skulle kunna komma att förändras och känslan av att inte ha 
kontroll är påtaglig hos de unga. De unga tar ofta stort ansvar gällande sitt 
hälsotillstånd, något som ger känsla av mognad. Varierande behov av stöd upplevs 
hos de unga i form av kunskap och förståelse hos föräldrar, vänner och 
sjukvårdspersonal, samt har betydelse för utveckling av självständighet. Utifrån 
föreliggande studie framkommer att det finns ett behov hos sjukvårdspersonal att 
kunna individanpassa stöd till unga med kronisk sjukdom. Då det framkommit att det 
finns lite forskning på problemområdet behöver området utforskas vidare. Kunskapen 
är av värde för sjukvårdspersonal som träffar ungdomar och unga vuxna för att på ett 
professionellt sätt kunna möta de olika känslor och upplevelser som kan uppstå i 
samband med en kronisk sjukdom.
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Kronisk sjukdom 
Chronic disease (Headings, 
Major concept) 

Chronic disease (MeSH 
Major Topic) 

Chronic Illness (Thesaurus, 
Major) 

Ungdomar Adolescence (Headings) Adolescent (MeSH) Adolescen* (fritext) 

Unga vuxna Young adult (Headings) Young adult (MeSH) Young adult (fritext) 

Upplevelse Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 

Känslor Emotion* Emotions (MeSH) Emotions (Thesaurus) 

 



BILAGA B  

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* Dubbletter funna i tidigare databaser redovisas inom parentes

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

20151026 Cinahl 

(MM "Chronic disease") AND ( (MH "Young 
adult") OR (MH "Adolescence") ) experienc* 
Limits: 2010-2015, English, Research article 54 28 5 5 

20151026 Pubmed 

“Chronic Disease”[Majr] AND experienc* AND 
("Young adult" [Mesh] OR "Adolescent" 
[Mesh]) Limits: 2010-2015; English 97 36 1(1)* 1 

20151026 PsycInfo 

MJSUB.EXACT ("Chronic Illness") AND 
(Young adult OR Adolescen*) (fritext) AND 
experienc*(fritext) Limits: 2010-2015, English, 
Peer reviewed 92 30 1(2)* 1 

20151105 Cinahl 

(MH "Chronic disease") AND (MH "Young 
adult") OR (MH "Adolescence") AND 
emotion*(fritext) Limits: 2010-2015, English, 
Research article 50 23 1 1 

20151105 Pubmed 

("Chronic Disease"[Mesh]) AND ( "Young 
Adult"[Mesh]) OR "Adolescent"[Mesh]) AND 
"Emotions"[Mesh] Limits: 2010-2015, English 138 78 3 2 

20151105 Psycinfo 

SU.EXACT("Chronic Illness") 
AND (Young adult OR 
Adolescen*) AND 
SU.EXACT.EXPLODE("Emotio 
ns") Limits: 2010-2015, English, Peer reviewed 36 13 1 0 

  Summa totalt: 467 208 12 10 

 

 



BILAGA C  

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

Referens Ballantyne, P., Bendayan, R., Read, S., & Di Risio, M. (2011). "HIV isn't me..": HIV+ 
adolescents' experiences in a positive context of support and treatment. AIDS Care,23(6), 694-699. 
doi:10.1080/09540121.2010.532539 

Land  
Databas 

Canada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att fokusera på innebörden av att leva med HIV utifrån unga som smittats tidigt i livet, 
efter det att effektiva behandlingar etablerats. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Individuella djupintervjuer 

Urval Ändamålsenligt urval av unga från en HIV/AIDS-klinik i Ontario, Canada. Inklusionskriterier var 
åldrarna 13-19, engelsktalande, ordinerade HAART (highly active anti-retroviral therapy) i ett år 
eller mer och själv ansvariga för sin medicin. Nio personer deltog; fem män och fyra kvinnor. Sex 
deltagare var <15 år och tre deltagare var >15. 

Datainsamling Djupintervjuer (1-3 stycken) genomfördes med varje deltagare under en period på fyra månader, 
där frågorna kretsade kring de ungas vardag och deras sociala erfarenheter av att leva med HIV. 
Innan intervjuerna beskrevs studien i detalj för deltagarna som sedan fick ge informerat samtycke, 
dock ej från föräldrarna. Alla intervjuer bandinspelades och transkriberades. 

