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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kronisk sorg är en icke- patologisk, känslomässig sorg-reaktion relaterad till 
förluster som uppfyller den sörjandes liv. Att leva med en kronisk sjukdom innebär många 
förluster som kan göra det svårt att hantera situationen, särskild om sjukdomens 
progressivitet innebär nya förluster för patienten. Brist på kunskap om kronisk sorg kan 
medföra att patienter får behandling mot depression men ingen hjälp till att hantera sorgen. 

Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av kronisk sorg till följd av kronisk 
sjukdom. 

Metoden: En systematisk litteraturstudie på vetenskapligt kvalitativt material gjordes med 
den enligt Evans beskrivna analysmetod på kvalitativ data. 

 Resultat: Fyra teman framkom: emotionella förluster, kroppen sviker, förlorad framtid och 
lindrad sorg. Förluster inskränker patienternas frihet att kunna utföra önskade aktiviteter 
men också planer och drömmar de haft inför framtiden. Genom egna strategier och 
emotionellt stöd kunde patienter lindra sin sorg och därmed lindra lidandet. 

Slutsats: Kronisk sorg tar sig uttryck på varierande sätt.  Emotionella upp och nedgångarna 
upplevs av patienter i relation till deras sjukdom. Motgångar men också påminnelser om att 
vara olik från friska människor, utlöser sorgen på nytt. Sjuksköterskor behöver vara 
observanta på patienters mentala välbefinnande och visa empati. 

 

Nyckelord: Kronisk sorg, Upplevelser, Patientperspektiv, Förlust, Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

Background: Chronic sorrow is a non-pathological, emotional grief response related to 
losses that meet de mourners’ life. Living with a chronically illness involves many losses 
which can make it difficult to manage the situation, especially if the disease progression leads 
to new losses for the patient. Lack of knowledge about chronic sorrow can lead to a wrong 
treatment; these patients can be treated for depression but gets no necessary help to deal 
with their sorrow.  

Aim: The aim is to describe the experiences of chronic sorrow in patients with chronic 
illness. 

Method: A systematic literature-study based on qualitative science material has been done. 
Evans analyses-method of qualitative data was chosen.  

Results: Four teams developed: emotional losses, the body fails, a lost future and alleviate 
sorrow. The patient’s freedom is limited because of the losses, therefore whished activities, 
plans and dreams for the future have been removed. Internal strategies and emotional 
support could alleviate patients sorrow and therefore alleviate their suffering.  

Conclusion: Chronic sorrow was expressed in a verity of ways. The emotional ups and 
downs were related to the patients illnesses. Adversities but also reminders of being different 
from healthy humans awake their sorrow over and over again. Nurses needs to be aware of 
the patients’ mental condition and show empathy to these patients. 

 

Keywords: Chronic Sorrow, Experiences, Patient perspective, Loss, Qualitative 
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1 INLEDNING  
 

Sjuksköterskan möter i sitt arbete människor med olika vårdbehov och vårdar patienter med 
olika sjukdomstillstånd. Dessa sjukdomstillstånd behöver inte enbart vara relaterade till de 
fysiska svårigheterna som sjukdom kan ge upphov till utan de kan även påverka det psykiska 
välbefinnandet. Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär en stor livsförändring för 
patienterna. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning insåg jag att inte enbart förlust av en närstående 
skapar sorg utan också förlust av kroppsfunktioner, oro och rädsla för framtiden till följd av 
egen eller anhörigas sjukdom. Dessutom kan saknad över allt som inte är möjligt att göra 
längre ge upphov till fenomenet, vilket innebär ett stort lidande för den drabbade patienten. 
Då sjukdomen är kvarstående kan den också vara en orsak till att patienten känner sorg, 
detta kan då leda till att även sorgen kvarstår, den blir kronisk. 

Jag uppmärksammade också i mitt tidigare arbete som undersköterska ett stort behov hos 
patienterna, vilket ledde till intresset för kronisk sorg. Min ambition i detta examensarbete är 
att öka min egen och läsarnas kunskap och förståelse för fenomenet kronisk sorg och 
patienternas upplevelser av att leva med kronisk sorg till följd av kronisk sjukdom. Genom 
förståelse och kunskap om fenomenet kan sjuksköterskor uppmärksamma patienters 
sinnestillstånd, så att patienter får en god vård, som är individanpassat och leder till ett 
lindrat lidande.  

 

2 BAKGRUND 
 

I detta avsnitt definieras begreppen kronisk sjukdom, sorg, kronisk sorg och empati. Det ges 
även en förklaring på hur kronisk sorg kan uppstå och vilka följder den kroniska sorgen kan 
ha för patienten samt hur sorgeprocessen kan se ut. Vidare belyses sjuksköterskans roll och 
ansvar. 

 

2.1 Definitioner av aktuella begrepp 
 
Benämningen kronisk innebär att ett sjukdomstillstånd är långvarigt och oftast obotligt 
(Malmquist, 2009). 

Enligt Granek (2010) är sorg en naturlig känslomässig reaktion på en förlust av någon som 
har stått en nära. Sorgen kan innebära vemod, längtan, sörjande, förtvivlan och ångest. 

Det karakteristiska för kronisk sorg definieras av Lindgren, Burke, Hainsworth, och Eakes, 
(1992) så här: 

“(a) A perception of sadness or sorrow over time in a situation with no predictable end.  

(b) Sadness or sorrow that is cyclic or recurrent.  

(c) Sadness or sorrow that is triggered internally or externally and brings to mind a person’s    
losses, disappointments, or fear. 

(d) Sadness or sorrow that is progressive and can intensify” (s.31). 

 

Empati enligt Håkansson (2003) innebär förmågan att vara medveten om andra människors 
känslor. Detta kräver inlevelseförmåga till en annan människas känsloläge och behov, där en 
viss igenkännande behövs. Det krävs också att den som visar empati behöver bryr sig om den 
andra människan. Detta kan relateras till att sjuksköterskan inte bara vet vad som ska utföras 
utan bryr sig om patienten så att denne kan uppleva empati i vården, där patienten får 
förståelse och stöd. På så vis kan sjuksköterskan individanpassa vården till patientens behov. 
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2.2 Sorgens uttryck och konsekvenser 
 
Enligt Björklund och Gyllenswärd (2009) uttrycker människor sin upplevelse av sorg på 
varierande sätt. Då alla människor har sin unika livshistoria och sin egen relation till den de 
sörjer behöver de också hitta sitt eget sätt att hantera sorgen.  

Vidare menar Björklund och Gyllenswärd (2009) att alla människor på egen hand inte klarar 
av att hantera sin sorg och därmed behöver professionell hjälp. Bowman (2007) anser att 
sorgen kan bli kronisk av olika anledningar, men att den därmed inte nödvändigtvis behöver 
bli mest framträdande i människans liv. 

 
2.3 Bearbetning av sorgen 
 
Björklund och Gyllenswärd (2009) beskriver att bearbetning av sorg är en process som kan 
hjälpa den sörjande från känslor av separation och splittring till en känsla av sammanhang 
och återförening. Denna process behövs för att minnena skall kunna bli en tillgång och inte 
en plåga. Det är under processens gång viktigt att kunna sätta ord på, eller på annat vis få 
möjlighet och utrymme att uttrycka de tankar och känslor som finns. En konfrontation med 
minnen och tankar kan då leda till insikt över det som har hänt, vilket kan hjälpa den 
sörjande att komma framåt i bearbetningen av sorgen. 

Olson, Cooper-Goldenberg och Sturgis (1989) beskriver tre faser i sorgbearbetningen. Den 
första är en temporär chock- fas, där den sörjande bli medveten om förlusten, vilken kan ge 
upphov till fysiska symtom, dessa är dock övergående. I den andra fasen försöker den 
sörjande att hantera sin situation och reorientera sig. Skuldkänslor och ilska är vanliga 
känslor som kan uppstå i denna fas. Det är i den sista fasen, ”återhämtningsfasen” som 
acceptansen över situationen sker. Då kan den sörjande åter känna sig starkare och gladare 
över att ha överlevt sin smärta i sorgen, vilket kan ge en känsla av hopp.  

Bowman (2007) menar att det är ett tecken på hälsa om människor i sin sorg kan både sörja 
och förena detta med sådant som kan ge glädje och hopp för att finna ett nytt sammanhang. 
För de som saknar denna förmåga kan sorgen bli så överväldigande att den hindrar 
livslusten. Det behövs kunskap och förståelse för människor i sorg för att kunna ge dem bästa 
möjliga stöd.   

I de fall då sorgen blir kronisk beskriver Teel (1991) processen i två faser.  I den första fasen 
blir personen medveten genom informationen om det som ger upphov till sorgen. Det kan 
exempelvis innebära att få vetskapen om att barnet har en kronisk sjukdom. Denna vetskap 
kan ge upphov till upplevelser av chock likväl som till förnekelse och sorg. Ibland cirkulerar 
känslorna mellan dessa stadier och stannar där men ibland kan personen också komma in i 
en andra fas. I denna fas har inte sorgen försvunnit helt, men den har blivit mindre påtaglig, 
lättare att hantera. Detta är dock en lång process som kräver adekvat coping. Malmquist 
(2008) definierar coping som ett sätt att hantera stressande situationer och livskriser. 

 

2.4 Den kroniska sorgens orsaker och konsekvenser 
 

I detta avsnitt förtydligas orsaker till att sorg kan bli kronisk och vilka konsekvenser den 

kroniska sorgen kan medföra för den drabbade. 

 
2.4.1 Orsaker i form av förluster 
 
Kronisk sorg enligt Roos (2002) är en specifik sorg, relaterad till en eller flera förluster som 
inte upphör att uppfylla den sörjandes tankar. Dessa förluster blir då bestående och levande 
vilket tar den energi som behövs för att bearbeta och anpassa sig till den nya livssituationen. 
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Detta leder till att sorgen är fortgående. För att hantera sorgen behöver människor som lider 
av kronisk sorg lära sig att leva med förlusterna. Det innebär flera förluster enligt Roos 
(2002) att vårda ett barn med ett psykiskt eller fysiskt handikapp. Den aktuella förlusten av 
att inte ha fått ett friskt barn och förlusten av förväntningarna, fantasierna och önskningarna 
kring detta barn och tankar kring hur livet kunde ha varit eller blivit är alla förluster som en 
sådan situation kan medföra. ”It is about living with the realization of a loss that cannot be 
removed and that continually requires energy for adaptations” (Roos, 2002, s. 27). Eftersom 
orsaken till förlusterna fortsätter att vara närvarande är också sorgen närvarande år efter år. 
Föräldrarna tvingas att leva med förlusterna, vilket leder till kronisk sorg.  
 
Burke, Eakes och Hainsworth (1998) menar att människor med funktionshinder eller en 
kronisk sjukdom men även anhöriga till kronisk sjuka kan lida av kronisk sorg. Ett kroniskt 
sjukdomstillstånd inskränker på människans livssituation genom oförmåga att röra sig fritt 
och att inte kunna uttrycka sig eller att inte kunna leva som hon alltid har gjort. Människor 
som har drabbats av kronisk sorg kan trots dessa förluster tidvis hantera sin situation och 
finna stunder av glädje och må bra. Dock kan händelser utlösa sorgen på nytt och att det då 
krävs strategier för att kunna hantera detta. Människan måste hitta egna strategier, men 
behöver också andras hjälp för att hantera sin kroniska sorg. Händelser som utlöser sorg-
relaterade känslor kan exempelvis vara att personer med en kronisk sjukdom påminns om 
sin oförmåga att klara av saker som de tidigare kunde göra. Att se olikheterna mellan sig själv 
och omgivningen där friska människor kan engagera sig i aktiviteter som de själva inte har 
förmåga till, kan vara en påminnelse. Denna i sin tur leder till en återupplevelse och känsla 
av förlust som ger upphov till sorgerelaterade känslor på nytt. 

Vidare anser Burke, m.fl. (1998) att kronisk sorg också kan uppstå hos de som har varit med 
om en enda förlust, som till exempel en älskad närståendes död. Kronisk sorg är då ett 
tillstånd av genomgripande sorgsenhet som emellanåt blir mycket stark och som kan 
återupplevas och utlösas om och om igen av händelser och minnen. Händelser kan till 
exempelvis vara att bli bemött på ett kränkande vis eller att se andra umgås, vilket kan väcka 
minnen av den gemenskapen som gått förlorat genom dödsfallet. Den kroniska sorgen är 
återkommande och periodvis, så länge som påminnelser om olikheter existerar. Denna 
periodvis återkommande sorg upplevs av människor då livet de hade förväntat sig att leva 
ändras, eller genom att händelser och situationer påminner om dessa förändringar och/eller 
förluster. Trots detta kan människor som lider av kronisk sorg även finna stunder av glädje 
och förnöjsamhet, det är därför denna sorg kan ses som periodvis återkommande. 

