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Abstrakt 
Att leva med kronisk sjukdom kan leda till många uppoffringar och 
förluster hos personer. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva upplevelser av förluster hos personer som lever med 
kronisk sjukdom. En litteratursökning gjordes som gav elva 
vetenskapliga artiklar som analyserades med en manifest 
innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier; Att sörja över 
det som funnits tidigare; Att självkänslan och kontrollen minskar; 
Att självständigheten försvinner; Att sakna ork och förmåga att leva 
ett vanligt liv; Att sakna tidigare relationer och nya relationeroch; 
Att  känna hopplöshet inför framtiden. I resultatet framkom att de 
sjuka personerna upplevde sorg, sårbarhet och att livet inte längre 
var som förut. Genom att skapa en tillitsfull relation till personen 
med sjukdom kan sjuksköterskan hjälpa denne att se nya möjligheter 
och att finna mening i tillvaron. 
 
Nyckelord: Förluster, upplevelse, kronisk sjukdom, kvalitativ 
innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Kronisk sjukdom orsakas av patologiska förändringar i kroppen (Whittemore & Dixon, 2008) 

och varar längre än sex månader, är återkommande eller progressiv med dålig prognos och 

kan bidra till invaliditet (O´Halloran, Miller & Britt, 2004). Detta påverkar personers fysiska, 

psykiska, sociala och yrkesmässiga förmåga (Whittemore & Dixon, 2008). Kronisk sjukdom 

har för det mesta en besvärlig början där många känslor är inblandade. Den förknippas ofta 

med att vara svårt sjuk, samt täta och långa sjukhusvistelser (Neville, 2003). Bury (1982) 

menar att det finns en föreställning om kronisk sjukdom som en upplösande faktor till det 

dagliga livet, ett avbrott i livet. Det är en livslång process som kan splittra den förväntade 

vardagen. Dessa splittringar kan leda till att personerna med sjukdom måste börja se till sina 

resurser och lära sig att leva med, och acceptera sjukdomen. Enligt Ray och Street (2006) 

finns oftast ingen bot utan endast medicinsk lindring av symtomen. Sjukdomen kan därför 

medföra en osäkerhet i vardagen - ett ständigt planerande för mediciner och ständig oro för att 

bli sjukare. Vid sjukdomens debut kan reaktioner uppstå som kan påverka den psykiska 

hälsan. Bury (1982) menar att sjukdom i de flesta fall är en erfarenhet som leder till insikt om 

vad som är viktigt i livet. Enligt Toombs (1993, s. 33, 35, 49) upplever de som lever med 

kronisk sjukdom en alienation av kroppen. När en människa är frisk betraktas kroppen 

subjektivt och personen är ett med sin kropp. Genom sjukdom objektifieras den levda 

kroppen, vilket kan leda till ett främlingskap mellan kroppen och jaget. Smärta eller nedsatta 

fysiska förmågor avbryter det pågående livet och kroppen kan inte längre bli tagen för given 

eller ignoreras. På grund av sjukdomen upphör den övriga världen och all fokus hamnar på 

kroppen. De som accepterat sjukdomen ser inte symtomen som något som tillhör sjukdomen - 

det hör numera till det normala. Den sjuke personens upplevelser speglar huruvida kroppen 

ses som funktionsduglig. Det är jämförelsen med den friska kroppen som räknas. 

 

Situationen för närstående till personer med kronisk sjukdom förändras också. De får ofta ett 

stort ansvar. Närstående kan uppleva osäkerhet angående den sjukes behandling och 

omhändertagande (Neville, 2003). Rollen som närstående förändras och kan upplevas som en 

förlust av det dagliga livet. Den tidigare rollen försvinner när livskamraten blir annorlunda 

och anhöriga kan bli tvingade att omstrukturera både hemmet och livet. Känslor av ilska kan 

uppstå gentemot den sjuke partnern. Därigenom kan även skuldkänslor uppkomma. Ilskan kan 

härledas till uppoffringar av det egna livet, till den förlorade friheten, till att inte längre ha 

samma finansiella resurser och till en känsla av att vara instängd i sitt eget hem. Upplevelsen 

av ett krympande liv kan uppkomma vid förlust av vänner och fritidsaktiviteter. Känslan av 

tvång till ansvar – att vara tvungen att ta hand om den sjuke – kan leda till att de känner sig 
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mer som en mamma eller sjuksköterska än som en partner. En känsla av hot mot det egna 

oberoendet kan leda till svårhanterlig stress. Även positiva känslor kan uppstå; känslor av att 

vara behövd, betydelsefull och att kunna tillföra något viktigt. Istället för uppoffring kan en 

känsla av känsla av tillgivenhet gentemot den älskade uppstå. Samvaron kan skapa en känsla 

av samhörighet. Gemenskapen i familjen kan stärkas om kommunikationen får större 

utrymme. Ett stort ansvar kan även leda till en känsla av tillfredsställelse – en insikt om att 

vardagliga problem är hanterbara. Anhöriga kan upptäcka en ny styrka hos sig själva och 

självförtroendet kan därmed bli starkare (Öhman & Söderberg, 2004b). 

 

Relationen mellan patient och sjuksköterska är något som den sjuke inte valt själv, den kan 

inte jämföras med en familjerelation eftersom den bör innehålla ett yrkeskunnande som bör 

vara professionellt. En familjerelation är något som fått utvecklas under många år medan 

relation mellan patient- sjuksköterska är något som bör infinna sig ganska snabbt. Den bör  

innehålla en ömsesidig respekt och ett samarbete där båda parter är involverade och 

engagerade, detta gör att relationen är formbar och kan utvecklas under hela processen. 

Genom att rutiner utvecklas sinsemellan parterna lär sjuksköterskan och patienten att känna 

varandra och ansvarsområdena blir självklara när den sjukes behov blir tillgodosedda (Moser, 

Houtepen, Spreeunwenberg & Widdershoven 2010). Sjuksköterskor kommer dagligen i 

kontakt med personer som har kroniska sjukdomar och deras närstående (Öhman & 

Söderberg, 2004a). De möter många som upplever förluster och känner därför att de får ett 

stort ansvar i relationen med den sjuke personen och dennes närstående. Det händer att de får 

förmedla personens upplevelser till de närstående, eftersom närstående kan ha svårt att 

uppfatta de känslor som följer med sjukdomen (Morse, 2001). Tillit och trygghet är något som 

uppkommer med tiden mellan sjuksköterskan och den sjuke personen. En känsla av intimitet 

gör att deras förhållande blir starkt och värdefullt. Samtidigt kan sjuksköterskan tycka att 

relationen är emotionellt påfrestande och det kan vara svårt att vara borta från personen en 

längre tid (Öhman & Söderberg, 2004a). Förluster kan upplevas chockartade hos dem som 

berörs, eftersom de inte varit en del av det tidigare livet. Sjuksköterskan kan genom sin 

kunskap se förlusten som något naturligt och därigenom vara en resurs och ett stöd för dessa 

personer (Morse, 2001). Omvänt kan den sjuke personens styrka ge sjuksköterskan en känsla 

av egenvärde, glädje, tillfredsställelse och förnyad energi i arbetet (Öhman & Söderberg, 

2004a). 
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En förlust kan ses vara något betydelsefullt som lämnat oss, något som haft ett värde i vårat 

liv och helt plötsligt inte finns där. En förlust är något som aldrig mer kommer tillbaka och 

därför anses vara något som förlorats för all framtid (Brooks et al. 2010). Kroniska sjukdomar 

kan bidra till många förluster; fysiska, psykiska och sociala (Ray & Street, 2004). Att förlora 

något eller någon leder till en förlust och kan efterlämna en känsla av att livet aldrig mer blir 

detsamma. Det är viktigt att vara medveten om att detta kan innebära oåterkalleliga 

förändringar i den sjuke personens liv (Moyle, Edwards & Clinton, 2002). Förluster som 

uppkommer på grund av sjukdom kan ge konsekvenser som leder till hälsoproblem. Det är 

därför betydelsefullt att sjuksköterskan tydliggör upplevelserna av kronisk sjukdom för att 

kunna nå fram till personerna och finnas där som stöd (Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2007). 