Dataanalys Preliminär dataanalys skedde samtidigt som slutförandet av de senaste intervjuerna för att under 
tiden kunna jämföra ny intervjudata med tidigare intervjudata. Materialet lästes därefter igenom 
upprepade gånger och nyckelteman fastställdes utifrån deltagarnas svar. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Teman som kom fram av analyserad data var deltagarnas självuppfattning som HIV-positiv 
ungdom, den sociala kontexten som stöd för deltagarnas sjukdomshantering och deltagarnas 
förväntningar på framtidsutmaningar gällande roll och identitet. Deltagarna upplevde sig ha god 
hälsa och att ha tillgång till olika typer av stöd var av grundläggande vikt. Gällande framtiden 
kunde deltagarna se utmaningar som berörde intima relationer. Angående karriärmöjligheter var 
deltagarna optimistiska. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Något otydlig formulering av syfte, dock ett fylligt resultat som svarar till 
frågeställning. Urval med informerat samtycke, datainsamling och analys beskrivs tydligt. Citat 
används i resultatet vilket stärker trovärdigheten. Deltagarna fick ej läsa igenom resultatet efteråt. 
Bristfällig beskrivning av författarnas förförståelse. Spridning på deltagarna beskrivs. 
Triangulering ej genomförd. Etiskt granskad och godkänd. 
Pålitlighet: Viss otydlighet förekommer kring vem som utfört de olika delarna i datainsamling 
och analys. Bandinspelning har använts vilket stärker reliabiliteten. Författarnas förförståelse 
beskrivs knapphändigt. 
Bekräftelsebarhet: Tidsperioden för datainsamlingen beskrivs, vilket stärker repeterbarheten. 
Urval, datainsamling och dataanalys beskrivs tydligt. Critical friends har ej använts. Objektiviteten 
stärks däremot av att flera författare deltagit i analysprocessen. 
Överförbarhet: Trovärdighet och bekräftelsebarhet säkrade. Pålitlighet är delvis säkrad. 
Överförbarheten diskuteras av författarna, som anser att resultatet ej är överförbart på andra 
grupper än unga med HIV-diagnos. Författarna påpekar dock att viss överförbarhet finns till 
kontexten att leva med en kronisk sjukdom. 
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Artikel 2 

 

Referens Casier, A., Goubert, L., Gebhardt, W. A., Baets, F. D., Aken, S. V., Matthys, D., & Crombez, G. 
(2013). Acceptance, well-being and goals in adolescents with chronic illness: A daily process 
analysis. Psychology & Health, 28(11), 1337-1351. doi:10.1080/08870446.2013.809083 

Land  
Databas 

Belgien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka samband mellan acceptans och välmående hos ungdomar med kronisk 
sjukdom utifrån ett dagligt perspektiv. Vidare undersöktes betydelsen av dagligt erfarna hinder 
och möjligheter för livsmål av behandlingsmål som förmedlande mekanismer. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Statistisk analys: regressionsanalys 

Urval Sammanlagt 38 holländsktalande deltagare i åldrarna 14-22, varav 12 män och 10 kvinnor med 
cystisk fibros och sex män och 10 kvinnor med diabetes. Deltagarna rekryterades ifrån två olika 
universitetssjukhus. Samtliga deltagare var studenter. 

Datainsamling Studien var en del av en större studie som handlade om mål, acceptans och välmående vid kronisk 
sjukdom (GAWCI). Upplägget av studien beskrevs under ett hembesök hos deltagarna av en 
assisterande forskare. Därefter fick deltagarna ytterligare information via e-mail om riktlinjer för 
utförandet. Datainsamling skedde med hjälp av web-baserade dagboksanteckningar under tre 
veckor i följd. Frågor som besvarades i dagboksanteckningarna handlade om dagligt humör där 
deltagarna fick bevara utifrån svarsalternativ som gav olika poäng. De fick även besvara frågor om 
hinder och möjligheter för individuella mål genom att rangordna vad som omfattade deras mål, 
vilket sedan graderades enligt 11-point Likert scale. Dagboksanteckningar skrevs i slutet av dagen.  
Skriftligt informerat samtycke erhölls och för personer under 18 år krävdes skriftligt godkännande 
från föräldrar. Studien godkändes av etisk kommitté. 

Dataanalys Flera olika statistiska analyser med i huvudsak regressionsanalys i flera nivåer användes. 
Variabler som ingick var ungdomarnas acceptans i förhållandet till välmående som analyserades. 
Medelvärden och standardavvikelser blev utfallet i några av analyserna. 

Bortfall Urvalet bestod från början av 58 deltagare varav 20 stycken föll bort då de hade svarat på mindre 
än 75 % av dagboksinsamlingen. 