Roos (2002) gör dock skillnad mellan sorg som upplevs på grund av en förlust och sorg som 
uppstår på grund av flera förluster. Hon förklara att en förlust genom ett dödsfall innebär att 
personen som är orsaken till sorgen är frånvarande vilket innebär ett avslut för nya förluster 
och kan leda till att sorgen lindras genom bearbetning. En sådan sorg kan vara periodvis men 
inte kronisk.  Däremot kan det vara svårt att hantera och bearbeta sorg om orsaken till 
förlusterna är närvarande och/eller återkommande på grund av sjukdom vilket leder till 
kronisk sorg. 

 
2.4.2 Konsekvenser av kronisk sorg 

Isaksson (2007), som är MS sjuksköterska, har uppmärksammat att människor som lever 
med en kronisk progressiv sjukdom kan uppleva kronisk sorg på grund av förlusten av fysiska 
funktioner. Många av hennes patienter var nedstämda och oroliga över sin situation och över 
vad sjukdomen kunde leda till. Då sjukdomen är kronisk kommer orsaken till sorgen att 
finnas närvarande vilket leder till att även sorgen kvarstår.  
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Enligt Roos (2002) kan kronisk sorg uppstå på grund av en förlorad självbild till följd av 
kronisk sjukdom. Denna förlust utgör ett hinder för personens framidsplaner/drömmar. 
Kronisk sorg skapar stress och komplicerar livet för de människor som lider av kronisk sorg. 
Det ger upphov till känslor av skuld och ilska genom en oförmåga att bemästra kravet om att 
klara av de dagliga sysslorna. Om den starka inre stressen blir långvarig kan den i sin tur leda 
till andra fysiska åkommor. Haddad (2010) beskriver att stress, smärta och fysiska 
inskränkningar på grund av kronisk sjukdom kan leda till depression. 

Gorden (2009) menar att kronisk sorg är en normal reaktion vid en pågående förlust som är 
fortskridande och bestående.  Risken för att utveckla en depression ökar om människor med 
kronisk sorg inte lär sig att hantera densamma eller får den hjälp och stöd de behöver. 
Förluster kan skapa förändringar eller olikheter i vardagen. Olikheterna som förändringen då 
medför kan upplevas mycket påtagliga och öka i intensitet. Enligt Allgulander (2010) kan 
långvarig sorg leda till depression. Dock finns risker med att patienter får diagnosen 
depression på grund av sin nedstämdhet, när de egentligen lider av kronisk sorg.  Denna 
felbedömning kan leda till att patienterna inte får den hjälp och verktyg de behöver för att 
bearbeta sin sorg (Gordon, 2009).  

Dock finns det likheter mellan depression och sorg enligt Hobdell (2004), som beskriver att 
nedstämdhet, fysisk påverkan och undvikande av sociala situationer kan uppstå vid både 
depression och sorg. Därför kan det vara svårt att ställa rätt diagnos. Maj (2008) förklarar att 
diagnosen depression inte bör ställas om kriterierna för depression i Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition (DSM- IV) skalan inte uppfyllts. Vid 
en depression kan symtom som känslor av nedstämdhet, saknat hopp och en känsla av 
värdelöshet ta sig samma uttryck som vid kronisk sorg. Men diagnosen depression kan också 
medföra psykotiska symtom och självmordstankar. Vid depression krävs enligt DSM- IV att 
en viss varaktighet av symtomen finns (Maj, 2008). 

2.5 Sjuksköterskans roll och ansvar 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) bör en 
helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt genomsyra sjuksköterskans alla arbetsuppgifter. 
Sjuksköterskan har flera arbetsområden där olika uppgifter ingår. Ett exempel är att 
sjuksköterskan tillgodoser patienters basala och specifika omvårdnadsbehov, vilket även 
innefattar patienternas psykiska behov. Sjuksköterskan behöver också vara uppmärksam på 
förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd, för att kunna bemöta patientens 
sjukdomsupplevelser och lidande och för att kunna verka för ett lindrat lidande hos 
patienten. ICN:s etiska kod (svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007) beskriver att 
sjuksköterskor har fyra grundläggande ansvarsområden och ett av dessa innebär att lindra 
lidande för patienten. 

Burke, Eakes och Hainsworth (1998) anser att sjuksköterskor och andra vårdgivare måste 
inse att kronisk sorg är en vanlig reaktion hos människor som har drabbats av en eller flera 
förluster. Det är också viktigt att förstå att specifika situationer eller omständigheter kan 
utlösa sorg-reaktioner och påminna om förlusten som gett upphov till sorgen. Detta kan 
förvärra den förtvivlande känslan som sorgen för med sig. Däremot kan ett professionellt 
vårdande och en empatisk närvaro vara till hjälp för patienter med kroniska och livshotande 
sjukdomstillstånd. Empatisk närvaro förklarades med att sjuksköterskan tar sig tid att 
verkligen lyssna med ett visst fokus på känslor och att sjuksköterskan erbjuder stöd till såväl 
de den drabbade som till anhöriga. I det professionella vårdandet ingår att sjuksköterskan 
visar medkänsla, respekt, tålamod och taktfullhet samt att hon eftersträvar att fördomsfritt 
vårda de som drabbats av kronisk sorg. 
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Enligt Gorden (2009) måste sjuksköterskor kunna känna igen symtomen på kronisk sorg och 

kunna använda sig av evidensbaserade strategier för att underlätta coping hos de drabbade. 

Genom att visa empati och ta sig tid till att lyssna, erbjuda stöd och trygghet och visa 
uppskattning för patienters unikhet och dennes familj kan coping underlättas. Det som 
komplimenterar ett professionellt vårdande exemplifierades med att sjuksköterskan är 
taktfull, visar respekt, är tålmodig, icke dömande och visar medkänsla för patienten. 

Roos(2002) anser att de som arbetar inom vården måste vara observanta på och visa 
förståelse för människor som drabbats av kronisk sorg. Det är också viktigt att vårdaren 
förmedlar till patienten att kronisk sorg är en normal reaktion. Genom visad förståelse och 
visat intresse kan känslor av trygghet och tillit förmedlas till den drabbade. 

 

2.6 Teoretisk perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som används i detta examensarbete är Eriksons vårdteori. Genom 
att ta stöd i denna teori kan en vidare förståelse för patienternas upplevelser av att leva med 
kronisk sorg och lidande skapas.  

 

2.6.1 Människa 

Eriksson (2000) beskriver människan som en enhet av kropp, själ och ande. Människan är en 
mångdimensionell varelse där alla aspekter är relaterade till varandra och där ingen del är 
överordnad den andre. Hur människan upplever sig i relation till andra människor och till sin 
omgivning påverkar också hennes känsla av helhet. Varje människa har en egen inneboende 
kraft som får henne att växa och utvecklas. Denna kraft är en form av självreflektion där 
människan kan reflektera över sin egen situation. Dessutom betonar Eriksson (2000) att 
människan inte enbart är mångdimensionell utan att människan även är hälsa.  

 

2.6.2 Hälsa och lidande 

Både hälsa och lidande är enligt Eriksson (2000) en del av människans liv och bör ses i 
relation till hela människan. Upplevelsen av hälsa och även lidandet är individuellt för varje 
människa. En människa som känner sig hel kan uppleva hälsa även i lidandet, då hälsa 
innebär mer än enbart avsaknad av sjukdom. Hälsa kan förklaras med ett tillstånd av 
sundhet, friskhet och välbefinnande vilket inte nödvändigtvis innebär en avsaknad av 
sjukdom utan är relaterad till hur en människa kan uppleva hälsa. Däremot kan lidandet 
beskrivas som en konsekvens av att människans helhet hotas. Hälsa ses således som en 
helhet och ett outhärdligt lidande innebär att helheten har rubbats. Dock förutsätter hälsa att 
människan upplever lidandet uthärdligt. Om lidandet blir outhärdligt på grunda av att 
människan inte kan känna sammanhang, vilket kan leda till en känsla av meningslöshet, 
därför att människans inre- och yttre värld inte längre överensstämmer. Detta kan 
exempelvis orsakas av sorg över att ha förlorat något/någon liksom oro över det människan 
håller på att förlora. Detta hindra människan i sin förmåga att uppleva hälsa vilket leder till 
att hon hindras från att växa samt ett symbolisk döende (Eriksson, 2000). 

Lidandet i sig har ingen mening men om människan finner mening med lidandet kan 
lidandet bli uthärdligt. Människan kan finna mening med sitt lidande genom att hon finner 
sammanhang där hon exempelvis kan se hur hennes erfarenheter har format henne. Därmed 
kan människan samtidigt uppleva hälsa och lidandet leder då till nytt liv (Eriksson, 1994; 
Lindholm & Eriksson, 1993). För att nå försoning med sitt lidande behöver människan enligt 
Eriksson (2000) träda in i lidandets drama. I detta drama måste människan bli medveten om 
och bekräfta sitt lidande för att kunna försonas med lidandet och på så vis får lindring. Detta 
kräver att människan får utrymme att vara i sitt lidande. Eriksson (1994) förklarar att det är 
en viktig uppgift för vårdaren att vara delaktiga i den andres lidande för att kunna lindra det. 
Lidandets kamp beskrivs som en kamp mellan det goda och det onda.  
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Detta kan ses som en kamp om människans frihet och värdighet. Lidandet innebär även 
förluster som kan göra att människan blir kränkt. Lidandet kan orsakas av olika orsaker och 
uppträda enligt Erikssons (1994) teori på tre olika former: sjukdomslidande, vårdlidande och 
livslidande. Sjukdomslidande upplevs i relation till sjukdom och/eller behandling. 
Livslidande är det lidande som kan ses i relation till livet och innebär att hela människan 
existens rubbas, detta genom att människans förväntningar om livet och invanda livsrutiner 
förändrats på grund av sjukdom och ohälsa. Människan upplever då ett hot mot de 
möjligheter i livet som människan hade innan sjukdomen, vilket kan leda till att människan 
förlorar hoppet. Vårdlidande är det onödiga lidande. Detta förknippas med ett lidande som 
uppstår på grund av att människan blir kränkt genom exempelvis ett maktutövande i vården 
eller att vården helt och hållet uteblev. Detta lidande är onödigt och kan förhindras 
(Eriksson, 1994). 

Lindholm och Eriksson (1993) beskriver att lidandet delvis består av förlust av frihet, kraft 
och hinder. Upplevelsen av ett lidande är komplext och inte lätt att beskriva, därför visar sig 
lidandet också på olika sätt. Sjuksköterskan kan anta att patienten lider men inte på vilket 
sätt och en del patienter vill inte heller visa att de lider. Sjuksköterskan kan inte ta bort 
patienters lidande, men han/ hon kan lindra lidandet. 

 

2.6.3 Vårdande 

Patienten är den lidande människan och vilket innebär att varje patientmöte är ett möte med 
en lidande människa. Lindholm och Eriksson (1993) visar att lidandet inte går att helt 
eliminera men att det går att lindra. Enligt Eriksson (1997) behöver sjuksköterskan lägga 
fokus på själ och ande och inte enbart på den kroppsliga, synliga problematiken. Vårdande 
utgörs av kärlekens kraft som ger närhet och ömhet. Då kan en vårdande relation skapas där 
patienten kan känna tillit och förtroende. Det är då möjligt för patienten att vågar öppna sig 
för vårdaren, så att vårdaren kan ta del av dennes problem, behov och begär. 

Det är i den vårdande relationen som lidandet kan lindras, genom att vårdaren kan ge stöd 
till patienten i dennes väg mot försoning med sitt lidande. Vårdande innefattar ett ansande, 
lekande och lärande i en anda av tro, hopp och kärlek. Där ansningen innebär att vårdaren 
sörjer för hela människans välbefinnande. Upplevelsen av välbefinnandet har även en 
helande funktion i sig. Lekande innebär den skapande kraften som leder till växt och 
utveckling, som i sin tur kan leda till hälsa (Eriksson, 1997).  