En förlust kan innebära en permanent separation av något ur någons liv, och bör därmed alltid 

beaktas som något allvarligt och personen bör behandlas med värdighet (Teel, 1991). 

Eftersom den ofta kommer oväntat så kan den även leda till en akut omorganisation i 

individens liv (Deteau, 2010). Förluster som uppkommer på grund av sjukdom kan ge 

konsekvenser som leder till psykiska och fysiska hälsoproblem. Det är därför extra viktigt att 

tydliggöra upplevelserna hos de individer som blir sjuka för att kunna nå fram till dem och 

finnas där som stöd (Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2007). I denna uppsats är förluster 

definierat som negativ förändring, minskad förmåga, begränsning och saknad. Förlust är att 

fenomen som alla kommer i kontakt med. Vårdpersonal träffar dagligen personer som 

drabbats av sjukdom och för att förebygga konsekvenserna är det viktigt att sjuksköterskan 

besitter kunskap om att leva med kronisk sjukdom och dess följder. Genom att ha kunskap om 

de upplevelser som kan uppstå hos de som lever med sjukdom kan omvårdnadsarbetet bidra 

till en mer individanpassad vård där den sjuke kan känna sig mer unik och bekräftad av 

vårdpersonalen. Syftet med studien är därför att beskriva upplevelser av förluster hos personer 

som lever med kronisk sjukdom. 

 

Metod 

Vi har använt oss av en litteraturstudie som bygger på en kvalitativ manifest innehållsanalys 

med induktiv ansats. Den kvalitativa forskningen utgår från ett inifrånperspektiv där forskaren 

studerar upplevelser och händelser för att få djupare förståelse för dessa (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 45). Genom induktiv ansats utgår forskaren från observationer av 

särskilda mönster i enskilda fall. Dessa mönster leder till att slutsatser kan dras om hur vissa 

fenomen förhåller sig (Polit & Beck, 2008, s. 95).  
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Litteratursökning 

Databaserna PubMed och Cinahl användes vid litteratursökningen. Först genomfördes en 

sökning av MESH termer som enligt Willman et al. (2006, s. 63) reducerar onödiga träffar. 

Sedan användes dessa termer för att utföra artikelsökningar i de olika databaserna. Orden 

kombinerades där booleska sökoperatoren AND användes för att reducera antalet träffar.  

Slutligen valdes några artiklar för noggrannare undersökning. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle handla om personer som lever med kronisk sjukdom och deras upplevelse av 

förlust på grund av detta. Även fritextsökningar genomfördes i databaserna för att hitta 

ytterligare artiklar. Granskningen av de vetenskapliga artiklarna genomfördes i flera steg. När 

antalet träffar i sökningarna reducerats, lästes artiklarnas rubrik för att se ifall de kunde svara 

mot syftet. De artiklar som verkade intressanta undersöktes ytterligare genom att abstraktet 

lästes igenom. De kvarvarande artiklarna lästes igenom en gång till för att förvissa sig om att 

de svarade mot syftet (se tabell 1). 

 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Upplevelser av förluster hos personer som lever med kronisk sjukdom 

PubMed 2010 09 29     

Söknummer *) Sökterm Antal träffar Antal Valda 

1                                  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17                           

MSH     
MSH 
FT 
FT 
FT 
FT 
MSH 
FT 
MSH 
MSH 
MSH 
 
 
 
 
 
FT 

Chronic illness 
Chronic disease 
Personal losses 
Chronic sorrow 
Living with loss 
Changes in lifestyle 
Experience 
Lived experience 
Suffering 
Serious illness 
Losses 
1 AND 3 
1 AND 4 
1 AND 5 AND 7 
1 AND 9 AND 10 
1 AND 8 AND 11 
Losses emotional responses 

409292 
396904 
463 
352 
35360 
10459 
345282 
2302 
164807 
9451 
37187 
29 
229 
187 
115 
3 
94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

*MSH – MeSH termer, FT – Fritextsökning 
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Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Upplevelser av förluster hos personer som lever med kronisk sjukdom 

Cinahl 2010 09 29     

Söknummer *) Sökterm Antal träffar Antal Valda 

18 
19 
20  
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

FT 
FT 
FT 
FT 
FT 
FT 
FT 
FT 
FT 
FT 
FT 
FT 
FT 
FT 

Chronic 
Illness 
Chronic illness 
Chronic disease 
Personal loss 
Personal losses 
Chronic sorrow 
Living with loss 
Changes in lifestyle 
Experience 
Lived experience 
Suffering 
Serious illness 
Losses 
18 and 19 and 22 

797554 
59378 
3855 
30289 
902 
30 
96 
74 
9230 
69511 
1750 
8720 
1418 
2648 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

*MSH – MeSH termer, FT – Fritextsökning 
 

 

Kvalitetsgranskning 

Enligt Willman et al. (2006, s. 83, 95) är det av stor vikt att arbeta systematiskt vid 

kvalitetsgranskning av studier för att lättare kunna sammanställa resultaten ur en neutral 

vinkel. Detta kan utföras med hjälp av ett granskningsprotokoll med vilken studiens innehåll 

värdesätts. Ett protokoll för kvalitetsbedömning rekommenderas i syfte att bedöma värdet av 

en artikels lämplighet. Innehållet i granskningsprotokollet bör anpassas för studien. Genom att 

poängsätta de besvarade frågorna kan artiklarna kvalitetsvärderas för att enkelt kunna se det 

procentuella värdet i helhet. När kvalitetsvärdering av artiklarna genomfördes utgick vi från 

Willman et al. (2006, s. 156-157) protokoll för kvalitetsbedömning. De olika frågorna 

poängsattes med 2 poäng för ja, 1 poäng för vet ej och 0 poäng för nej. Sedan räknades den 

sammanlagda summan ut och omräknades i procent. Bedömningen utgick från tabell 2. 

Sammanlagt 16 artiklar granskades och de artiklar som inte uppfyllde kriterierna för medel 

eller hög kvalitet exkluderades. Slutligen valdes 11 artiklar ut för analysen (se tabell 3). 