Slutsats Acceptans av sjukdomen kunde påverka dagligt välmående positivt hos deltagarna, acceptansen 
gjorde dock ingen skillnad på hinder och möjligheter för dagliga mål. Hinder och möjligheter för 
dagliga mål kunde inte relateras till välbefinnandet samma dag eller dagen därpå. Acceptans av 
sjukdom spelar en viktig roll i de ungas dagliga humör. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validitet: Mätinstrumenten som använts vid datainsamlingen är validitetssäkrade och stärker 
därmed innehållsvaliditeten. Tidigare studier beskrivs stärka utformandet av hypotesen. 
Författarna förklarar i vilken utsträckning datainsamlingen lyckats fånga fenomenet, de beskriver 
även behovet av ytterligare metoder som bör tillämpas för bättre inramning. Studiens kvalitet 
försämras då den bygger på ett mycket litet deltagarantal för att vara en kvantitativ studie. 
Begreppsvaliditeten stärks genom diskussion av nyttjade begrepp. Studien är etiskt godkänd. 
Reliabilitet: Datainsamlingen och analysen finns tydligt beskrivet vilket säkrar repeterbarheten. 
Flera medbedömare har deltagit i datainsamling och dataanalys. Chronbachs alpha användes för 
att säkra reliabiliteten. Tiden för datainsamlingen beskrivs och flertalet mätningar har utförts på 
fenomenet. 

 



BILAGA C  

Artikel 3 

 

Referens Dailey, M. A. (2010). Needing to be normal: The lived experience of chronically ill nursing 
students. International journal of nursing education scholarship, 7(1) 1–23. 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att ge insikt i levda upplevelser av kronisk sjukdom hos 
sjuksköterskestudenter på kandidatnivå. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Urval Ändamålsenligt urval. 10 stycken sjuksköterskestudenter i åldrarna 20-31 med minst en kronisk 
sjukdom, varav sju kvinnor och en man i åldrarna 20-24, en kvinna och en man var 31 år. 

Datainsamling Datainsamlingen bestod av intervjuer utifrån frågor gällande upplevelsen av att vara kroniskt sjuk 
och inskriven som sjuksköterskestudent, relationer med kroniskt sjuka patienter och övrigt som 
deltagarna ville diskutera. Intervjuerna bandinspelades och transkriberades. Datainsamling pågick 
fram till 10 intervjuer då inga nya teman framkom. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades med en Colaizzis sjustegsmetod. Transkriptionerna lästes igenom 
upprepade gånger för att utveckla sensibilitet för känslor och attityder hos deltagarna. Materialet 
kodades med hjälp av nyckelord och signifikanta meningar till studiens fenomen. Från dessa fraser 
och meningar skapades fyra teman. Därefter lästes transkriptionerna igen för att säkra 
temainnehållet. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Fyra huvudteman framkom av dataanalysen: behov av att vara normal, hantera andras uppförande, 
uthärda begränsningarna av sjukdomen, lära från sig själv att ta hand om andra. Studiens fynd 
stärker tidigare forskning om coping-strategier i relation till kronisk sjukdom. Resultatet visar att 
kronisk sjukdom ger en inre styrka och individuell kunskap om sin kropp som ger mening 
vägledning i livet och djupare förståelse för andras behov. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studiens resultat är innehållsrikt med stärkande citat. Skriftligt informerat 
samtycke har givits. Urval, datainsamling och analysprocess är tydligt beskriven. Förförståelsen är 
otydligt beskriven. Utomstående granskare har använts för att säkra resultatets trovärdighet. 
Deltagarkontroll har gjorts. Etiskt godkänd. 
Pålitlighet: Bandinspelning användes vid intervjuerna för att säkra data. Deltagarna i studien 
anses relevanta för studiens syfte. Följsamheten mot data beskrivs tydligt genom välbeskriven 
analys och säkrad data. Författarens förkunskaper beskrivs ej. 
Bekräftelsebarhet: Analysmetoden är noggrant beskriven och försvaras som relevant till studien. 
Medbedömare har använts i processen. Även urval och datainsamling beskrivs tydligt vilket säkrar 
repeterbarheten. Objektiviteten säkras genom att materialet granskades upprepade gånger. Dock är 
förförståelsen ej beskriven 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet till stor del säkrad. Författaren 
diskuterar hur överförbarheten kan ha påverkats av att data bara samlades in ifrån en skola och att 
deltagarna endast var sjuksköterskestudenter. Överförbarheten stärks av att studien är peer-
reviewed. Kunskapen som framkommer kan vara användbar i andra kontext. 