Lekandet synliggör enligt Eriksson (2000) människans innersta längtan och skapar möjlighet 
för patienten att uttrycka sina känslor och öka sina hälsoresurser. Lärandet hjälper 
människan att finna nya vägar och möjligheter, vilket kan öka upplevelsen av hälsa 
(Eriksson, 1997). Ett sådant vårdande kan ge välbefinnande till kropp och ande och där 
människan kan få en känsla av att utvecklas. Tro, hopp och kärlek innebär vårdarens 
förhållningssätt inför den sjuka människan, men också människans egen livstro. Denne ger 
människan mod och tillit till att våga klara av och gå vidare med svåra situationer. Hoppet 
relateras till framtiden och dess förändringar samt ger tröst och kraft (Eriksson, 1997). 
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2.7 Problemformuleringen 

Att leva med kronisk sjukdom och dessutom med kronisk sorg kan innebära ett lidande. Även 
anhöriga till sjuka människor kan känna sorg. Det kan vara svårt för vissa människor att 
uttrycka sin sorg och visa sitt lidande. Sjuksköterskor behöver därför vara uppmärksamma 
och finna strategier för hur de ska kunna upptäcka, och hur de ska kunna stötta människor 
med kronisk sorg. Det kan vara svårt då vissa sjukdomstillstånd kan kräva mycket praktiskt 
arbete kring det fysiska välmående, som då kan leda till att sjuksköterskan fokuserar på att 
utföra olika handlingar för att öka patienters fysiska välmående. Patientens psykiska 
välmående blir då åsidosatt.  

Kronisk sorg kan förväxlas med depression. Tidigare forskning visar att patienter med 
kronisk sorg fick behandling mot depression men inga verktyg för att bearbeta sorgen. Ökad 
kunskap och rätt diagnos kan bidra till att patienter som drabbats av kronisk sorg kan få det 
stöd och den hjälp de behöver vilket kan leda till ett ökat välbefinnande för patienten. 

På grund av bristande kunskap får emellertid patienter som drabbats av kronisk sorg inte det 

stöd och den hjälp de behöver. Genom en fördjupning i patienters upplevelser av kronisk sorg 

kan förståelsen och kunskapen om hur det är att leva med kronisk sorg öka. Frågan är hur 

patienter hanterar kronisk sorg. Vidare är frågan får patienter som lever med kronisk sorg 

hjälp att hantera denna och på vilket sätt. 

 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med kronisk sorg till följd av kronisk 
sjukdom. 

 

4 METOD 

Metoden som valdes till detta examensarbete är den enligt Evans (2002) beskrivna 
analysmetoden. Denna metod är beskrivande och ger inte utrymme för egna tolkningar. Valet 
att göra en litteraturstudie grundades i Segestens (2006) beskrivning om hur en 
sammanställning av relevant data ur vetenskapliga artiklar kan ge en djupare förståelse för 
ett fenomen. Då tyngdpunkten i detta examensarbete låg på patienters upplevelser samt att 
ta del av patienters tankar och beteende, valdes en kvalitativ ansats. 

Enligt Evans (2002) metod sker analysen i fyra moment som skapar en överblick av 
analysen. Första momentet innebär att hitta relevanta artiklar genom att söka i databaser där 
sökord använts, som leder till artiklar som svarar mot syftet. I det andra momentet 
identifieras nyckelfynden. Genom återupprepad läsning av artiklarna kan en helhetsbild 
skapas. Därmed kan det slutliga urvalet ske och nyckelfynden urskiljas i varje studies 
resultatdel. I det tredje momentet relateras nyckelfynden till varandra. Detta innebär en 
jämförelse av nyckelfynd där likheter och olikheter identifieras för att kunna sortera in dessa 
i teman och subteman. Teman som framkommer ur analysen förtydligar innehållet av de 
funna subtemana. Subteman väljs efter innebörden av de funna nyckelfynden och blir en 
underkategori till teman. I det fjärde och sista momentet av analysen sker en beskrivning av 
de funna nyckelfynden och ett nytt resultat framkommer.  

 

4.1 Datainsamling och urval 

För att följa det första steget av Evans (2002) analysmetod gjordes en insamling av relevant 
data på databaser med ett vetenskapligt perspektiv. Databaserna CINHAL Plus, Discovery 
och Pub Med användes för att hitta relevanta artiklar för examensarbetet. 
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De sökord som användes var Chronic Sorrow. För att precisera sökningen användes det även 
ord som: experience, chronic disease, not parents, not caregivers. Orden kombinerades på 
olika sätt med varandra. De i sökningen funna artiklarna lästes för att finna data som var 
relevant för syftet. Inga tidsjusteringar användes i sökningen eftersom upplevelsen av 
kronisk sorg torde vara den samma i dagsläget som för flera år sedan. Träffar för respektive 
sökning i de olika databaser samt urval återges i bilaga A (se bilaga A). 

Bland valda artiklar inkluderades en artikel som handlar om kronisk sorg till följd av cancer, 
eftersom cancer kan bli en kronisk sjukdom och därför svarar mot syftet. Nästan alla artiklar 
som inkluderades för examensarbetet är kvalitativa och beskrivande, förutom en artikel som 
även hade en kvantitativ del. I denna artikel analyserades endast den kvalitativa delen.  

Två av de valda artiklarna innefattade flera olika patientgrupper. Den ena artikeln 
undersökte både patienter med Parkinson och närståendes upplevelser av kronisk sorg. Den 
andra artikeln undersökte upplevelsen av kronisk sorg hos patienter med en kronisk eller 
livshotande sjukdom, närstående till en kronisk sjuk familjemedlem och personer som hade 
förlorat en nära anhörig. Då syftet i detta examensarbete var att beskriva patienters 
upplevelser av kronisk sorg till följd av kronisk sjukdom, vilket är ett patientperspektiv, 
uteslöts närstående perspektivet ur analysen. Samtliga artiklar som berörde kronisk sorg till 
följd av andra orsaker än kronisk sjukdom exkluderades. Föräldrars, vårdares eller andras 
upplevelser av kronisk sorg till följd av att en närstående drabbats av kronisk sjukdom 
exkluderades, då dessa inte svarade på syftet. 

Efter urvalen kvarstod tio vetenskapligt publicerade artiklar till analysen i detta 
examensarbete. Fem artiklar var publicerade ifrån 2001 och fram till 2008 samt en artikel 
som är 13 år gammal. Det två äldsta artiklarna är 19 år gamla och de två resterande artiklarna 
är 18 respektive 16 år gamla. Anledningen till att dessa inkluderades var att de handlade om 
upplevelsen av kronisk sorg hos kroniskt sjuka och därmed överensstämde med detta 
examensarbetes syfte.  

 

4.2 Datamaterial och analys 

Efter det slutliga urvalet uppfördes samtliga kvarvarande artiklar i en artikelmatris för att få 
en överskådlig bild av innehållet. Artiklarna kodades i bokstavsordning efter studiernas 
första författares efternamn (se bilaga B). Motivet var att i analysen lätt kunna härleda 
nyckelfynden till den ursprungliga källan, vilket även underlättade refereringen i arbetet.  

4.2.1 Identifiering av nyckelfynd 

Artiklarna lästes flera gånger för att skapa en helhetsbild över studierna och för att finna 
betydelsefulla fynd. Detta följer också andra steget i Evans (2002) analysmodell. Efter att ha 
valt betydelsefulla fynd, som svarade mot syftet ur varje artikels resultat, lästes dessa åter för 
att kunna identifiera nyckelfynden. Samtliga 185 nyckelfynd kodades med bokstäver för varje 
artikel som angetts i bilaga B och i numerisk ordning. Exempel på detta är (A1) betyder första 
nyckelfynd i första artikel, (A2) betyder andra nyckelfynd i första artikeln och så vidare. 

4.2.2 Relatering av nyckelfynd 

För att följa det tredje steget av Evans (2002) analysmodell lästes samtliga nyckelfynd 
igenom och klipptes ut. Alla nyckelfynd lästes flera gånger för att kunna finna 
gemensamheter. Det ledde till att gemensamma subteman och teman identifierades, för att 
ge en djupare förståelse för det undersökta fenomenet. Subteman och teman 
omformulerades ett antal gånger tills ett samband mellan dessa blev tydligt och slutgiltigt 
bestämt. Detta ledde till 12 subteman där fokus låg på innebörden av de funna nyckelfynden 
och fyra för resultatet relevanta teman. Ett exempel på analysprocessen anges i tabell 1 (se 
tabell 1).  
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Kod                 Nyckelfynd Subtema Tema 

 

H2 

Patients had lost joy and happiness and had become worried and pessimistic. 

They saw losses and restrictions in their lives and they were living with a 

sorrow caused by this. 
Förlust av 
hopp 

Förlorad 
framtid 

A18 

 Some of the subjects clearly expressed a loss of hope and joy. With no joy, it 

is difficult to see any hope, they said. The future was looking grim and there 

was a general feeling of a loss of hope. One individual spoke of seeing no 

bright spots whatsoever, of having no relish life at all, life felt meaningless. 

G1 
 Because MS is a progressive disease, it meant some of the participants 

believed the uncertainty about the future and possible losses strongly 

influenced their entire lives. 

 
 
Rädsla för 
framtiden F14 Wondering whether it was worth it, but deciding that it had to be for fear of 

complications. Trying to stop it “ruling your life”, but acknowledging that it 

fact it does. 

 
 
Processen fortsatte med att av samtliga artiklar och nyckelfynden lästes i sitt ursprungliga 
sammanhang åter igen för att säkerställa att innebörden inte hade förändrats och att 
äktheten i fynden var bevarade. Motivet var att det i analysen inte skulle ha skett en 
misstolkning eller förvrängning av de funna nyckelfynden. Denna process i analysen gjorde 
att några nyckelfynd föll bort, efter att ha tagits ur sitt sammanhang. 

4.2.3 Beskrivning av analysens resultat 

I resultatet sker en beskrivning av de funna nyckelfynden ur varje artikel. De olika temana 
och subtemana som föddes ur analysen beskrevs i enighet med Evans sista steg i 
analysmetoden. I samband med att resultatet beskrevs, översattes alla fynd till det svenska 
språket.  

 

4.4 Etiska överväganden 

I detta arbete har samtliga källor för inhämtande av data noggrant refererats till, för att inte 
förfalska, stjäla eller plagiera ifrån andra artiklar eller arbeten. Examensarbetet ska vila på en 
vetenskaplig grund och enbart använda artiklar som har en godkänd etikprövning i enighet 
med Helsingforsdeklarationen (2008). God forskningsetik innebär också att arbetet inte 
grundas på den egna förförståelsen och inhämtande av material som svarar på syftet på ett 
sätt som den som genomför analysen önskar (Codex, 2011). 

 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av analysen som avsåg att undersöka upplevelser av 
kronisk sorg till följd av kronisk sjukdom. I resultatet framkom fyra teman som gemensamt 
uppstod ur 12 subteman (tabell 2).  
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Tabell 2: Samband mellan Subteman och teman  

Förlust av självständighet 

Emotionella förluster 
Avsaknad av emotionellt stöd 

En förändrad självbild 

Förlust av integritet och värdighet 

Förlust av kroppsfunktioner 
Kroppen sviker 

Påverkan på sociala relationer 

Rädsla för framtiden 

Förlorad framtid Förlust av hopp 

 ”Lättväckt ”sorg 

Strategier för att hanterar sorg 

Lindrad sorg Acceptans 

Emotionellt stöd 

 

5.1 Emotionella förluster 

Det första temat behandlar patienters upplevelser av emotionella förluster till följd av 
sjukdom. Detta skapar en förlust av kontroll över såväl livssituation som av självbild och kan 
även ge upphov till förlust av självständighet.  Dåligt bemötande där andra inte visar någon 
förståelse bidrar också till förlust av värdighet för patienten. 
 
5.1.1 Förlust av självständighet 
 
Patienter som fått diagnosen kronisk sjukdom kunde uppleva känslor av hjälplöshet likväl 
som ilska och rädsla till följd av detta. Dessa besked upplevdes definitiva och en känsla av 
förlorad kontroll uttrycktes (Eakes, 1993; Hainsworth, 1994; Hayes, 2001; Lindgren, 1996). 
Vardagen kunde bli en kamp och upplevelser av stress var vanligt till följd av att aktiviteter ej 
kunde genomföras (Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002).”There is not a single thing in my life 
this disease has not touched, not a single thing. It has been encompassing. It came in like a 
tornado and just left all that devastation.”(Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002, s. 33).  
Kontrollförlusten till följd av sjukdomen uppkom på grund av att denna inte gick att bota. 
Läkaren var hjälplös och kunde inte göra dem friska (Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002). 

Patienter uttryckte förtvivlan över att sjukdomen hade blivit värre. Skrämmande tankar om 
att hon/han skulle kunna hamna i en rullstol och därmed förlora sin självständighet plågade 
patienterna. Dessutom kändes det som en förändring av ens identitet. Den identitet 
patienten hade innan sjukdomen gick förlorad vilket var svårt att acceptera (Isaksson, 
Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007).   