 

Tabell 2 Kvalitetsvärdering 

Procent Kvalitet 
80-100% Hög 
70-79% Medel 
60-69% Låg 
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Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare Typ av 

studie 

Deltagare 

 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Ahlström, 
2007 
 
 
 
 
 
Barnett,  
2005  
 
 
 
 
 
 
Dickson et al. 
2008  
 
 
 
 
 
 
Hägglund et 
al. 2008  
 
 
 
 
 
Isaksson et al. 
2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
Niemeier, 
2008  
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvantitativ 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
10  
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
198 

Semistrukturerad
e intervjuer/ 
abduktiv 
analysmetod  
 
 
 
Ostrukturerade 
intervjuer/ 
fenomenologisk 
analysmetod  
 
 
 
 
Semistrukturerad 
intervju/ 
Fenomenologisk 
analys 
 
 
 
 
Narrativa 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 
 
 
 
 
Intervjuer/ 
Latent 
innehållsanalys 
 
 
 
 
 
 
 
Prospektiv 
studie/  
Loss inventory 
mätinstrument 
 

De som lever med 
kronisk sjukdom 
upplever ofta 
förluster vilket leder 
till kronisk sorg 
 
 
Sjukdomen ledde 
till förlust av socialt 
liv, förlust av roller, 
förlust av intimitet i 
personliga 
förhållanden 
 
 
Deltagarna 
berättade om 
personliga förluster 
på grund av 
avtagande av 
personlig kontroll 
och makt 
 
Fatigue upplevdes 
som förlust av 
energi vilket ledde 
till oförenlighet 
mellan vilja och 
förmåga 
 
Förluster orsakade 
sorg, förlust av 
hopp, kontroll över 
kroppen, förlust av 
integritet och 
värdighet, förlust 
över en frisk 
identitet och socialt 
liv 
 
Deltagarna beskrev 
sorgkänslor av 
varierande 
intensitet. 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
Medel 
 
 
 
 
 
 
 
Medel 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medel 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

 
 

Analys 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) fokuserar innehållsanalysmetoden på människors 

upplevelser. Forskaren använder ett objektivt och systematiskt tillvägagångssätt vid analysen. 

Syftet är att dra slutsatser från olika data för att beskriva specifika fenomen och bidra till 

kunskap och förståelse för dessa fenomen. Vår analys inleddes med en genomläsning av alla 

artiklar. Därefter extraherades 203 textenheter. Dessa översattes sedan från engelska till 

svenska. För att vara textnära valde vi att utföra kondenseringen i endast ett steg. Genom 

kondensering framträder kärnan i innehållet eftersom de överflödiga orden i textenheten 

rensas bort (Downe-Wamboldt, 1992). Textenheterna kodades för att det enkelt skulle gå att 

spåra dem tillbaka till ursprungsartikeln. De kategoriserades sedan i ett första steg och bildade 

70 kategorier, vilka sedan sammanfördes i ytterligare fyra steg. Kategorier skapas för att ge 

kunskap och öka förståelsen av ett visst fenomen genom sammanförande av flera liknande 

Författare Typ av 

studie 

Deltagare 

 

Metod Huvudfynd Kvalitet 

Seamark et al. 
2004  
 
 
 
 
 
Thannhauser, 
2009 
 
 
 
Walker et al., 
2005 
 
 
Åsbring,  
2001 
 
 
 
 
Öhman et al., 
2003 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
20 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
10 
 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 
 
 
 
Intervjuer/ 
Grounded theory 
analys 
 
 
Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
ansats 
 
Intervjuer/ 
Grounded theory 
analys 
 
 
 
Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analys 
 

Temat förlust 
beskrevs som förlust 
av personlig frihet, 
värdighet och 
förväntningar inför 
framtiden 
 
Sociala, emotionella 
och kognitiva uttryck 
av sorg beskrevs vid 
förlust av hälsa 
 
De beskrev förlust av 
fysiska och mentala 
förmågor och roller 
 
Sjukdomen ledde till 
avbrott i deras liv 
vilket hade stora 
konsekvenser för 
identiteten 
 
Att leva med kronisk 
sjukdom är som att 
sväva mellan ett 
emotionellt lidande 
och den känslolösa 
uthärdande rollen 

Medel 
 
 
 
 
 
 
Medel 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
Medel 
 
 
 
 
 
Hög 
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textenheter (Downe-Wambolt, 1992). De slutliga kategorierna kontrollerades och 

korrigerades genom att vi följde de olika stegen i analysen tillbaka till den ursprungliga 

textenheten. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier från de 11 vetenskapliga artiklar som ingick i analysen 

(se tabell 4). Resultatet illustreras med citat. 

 

Tabell 4 Översikt över kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att sörja över det som funnits tidigare 

Att självkänslan och kontrollen minskar 

Att självständigheten försvinner 

Att sakna ork och förmåga att leva ett vanligt liv 

Att sakna tidigare och nya relationer 

Att känna hopplöshet inför framtiden 

 
 

 

Att sörja över det som funnits tidigare 

Studier (Ahlström, 2007; Isaksson, Gunnarsson & Ahlström, 2007; Niemeier, 2008; 

Thannhauser, 2009) visade att personer som lever med kronisk sjukdom upplever sorg. 

Sorgen beskrevs som en chockartad upplevelse, med misströstan och sömnsvårigheter, och 

liknades vid att ha samma intensitet som när någon avlidit (Niemeier, 2008). Livet pendlade 

mellan sorg och acceptans (Thannhauser, 2009). Oförmågan och förlusten av vitalitet och 

styrka ledde till att innehållslösa dagar kändes tyngre (Ahlström, 2007; Isaksson et al., 2007) 

och minnen kunde leda till sorg över de resurser de haft innan (Ahlström, 2007). Det beskrevs 

ett behov av att gråta (Niemeier, 2008), en känsla av att glädjen försvunnit (Ahlström, 2007) 

och istället upplevdes oro och pessimism (Isaksson et al., 2007).  

 

“They could get sad and sentimental when they looked at photos from the time 
when they  were still healthy. It was saddening that they had lost the resources 
they used to have in those days” (Ahlström, 2007, s. 80). 
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Livssituationen beskrevs som overklig (Niemeier, 2008) och en upplevelse av kronisk sorg 

gjorde sig gällande när tron på rättvisan i livet hade försvunnit. Sjukdomen kändes som en 

orättvis bestraffning (Isaksson et al, 2007). 

 

”Some of the patients described loss of an earlier conception of justice in life 
and saw the disease as unfair punishment” (Isaksson et al., 2007, s. 321). 
 
 

 

Att självkänslan och kontrollen minskar 

Personer beskrev en känsla av att den kroppsliga integriteten försvunnit (Öhman, Söderberg & 

Lundman, 2003), En känsla av förändrad identitet kunde uppstå och en annan syn på sig 

själva uppkom. De kunde uttrycka en kraftig längtan efter det tidigare livet och de aktiviteter 

som de förknippade med det gamla jaget (Isaksson et al., 2007; Åsbring, 2001). De beskrev 

upplevelser av sorg gällande den tidigare identiteten som frisk, samt sorg över de 

ensamhetskänslor som kunde uppstå när de inte hade tillräckligt med energi att delta i det 

sociala livet (Isaksson et al., 2007).Det kunde vara svårt att lära sig integrera sig själv med det 

nya jaget, en känsla av att leva som någon annan som var främmande kunde uppkomma 

(Åsbring, 2001). Det kunde även uppstå en ond cirkel som var svår att ta sig ur när andra inte 

verkade förstå att de trots allt var samma person (Walker, Sofaer & Holloway, 2005). Den 

förändrade identiteten beskrevs som något som var svårt att ta till sig (Isaksson et al., 2007).  

 

”I´m losing my independence, and the whole thing is changing me as a person. 