 



BILAGA C  

Artikel 4 

Referens Kola, S., Turner, J., & Dhingra, K. (2014). Challenging lives: an exploratory qualitative study of 
quality of life in young adults living with a chronic neurological condition. International journal 
of developmental disabilities, 61(3), 156-165, doi:10.1179/2047387713Y.0000000034 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska erfarenheter hos ungdomar och unga vuxna som lever med en kronisk 
neurologisk sjukdom, för att upptäcka utmaningar de möter i dagliga livet. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologi 

Urval Ändamålsenligt urval resulterade i att sex personer deltog, varav två kvinnor och fyra män. 
Inklusionskriterier var att ha en kronisk neurologisk sjukdom sedan minst 12 månader tillbaka, 
vara i åldrarna 18-25 och engelsktalande.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor gällande identitet (fokus på autonomi, acceptans, 
jämnåriga, utbildning och arbetsliv) och sjukdomstillstånd (medicinska frågor, lagstiftning, 
kunskap och medvetna problem) genomfördes. Intervjuerna pågick i 30-60 minuter, bandades och 
transkriberades. Informerat samtycke samt etisk godkännande erhölls.  

Dataanalys Insamlad data analyserades med hjälp av tolkande fenomenologisk analys. Varje transkription 
lästes självständigt av första författaren som skötte intervjuerna. Materialet kodades och 
framträdande teman analyserades och utvecklades till nya relevanta teman. En tabell av koder och 
teman skapades utifrån analysen. Därefter läste och kodade den andra författaren varje 
transkription och fyllde på tabellen med teman. Författarna bildade därefter huvudteman utifrån 
detta. Transkriptionerna lästes sedan igenom ytterligare en gång av båda författarna för att 
kontrollera att alla teman var korrekt kodade. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Deltagarna i studien upplevde att livet med kronisk sjukdom påverkades av att förstå och anpassa 
sig till sjukdomstillståndet, stöd och brist på stöd, strävan efter självständighet och hinder för detta 
samt övergången från barn till vuxenlivet. Resultatet visar på särskilda behov hos deltagargruppen 
gällande informationsstöd och socialt stöd. För att stötta ungdomar och unga vuxna i övergången 
till vuxenlivet krävs förståelse för huruvida relationen mellan fysisk, mental och social utveckling 
sker. För ungdomar och unga vuxna med kronisk sjukdom behöver denna utveckling 
uppmärksammas då det påverkar livskvaliteten, självständighet, möjlighet att nå möjlig 
utbildning, anställning och social liv. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet är innehållsrikt med citat som stärker trovärdigheten och svarar tydligt 
till syftet. Förförståelse beskrivs. Tolkningen av data diskuterades av flera författare upprepade 
gånger. Spridning på deltagarna beskrivs och diskuteras som begränsad men försvaras utifrån 
studiens design. Etiskt granskad och godkänd. 
Pålitlighet: Författarna beskriver tydligt vem som utfört de olika momenten i datainsamling samt 
dataanalys. Intervjuerna bandinspelades. Författarnas tidigare erfarenheter kring ämnet beskrivs 
samt följsamhet gentemot data.  
Bekräftelsebarhet: Noggrant beskrivet urval, datainsamling samt analys. Flera författare deltog i 
analysen. Författarnas förkunskaper om ämnet och neutralitet beskrivs tydligt vilket stärker 
bekräftelsebarheten. Otydlighet kring tidsperioden för studien. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet är säkrade. Överförbarheten 
diskuteras och beskrivs som begränsad med tanke på studiens design. Resultatet bör ändå med 
tanke på kvaliteten kunna överföras på liknande grupper. 
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Referens Krenitsky-Korn, S. (2011). High school students with asthma: attitudes about school health, 
absenteeism, and its impact on academic achievement. Pediatric nursing, 37(2), 61-68. 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att jämföra high-schoolstudenter med och utan astma och att utreda attityd till 
skolhälsovården, frånvaro, utbildning och hypotesen att skolsköterskan spelar en viktig roll i 
utbildningsprocessen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ och Kvantitativ 
Icke-experimentell mixad metod 

Urval Bekvämlighetsurval resulterade i 28 deltagare med astma (samt 29 deltagare utan astma). Av 
deltagarna med astma var 16 kvinnor och 12 män. Samtliga deltagare var studenter från en high-
school i klass 9-12 (amerikanskt skolsystem). 

Datainsamling Deltagarna bjöds in en och en till ett samtalsrum där de fick fylla i ett frågeformulär som mätte 
attityden gentemot skolhälsoservice, frånvaro och skolsköterskans stöd. Deltagarna med astma 
fick fylla i ytterligare ett formulär gällande graden av sin sjukdom. Detta formulär avslutades med 
tre öppna frågor gällande deras relation med skolsköterskan. Ytterligare data samlades in utifrån 
skolregistret gällande frånvaro och betyg. 