Förlusten av självständigheten till följd av sjukdom upplevdes som en del i den förlorade 
kontrollen över vardagen, att behöva ta hjälp eller använda hjälpmedel ansågs inkräkta på 
såväl den egna självständigheten som på familjelivet (Ahlström, 2005; Eakes, 1993).  
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Patienter med egna barn kunde uppleva relationen till dem som en glädjekälla, men även 
som en ökad källa till oro och stress då bristande ork ansågs påverka barnuppfostran och 
göra aktiviteter med barnen. Det upplevdes som en förlust att inte kunna åta sig det önskade 
ansvaret över familjen.  (Ahlström, 2005; Isaksson, Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007; 
Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002). Patienter var nedstämda för att patienternas föräldrar 
hade tagit över en stor del av ansvaret för barnen (Isaksson & Ahlström, 2008). 

Patienter upplevde det svårt att leva upp till de ökade samhällskraven. Patienterna uttryckte 
att de kände sig som ett samhällsproblem för de inte kunde vara nyttiga och produktiva. 
Dessutom ansåg patienterna att det inte kunde utföra sina plikter och motsvara kraven som 
de själva och andra ställde genom att de inte var arbetsföra (Ahlström, 2005).  

Det var vanligt att byta läkare i hopp om att få en annan diagnos eller genom att vissa 
patienter undvika att gå till läkaren, detta för att de inte ville acceptera sin sjukdom 
(Lindgren, 1996). Patienter ville inte acceptera sitt vårdbehov och menade att ett 
accepterande av ett ökat vårdbehov skulle innebära en förlust av självständighet 
(Hainsworth, Burke, Lindgren, & Eakes, 1993; Isaksson, Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007). 

Förändringar i det kroniska sjukdomstillståndet eller problem som uppstod till följd av dessa 
förändringar blev svårhanterliga. Det ledde till att patienterna kände oro och fick sorg-
relaterade känslor (Burke, Eakes, Hainsworth, 1999; Eakes, 1993). Patienter hade svårt att 
tro eller ta till sig information ifrån läkaren, särskilt då de fick sin diagnos. ”I don´t belong 
here, and you wasting your breath saying this to me because I don´t have cancer ” (Eakes, 
1993, s.1330).  

 

5.1.2 Avsaknad av emotionellt stöd 

En diagnos på en kronisk sjukdom kändes definitivt. Det väckte ilska och rädsla över 
sjukdomen och en hel del frågor. Patienter upplevde att de blev fråntagna hoppet vid 
läkarbesök, genom att vården inte kunde göra patienterna friska eller få dem att må bättre. 
Det fanns inget som kunde hjälpa dessa patienter vilket var chockerande och upplevdes som 
att läkaren brast i att bekräfta deras värdighet (Hainsworth, 1994; Isaksson &  Ahlström, 
2008).   

Patienter beskrev upplevelser av att myndigheter, arbetsgivare, läkare, vårdpersonal, familj 
och vänner inte riktigt visade förståelse för att de drabbats av sjukdomen (Eakes, 1993; 
Hayes, 2001; Hainsworth, 1994; Isaksson & Ahlström, 2008; Lichtenstein,Laska & Clair, 
2002; Lindgren, 1996). En patient berättade att arbetsgivaren trodde att patienten var lat. 
Patienten hade en önskan att kunna fortsätta arbeta trots sjukdomen, men blev hänvisad till 
försäkringskassan för att få sjukpension.  Försäkringskassan förstod inte patientens önskan 
om, att kunna arbeta och detta ledde till förtidspension. Patienten upplevde detta svårare än 
att få sin diagnos. (Isaksson & Ahlström, 2008). Att inte få en livförsäkring på grund av sin 
diagnos upplevdes sårande: 

“I want life insurance... it’s my only thing I can give to the family if something happens 
 really... this insurance guy told me that I don’t think you’re going to get it mate and basically   
he was saying you ain’t going to live ‘till sixty-five” (Hayes, 2001, s.67 ). 

 

Ytterligare en patient berättade att hans/ hennes känslor ibland tog över och gjorde patienten 
olycklig och ledsen. Dock var det ingen i familjen förutom livspartnern som såg det. Istället 
för att ge tröst och stöd upplevde patienten att sorgen blev ignorerad med dåliga 
kommentarer som: ” Oh dear, aren´t you sulky and whiny and tiresome!” And then I have to 
remind him that I, in fact; can feel a bit depressed sometimes” (Isaksson & Ahlström, 2008, 
s.184). 
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Varken familjemedlemmar eller vänner var villiga att lyssna och att den enda personen som 
lyssnade var terapeuten. För vissa blev den religiösa tron ett substitut för familjen och vänner 
(Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002). För andra patienter var familjen det enda stödet 
(Isaksson & Ahlström, 2008). En annan patient blev sårad över att hans/ hennes mor 
förminskade patientens upplevelse av sorg över sjukdomen. Det upplevdes sårande även om 
det inte var avsiktligt (Eakes, 1993).  

Patienter berättade att varken läkare eller sjuksköterskor var medvetna om eller hjälpte 
patienterna med deras känslor av sorg och förluster. Patienter fick inte tillräcklig med 
information om sjukdomen eller behandling (Lindgren, 1996). 

 

5.1.3 En förändrad självbild 
 
Många patienter beskrev att de inte kände igen sin egen kropp på grund av den starka 
tröttheten och att det kändes särskilt svårt när de fick ett skov. Sjukdomen kunde upplevas 
som ett straff: ” It feels like a punishment. That´s how I´ve felt it: What bad thing have I 
done that I´m being punished for? I´ve often felt that. I´ve tried to live a healthy and decent 
life”(Isaksson, Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007, s.321). Andra patienter kände att de inte 
kunde leva upp till sina egna förväntningar på livet och detta gjorde att de kände sig ledsna. 
De kände att de hade förlorat sin friska identitet, både inombords och till det yttre, vilket 
resulterade i en förändrad självbild. (Burke, Eakes, & Hainsworth, 1999; Isaksson, 
Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007). 

Samtidigt med ökande funktionsnedsättningar skedde en ökad påverkan på patienternas 
personlighet. Personen före sjukdomen existerade inte längre och patienterna kände sorg 
över denna ofrivilliga förlust (Ahlström, 2007; Isaksson, Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007). En 
patient beskrev hur barnen trodde att han/hon var rädd för att åka skidor, fast orsaken var 
att det inte var möjligt för patienten på grund av sjukdomen. Sjukdomen ville inte patienten 
tänka på och därför undveks detta samtalsämne i familjen (Isaksson, Ahlström, 2008).  

Patienter kände sorg då de jämförde sig med andra människor. En patient berättade att 
denne tänkte på vad som fanns kvar av den friska identiteten och att det var frustrerande att 
ha både synliga och osynliga handikapp. Dessutom var det frustrerande att inte kunna få göra 
allt som patienten ville (Burke, Eakes, & Hainsworth, 1999; Hainworth, 1994). 

Känslor av sorg upplevdes när olika händelser/- situationer tvingade patienterna till att 
jämföra sig med familjemedlemmar eller vänner som var friska. Detta påminde patienterna 
om hur livet var före sjukdomen eller tvingade dem att bli medvetna om vilken kontroll 
sjukdomen hade över deras liv (Burke, Eakes, & Hainsworth, 1999; Hainworth, 1994). 

”They discussed the continual reminders they faced every day that their lives were not the 
same as they had been before the illness. Many of their experiences aroused a variety of 
emotions such anger, denial, fear, frustration despair, guilt, and depression that contributed to 
their sorrow” (Lindgren, 1996, s.358). 

 
5.1.4 Förlust av integritet och värdighet 

Vissa patienter upplevde att det blev behandlade som om de inte kunde fatta egna beslut 
vilket underminerade deras självförtroende och värdighet (Ahlström, 2007; Hayes, 2001). En 
patient upplevde att denne inte hade någon möjlighet till ett privatliv:  

”When it comes to integrity. Yes, that´s a thing you´ve got to learn about as soon as you 
become disabled and are regenerated for home nursing or whatever. 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). 
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Vid en sjukhusvistelse upplevde patienten att personalen som stod rund sjukhussängen och 
tilltalade patienten som ett barn fick denne att känna sig liten (Isaksson, & Ahlström, 2008). 
Upplevelsen av att inte få respekt ledde till en avsaknad av värdighet. Patienter beskrev hur 
de blev bemötta med otrevliga kommentarer av familjemedlemmar, vårdare och 
arbetskollegor som inte visade någon förståelse eller empati för patienternas bristande 
förmågor. 

Patienter upplevde att symtomen på deras sjukdom visades så tydligt, även om de inte ville 
berätta om sjukdomen så blev de tvungna för att inte pinsamma situationer skulle uppstå. 
Patienter med en kronisk sjukdom upplevde att de var värdelösa i relation till arbete och 
sociala sammanhang (Isaksson, Gunnarsson & Ahlström, 2007). ”I´ve had such a strong 
feeling that I lose my worth, when I´m not functioning. But who would want me when I can´t 
walk anymore and can´t do this and can´t do that? (Isaksson, Gunnarsson & Ahlström, 
2007,s. 320).  

 

5.2 Kroppen sviker 

I detta tema beskrivs patienters upplevelser av förlorade kroppsfunktioner och hur detta 
leder till att patienters frihet begränsas. Dessutom påverkade sjukdomen patienters 
relationer till andra.  

 

5.2.1 Förlust av kroppsfunktioner 

Vissa dagar kunde upplevas som tomma. Patienterna sörjde då över att de inte kunde gå, 
dansa, promenera eller bara pyssla lite i trädgården. Sorgsenhet och förtvivlan tyngde 
patienter då detta inskränkte på såväl aktiviteter som på deras sociala liv. Patienterna 
upplevde också att de tappade kontrollen över sin kropp. Det betydde att de inte kunde utföra 
sina dagliga sysslor som till exempel att skriva sitt namn, gå till toaletten eller att sköta sin 
dagliga hygien. Patienterna kände detta som en förnedrande konsekvens av sjukdomen och 
detta var mycket smärtsamt (Ahlström, 2005; Burke, Lindgren & Eakes, 1993; Burke, Eakes 
& Hainsworth, 1999; Lindgren, 1996;). 

För vissa blev hindret att inte kunna gå längre, medan andra upplevde att den mentala 
energin hade försvunnit på grund av fatigue. Fatiguen ledde till att patienterna upplevde det 
som, att hela deras existens blev hindrad på grund av orkeslösheten. Fatigue och andra 
symtom påverkade patienternas liv i den utsträckningen att de hade svårt att hantera sin sorg 
och att upprätthålla relationer. De kunde inte klara av den otroliga tröttheten och 
orkeslösheten som också ledde till att det även blev svårt att hantera sin sjukdom samt att 
planerade aktiviteter blev svåra att utföra (Isaksson & Ahlström, 2008; Isaksson, Gunnarsson 
& Ahlström, 2007).  

“My days are so pared-down. I can manage to get up and get to work, I haven´t got the energy 
for anything else. Haven´t got the energy to go to the shop, haven´t got the energy to have 
someone around. If I start thinking, this is how it´s going to be forever. No it´s too 
much”(Isaksson, Gunnarsson & Ahlström, 2007, s.320). 

 

Människor tar livet förgivet vilket även en patient gjorde fram tills han/ hon blev sjuk och 
insåg att de var omöjligt att skaffa barn i framtiden. Patienten upplevde att detta skapade 
känslor av sorg (Burke, Eakes, & Hainsworth, 1999). 

En del patienter kände sig som fångar i sin egen kropp. De kände att de förlorade sin frihet på 
grund av att de inte kunde gå och röra sig som de ville. De hade inte hade kunnat vänja sig 
vid detta, vilket ledde till att det blev passiva och sorgsna (Isaksson & Ahlström, 2008). Sorg 
och passivitet upplevdes också på grund av att patienterna inte kunde delta i fysiska 
aktiviteter och hobbys som de tidigare utfört (Isaksson& Gunnarsson, 2008; Isaksson, 
Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007; Lindgren, 1996).  
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Möjligheterna till spontanitet och impulsivitet gick förlorade till följd av sjukdomen vilket gav 
upphov till känslor av sorg och ledsnad. De tvingades att planera sina dagar i förväg. En del 
hade vissa restriktioner att följa, som till exempel kontroller och medicineringar istället för 
att bara helt spontant följa med på olika aktiviteter (Hayes, 2001; Isaksson, Gunnarsson, & 
Ahlström, 2007).  Sjukdomar kunde begränsa patienter i deras frihet att röra sig på platser, 
exempelvis kunde behovet av att ha en toalett i närheten göra det omöjligt för dem att besöka 
vissa platser (Isaksson, Gunnarsson, & Ahlström, 2007).  