I´m getting an identity thats different from the one I had before – and changing 

your identity and becoming someone else, that´s tough” (Isaksson et al., 2007, s. 

321). 

 

De beskrev att de inte hade makt och kontroll över sinne och kropp (Dickson, Knussen & 

Flowers, 2008). Det kunde infinna sig en känsla av separation mellan det gamla jaget, 

förväntade jaget och det nutida jaget, vilket kunde leda till känslor av att självförtroendet och 

egenvärdet försvann (Dickson et al., 2008). En studie (Ahlström, 2007) beskrev upplevelsen 

av förlorad existens. En negativ självbild och dåligt självförtroendet gjorde att personerna 

kände sig mer och mer oförmögna att kämpa. Självkänslan och känslan av ett eget värde hade 

försvunnit när de blev behandlade som om de inte längre kunde ta egna beslut, de blev inte 

längre respekterade av omgivningen (Ahlström, 2007; Isaksson et al., 2007). Självförtroendet 
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minskade när tidigare aktiviteter inte längre kunde utföras och de inte kunde arbeta och vara 

produktiva i samhället. Detta kunde leda till en känsla av oduglighet och värdelöshet. De 

kände sig som en börda för samhället och närstående när de blev mer och mer beroende av 

andra (Ahlström, 2007; Isaksson et al., 2007; Åsbring, 2001). De tvingades leva med det 

sjukdomen medförde, samt förolämpningar och missförstånd i relationen med andra som inte 

förstod deras situation. En upplevelse av kronisk sorg kunde uppkomma när de inte längre 

hade kvar sin integritet och värdighet (Ahlström, 2007; Isaksson et al., 2007). 

 

”I´ve had such a strong feeling that I lose my worth when I´m not functioning. 
But would want me when I can´t walk anymore and I can´t do this and I can´t do 
that” (Isaksson et al., 2007, s. 320). 
 
 

Studier (Ahlström, 2007; Dickson et. al, 2008) har visat att sjukdomen kontrollerar det 

dagliga livet. Minskad förmåga, medicinska biverkningar, brist på energi och ett ökat behov 

av hjälp ledde till en känsla av att inte ha kontroll över kroppen.  Många kunde peka ut exakt 

när de olika kroppsliga funktionerna försämrats eftersom det upplevdes smärtsamt när den 

kroppsliga kontrollen försvann (Ahlström, 2007; Dickson et al., 2008 Isaksson et. al, 2007). 

 

”It dictates my everyday life. It determines what I can and cannot do. It controls 
my body and my mind and every part of my being” (Dickson et al.,  2008, s. 
463). 
 

 

 

Att självständigheten försvinner 

Att kroppen blev svagare, ständiga smärtor och ångest ledde till att självständigheten 

försvann. Upplevelsen av att inte ha något värde i livet uppstod, när de blev beroende av 

andra och inte längre kunde klara sitt dagliga liv (Öhman et al., 2003). Att hela tiden behöva 

hjälp från andra och känna beroende kunde vara svårt att hantera och som de beskrev stred 

mot deras självuppfattning. Självständigheten försvann och de kände sig sårbara (Ahlström, 

2007; Hägglund, Boman & Lundman, 2008). Enligt en studie (Öhman et al., 2003) var 

personerna missnöjda med att sjukdomen förändrat deras liv på ett abrupt sätt, de kände 

bitterhet över att inte längre kunna vara självständiga. En önskan om att slippa beroendet 

uppstod och detta medförde en kamp mot tröttheten och en rädsla att förlora fler färdigheter. 

De kroppsliga förändringarna ledde till att autonomin upplevdes hotad (Hägglund et al., 

2008). Det ökade beroendet påverkade även privatlivet och de blev oförmögna att ha 
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hemligheter då de inte ens kunde genomföra ett telefonsamtal utan att den personliga 

assistenten fanns i närheten (Ahlström, 2007). Oro över fördomar ledde till känslor av 

sårbarhet. Det kunde upplevas förnedrande att leva med nedsatt förmåga när de exempelvis 

inte längre kunde ta hand om sin personliga hygien(Ahlström, 2007; Isaksson et al., 2007).   

  

”Then people come and take you apart, inside and out. I mean, you´ve got to 
turn yourself inside out and tell them just everything” (Ahlström, 2007, s. 80). 

 

 

Att sakna ork och förmåga att leva ett vanligt liv 

Studier (Barnett, 2005; Hägglund et al., 2008; Isaksson et al., 2007; Walker et al., 2005) 

beskrev upplevelser av kroppslig och mental orkeslöshet. Denna orkeslöshet var oförutsägbar 

och gav en ofrivillig nedsättning av kapaciteten att delta vid, och utföra aktiviteter (Hägglund 

et. al, 2008) vilket kunde leda till saknad och sorg (Hägglund et al., 2008; Isaksson et al., 

2007). På grund av tröttheten var det många som inte längre kände igen sig själva eller sin 

kropp (Isaksson et al., 2007; Åsbring, 2001). Isaksson et al. (2007) beskrev att de synliga 

förlusterna var lättare att leva med eftersom omgivningen kunde ha en större förståelse för 

dessa. 

 

”I used to bath daily, which I really do miss. I´m on my own now and I´m afraid 

that I´m not going to get out” (Barnett, 2005, s. 809). 

 

Att inte ha förmågan att kunna arbeta (Walker et al., 2005) ha plikter (Ahlström, 2007)  

umgås och leva ett normalt liv (Barnett, 2005; Thannhauser, 2009) beskrevs. Tröttheten ledde 

till att all ledig tid gick åt till vila och de drog sig därför tillbaka från sociala miljöer (Dickson 

et al., 2008; Åsbring, 2001).  Den normala ordningen i livet hamnade i obalans vilket ledde 

till att förmågan att klara av förändringar försämrades (Thannhauser, 2009). Att plötsligt inte 

ha möjlighet att leva ett normalt liv ledde till en känsla av att inte vara hel (Hägglund et al., 

2008; Niemeier, 2008). Att inte kunna arbeta längre eller utföra andra aktiviteter ledde till en 

känsla av frustration, att leva på gränsen till det normala dagliga livet (Barnett, 2005; Åsbring, 

2001; Walker et al., 2005). Att känna sig dålig på det mesta och inte klara aktiviteter som 

tidigare varit självklara skapade en känsla av saknad (Barnett, 2005; Hägglund et al., 2008; 

Isaksson et al., 2007). 
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”You feel a little…well bad at everything; you may want to do this or that, but 

you just don´t have the energy...” (Hägglund et al., 2008, s. 292). 

 

 Studier (Ahlström, 2007; Barnett, 2005; Dickson et al., 2008; Hägglund et al., 2008; Isaksson 

et al., 2007; Seamark, Blake & Seamark, 2004; Walker et al., 2005; Åsbring, 2001) visade att 

personer som lever med kronisk sjukdom upplevde att livet blev begränsat. Enligt Isaksson et 

al. (2007) ledde denna begränsning till att de inte längre hade förmåga, möjlighet att välja 

eller att vara impulsiv.  

 

”They had to make plans for daily activities and live restrictions instead of 
being open to activities spontaneously” (Isaksson et al., 2007, s. 321). 
 