Dataanalys För analysen av kvantitativ data användes en Likerts fempunkts skala. Dokumenten delades in i 
två grupper; de med och utan astma för jämförelse. Nivå av sjukdom fastställdes genom analys av 
studenternas svar med stöd av American Lung Association. Därefter gjordes en analys på de 
öppna frågorna. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Studenter med astma deltog mindre i skolaktiviteter jämfört med sina friska vänner. De med astma 
kände sig trygga med att ha skolsköterskan tillgänglig. Skolsköterskan sågs som en källa till 
fysiskt, socialt, emotionellt och akademiskt stöd. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar tydligt till syftet både på den kvalitativa och kvantitativa delen. 
Författarens förförståelse beskrivs samt brister i neutralitet. Kvaliteten på urvalet stärks utifrån 
författarens förkunskaper. Deltagarna fick ge sitt godkännande i samråd med föräldrar. Etiskt 
godkänd. 
Pålitlighet: Författarens profession och förkunskaper beskrivs. Författarens tidigare erfarenheter 
diskuteras att påverka datainsamling och dataanalys både positivt och negativt. Oklarheter 
förekommer huruvida deltagarnas kvalitativa svar dokumenterats, vilket sänker pålitligheten. 
Bekräftelsebarhet: Begränsning i neutralitet diskuteras. Urval och datainsamling finns tydligt 
beskrivet. Dataanalysen uppfattas något otydlig vilket försvagar repeterbarheten. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är delvis säkrade. Författaren 
diskuterar överförbarheten och påpekar begränsningen utifrån urvalet på deltagarna. Resultatet 
anses ändå till viss del vara överförbart i andra kontext gällande uppfattningen av skolhälsovården. 
Validitet: Mätinstrument som används i datainsamling är validitetssäkrade och relevanta för 
studiens mätningar vilket stärker innehållsvaliditeten. Begreppsvaliditet är säkrad genom 
beskrivning av hur begrepp som använts stämmer överens med mätningar som gjorts. 
Reliabilitet: Datainsamling beskrivs tydligt. Reliabilitet av mätinstrumentets variabler är testade 
med Coefficient alpha. 
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Referens Paschoal, J., Lin, J., Pinho, R., Andreoni, S., Minett, T., Vitalle, M., . . . Masruha, M. (2013). 
Psychiatric symptoms may contribute to poor quality of life in adolescents with 
migraine. Pediatrics International, 55(6), 741-747. doi:10.1111/ped.12178 

Land  
Databas 

Brasilien 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka skillnaderna i livskvalitet hos ungdomar med kronisk migrän, 
episodmigrän och friska ungdomar. Vidare undersöktes huruvida skillnader i livskvalitet hos de 
diagnostiserade grupperna var kopplade till nuvarande självrapporterade psykiatriska symtom som 
depression och ångest. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Icke-experimentell prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval I studien deltog 157 ungdomar i åldrarna 15-19 varav 56 deltagare hade kronisk migrän (50 hade 
episodvis migrän och 51 deltagare var friska).  

Datainsamling Deltagarna fick svara på flera frågeformulär gällande sin huvudvärk. SF-36 användes för att mäta 
livskvalitet, STAI användes för att mäta oro och BDI för att mäta depressiva symtom. Etiskt 
godkänd och informerat samtycke gavs av deltagarna eller deras målsman. 

Dataanalys Kategorisk data från de tre olika deltagargrupperna jämfördes. Multipel jämförelse utifrån Beroni 
användes för att säkra skillnaderna mellan grupperna. Statistisk analys utfördes med hjälp av SPSS 
17.  

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Personer med kronisk migrän visade sig ha signifikant lägre livskvalitet än övriga deltagare. Detta 
visade sig ha samband med fysisk funktion, kroppslig smärta, generell hälsa, sociala funktioner 
och emotionell roll. Studien visar att livskvaliteten inte endast påverkas direkt av migränanfallen 
utan även på grund av oro och depressiva symtom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validitet: Mätinstrument som använts beskrivs relevanta till studiens metod och det som ska 
mätas mäts. De olika mätinstrumenten fångar olika vinklar på fenomenet. Studien är etiskt 
godkänd. Författarna redovisar att det finns ett tydligt samband mellan resultatet och tidigare 
forskning. P-värde <0.05 har använts för att säkra statistisk signifikans. Bortfall redovisas ej vilket 
kan påverka pålitligheten. 
Reliabilitet: Urval, datainsamling och dataanalys beskrivs tydligt vilket stärker 
reproducerbarheten. Flera författare har deltagit i studien. Bristfällig diskussion om studiens 
begränsningar. 
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Referens Peeters, MA., Hilberink, SR., & van Staa, A. (2014). The road to independence: Lived 
experiences of youth with chronic conditions and their parents compared. Journal of Pediatric 
Rehabilitation Medicine, 7(1), 33-42. doi: 10.3233/PRM-140272  

Land  
Databas 

Nederländerna 
Pubmed 

Syfte Syftet var att få förståelse för utvecklingen av unga människor med kronisk sjukdom på väg mot 
självständighet genom att jämföra deras levda erfarenheter gentemot deras föräldrars. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fallstudie 