Flera patienter kände att det var svårt att förhålla sig till sociala normer och att kunna känna 
sig avslappnad på offentliga platser på grund av funktionsnedsättningen som sjukdomen 
medförde.  De upplevde rädsla inför att exempelvis ramla offentligt eller välta sitt glas på en 
restaurang. Det var också pinsamt att ha svårigheter med talet och inte kunna svara på frågor 
om någon främmande tilltalade dem (Hayes, 2001; Lindgren, 1996).  

 

 

5.2.2 Påverkan på sociala relationer 

Flertalet patienter beskrev upplevelser av att deras sociala relationer påverkades negativt 
efter sjukdomsutbrottet. Känslor av att vara i vägen och att vara ett hinder i relationen till 
andra var framträdande men även upplevelser av att vänner och familj vek undran från 
patienterna efter sjukdomsutbrottet (Ahlström, 2007; Isaksson, Gunnarsson, & Ahlström, 
2007; Hainworth, Burk, Lindgren & Eakes, 1993; Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002). Ett 
flertal patienter beskrev att de hade förlorat sina vänner på grund av sjukdomen och dess 
konsekvenser i form av minskad ork som ledde för dem till förlorat arbete och sjukpension, 
vilket också innebar en förlust av arbetskollegor. Patienter upplevde att de inte längre var en 
del i arbetarsamhället (Ahlström, 2007).  

Förlusten av relationer ledde till att patienterna kände sig ensamma och övergivna, detta 
resulterade i att de blev ledsna och bittra över sin situation (Isaksson, Gunnarsson, & 
Ahlström, 2007).   

”Friends didn´t get in touch anymore. It´s a bit tough. In the beginning I sat ringing them up 
but now I don´t bother. If they not going to ring me, I shan´t bother to ring them either. A lot 
of them started avoiding me just because I´m ill. They´re quite simply afraid ”  
(Isaksson, Ahlström, 2008, s. 183). 

Patienter berättade att bristen på kunskap om sjukdomen påverkade relationen med vänner 
negativt. Det ledde till att många vänner gick förlorade och därmed minskade även 
möjligheten till ett aktivt socialt liv. Detta upplevdes diskriminerande, då vänner undvek att 
umgås och därmed bidrog till att patienterna upplevde en social isolering (Isaksson, 
Gunnarsson, & Ahlström, 2007; Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002). En känsla av isolering 
upplevdes också av patienter på grund av att familjemedlemmar inte vill samtala kring 
sjukdomen, vilket hindrade patienternas förmåga att kunna hantera sorgen (Eakes, 1993). En 
patient kände sig i vägen och som ett hinder för att familjen skulle kunna göra något roligt, 
därför valde patienten att avstå ifrån utflykter. Detta bidrog till att patienten blev olycklig och 
kände sig lämnad utanför gemenskapen (Hainworth, Burk, Lindgren & Eakes, 1993).  

Sjukdomen upplevdes vara den största orsaken till skilsmässa eftersom sjukdomen 
påverkade den äktenskapliga relationen negativt. Patineter beskrev att de till följd av 
sjukdomen hade vänt sin frustration, irritation och ilska mot sin livspartner och att detta 
gjorde det svårt för livspartnern att stanna kvar i relationen. En skilsmässa innebar även 
förlusten av emotionellt- och praktiskt stöd, särskild om detta innebar att även barnen 
flyttade ifrån hemmet (Ahlström, 2005; Lindgren, 1996).  

Vissa patienter hade inte sina barn boende hos sig på grund av sjukdomen vilket skapade 
saknad.  En patient beskrev att familjen bara ringde och aldrig hälsade på. Patienten trodde 
att klyftan mellan patienten och familjen kommer att öka i samband med att symtomen i 
sjukdomen förvärras. Andra patienter blev utfrysta av sin familj på grund av sjukdomen 
(Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002).  
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5.3 Förlorad framtid 

I det tredje tema beskrivs hur patienter upplever en otrygghet och avsaknad av hopp inför 
framtiden vilket tar den energi som behövs för att klara av att bearbeta sorgen. Minnen om 
det tidigare livet före sjukdomen och hur påminnelser om allt som inte längre går att göra, 
gör att sorgen blir lättväckt. 

 

5.3.1 Rädsla för framtiden 

Rädsla inför framtiden var vanligt förekommande patienterna med kronisk sorg. (Eakes, 
1993; Hayes, 2001; Isaksson, Ahlström, 2008; Isaksson, Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007; 
Lichtenstein, Laska, Clair, 2002; Lindgren, 1996).  Vissa beskrev oron över ovisheten om hur 
deras sjukdom skulle utvecklas och hur deras liv skulle påverkas. Dessutom klarade en del 
patienter inte av att ta reda på fakta om sjukdomen. De var rädda för att få reda på negativa 
aspekter om sjukdomens eventuella progressivitet, därför blev det också svårt att hantera 
sjukdomens symtom. Andra upplevde oroande tankar om hur de skulle avsluta sitt liv 
(Isaksson, Ahlström, 2008). 

Patienter med barn oroade sig om barnens framtid och upplevde att de inte kunde uppfylla 
sin önskan om att ge barnen en bra framtid. Sjukdomen tog makten över föräldraskapet och 
en ständig rädsla hos patienterna för att dö ifrån barnen var ständig närvarande (Eakes, 
1993; Lichtenstein, Laska, Clair, 2002). Rädslor över att sjukdomen kunde ärvas vidare till 
barnen orsakade också oro hos patienter (Hayes, 2001). En patient uttryckte att denne levde i 
ständig fruktan, fruktan över att inte kunna få möjlighet att hålla sitt barmbarn då dottern 
hade gift sig och skulle få barn. Patienten fruktade för att denne skulle bli invalidiserad eller 
till och med skulle dö innan barnafödseln (Isaksson, Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007).   

Flera patienter uttryckte även rädsla för att se sin egen framtid i andra patienter med samma 
diagnos, eftersom en potentiell framtid med eventuell invalidisering kunde bli mer tydlig 
(Lindgren, 1996; Hayes, 2001). En patient undvek hellre sin stödgrupp, trots att det innebar 
förlusten av ny vänskap och information, än att bli påmind om hur sjukdomens svårigheter 
och försämringar kunde bli en potentiell framtid för patienten (Lindgren, 1996).  

 

5.3.2 Förlust av hopp 

Patienter beskrev att hoppet om framtiden gått förlorat, då deras tankar var fyllda med 
farhågor om att sjukdomen skulle utvecklas negativt och medföra handikapp och förlust av 
självständighet. Livet blev till en osäker och otrygg resa som mot ett slut utan hopp. Hoppet 
om personlig utveckling och växt krossades och byttes mot oro och sorg. Patienter som 
enbart led av få symtom i sin sjukdom hade också tappat hoppet inför framtiden (Isaksson, 
Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007).   

Rädsla inför att göra upp planer inför framtiden upplevdes av patienter som förlorat 
förtroendet för livet, både inför nuet och framtiden. En del var ledsna över att det inte fanns 
något hopp inför ett långt liv, att döden kom närmare. Dessa patienter var starkt övertygade 
om att deras kroniska sjukdom innebar att de inte kunde ha några förväntningar om ett 
bättre liv, relaterat till en avsaknad av möjligheter till ett bättre arbete, utbildning, att blida 
familj eller att uppfylla sina drömmar (Isaksson, Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007).  En del 
patienter upplevde att de förlorade hoppet då de fick diagnosen för att de upplevde diagnosen 
som ett förebud om döden (Eaks, 1993). 

Avsaknaden av glädje gjorde det svårt att finna hopp. Patienterna ansåg att framtiden såg 
grym ut vilket bidrog till en hopplöshet som förde med sig att livet kändes även meningslöst. 
En patient beskrev hur inställningen till livet förändrades när sjukdomens symtom blev 
värre.  
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Då kändes det för patienten som att det inte fanns någon mening i att försöka göra något eller 
uppnå några mål, som att utbilda sig, eftersom sådana förehavanden ansågs vara ägnad åt 
friska människor (Ahlström, 2007). Patienter ansåg att de upplevda livsbegränsningarna blev 
som en tung börda att bära och det gjorde det svårt att gå upp på morgonen för att ta itu med 
dagens sysslor. En patient ansåg att det inte var någon mening med att ha långsiktiga mål 
(Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002). 

 

5.3.3 ”Lättväckt” sorg 

 
Patienter ansåg att sorgen och smärtan som den orsakade kändes stressande. Den var 
ständigt återkommande, särskilt vid tiden på året då patienten fått diagnosen eller upplevde 
de första symtomen av sin kroniska sjukdom. Händelser som påminde om den specifika 
situationen då diagnosen gavs, även om det hade gått många år sedan dess, så väckte sorgen 
igen (Lindgren, 1996; Eakes, 1993). Vissa talade om att sorgen de kände vid diagnostillfället 
återkom, om de kände sig nedstämda över något och att detta inte nödvändigtvis måste vara 
något som hade med sjukdomen att göra. Därför blev nedgångar och svårigheter svårare för 
patienterna att hantera (Eakes, 1993). 

Emotionella upp- och nedgångar upplevdes av patienter i relation till sjukdomen, vilket 
innebar svårigheter med att balansera sitt humör. De kände sorg, rädsla, ilska och oro och att 
frustration och sorgsenhet var konstant närvarande och tidvis överväldigande. En del 
patienter berättade att de brukade gråta i ensamhet och några började också gråta vid 
intervjutillfället (Isaksson, Gunnarsson, & Ahlstrom, 2007). 

Patienter upplevde att farhågor inför sjukdomens utveckling kunde uppväcka känslor av 
sorg, vilket upplevdes som ett steg tillbaka i sorgeprocessen (Lindgren, 1996). En patient 
beskrev att den sorg och smärta som sjukdomen gav upphov till var ihållande och konstant. 
Denna sorg kunde jämföras med styrkan i sorgen som patienten hade upplevt då han/ 
hennes far gick bort (Hayes, 2001). 

Vissa patienter låste sig i de förluster och restriktioner som deras sjukdom medförde vilket 
ledde till att känslor av glädje och lycka byttes mot oro och pessimism, vilket ökade 
sorgekänslor (Hayes, 2001; Isaksson & Ahlström, 2008; Isaksson, Gunnarsson, & Ahlstrom, 
2007; Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002). Patienter med kronisk sorg har använt sig både av 
effektiva och ineffektiva strategier för att hantera sin situation, dock kunde det hända att de 
misslyckades ibland (Isaksson & Ahlström, 2008). Intervjuerna upplevdes ansträngande då 
dessa framkallade minnen som patienten försökte undvika eller kontrollera (Eakes, 1993). 
Patienter uttryckte att de var väldigt ledsna och deprimerade vilket ledde till känslor av 
hjälplöshet.  En patient uttryckte att sorgen kändes som att få knivstötar i hjärtat, men att det 
ändå var svårt att sätta ord på sorgekänslorna (Hainsworth, 1994).  

5.4 Lindrad sorg 

I det fjärde temat beskrivs vilka strategier patienter använder sig av för att hantera sorgen 
och hur ett positivt tänkande kan stärka patienters krafter att orka kämpa. I denna del berörs 
även vilken påverkan ett emotionellt stöd har för att lindra sorgen.  

 

5.4.1 Strategier för att hantera sorg 

En del patienter lärde sig nya sätt att göra olika saker på för att anpassa sig till de 
förändringar som sjukdomen medförde (Lindgren, 1996).  Patienter anpassade sig till sin 
sjukdom genom att de gjorde upp realistiska planera på hur de skulle kunna fortsätta vara 
aktiva i hemmet, på fritiden och på arbetet (Isaksson & Ahlstöm, 2008).  
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Genom att sätta mål kunde vardagen kännas mer lätthanterlig. En patient beskrev hur denne 
planerade sitt liv sex månader framåt och satte upp delmål. Varje halvår var det 
läkarkontroller och om allt var bra på kontrollerna, satte patienten upp en ny sex-månaders 
planering och mål (Eakes, 1993).  

En patient beskrev att sjukdomen krävde mycket uppmärksamhet och att detta innebar en 
daglig mental krigsföring mot sjukdomen och sorgen. Patienten ansåg att det inte gick att 
vinna denna kamp, men att det var bra att ta en dag i taget och att inte ge upp (Lindgren, 
1996). Ytterligare en patient som hade använt sig av kognitiva strategier för att lindra sin sorg 
och uttryckte sig med: ”I have MS, it dosen´t have me” (Hainsworth, 1994, s.239).  

Vissa patienter beskrev att de försökte ta hand om sig själva göra sådant som kändes bra och 
försöka undvika oroande tankar på morgondagen (Lichtenstein, Laska & Clair, 2002; Eakes, 
1993). 