Personer tvingades att planera och anpassa sina aktiviteter (Hägglund et al., 2008; Isaksson et 

al., 2007) genom att prioritera det som var mindre ansträngande eller att utföra dem i ett 

långsammare tempo (Hägglund et al., 2008). Nedsättning av kroppsliga funktioner och mental 

energi upplevdes som hinder (Isaksson et al., 2007) och förlusten av frihet att vara verksam 

beskrevs som svårt att hantera (Ahlström, 2007). Att inte kunna göra någonting ledde till 

känslan av att inte ha personlig frihet och att hela existensen var begränsad vilket i sin tur 

bidrog till en upplevelse av sorg (Dickson et al., 2008; Isaksson et al., 2007; Seamark et al., 

2004). 

”A complete loss of personal liberty and now I can´t walk, I can´t do anything” 
(Seamark et al., 2004, s. 621). 
 

 

Att sakna tidigare och nya relationer 

Studier (Ahlström, 2007; Isaksson et al., 2007; Walker et al., 2005) har visat att personer med 

kronisk sjukdom upplever omfattande sociala konsekvenser. Kronisk sjukdom innebar att 

många sociala relationer försvann, såsom vänner och arbetskamrater. Personer med kronisk 

sjukdom beskrev att de inte var en del av samhället och att de inte längre hade socialt stöd 

(Ahlström, 2007; Isaksson et al, 2007). Studier (Ahsltröm, 2007; Seamark, Blake & Seamark, 

2004; Niemeier, 2008) visade att de rollförluster som personer med kronisk sjukdom upplevde 

kändes svårast i relation till familjen som hade fått nya roller på grund av sjukdomen.  Det 

beskrevs som mycket svårt när familjerollen förändrades (Ahlström, 2007; Niemeier, 2008). 

Det kunde uppstå ett utanförskap när de inte orkade ta hand om sina barn, de kände att de inte 

dög att ta hand om sin familj och detta kunde leda till en stor saknad. Det var svårt att betrakta 
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att familjen kunde fungera utan dem (Ahlström, 2007). Identitetsförändringar, 

humörsvängningar och behov att vara för sig själv, samt att förlora förtroendet till partnern 

kunde leda till påfrestningar av äktenskapet och förhållanden splittrades (Ahlström, 2007; 

Walker et al., 2005). Många drömde om att möta en livskamrat men de ansåg sig inte vara 

värdiga och attraktiva, deras chanser var förbi. De trodde inte att någon skulle vilja gifta sig 

med dem, trots att de kände sig friska inombords (Ahlström, 2007). 

 

”But of course I knew the woman he´d married didn´t exist any longer. I mean, I 

was somebody else” (Ahlström, 2007, s. 81). 

 

Studier beskrev att personer med kronisk sjukdom upplevde att ensamhet uppkom när de inte 

längre orkade besöka släkt och vänner som bodde långt borta, vilket tydligt påvisade att 

energibrist hade stora konsekvenser för det sociala livet (Ahlström, 2007; Hägglund et al., 

2008). Många hade även svårt att planera för den kommande dagen eftersom de inte visste i 

vilket tillstånd de skulle vara i. De fysiska handikappen upplevdes som ett hinder och bidrog 

till en känsla av att de förlorade tidigare samhörighet som de exempelvis haft vid sportslig 

aktivitet (Ahlström, 2007; Isaksson et al., 2007; Åsbring, 2001). Antalet vänner minskade och 

i och med detta även det sociala livet. Möjligheterna att upprätthålla och skapa relationer 

minskade (Ahlström, 2007; Isaksson et al., 2007) och de upplevde en stor saknad av det 

sociala livet (Dickson et al., 2008). När de hade förlorat den sociala sfär som kompisarna 

ingick i, ledde det till en känsla av förfrämligande och en känsla av att inte längre ha ett 

socialt stöd (Ahlström, 2007; Thannhauser, 2009; Åsbring, 2001). Många i 

bekantskapskretsen hade försvunnit och de antog att det var på grund av sjukdomen och att de 

själva hade varit dåliga på att höra av sig (Ahlström, 2007; Isaksson et al., 2007).  Det kändes 

tungt när barndomskamraterna försvunnit men de orkade inte längre klänga sig fast vid 

människor och valde hellre att lämna dem än att själva bli lämnade (Thannhauser, 2009). 

Många kände sig väldigt isolerade fast de hade människor omkring sig (Dickson et al.,  2008).   

 

”It was so hard and I lost all of my friends. These people I had been friends with 
since like kindergarten, just were like gone” (Thannhauser, 2009, s. 770). 
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Att känna hopplöshet inför framtiden 

Studier (Barnett, 2005; Hägglund et al., 2008; Isaksson et al., 2007) beskrev osäkerhet över 

förmågan och därigenom uppstod svårighet att följa en planering och genomföra tänkta 

aktiviteter.  

 
”We don´t go out much now. I find I can´t plan; before i used to just jump in the 
car and go off anywhere I wanted” (Barnett, 2005, s. 810). 

 

Att leva med förlust av hopp framställdes i flera studier (Ahlström, 2007; Isaksson et al., 

2007; Thannhauser, 2009). En rädsla inför det okända beskrevs (Thannhauser, 2009) och livet 

kändes osäkert och otryggt med hopplösa utsikter (Isaksson et al., 2007; Thannhauser, 2009). 

Att inte längre ha samma möjlighet till personlig utveckling eller att leva upp till sina 

förväntningar ledde till oro och en känsla av misslyckande och sorg (Ahlström, 2007; Dickson 

et al., 2008; Isaksson et al., 2007; Thannhauser, 2009). En avsiktlig begränsning i livet kunde 

ske, till exempel där beslut om att inte skaffa barn togs på grund av osäkerheten över 

sjukdomens progress (Ahlström, 2007).  

 

”Some of those who had fallen ill in their twenties had deliberately refrained 
from starting a family. They felt that they were barred from this by their 
knowledge that the disease was progressive and their uncertainty as to what 
course the disease would take” (Ahlström, 2007, s. 80). 

 

Livet förlorade sin mening när inte målen längre gick att nå (Walker et al., 2005). Inga 

förhoppningar inför framtiden fanns kvar och ingen möjlighet att följa drömmar eller att leva 

upp till förväntningar (Isaksson et al., 2007). Förmågan att planera inför framtiden hade 

försvunnit (Dickson et al., 2008) och en känsla av att livet tagit slut upplevdes (Ahlström, 

2007). Studier (Dickson, et al., 2008; Isaksson et al., 2007; Walker et al., 2005; Åsbring, 

2001) beskrev att många kände att sjukdomen förstörde livet och att de förlorade tiden att 

leva. Livet var hotat och inget hopp om ett långt liv fanns vilket ledde till sorg över framtida 

förluster och det förlorade hoppet. Det fanns ingen tro på livet längre (Isaksson et al., 2007). 