Urval Deltagarna valdes ut från fem olika diagnosgrupper vilket genererade 16 deltagare varav sju män 
och nio kvinnor i åldrarna 15-22 år med kronisk sjukdom (samt 16 föräldrar).  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes med de unga personerna och föräldrarna var för sig. 
Intervjuerna genomfördes utifrån ett intervjuprotokoll med fokus på de unga människornas 
dagliga liv och utveckling mot vuxenlivet. Intervjuerna varade i 45-120 minuter i deltagarnas hem, 
bandinspelades och transkriberades. Skriftligt informerat samtycke erhölls och för personer under 
16 år krävdes skriftligt godkännande från föräldrar. Etiskt godkänd. 

Dataanalys Insamlad intervjudata från de unga och föräldrarna jämfördes i par utifrån överensstämmelser och 
skillnader och kodades med stöd av strukturen Skills for Growing Up (SGU). ATLAS.ti 6.0 
användes också för analysen. För att få en bättre jämförelse av de olika citaten placerades dessa i 
en så kallad kontrasttabell. Fyra huvudkategorier framkom. Analysen genomfördes av en författare 
varpå resultaten diskuterades med hela forskargruppen. 

Bortfall En intervju föll bort på grund av bristfälliga språkkunskaper hos föräldern, vilket gjorde att även 
barnets intervju föll bort. 

Slutsats De unga människorna såg sig generellt som normala, några hade begränsade studie- och 
arbetsmöjligheter och kunde uppleva sig annorlunda behandlade på grund av sin sjukdom. De såg 
sig själva ansvariga för sitt hälsotillstånd. Sammanfattningsvis kan unga människor med kronisk 
sjukdom ha nytta av professionellt stöd för att stärka sin autonomi och förebygga konflikter med 
föräldrar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Innehållsrikt material som tydligt svarar till syftet med citat som stärker resultatet. 
Bekantskap med forskningsmiljön och metod beskrivs samt användning av critical friends. 
Författarna diskuterar deltagarspridningen och dess brister. Informerat samtycke erhölls samt 
etiskt godkännande. 
Pålitlighet: Utförande av datainsamling och dataanalys och beskrivs utförligt. Förförståelsen hos 
författarna beskrivs. Bandinspelning har använts som teknisk utrustning vilket säkrar validiteten. 
Tydlig följsamhet gentemot insamlad data och använda analysverktyg beskrivs. Urvalet bedöms 
relevant för studien. 
Bekräftelsebarhet: Beskrivning av urval, datainsamling och analys är tydligt beskrivet, vilket 
stärker repeterbarheten. Begränsningar i urvalet diskuteras av författarna. För ändamålet tränade 
sjuksköterskestudenter genomförde intervjuerna. Medbedömare användes i analysprocessen. 
Författarna har även använt sig av critical friends. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Författarna diskuterar 
urvalets spridning och påpekar aktsamhet av överförbarheten. Överförbarheten av studiens resultat 
anses ändå möjligt på andra liknande grupper. 
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Referens Ryan, S., & Räisänen, U. (2012). “The brain is such a delicate thing”: An exploration of fear and 
seizures among young people with epilepsy. Chronic Illness, 8(3), 214-224. doi: 
10.1177/1742395312449666 

Land  
Databas 

Storbrittanien 
Pubmed 

Syfte Syftet var att utforska emotionella upplevelser hos unga personer med epilepsi. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Djupintervjuer 

Urval Ändamålsenligt urval ifrån olika instanser i landet, såsom stödgrupper, skolor, internetforum och 
specialistmottagningar. Sammanlagt deltog 31 personer med epilepsi varav 14 män och 17 
kvinnor. Av deltagarna var 26 personer i åldrarna 16-23 och fem personer i åldrarna 24-28. 

Datainsamling Deltagarna fick både skriftlig och muntlig information om studien innan den startade, samt ge 
skriftligt samtycke. Semistrukturerade djupintervjuer utfördes till största delen enskilt med 
deltagarna med en öppen fråga där de ombads berätta om sina upplevelser. Därefter fick 
deltagarna fördjupa sig i problem som beskrivits och fick ytterligare frågor baserat på semistrukur. 
Intervjuerna varade i 35 - 210 minuter. Intervjuerna bandinspelades och transkriberades. Studien 
var etiskt godkänd. 

Dataanalys Data kodades av båda författarna med hjälp av en forskarassistent. Materialet lästes upprepade 
gånger varpå olika typer av känslor hos deltagarna identifierades. Därefter kodades huruvida dessa 
känslor sammanföll med deltagarnas förklaringar. Därefter lästes transkriptionerna igen och 
koderna organiserades i kategorier. Utifrån huvudkategorin som framkom relaterades data i 
relation till den med hjälp av en tankekarta. Vidare diskuterades data tills konsensus uppnåddes 
mellan författarna. 