Flera patienter försökte att njuta av livet och att tänka på att de inte hade det lika svårt som 
vissa andra, dvs. att det fanns människor som hade det svårare och att det var mer synd om 
dem. Att lyssna på sin kropp och göra gott mot sig själv lindrade sorgen för en del patienter. 
Vidare försökte vissa patienter distrahera sina tankar med exempelvis musik för att glömma 
sin situation. Andra försökte fokusera på allt de kunde göra istället för allt de inte kunde 
(Isakkson, & Ahlström, 2008).  En patient började istället skriva dagbok: 

“Every night I go to bed, I wright down my feelings and it helps; it helps so much. And when I 
go back and read, I think, “God, look what you´ve gone through. Look where you are now. You 
thought you´d never get through chemotherapy. You thought never in the world would it ever 
end and it did and you´re doing fine.” and that helped me more than anything “(Eakes, 1993. 
s.1331). 

 

Patienter sökte aktivt kunskap om sin sjukdom för att bättre kunna förstå sina kroppar. 
Därmed kunde de vara mer förberedda inför eventuella skov och därmed finna strategier i för 
att hantera dessa. Den ökade kunskapen medförde också att patienterna ökade sin 
självkänsla och självförtroende vilket bidrog till ett ökat välbefinnande. En del patienter 
uppgav att de satte sin tilltro till forskningen. De var ständigt uppdaterade med senaste rönen 
av behandlingar för deras sjukdom (Isakkson, & Ahlström, 2008). Andra patienter beskrev 
att deras diagnos först var skrämmande, men när de försökte ta reda på mer om sjukdomen, 
kändes det som att de fick kontroll (Eakes, 1993).”You understand the disease, you learn 
about it, you live with it” (Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002, s.35).  

Att få kunna ge utlopp för sina känslor och tillåta sig själv att gråta hjälpte patienterna att 
hantera sin situation (Hainsworth, 1994; Isaksson, & Ahlström, 2008).  Detta var inte 
självklart för alla. En patient berättade att denne fick höra av sin terapeut, att det var tillåtet 
att få ha sina känslor och att kunna ge efter för känslorna. Detta var svårt i början 
(Hainsworth, 1994). Vissa patienter försökte använda sig av tro, tålamod och 
tankeförändringar för att hantera sin sjukdom och sorg. Flera patienter berättade att det 
försökte ge sig själva mentalt stöd. (Lindgren, 1996).  Kraften till att må bättre fick de även av 
samtal med andra: 

“If you´re going to get out of a bad mood you´ve got to get a grip on it some way. For that you 
need someone to talk to- about different things, including things close to your heart. You just 
need to talk, as a way of channeling off your thoughts”  (Isakkson, & Ahlström, 2008,s. 186). 

 

Vissa patienter ansåg att det kändes bra att ha vänner som drabbats av samma sjukdom. Det 
gav dem möjlighet att dela erfarenheter med varandra (Isaksson, & Ahlström, 2008). En del 
patienter ansåg att de behövde leva ett så gott liv som möjligt och att det var viktigt att bevara 
ett sunt perspektiv. Dessa patienter fick en stark självkänsla och kände sig säkra på grund av 
den erfarenhet de hade fått genom sjukdomen (Isaksson, & Ahlström, 2008).  
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Genom små förändringar kunde de utföra aktiviteter som de tidigare gjort. En patient 
brukade måla mycket detaljerade tavlor och bytte till en enklare konstform. En annan patient 
flyttade vinglaset så att det inte skulle vältas så lätt (Lindgren, 1996).  

 

5.4.2 Acceptans 

Patienter resonerade om att acceptans kunde bidra till att göra det bästa av situationen. De 
accepterade att de inte var friska och behövde medicinsk behandling.  Patienter beskrev en 
form av beslutsamhet där symtom av sjukdom eller sorg-relaterade känslor inte enbart styrde 
längre. Dessa patienter försökte ha en positiv inställning och kunde därmed känna sig nöjda 
över det de åstadkom trots sjukdomen. Bevarande av integriteten värderades högt och det 
hjälpte patienterna att kunna ta initiativ vilket gav känslor av kontroll (Eakes, 1993; Isaksson, 
& Ahlström, 2008).  

 “If you feel like you have no control, that you are just at the mercy of the world, you´re going 
to feel real bad. But if you can say this is what I´ve got going for me, this is what I can control, 
this is what I can do something about, then you can begin look at your resources” (Eakes, 1993, 
s. 1331).  

 

Flertalet patienter hade hopp trots upplevelsen av förluster och de hoppades på ett normalt 
liv trots sjukdom. Dessa patienter trodde att det fanns någon underliggande mening med hur 
livet ter sig (Isaksson & Ahlström, 2008). De försökte ha positiva tankar inför framtiden och 
genom att tänka på sådant som var kontrollerbart behövde de inte ge upp kampen (Eakes, 
1993).  En kraftigt funktionsnedsatt patient använde sin dagliga handträning med gummiboll 
för att visa sin inre styrka och känna att han ändå hade kontroll och inte gav upp (Lindgren, 
1996). 

 

5.4.3 Emotionellt stöd 

Vissa patienter upplevde enbart ett gott bemötande vid diagnostillfället men upplevde att de 
senare blev lämnade ensamma i sin sjukdom (Lindgren, 1996).  En patient uppgav att denne 
fick underbart stöd av sjuksköterskor och läkaren under hela sjukhusvistelsen. Patienten 
berättade att denne fick svar på alla frågor och att läkaren tog sig tid genom att besvara 
frågor vilket resulterade i att patienten kunde känna lugn ( Eakes, 1993).  

Det var viktigt att människor verkligen lyssnade och visade empati och inte bara 
sympatiserade (Hainsworth, 1994). Patienter värderade högt att bli sedda av vårdpersonal, 
som gav stöd, förklarade och bemötte patienterna vänligt. Det ledde till att patienterna fick 
hjälp att hantera sin sorg. Vissa patienter fick också hjälp av psykologer, terapeuter och 
kuratorer med bearbetande samtal för att hantera sin sorg (Isaksson, & Ahlström, 2008). En 
annan patient beskrev en känsla av att inte känna sig ensam tack vare ssjuksköterskans 
bemötande: 

 

“I´m not alone in this world. There´s someone taking care of me, listening to me and 
understanding. They´ll maybe help me in the future too. When I had to give myself a 
Betaferon injection for the first time, the nurse gave me the encouragement I needed, and 
afterwards she gave me an enormous hug. Ah, I´m not alone, there´s someone sharing my 
illness with me “ (Isaksson, &Ahlström, 2008, s. 187). 
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Patienter ansåg att självkänslan är beroende av positiva sociala interaktioner. De berörde 
vikten av att familjemedlemmar var stöttande, förstående och accepterande. En patient 
berättade att denne inte kunde arbeta längre, men fick vänner bland andra som drabbades av 
samma sjukdom som han/ hon själv. Ytterligare en patient berättade om hur dennes vårdare 
blev en vän: ”Who really does like and care for me. He is a great guy, he takes me places 
where I need to go. He’s a friend” (Lichtenstein, Laska, & Clair, 2002,s.34).  
Familjemedlemmar gav emotionellt stöd och hjälpte dem med det praktiska i hemmet. 
Patienter fick stöd av sina vänner som uppmärksammade deras sorg. De kände att vännerna 
också respekterade deras integritet (Isaksson & Ahlström, 2008).  

 

5.5 Resultatsammanfattning 

Kronisk sorg tar sig uttryck på varierande sätt med oro, rädsla, sorg, ilska och frustration som 
tidvis blir mycket överväldigande. Patienter kan emellertid även känna hopp och glädje. 
Patienterna använder sig av olika egna strategier för att hantera sorgen och/eller genom att 
få emotionellt stöd ifrån andra.  De emotionella upp och nedgångarna upplever patienter i 
relation till sjukdomen. Då patienters sjukdom försämras och/ eller vid nya symtom som 
sjukdomen kan sorgen utlösas på nytt. Kronisk sorg påverkar patienternas förmåga att 
hantera motgångar. Tankar och minnen som påminner om det tidigare livet som frisk men 
också att patienterna ser andra människor engagera sig i sådana aktiviteter som de själva inte 
längre kan delta i väcker sorg. 

Att leva med en kronisk sjukdom innebär fysiska-, emotionella- och sociala förluster för den 
drabbade. Det leder till att patienter känner sig mindre värda för att de inte kan uppfylla sina 
egna- och andras sociala krav. Sjukdomen medför också att patienter känner sig isolerade 
och ensamma, på grund av fysiska- och/ eller mentala funktionshinder som hindrar 
patienterna från att kunna utföra aktivitetet och umgås med andra. Friheten har tagits ifrån 
patienterna, dvs. till att göra allt patienterna önskar och att leva som förut. Detta innebär att 
patienters hela livssituation blir inskränkt och förändrad.  

Dåligt bemötande och avsaknad av emotionellt stöd försämrar möjligheten för patienter att 
hantera sina förluster och därmed den efterföljande sorgen. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskor ökar sin förståelse för patienter som lever med en kronisk sjukdom och med 
kronisk sorg.  En ökad förståelse och en ökad kunskap kan medföra att sjuksköterskor kan 
visa respekt och empati. Patienterna kan då uppleva tillit och välbefinnande. 

 

6 DISKUSSION 

Resultat och metod diskuteras i detta avsnitt. Resultatdiskussionen lyfter de viktigaste 
fynden ur resultatet och en argumentation om dessa görs. I metoddiskussionen behandlas 
tillvägagångssättet av analysen samt metodvalets svagheter och styrkor. Den sista delen är 
den etiska diskussionen som behandlar de etiska aspekterna i detta examensarbete. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen presenteras varje tema i resultatet och författaren till detta 
examensarbete för fram egna synpunkter samt relaterar resultatet till det teoretiska 
perspektivet och litteraturen i bakgrunden. 

 

6.1.1 Emotionella förluster  

I resultatet framkom att patienter med kroniska sjukdomstillstånd upplever förlust av 
självständighet till följd av att sjukdomen inte går att bota.  Dessutom upplever patienter att 
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de har förlorat kontrollen över att styra över sina liv, då sjukdomen styr hur de ska leva. 
Detta skapar en känsla av hjälplöshet.  

Många patienter uppger att denna känsla av hjälplöshet visade sig första gången vid 
diagnostillfället och att den var återkommande, särskilt då patienterna upplever nya 
förluster. Roos (2002) beskriver att kronisk sorg är relaterad till en eller flera förluster som 
är bestående som uppfyller den sörjandes tankar. Eriksson (2000) anser att en oro över att 
förlora något eller sorg över att ha förlorat något innebär ett lidande. Dessutom upplever 
många patienter att de har förlorat sin självständighet på grund av behovet av hjälp ökar i 
takt med sjukdomens progression. Patienter blir stressade över att inte kunna uppfylla egna 
normer som att kunna sköta om familjen på samma sätt som före sjukdomen. Detta kan 
relateras till Lindgren, Burke, Hainsworth, & Eakes (1998) beskrivning av kronisk sorg, där 
människor kan utlösa sorg ifrån insidan, genom tankar och egna värderingar. 

I resultatet framkom att patienter har svårt att känna igen sina egna kroppar därför att både 
dolda som synliga handikapp gör att kroppen upplevs förändrad. Det gör att de känner att de 
har förlorat sin tidigare friska identitet. Roos (2002) förklarar att sorgen tar energi som 
behövs för att bearbeta eller kunna anpassa sig till sin nya livssituation. Eriksson (2000) 
förklarar att människan påverkas av hur denne upplever sig själv i relation till sig själv och 
andra och känslan av helhet. Blir den känsla av helhet rubbad upplever människan ett 
lidande. 

Patienter beskriver olika situationer där de har förlorat vänner och familjemedlemmar till 
följd av sjukdomen. Ibland upplevs avsaknad av emotionellt stöd och praktisk hjälp på grund 
av förlusten av relationerna.  Resultatet visade även upplevelser av isolering och 
diskriminering till följd av sjukdom och en social roll i samhället. Dåligt bemötande av 
vårdpersonal, nära familjemedlemmar och vänner som inte visade förståelse eller till och 
med uttryckte sig respektlöst sårade patienter och berövade patienters känsla av integritet, 
respekt och värdighet. Detta kan relateras till Lindgren, Burke, Hainsworth och Eakes,(1992) 
beskrivning om hur yttre händelser kan utlösa sorg på nytt, något som patienterna inte själva 
kan påverka. Eriksson (2000) förklarar hur kärleken hjälper patienter att växa och utvecklas. 
Ovan beskrivs en avsaknad av kärlek vilket stoppar tillväxten och hindrar patienterna ifrån 
att hantera sorgen och känna hälsa.  