 

”I sit here and think what a hell has actually happened to my life: it´s just in 
ruins, there is only a little crumb left” (Åsbring, 2001, s. 316). 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av förluster hos personer som lever 

med kronisk sjukdom. Analysen resulterade i sex kategorier: Att sörja över det som funnits 

tidigare; Att självkänslan och kontrollen minskar; Att självständigheten försvinner; Att sakna 

ork och förmåga att leva ett vanligt liv; Att sakna tidigare och nya relationer; Att känna 

hopplöshet inför framtiden. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att känslan av sorg och kronisk sorg uppkom över de 

resurser de hade mistat. I likhet med resultatet menar Moulton (1984) att personer med 

kronisk sjukdom och deras anhöriga ofta upplever sorg. Sorgen beskrivs som ett intensivt, 

känslomässigt lidande orsakat av förluster. Enligt Furnes & Dysvik (2010) är den unik och 

upplevs olika hos personer på grund av den enskildes erfarenheter. Sorgen vidrör allt, och de 

som lever med den blir tvungna att integrera den i det dagliga livet och alltid bära den inom 

sig när de bemöter världen. Att den uppstår beror inte bara på sjukdomen och begränsade 

förmågor. Sorgen kan spegla sig i den sjuke personens förväntningar av det som ses som 

normalt och känslan av att vara annorlunda i jämförelse med omgivningen. Kronisk sorg 

beskrivs som återkommande, permanenta och genomträngande känslor som kan härledas till 

upplevelsen av förlust (Burke, Georgene & Hainsworth, 1999).  I likhet med litteraturstudiens 

resultat menar Burke et al. (1999) att minnen av hur allt var innan sjukdomen, kroppsliga 

nedsättningar och att inte ha förmågan, kan påverka så känslorna gör sig gällande igen. 

Särskilda datum, såsom när diagnosen ställdes eller när någon avlidit, kan orsaka att sorgen 

återkommer med förnyad intensitet. I resultatet beskrevs även en pendling mellan sorg och 

acceptans. Enligt Moulton (1984) är sorgen en dynamisk process där den sörjande rör sig fram 

och åter mellan olika faser i sorgearbetet. Att helt acceptera förlusten ses som den slutliga 

lösningen i processen, men det är svårt att nå fram till den punkten. Många olika faktorer 

påverkar hur personen hanterar sorgen och tar sig igenom sorgeprocessen. Därför anser vi att 

det är av betydelse att alla som lever med sorg blir berättigad den hjälp och stöd de behöver 

för att kunna hantera sorgen och implementera den i det dagliga livet.  

 

I litteraturstudien framkom att personer med kronisk sjukdom tappar tron på rättvisan och 

sjukdomen ses som en orättvis bestraffning. Enligt Sutherland (2009) försöker sjuka personer 

att finna förståelse för varför just de blev angripna av sjukdomen och inte någon annan. De 

kan försöka att hitta en mening med sjukdomen för att få en förklaring på dess uppkomst. 
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Genom tillbakablickande på det tidigare livet kan de försöka finna ögonblick då de kanske 

gjort något fel, eller levt på ett osunt sätt. En del vill även ha en vetenskaplig förklaring, 

exempelvis om sjukdomen funnits i släkten sedan tidigare. McNulty, Livneh och Wilson 

(2004) menar att personer som lever med kronisk sjukdom söker efter förklaringar för att 

undvika att bryta ihop. När det inte går att få ihop sammanhanget för att vissa bitar är otydliga 

kan det leda till att osäkerheten blir större, vilket medför att anpassningen till sjukdomen 

försvåras. Religion och andlighet anses ha en stor roll i personers förmåga att hantera fysiska 

och livshotande handikapp. Det har kopplats samman med mindre psykosocial stress och 

högre grad av välbefinnande. Religionen kan alltså i vissa fall bidra till upplevelser som 

förklarar sammanhanget. På så vis underlättas anpassningen till sjukdomen. Sulmasy (2009) 

menar att en av de främsta andliga frågor som uppkommer vid sjukdom handlar om mening. 

Frågorna inkluderar ”Varför jag” och handlar bland annat om meningen med lidandet, livet 

och döden. Detta innebär, beroende på religionens karaktär, att vissa då istället hindras att 

komma vidare i sin bearbetning genom att de exempelvis kopplar samman frågorna med en 

bestraffning från ett högre väsen. Detta kan resultera i sämre fysisk hälsa, ökad depression 

och lägre livskvalitet (McNulty, Livneh & Wilson, 2004).  

 

I resultatet framkom upplevelsen av att självkänslan, integriteten och värdet försvann. Makten 

över kroppen minskade och istället var det sjukdomen som kontrollerade hela existensen. 

Widäng, Fridlund & Mårtensson (2007) menar att det är genom självbilden en stark integritet 

kan byggas upp. Det är den som styr självuppfattningen och den egna värderingen. Den avgör 

även hur personer visar upp sig inför omvärlden och den tydliggör personens förmågor. Att 

kunna se sig själv kan leda till en förståelse att varje människa är unik och kunna ta ett ansvar 

och behandla omgivningen med respekt. Enligt Widäng och Fridlund (2002) kan integriteten 

ses som en stor del av människan och därmed vara avgörande hur personer känner helhet och 

värdighet. Den kan beskrivas som självrespekt, värdighet och självförtroende. Integriteten 

påverkar relationen mellan sig själv och andra och är alltså nödvändig för att människan ska 

känna sig fullständig. I likhet med litteraturstudien beskriver Widäng och Fridlund (2002) att 

autonomin kan bli begränsad vilket kan medföra att personen känner sig kränkt. Integriteten 

är en avgörande faktor för välmåendet och sjukdomen kan göra personen mer sårbar. Det har 

därför stor betydelse att personen känner sig respekterad för att den ska bibehållas. Harris et 

al. (2003) menar att när en sjukdom uppkommer så kan identiteten bli påverkad. Personen är 

inte längre vad den varit och vet inte vad den kommer att bli. Identiteten är en stor del av 

människans grundläggande existens. I resultatet framkommer det att sjukdomen kan leda till 
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förluster av personlig karaktär där personens identitet blir hotad och jaget kan sättas ur balans. 

I överensstämmelse med resultatet menar Toombs (1993, s.74-76) att de som inte längre kan 

identifiera sig med sin kropp kan känna brist av kontroll och det kan leda till en känsla av 

beroende och sårbarhet. Enligt Green och Todd (2008) sitter självkänslan i kroppen. Detta 

innebär att vid förlust av kontrollen över kroppen så försvinner även självkänslan. Widäng 

och Fridlund (2002) menar att självaktningen kan beskrivas som att ha kontroll över sitt liv 

och över sin situation, ha mod, att kunna vara ensam och ha självförtroende. När kontrollen 

försvinner minskar alltså även självkänslan, vilket beskrivs i resultatet. I litteraturstudien 

framkom oförmågan att ha hemligheter. Att ha personlig frihet och rätten att själv få 

bestämma över sitt liv kan ge en känsla av kontroll, exempelvis att avsiktligt hålla tyst om 

informationen om sin sjukdom, finansiella och personliga omständigheter, 

levnadsförhållanden eller religion. Att inte behöva blotta sitt liv för andra kan leda till en 

känsla av att behålla värdighet och kontroll. Därför är det av betydelse att vårdpersonal är 

lyhörda för vad och hur mycket personen med sjukdom vill delge, så att inte personen känner 

sig kränkt eller blottad i vårdsituationen.  

 

I resultatet framkom att självständigheten försvann. Enligt Hoving, Meer, Volkova & Frings-

Dresen (2010) har självständigheten stor betydelse i vårt liv. Den utgör grunden i livet och 

den är viktig för alla människor och spelar stor roll i både arbetslivet och det privata livet. En 

person som blivit kroniskt sjuk kan upptäcka att de haft en vision av hur deras liv skulle 

komma att se ut, men med sjukdomen får det friska livet ett abrupt slut och visionen krossas. 