Bortfall Sammanlagt intervjuades 37 deltagare, sex stycken föll bort i analysen då dessa ej diskuterade 
rädsla. 

Slutsats Rädsla framkom som den huvudsakliga emotionella upplevelsen bland deltagarna. Deltagarna 
beskrev rädsla i tre olika dimensioner: skada, händelse och tidsmässig. Deltagarna upplevde rädsla 
att skada sig, att sjukdomen och rädslan påverkar livet samt att de anpassar sina liv utifrån 
sjukdomen. Deltagarna beskrev rädsla för förändringar som kan påverka framtiden. 
Rädslan handlade inte bara om att skadas fysiskt utan även om att förlora sig själv.  

Vetenskaplig  
kvalitet 
kvalitet 

Trovärdighet: Innehållsrikt material där resultatet svarar tydligt till syftet med citat som stärker. 
Skriftligt samtycke och etiskt godkänd vilket stärker trovärdigheten. Tolkningen av data 
diskuterades med utomstående. Författarna diskuterar spridningen på urvalet. Bristande 
beskrivning av förförståelse. 
Pålitlighet: Författarna beskriver tydligt vem som utfört vad. Teknisk utrustning i form av 
bandinspelning har använts för att säkerställa datainsamlingen. Författarna diskuterar bristerna i 
urvalet och analysresultatet. Forskarnas förkunskaper beskrivs ej tydligt. Följsamheten till data 
framgår tydligt. 
Bekräftelsebarhet: Medbedömare har använts, vilket stärker objektiviteten. Urval, datainsamling 
och analysprocess beskrivs utförligt. Repeterbarheten stärks genom tydlig tidsangivelse för 
intervjuernas längd. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är delvis säkrade. Författarna 
diskuterar överförbarheten av rädsla i andra kontext. Studien kan därmed överföras till andra 
kroniska sjukdomar. 
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Referens Sattoe, J. N. T., Hilberink, S. R., van Staa, A., & Bal, R. (2014). Lagging behind or not? four 
distinctive social participation patterns among young adults with chronic conditions. The Journal 
of Adolescent Health, 54(4), 397-403. doi: 10.1016/j.jadohealth.2013.09.017 

Land  
Databas 

Nederländerna 
Cinahl 

Syfte Syftet var att identifiera mönster av autonomi i delaktighet i samhällslivet samt se och jämföra 
skillnader i de olika mönstren. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie: Uppföljningsstudie 

Urval Deltagare från en tidigare studie, genomförd 2006, tillfrågades att delta i denna uppföljningsstudie 
sex år senare. Samtliga deltagare kontaktades med hjälp av patientregistret från ett barnsjukhus i 
Rotterdam. Sammanlagt deltog 483 personer i åldrarna 18-25 med olika typer av kroniska 
sjukdomar. 

Datainsamling Ett webbaserat frågeformulär skapat utifrån en litteraturöversikt samt utifrån det tidigare 
frågeformuläret användes. De uppföljande frågorna utgick ifrån fyra dimensioner: Delaktighet i 
samhällslivet, bakgrundskaraktäristik (ålder, kön och fysiska begränsningar), aspekter av att 
hantera sin kroniska sjukdom och den hälsorelaterade livskvalitetens påverkan på skolgång 
respektive arbete. 

Dataanalys Insamlad data analyserades med logistisk regressionsanalys. Studiens modell testades med hjälp 
av ”Hosmer and Lemeshow-test”. Mönster i sociala sammanhang identifierades genom en 
hierarkisk klusteranalys. Flervariabelsanalys av samvariation och ”Chi-square-test”, följt av 
Welch’s avvikelseanalys och ”Chi-square-test” tillsammans med ”post-hoc-test” identifierade 
skillnader i interkluster.  

Bortfall Av de 1001 inbjudna deltagarna valde 518 personer att delta, 35 personer gav inte information om 
delaktighet i samhällslivet och exkluderades, varpå 483 slutligen deltog. 