 

6.1.2 Kroppen sviker 

I resultatet framkom även att patienter med kroniska sjukdomstillstånd upplever många 
kroppsliga förluster som ledde till upplever förlust av sin frihet. Flertalet beskriver en saknad 
över att inte kunna utföra aktiviteter, men också av att inte kunna vara spontana. De 
upplever sorg över att behöva planera i förväg på grund av medicinsk behandling och 
ständiga kontroller. 

En del patienter känner sig som fångade i sina egna kroppar. Enligt Haddad (2010) kan 
kombinationen av fysiska inskränkningar, stress och smärta leda till depression. Författaren 
till detta arbete anser att det känns som en hårfin skillnad mellan sorg och depression och att 
sorgen är mycket stressande, där stressen kan bli skadlig. Roos (2002) förklarar att, om den 
starka inre stressen blir långvarig kan den i sin tur leda till andra fysiska åkommor.  

Det framkom i resultatet att många patienter var rädda för att göra bort sig på offentliga 
platser och hade svårt att känna sig avslappnad. Patienterna var rädda för att inte kunna 
uppfylla de sociala normer som finns och att vara som andra. Burke, Hainsworth och Eakes 
(1998) beskriver hur påminnelser om existerande olikheter/ förluster kan utlösa sorg på nytt.  
Denna förlust att inte kunna känna sig fri i offentliga miljöer och att inte kunna vara sig själv 
för att personliga eller sociala normer inte stämmer överens med den existerande bilden av 
sig själv kan tolkas som ett livslidande. 

Eriksson (2000) beskriver hur ett livslidande rubbar hela människans existens genom att 
förväntningar om livet och invanda livsrutiner förändrats på grund av sjukdom och ohälsa. 
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Dessutom är förlusten av frihet en sorts inkräktande på ens personliga värde. De mänskliga 
rättigheterna (Svenska FN-förbundet, 2008) bekräftar varje människas rätt till liv och frihet.  

Detta berövande av frihet är en följd av sjukdomen och inte en följd av någon annan 
människas förorsakande. Ändå är denna förlust lika smärtsamt och närvarande som vid ett 
regelrätt frihetsberövande. Resultatet visar att sjukdomen kunde kännas som ett straff vilket 
kan relateras till människors önskan att finna orsaken till lidandet. Eriksson(2000) beskriver 
vikten av att finna mening med sitt lidande för att kunna bekämpa det och för att kunna 
komma vidare i livet.  

Resultatet visade att patienter känner sig isolerade. Känslan av isolering kunde exempelvis 
bero på trötthet som resulterade i att patienterna förlorat sina vänner. Känslan av isolering 
kunde också bero på att de inte längre hade några kollegor i och med att de inte längre 
arbetade. Författaren till detta examensarbete anser att denna avsaknad av relationer kan 
leda till avsaknad av emotionellt stöd som är viktigt för patienters välbefinnande och för att 
kunna hantera sorgen över sjukdomen. Bowman (2007) anser att det behövs kunskap och 
förståelse för människor i sorg för att dessa ska kunna få bästa möjliga stöd. 

 

6.1.3 Förlorad framtid 

Resultatet visade att patienter upplever en otrygghet på grund av oro inför framtiden och att 
många förlorar hoppet och glädjen. Patienter beskriver att de förlorat hoppet om personlig 
utveckling och växt. Att göra upp planer för framtiden ansåg vissa vara meningslöst. Andra 
patienter blir oroliga och förlora hoppet när sjukdomen försämras. Hopp enligt Eriksson 
(2000) är viktig för att kunna bekämpa lidandet. Dock finns det bara hopp om det finns 
rörelse. Rörelsen är lusten till att sträva framåt för att finna hälsa i lidandet.  Enligt (Roos, 
2002) kan kronisk sorg leda till en förlorad självbild, vilket i sin tur sätter hinder för 
framtidsplaner och drömmar, men också utveckling.  

Författaren till detta examensarbete relateras det också till att fysiska förändringar påverkar 
patienter mentalt. Det är inte lätt och kan ta lång tid att vänja sig vid dessa förändringar. 
Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) behöver 
sjuksköterskan vara uppmärksam på och kunna observera förändringar i patienters fysiska 
och psykiska tillstånd, för att bemöta patienters sjukdomsupplevelser och lidande.  

Resultatet visar även att påminnelser om det tidigare livet och insikten i att alla aktiviteter ej 
längre var möjliga att utföra leder till upplevelser av sorg och smärta. Att titta på gamla 
fotografier eller att se omgivningen engagera sig i sådant som de själva inte kunde göra 
längre kan utlösa dessa känslor. Burke, Hainsworth och Eakes (1998) påpekar att olika 
händelser kan utlösa ny sorg genom att patienterna påminns om det tidigare livet och att 
påminnelser om att vara olik andra väcker sorgen på nytt. 

Resultatet visar att en del patienter har svårt att hantera förändringar och förluster som 
sjukdomen medför. En del patienter förnekar till och med sjukdomens existens. Att förneka 
försvårar hanteringen av livssituationen men den kan också vara ett hinder för att få det stöd 
patienten är i behov av, vilket kan leda till att sorgen inte kan bearbetas. Tidigare forskning 
visar att förnekelse, sorg och chock är vanliga reaktioner vid kronisk sorg och att känslorna 
cirkulerar mellan dessa stadier i den första fasen i bearbetningen av kronisk sorg. Personer 
med kronisk sorg stannar ibland i denna fas, vilket leder till att de inte kan komma vidare, 
om dessa personer inte får någon adekvat coping (Teel, 1991). 
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6.1.4 Lindrad sorg 

Resultatet visar att patienter använde sig av olika strategier för att hantera sorg.  Det skedde 
delvis genom att anpassa sitt liv till sjukdomens förändringar. En del försöker lyssna mer på 
sin kropp som till exempel vilar när de behöver eller ta hand om sig själva genom att göra 
sådant som känns avslappnande. Andra gör upp små realistiska mål över sådant de kunde 
göra. Vissa patienter använde sig av kognitiva strategier som att tänka positiv och ge sig 
själva mentalt stöd och att ta varje dag som den kommer. En annan patient försöker fokusera 
tankarna på allt denne kunde göra, i stället för på allt han/ hon inte kunde göra. Detta kan 
tolkas som att patienterna delvis accepterat sin livssituation. Att acceptera situationen kan 
leda till att den sörjande känner sig gladare och starkare vilket i sin tur kan leda till en känsla 
av hopp (Olson, Cooper-Goldenberg & Sturgis, 1989). Hopp kan enligt Eriksson (1997) ge 
både kraft och tröst. 

Resultatet visar att patienter har behov av att visa sina känslor genom att få gråta och att 
samtala med andra. Att få sätta ord på oron är till hjälp. Enligt författaren till detta 
examensarbete är det viktigt att komma ihåg, att patienter finner tröst på olika sätt. 
Björklund och Gyllenswärd (2009) förklarar att alla människor som bär på sorg har sin unika 
relation till det de sörjer och att det är anledningen till att sörjande människor behöver finna 
sitt eget sätt att hantera sorgen.  Ibland behöver de sörjande professionell hjälp för detta. 
Eriksson (1997) menar att sjuksköterskan bör se till hela människan och att vårdandet utgörs 
av kärlekens kraft som ger ömhet och närhet. Då vågar den sjuka människan öppna sig och 
en vårdande relation kan skapas. Lidandet kan då lindras genom sjuksköterskans stöd. Den 
vårdande relationen förfaller vara den enda vägen till att ta reda på hur patienter vill bli 
vårdade och vad patienter behöver. 

I resultatet framkom att patienter upplever välbefinnande genom emotionellt stöd och 
empati. Patienterna uttrycker vikten av att bli sedda och lyssnade till samt att andra visar 
förståelse och acceptans till hur sjukdomen påverkar patienterna. Tidigare forskning visar 
också att ett professionellt vårdande och en empatisk närvaro har varit till hjälp för patienter 
med kroniska och livshotande sjukdomstillstånd. Empatisk närvaro förklaras med att 
sjuksköterskan tar sig tid att verkligen lyssna och lägga fokus på patientens känslor samt 
erbjuder stöd. I det professionella vårdandet ingår att sjuksköterskan visar medkänsla, 
respekt, tålamod, taktfullhet och fördomsfritt vårdar de som drabbats av kronisk sorg (Burke, 
Hainsworth & Eakes, 1998). 

Resultatet visar att patienter som inhämtar kunskap om sin sjukdom har lättare att förstå vad 
som händer med deras kroppar och  därför var mer förberedda på förändringar. Patienterna 
kände också att deras självkänsla och självförtroende växte vilket skapade lugn. Andra 
patienter uppgav att kunskapen om vad som var möjligt för dem själva att göra ger dem en 
känsla av att ha kontroll. Vissa patienter förklarar att de hade hopp trots upplevelser av 
förluster och de hoppades på ett normalt liv trots sjukdomen. Detta kan relateras till Eriksson 
(2000) som beskriver hälsans dynamiska process som är i ständig rörelse där människan vill 
nå vidare för att uppnå liv, kärlek och mening och i detta skapa förändring. Hälsans förening 
med lidandet gör det möjligt att kunna uppleva hälsa även i lidandet.  

Patienters upplevelser av möten i vården beskrivs på olika sätt. En del patienter fick bara 
uppmärksamhet vid diagnostillfället medan andra hade upplevt ett gott bemötande av 
vårdpersonalen också vid andra tillfällen. Patienter värderar det högt att bli sedda av 
vårdpersonalen och få stöd och svar på frågor. Detta hjälper patienterna även att hantera sin 
sorg. Roos (2002) anser att de professionella behöver vara observanta och visa förståelse för 
människor som drabbats av kronisk sorg så att dessa kan känna tillit och trygghet. Slutligen 
beskriver patienter att självkänsla är beroende av positiva sociala interaktioner och av att få 
emotionellt stöd.  
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6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet hade till syfte att beskriva patienters upplevelser av kronisk sorg till följd av 
kronisk sjukdom. Syftet och frågeställningarna har besvarats i resultatet. En kvalitativ ansats 
användes för att kunna ge en djupare förståelse av ett specifikt fenomen. Denna kan i sin tur 
ge en djupare förståelse av patienters erfarenheter, tankar och beteenden. Dock finns det 
bara en viss överförbarhet i kvalitativa studier och inte samma generaliserbarhet som en 
kvantitativ metod kan ge.  

Metoden till detta examensarbete valdes med tanke på att resultatet skulle vara beskrivande 
och förståligt. Av den anledningen valdes den enligt Evans beskrivna analysmetod. Denna 
analysmetod grundar sig på att vetenskapligt publicerat material sammanställs, där likheter 
och olikheter urskiljs och där resultatet återges på ett beskrivande sätt för att besvara syftet.  

Examensarbetets författare har en förförståelse om fenomenet på grund av tidigare arbete 
som undersköterska med patienter som drabbats av kronisk sjukdom kan å ena sidan ses 
som en svaghet. Förförståelsen kan inte helt tas bort, men genom medvetenhet om dess 
existens kan förförståelsen tyglas. Genom att vara öppen och nyfiken på fenomenet kronisk 
sorg har förförståelsen kunnat hanteras. 

Det användes vetenskapligt publicerade artiklar i detta examensarbete. För att minimera 
risken för omtolkning som ger en ny innebörd återgavs all data med noggrannhet. En mindre 
tolkning ha dock skett då data översattes till det svenska språket och då författaren till detta 
examensarbete arbetade på egen hand. Denna tolkning kan dock ses mer som en beskrivning 
av data och inte som en tolkning med en specifik tanke om att få önskade svar. 

Det fanns även tankar om att använda sig av självbiografier. Det fanns dock inte tillräckligt 
med biografier som beskrev upplevelsen av det undersökta fenomenet. Dessutom är avsikten 
att examensarbetet ska vara till praktiskt nytta för sjuksköterskors arbete med patienter och 
öka förståelsen om upplevelsen av kronisk sorg. Samtliga artiklarna är gjorda i länder med 
samma levnadsvillkor som i Sverige. Detta stärker också överförbarheten i examensarbetet 
för att en jämförelse ska kunna samt att arbetets tillförlitlighet stärks.  

Då data samlades in för analysen söktes artiklar med sökord som skulle ge svar på syftet. Vid 
höga träffantal avgränsades sökningen med mer preciserande sökord som skulle utesluta 
artiklar som inte var relevanta för syftet. Eftersom det gjordes flera sökningar återkom det 
också flera för analysen redan funna artiklar. Av den anledningen visas ett högre antal träffar 
än valda artiklar i artikelsöksbilagan. En sökning gjordes på Pub Med utan fulltext-
avgränsning för att öka träffantalet. Artiklar utan fulltext beställdes på biblioteket, vilket 
gjorde att dessa artiklar inte kunde hänvisas till någon internetsida i referenslistan.  