Detta kan liknas vid andra chockartade besked, såsom när någon haft en vision av att arbeta 

kvar på samma ställe i flera år och plötsligt blir arbetslös. Stora förändringar i livet har visat 

sig ha inflytande över känslan av självständighet, då de kan bli tvingade att ta hjälp av andra, 

till exempel finansiellt stöd eller hjälp att klara de dagliga sysslorna. Detta framkom även i 

resultatet då beroendet av andra beskrevs. Innebörden av att förlora strukturen i det dagliga 

livet är att upplevelsen av självständighet minskar eller försvinner helt, vilket i resultatet ledde 

till känslor av sårbarhet och minskat värde.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom en kroppslig och mental orkeslöshet, vilket gav en 

ofrivillig nedsättning av kapacitet och ledde till ett tillbakadragande från sociala miljöer. 

Enligt Ream och Richardson (1996) är fatigue ett av de vanligaste symtomen vid en del 

kroniska tillstånd. Fatigue är en subjektiv upplevelse som involverar hela kroppen och 

sträcker sig från trötthet till total utmattning. Förmågan att fungera som vanligt blir påverkad 
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eftersom både den fysiska och mentala kapaciteten blir nedsatt. I likhet med vårt resultat 

beskriver Ream och Richardson (1996) att förmågan att delta i aktiviteter, arbetslivet och vid 

sociala tillställningar reduceras. Enligt Toombs (1993, s.76) måste psyket kompensera för de 

kroppsliga svagheterna som uppkommer och detta kan ses som tröttsamt. Att hela tiden 

behöva lägga ofrivillig energi på smärtor och andra eventuella biverkningar som kommer på 

grund av sjukdomen kan vara ett heltidsprojekt. Detta tillhör inte det vanliga normala livet 

som frisk. Ream och Richardson (1996) menar att mental påverkan är vanligt vid fatigue och 

visar sig exempelvis genom irritation, koncentrationssvårigheter och leder ofta till konflikter 

med närstående. Detta innebär att personens livskvalitet påverkas negativt genom att de 

mentala och fysiska svårigheterna och förmågan att fungera som vanligt blir nedsatt.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom upplevelser av omfattande sociala konsekvenser, där 

förhållanden splittrades, rollförluster och saknad av tidigare relationer. Harris et al. (2003) 

menar att roller som innefattar familj och arbete beskrivs som mest betydelsefulla, vilket även 

framkommer i resultatet. En konsekvens av sjukdomen kan vara att familjen får större 

betydelse. Eftersom det finns ett ökat beroende försvinner därmed den naturliga familjerollen. 

Det som förut varit en källa till trygghet och självförtroende där rollen varit självklar, kan 

bytas till rollen av en svag individ som inte längre är självständig. Den tidigare rollen som 

familjeförsörjare är borta och istället finns känslan av att vara en börda. Genom vänner och 

familj upplevs en bekräftelse och en trygghet i sin egen roll. Avtar denna trygghet, kan en 

person känna att hela existensen blir hotad. De som lever med rollförlust kan känna en 

osäkerhet, att de inte längre hör hemma någonstans. Det som fanns förut, finns inte längre 

kvar. Vännerna ser personen som någon annan, som en sjuk individ, och arbetskamraterna har 

fått nya medarbetare och glömmer snart bort personen de tidigare arbetat tillsammans med 

(Harris et al., 2003). Detta innebär alltså stora förluster inom den sociala sfären. Därmed 

minskar möjligheterna till intimiteten i en nära relation och även det sociala stödet från 

omgivningen avtar. Personen upplever sig som ensam och isolerad. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom en känsla av oförmåga att kunna välja och vara impulsiv. 

Ett tvång att anpassa aktiviteter och leva på gränsen till det dagliga livet beskrevs och när 

möjligheter och mål inte gick att uppfylla förlorade livet sin mening. I likhet med resultatet 

menar Richardson, Ong och Sim (2008) att personer som lever med sjukdom kan tvingas att 

anpassa livet efter rutiner, vilket innebär att det inte finns utrymme att ägna någon större tid 

till fritidsaktiviteter. Att inte veta om dagen kommer att innehålla mycket smärta eller trötthet 
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gör att det inte går att ta dagen för given. Corbin (2003) menar att när personen är frisk så 

upptas tiden med vad denne vill göra av livet och det finns en förväntning av att tiden alltid 

ska finnas tillgänglig. Vid sjukdom kan den räknas som den tid som är fri från smärta och 

trötthet och beror på ork eller trötthet. Tiden går åt till att planera och begränsa aktiviteterna 

som ska utföras, vilket överensstämmer med resultatet. Livet kan förlora dess mening när det 

inte går att se fram emot planerade saker, detta leder till en begränsning i livet. Att inte ha 

vetskap om det finns någon framtid kan inge en känsla av hopplöshet, vilket även 

framkommer i litteraturstudien. Sutherland (2009) menar att personer med sjukdom oavbrutet 

söker efter hopp, exempelvis att forskningen ska finna botemedel som ta bort symtomen, även 

när det inte finns hopp om att bli frisk. Hoppet kan bidra till att personerna kämpar för ett 

fortsatt liv, och ger en mening med livet. Ifall inte hoppet och tron på framtiden finns kan det 

leda till skuldkänslor över att lämna de anhöriga ensamma i livet. Reinke, Shannon, 

Engelberg, Young och Curtis (2010) menar att hoppet är viktigt för att kunna hantera ett liv 

med sjukdom. Sjuksköterskan är oftast den som spenderar mycket tid med den sjuke personen 

och har därför en viktig roll i att stötta denne till att finna hopp och mening i livet. Därför är 

det av betydelse att sjuksköterskan är närvarande och kommunicerar med personen och 

dennes anhöriga. Detta leder till möjligheter att identifiera de resurser som skänker hopp och 

mening, samt att formulera realistiska mål. Genom den kunskapen kan sjuksköterskan finnas 

där som stöd och lyfta fram resurserna när hoppet falnar (Reinke et al., 2010).  

 

Omvårdnadsintervention 

Sorgen går som en röd tråd genom resultatet och det största behovet vi kan se utifrån 

litteraturstudiens resultat hos personer som upplever förluster på grund av kronisk sjukdom är 

hjälp att komma vidare och stöd i bearbetandet av sorgen. Familjen ses som en stor källa till 

stöd och betyder mycket för personers hanterande av att leva med sjukdom. Samtidigt är det 

viktigt att vara medveten om att en av de faktorer som påverkar sorgeprocessen negativt är 

kluvna känslor hos familjemedlemmarna. En känsla av att vilja stötta personen kan uppstå, 

samtidigt som de själva sörjer att personen blivit sjuk och måste leva med det resten av livet 

(Moulton, 1984). Ell (1996) menar att familjen i vissa fall kan medföra stress, vilket kan 

medföra negativ effekt för återhämtningen och accepterande av sjukdomen. Anhörigas 

förmåga att finnas där för den sjuke påverkas i sin tur av yttre sociala omständigheter såsom 

arbetsförhållanden och boendeform. Att närstående har möjlighet till stöd från omgivningen 

inverkar på hur de själva kan hantera och ge stöd till den sjuke. Här anser vi att det är viktigt 

att sjuksköterskan medverkar till stöd genom att dela med sig av sin kunskap. Kunskap ses 