Slutsats Deltagarna i studien upplevde sig ligga ett steg efter friska jämnåriga i delaktighet i samhällslivet. 
Fyra mönster framstod: effektivt utvecklade, finansiellt trygga eftersläntrare, långsamt utvecklade 
och utåtriktade eftersläntrare. 
Varierande mönster av autonomi i delaktighet i samhällslivet visar att självständighet varierar 
utifrån livssituation och understryker uppfattningen att dessa livssituationer tillsammans skapar 
verkligheten för dessa unga vuxna. Det påvisas att större socialt deltagande inte nödvändigtvis 
leder till högre livskvalitet eller vice versa. Däremot visade det sig ha starkare samband med ökad 
self-efficacy och självständighet. Författarna framhåller skräddarsydd support för de individuella 
personerna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Validitet: Författarna har använts sig av flera utomstående som stöd i valet av studiedesign och 
betydelsen av att studien genomförts. Datainsamling och instrument och dess validitet beskrivs 
tydligt och hur det stämmer överens med valt fenomen. Författarna diskuterar tidigare forskning i 
relation till studiens fenomen, vilket stärker samstämmig validitet. Etiskt granskad och godkänd.  
Reliabilitet: Datainsamling och analys beskrivs tydligt. Neutraliteten hos författarna gentemot 
fenomenet beskrivs. Pilottest gjordes med stöd från utomstående inför den egentliga studien för att 
utvärdera frågeformuläret, vilket stärker dess pålitlighet. Chronbachs alpha användes för att skatta 
huruvida resultaten från frågeformulären stämmer överens med varandra. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Shannon, P., & Broussard, C. A. (2011). Assessing the health perspectives of unique populations of 
adolescents: A focus group study. Social Work in Health Care, 50(3), 183-198. doi: 
10.1080/00981389.2010.545318 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att utforska hur unga placerade i fosterhem, unga med kronisk sjukdom och unga med 
funktionsnedsättning beskriver en hälsosam ungdom, sitt unika hälsobehov, vilka processer de går igenom 
för att fatta hälsorelaterade beslut och vad som kan göras för att möta dessa ungas behov.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Double-layer design 

Urval Tre olika grupper av deltagare: ungdomar med funktionsnedsättning, ungdomar med kronisk sjukdom och 
ungdomar placerade i fosterhem. Ungdomarna valdes ut med så kallad ”nominational sampling”, vilket 
innebär att parter som inte ingår i själva forskarteamet deltar i en selektion av urvalet av deltagare. I den här 
studien ingick 67 ungdomar (35 kvinnor och 32 män) i åldrarna 13-20 år. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper genomfördes utifrån frågor gällande synen på en hälsosam och 
en ohälsosam tonåring, upplevda hälsoproblem, beslutsfattande kring riskfyllda beteende så som rökning, 
alkohol och oskyddat sex och slutligen vad de skulle vilja föreslå för att lösa dessa problem. Under 
intervjuerna deltog två forskare varav en ledde intervjun och den andra förde fältanteckningar. Intervjuerna 
bandinspelades och studien var etiskt godkänd. 

Dataanalys Fokusgruppsdiskussioner utgående från en kvalitativ design i flera steg eller nivåer, så kallad ”double-layer 
design” genomfördes. Data jämfördes utifrån de olika ingående grupperna och mellan de olika grupperna 
utgående från boendeort. Fältanteckningarna sammanställdes inom 24 timmar efter avslutad intervju. 
Utifrån dessa sammanställningar skapades en tabell som beskrev svar och nyckelbegrepp. 
Bandinspelningen användes för att verifiera fältanteckningarna och plocka ut citat. Data analyserades 
individuellt och sedan gemensamt med hjälp av kodning och inledande kategorier. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Deltagare i samtliga grupper uttryckte oro om deras unika dagliga hälsoproblem som de upplevde och hur 
dessa utmaningar såg annorlunda ut i jämförelse med de som inte hade samma livserfarenheter. Deltagarna 
uttryckte även en önskan om att bli bättre förstådda och inte bli särbehandlade utav jämnåriga. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Innehållsrikt resultat som speglar syftet med citat som stärker. Vissa brister i resultatets 
struktur förekommer. Datainsamling och urval är tydligt beskrivet. Dataanalys finns beskrivet, dock något 
svårtolkad. Spridning i urvalet och informerat samtycke. Samtliga författare deltog i analysprocessen och 
deltagarna har fått ta del av det slutliga resultatet. Etiskt godkänd. 
Pålitlighet: Förkunskaper hos forskarna beskrivs genom deras professioner och förförståelse beskrivs 
delvis. Datainsamling och analys utfördes av forskarna själva. Bandinspelning användes som 
kompletterande datainsamlingsresurs för att stärka följsamheten gentemot data. 
Bekräftelsebarhet: Deltagarkontroll, detaljerad beskrivning av urval och datainsamling som stärker 
repeterbarheten. Flera författare som medbedömare i analysen stärker validiteten. Förförståelse delvis 
beskriven. Ej angiven tidsperiod för totala datainsamlingen, endast intervjutiden. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är delvis säkrade. Författarna anger att på 
grund av studiens design föreligger svårigheter att överföra resultatet på andra grupper av unga. Dock är 
resultatet överförbart till andra grupper i liknande situationer.  
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