 20

som en viktig del för att kunna gå vidare, men ofta är det svårt att få den önskade 

informationen. Detta leder till att både familjen och personen med sjukdom berövas möjliga 

copingresurser. Bristen på information kan istället bidra till ytterligare stress, konflikter och 

felaktigt stöd. Sjuksköterskor träffar ofta på familjer där kronisk sjukdom förekommer och 

behöver därför vara lyhörd för hur familjen egentligen fungerar för att kunna hjälpa dem på 

bästa sätt (Ell, 1996). Som omvårdnadsintervention anser vi att det är viktigt att bygga upp en 

tillitsfull relation med den sjuke personen och dennes anhöriga. Kommunikation beskrivs ha 

stort inflytande i hur familjen och personen hanterar sjukdomen. När kommunikationen 

brister uppstår ofta missuppfattningar och konflikter, vilket påverkar stödets positiva förmåga 

(Ell, 1996). Genom samtal kan sjuksköterskan tillsammans med de berörda finna och bekräfta 

problemområden och utforma anpassade mål för att maximera deras förmåga i det dagliga 

livet. Enligt Duteau (2010) är målet med omvårdnad att förstå den enskilde personens syn på 

livskvalitet. För att göra detta måste sjuksköterskan frångå det paternalistiska synsättet och 

fokusera på personens upplevelse av hälsa och livskvalitet. Genom individanpassad 

omvårdnad, då sjuksköterskan inriktar sig på den unika livssituationen, är närvarande och 

aktivt lyssnar, kan sjuksköterskan hjälpa personen och familjen att utforska och finna mening. 

Sorgen bekräftas och sjuksköterskan kan uppmuntra personerna att diskutera känslor och 

önskemål. Detta kan leda till att möjligheter blir synliga och en utveckling i skapandet av nya 

vägar kan ske.  

 

Metoddiskussion 

Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är delar i en kvalitativ studie 

som kan vara avgörande för dess tillförlitliget (Polit & Beck, 2004, s. 430-435). Enligt 

Holloway och Wheeler (1996, s. 162) är trovärdighet ett begrepp som betyder att resultaten 

representerar verkligheten. Pålitlighet i en studie kan stärka tillförlitligheten genom att den 

refererar till dess stabilitet i data och stärks genom att samma resultat kan uppkomma ett 

flertal gånger (Polit & Beck, 2004, s. 176 ). I litteraturstudien användes kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats. Utgångspunkten vid en manifest metod är det uppenbara, 

det som texten säger, och forskaren lägger inga egna tolkningar och värderingar i 

analysprocessen (Downe-Wambolt, 1992). Eftersom innehållet då är textnära går det att spåra 

tillbaka till den ursprungliga källan, vilket bekräftar resultatets trovärdighet (Holloway & 

Wheeler, 1996, s. 168). Kodning av textenheterna genomfördes för att enkelt kunna spåra 

dessa i originalartiklarna. Genom att gå tillbaka i de olika analysstegen säkerställde vi att inga 

egna tolkningar hade genomförts eftersom resultatet jämfördes med analysenheterna. Enligt 
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Polit & Beck (2004) finns det alltid en risk för bias även om det är en innehållsanalys, 

eftersom forskaren kan ses som ett mätinstrument som blandar in sina egna åsikter och 

erfarenheter.   

 

Litteratursökningarna till studien genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Enligt 

Willman et. al (2006, s. 72-73) är PubMed den största sökmotoren för både medicin- och 

omvårdnadsartiklar och Cinahl är mer inriktat på omvårdnadsvetenskapliga referenser. Dessa 

databaser var relevanta att använda i sökprocessen då litteraturstudien genomfördes ur ett 

omvårdnadsperspektiv. Databaserna användes eftersom de artiklar som fanns där kunde svara 

på syftet i studien. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes med ett protokoll, som enligt Willman et. al 

(2006, s. 83) säkerställer ett systematiskt och neutralt tillvägagångssätt. Protokollet som 

användes utforskade bland annat frågor som klargjorde ifall deltagarna i studierna var tydligt 

beskrivna. Eftersom de artiklar som inte uppfyllde medel eller hög kvalitet exkluderades, 

säkrades tydligheten och därigenom stärktes trovärdigheten (Holloway & Wheeler, 1996, s. 

164). 

 

Tillvägagångssättet i analysen av artiklarna är väl beskriven i litteraturstudien och blir då 

enligt Holloway och Wheeler (1996, s. 167-167) pålitlig och därigenom stärks även 

trovärdigheten. Resultatets överförbarhet är svårare att fastställa eftersom det är en kvalitativ 

studie som undersöker upplevda fenomen (Holloway & Wheeler, 1996, s. 166). 

Överförbarheten enligt Polit & Beck (2004) innebär i vilken uträckning resultatet kan 

överföras på liknande grupper och situationer. Eftersom studien är baserad på flera artiklar, 

oberoende av varandra, anser vi ändå att den har en viss överförbarhet på personer med 

kronisk sjukdom.  
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Slutsats 

Att leva med kronisk sjukdom medför ofta många prövningar för personen med sjukdom 

eftersom sjukdomen ofta leder till en fundamental omställning i livet. I denna litteraturstudie 

framkommer det att personer som lever med kroniska sjukdomar upplever många olika 

förluster och att de lever med ständig sorg på grund av dessa.  Sorgen är unik och upplevs 

olika beroende på vilka erfarenheter personen har. Faktorerna som påverkar hanterandet av 

sorgen är många och det kan vara svårt att implementera den i det dagliga livet. I vissa fall 

kan religion bidra till att anpassningen till sjukdom underlättas eftersom de finner en 

förklaring i det som sker. I andra fall kan trosuppfattningen hindra bearbetningen, då 

personerna upplever sjukdomen som en bestraffning från ett högre väsen, vilket gör att 

personen kan uppleva svårigheter med att se meningen och uppnå livskvalitet.  

 

Att ha möjlighet att behålla känslan av värdighet och kontroll är viktigt för personer med 

sjukdom eftersom det har stor betydelse för förmågan att kämpa. När personen förlorar 

strukturen i vardagen leder detta till att personen blir sårbar och upplevelsen av minskat värde 

och förlorad självständighet är vanlig. Den mentala och fysiska utmattningen som i många fall 

följer med sjukdomen påverkar förmågan att fungera som vanligt och livskvaliteten påverkas 

negativt. Stora förluster inom det sociala livet sker och möjligheterna till en nära och intim 

relation minskar. Livet ter sig hopplöst och det är svårt att tro på framtiden. Vi anser att det är 

viktigt med en medvetenhet om de förluster som kan uppkomma vid kronisk sjukdom. Detta 

eftersom sjuksköterskan har en viktig roll i stötta personerna med sjukdom till att finna hopp 

eftersom hopp bidrar till viljan att kämpa. Sjuksköterskor bör finnas där som ett stöd genom 

att kommunicera med den sjuke personen och dennes anhöriga och bidra med kunskap och 

information för att inge hopp och trygghet. Genom att lyssna och ta del av personens 

berättelse kan detta bidra till en individanpassad omvårdnad där den sjuke får känna sig unik 

och speciell. Forskning inom detta område bör uppmuntras eftersom det kan synliggöra 

personernas upplevelser av förluster och bidra till en ökad förståelse för deras situation. Vi 

rekommenderar även en vidare forskning med inriktning mot copingstrategier utifrån 

resultatet i studien för att utveckla och finna ytterligare vägar att tillgodose personernas behov 

och känsla av livskvalitet. 
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