Vid sökning av artiklar uppmärksammades, att det har gjorts fler studier om andras 
upplevelser av kronisk sorg till följd av en närståendes sjukdom än om patienters egna 
upplevelser. Det resulterade i både nya och äldre artiklar inkluderades för att bevara 
patientperspektivet. Upplevelser av ett fenomen inte borde ändrat sig under tidens gång kan 
vissa synpunkter ges om att ny forskning och nyare studier kunde visa en annan bild av 
patienters levnadsvillkor. Dessutom kan detta också betyda att det behövs mer forskning om 
detta fenomen ur ett patientperspektiv. Att begränsa arbetet till ett patientperspektiv gjordes 
för att minimera risken för att arbetet skulle bli för brett. 

I examensarbetets resultat inkluderades en artikel som handlade om patienter som drabbats 
av HIV och det togs i åtanke att denna patientgrupp skulle kunna uppleva mer 
diskriminering och utanförskap än andra patientgrupper. Närstående kan känna sig rädda 
för att bli smittade på grund av att de inte har tagit reda på mer fakta om sjukdomen. Dock 
visade sig att andra patientgrupper också kunde känna sig övergivna och behandlade på ett 
nedlåtande sätt av närstående och vårdpersonal. Dessutom inkluderades en artikel som 
handlade om kronisk sorg till följd av cancer. I denna artikel togs det också i åtanke att det 
skulle kunna vara en ökande oro inför framtiden samt en förlust av hopp.  
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Dock visade analysen att också detta var ett återkommande ämne bland andra 
patientgrupper. Av den anledningen ansåg författaren till detta examensarbete att denna 
artikel var också viktigt för att ge svar på syftet. 

Urvalet av artiklar begränsades inte med några åldersbegränsningar, då det inte fanns någon 
stor kvantitet av artiklar. Vidare för att minska risken för feltolkning vid översättningen av 
nyckelfynden återupptogs artiklarna för att säkerställa innebörden. 

För att minska risken för feltolkning vid översättningen av nyckelfynden återupptogs 
artiklarna för att säkerställa innebörden. Det var exempelvis ett nyckelfynd där patienten 
beskrev orkeslöshet som begränsade till socialt umgänge och där orken bara räckte till 
arbetet. Detta nyckelfynd relaterades till fatigue. Det kan dock tolkas som att patienten var så 
nedstämd att orken inte fanns. Genom ett flertal kontroller av de översatta nyckelfynden 
gentemot articklarna, undveks ett felaktigt översättande som kunde ha minskat 
examensarbetets tillförlitlighet.  

 

6.3. Etikdiskussion 

I enighet med Helsingforsdeklarationen (2008) har alla källor lyfts fram i detta 
examensarbete med noggrann referering, det har inte heller skett några förfalskningar eller 
plagieringar.  

Författaren till detta examensarbete har enbart sökt artiklar som genomgått en Peer-Review, 
vilket innebär att de vetenskapligt publicerade artiklar som har använts till examensarbetet, 
har genomgått en opartisk bedömning av ett forskningsetiskt råd, där bedömningen av bland 
annat integritet och kvalitet upprätthöll en vetenskaplig standard. Dessutom har arbetet inte 
blivit vinklat med tankar om att finna ett redan förutbestämt resultat, detta följer 
bestämmelse om vad god forskningsetik och ärlighet är enligt Codex (2011).  

 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av kronisk sorg till 
följd av kronisk sjukdom. Resultatet visade att kronisk sorg kunde te sig på olika sätt och 
uppfattades tidvis överväldigande av patienterna.  Patienters upplevelser av kronisk sorg 
påverkades i relation till sjukdomens progression. Sorgen kunde väckas på nytt om händelser 
och tankar om att vara olik andra påminder patienter att de inte var samma person som före 
sjukdomen. Patienter hade det svårt att hantera förändringar trots egna strategier som gav 
hopp och självkänsla. I resultatet framkom att behovet av emotionellt stöd var mycket viktigt 
för patienters välmående. Patienters sorg kunde lindras då de blev behandlade med respekt 
och där vårdpersonalen visade empati.  

Kunskapen om att patienter med kronisk sjukdom även kan drabbas av kronisk sorg och 
förståelsen av hur patienter upplever kronisk sorg kan hjälpa sjuksköterskan att bli mer 
lyhörd mot patienter. När patienten bli bemött med empati, som innebär att sjuksköterskan 
bland annat tar sig tid och lyssnar, bryr sig om och visar hänsyn och respekt för patienten, 
leder det till att patientens sorg och därmed lidandet lindras. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

En hel del forskning har gjords kring ämnet kronisk sorg hos föräldrar till kronisk sjuka, dock 
fans det bara ett fåtal studier med patienter som har drabbats av kronisk sorg till följd av att 
de har en kronisk sjukdom. Studier med sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
med kronisk sorg och av anhörigas upplevelser av att leva med en närstående som lider av 
kronisk sorg borde göras. Detta skulle kunna öka förståelsen av och framför allt ge en samlad 
helhetsbild om fenomenet kronisk sorg.  
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BILAGA A: ARTIKELSÖK 

Databas/ Datum Sökord  Avgränsning Träffar Urval 

CINAHL Plus 
2012-09-07 

Chronic Sorrow (Titel) 
 
AND experience 
 
NOT parents 

Full Text 
Peer Reviewed 
 

9 2 

PubMed 
2012-09-07 

Chronic sorrow (Titel) 
 
NOT parents 

Peer Reviewed 23 3 

CINAHL Plus 
2012-09-07 

Chronic sorrow (Titel) 
 
NOT parents 
 
NOT caregivers 

 
Full Text 
Peer Reviewed 
 
 

3 2 

Discovery 
2012-09-13 

Chronic Sorrow (Title) 
 
AND Chronic disease 
 
NOT parents 

Full Text 
Peer Reviewed 

7 1 

Discovery 
2012-09-14 

Chronic Sorrow (Titel) 
 
AND experience 
 
NOT parents 

Full Text 
Peer Reviewed 
 

6 2 
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BILAGA B ARTIKELMATRIS 

 

Författare/Tidskrift Titel  Syfte Metod Resultat Kod 

Ahlström, G. 
 
 
School of  
Health Siences 
(2007) 

Experiences of 
loss  
and chronic 
sorrow  
in persons 
with  
server chronic 
illness. 

Syftet var att beskriva    
förluster relaterade  
till kronisk sjukdom  
och identifiera  
kronisk sorg 

En kvalitativ studie,  
där 30 personer intervjuades vid två 
tillfällen..  
Studier utfördes med både ett induktivt 
och ett deduktivt närmande av 
analysen. Den deduktiva analysen 
skulle utvärderas oberoende. 

Induktiva fynden var att alla intervjuade 
hade upplevd återkommande fysiska, sociala 
och emotionella förluster. I de deduktiva 
fynden visades att kronisk sorg fans bland de 
undersökta personerna. Det visade sig att 
intervjuarna var överens om att 16 av 30 
uppvisade kronisk sorg. 

A 

Burke, M.L., Eakes, 
G.G. & Hainsworth, 
M.A. 
 
Journal of Family 
Nursing 
(1999) 

Milestones of 
Chronic 
Sorrow: 
Perspectives 
of Chronically 
Ill and 
Bereaved and 
Family 
Caregivers 
Persons. 

Syftet var att finna 
det (Milstolparna) 
som utlöser kronisk 
sorg hos olika 
grupper av 
människor.  

Personer med kroniska eller 
livshotande sjukdomar,  
familjemedlemmar som vårdar sin 
anhörige eller personer som har 
förlorad en familjemedlem blev 
intervjuade 2 år efter förlusten 
inträffade (som minimum) för att alla 
individer skulle ha en tid till att vänja 
sig till sin nya situation. 

Det framkom att personer med kronisk 
sjukdom inte klarade av att hantera kriser, på 
grund av sociala-, utvecklings- och 
personliga normer. Familjemedlemmar som 
vårdar sin närstående kan känna på liknande 
sätt dock tillkommer att de känner ett 
oändligt vårdande. 
Faktorer som utlöste sorgen hos människor 
som har förlorat någon var jämförelse med 
sociala normer, minnen, och bytta roller. 

B 
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BILAGA B ARTIKELMATRIS 

Författare/Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat Kod 

Eakes, G.G. 
 
Oncology Nursing 
Forum 
(1993) 

Chronic 
sorrow a 
response to 
living with 
cancer. 

Syftet var att undersöka 
förekomsten av kronisk 
sorg hos patienter som 
drabbades av cancer och 
vilka faktorer som kunde 
ge hjälp. 

Intervjuer utfördes på 10 
individer tidigast ett år efter 
diagnosen ställdes. Data blev 
kategoriserat och teman 
identifierades. 

Individer uppvisade att de kände kronisk sorg. 
De använde sig ofta av kognitiva coping-
strategier för att hantera sorgen. Ett empatiskt 
bemötande av sjuksköterskor upplevdes som 
god hjälp. 

C 

Hainworth, M.A, 
Burk, M.L., 
Lindgren, C.L.,  
Eakes, G.G. 
 
Home Halthcare 
Nurse 
(1993) 

Chronic 
sorrow in 
multiples 
sclerosis. 

Syftet var att beskriva en 
kvinnas upplevelser av 
kronisk sorg och av att 
leva med multipel 
skleros 

En kvinna som lever med 
multipel skleros och känner 
kronisk sorg. 
Data samlades in under en tre 
månaders tid och resulterade i 
14 intervjuer.    

Denna studie gav inblick in hur det är att leva 
med en kronisk sjukdom och ökade förståelsen 
över hur fenomenet kronisk sorg påverkar också 
individer som lider av kroniska och livshotande 
sjukdomstillstånd, men också närstående till de 
sjukdomsdrabbade.  
 
 

D 

Hainworth, M.A. 
 
The Journal of 
neuroscience 
nursing 
(1994) 

Living with 
multiple 
sclerosis: the 
experience of 
chronic 
sorrow. 

Syftet var att undersöka 
förekomsten av kronisk 
sorg hos individer med 
multipel skleros. 

10 deltagare blev intervjuade 
med hjälp av Burke/NCRCS 
frågeformulär för kronisk sorg. 

Det framkom att 80 % av deltagarna levde med 
kronisk sorg. Sorgen var återkommande i 
perioder, särskild när vissa händelser påminde 
deltagarna om deras kroniska sjukdom. De fick 
hjälp av sjuksköterskors empatiska och 
professionella omvårdnad. 

E 

Hayes, M. 

 

Practical Diabetes 
International 
(2001) 

A 
phenomenolo
gical study of 
chronic sorrow 
in people with 
type 1 
diabetes. 

Syftet var att undersöka 
om kronisk sorg var 
närvarande hos diabetes 
1 patienter. 

Semi-struktuerade intervjuer på 
5 diabetes patienter blev utförd 
för att ta reda på om de kände 
sorg på grund av sin sjukdom 
och för att finna om sorgen var 
kronisk. 

Hos de intervjuade fanns en rädsla inför 
framtiden. De var också rädda för 
komplikationer och rädslan för att deras barn 
kan drabbas av diabetes. Sorgsenhet för andras 
oförstående och negligering. 

F 
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Författare/ Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat Kod 

Isaksson, A.-K.,  
Ahlström, G. 
 
 
Journal of  
neuroscience  
nursing 
(2008) 

Managing chronic 
sorrow: experiences of 
patients with multiple 
sclerosis. 

Syftet var att beskriva 
hur multipel skleros 
(MS) drabbade 
patienter hanterar 
kronisk sorg och att 
överföra informationen 
till den teoretiska 
modellen av kronisk 
sorg. 

Deskriptiva kvalitativa 
intervjuer utfördes på 38 
MS patienter som 
upplever kronisk. Det 
inkluderades den 
teoretiska modellen för 
kronisk sorg som ramen 
för analysen. 

Resultatet visade att deltagarna kunde 
hantera kronisk sorg på många olika sätt.  
Ibland kunde de emellanåt inte hantera 
sorgen. Anledningen var oftast oroande 
tankar. Det framkom också att stödet ifrån 
omgivningen kunde hjälpa patienterna att 
hantera sorgen bättre. 

G 

Isaksson, A.-K.,  
Gunnarsson, L.-G. &  
Ahlström, G. 
 
 Journal Of Clinical 
Nursing (2007) 
 

The presence and 
meaning of chronic 
sorrow in patients with 
multiple sclerosis 

Syftet var att undersöka 
närvaron och meningen 
med kronisk sorg och 
närvaron av depression 
hos personer som 
drabbats av multipel 
skleros (MS) 

61 personer intervjuades 
om uppkomsten av 
kronisk sorg och därefter 
undersökta för 
depression. 

Sju teman beskrev förluster som orsakade 
sorg. Denna sorg fanns konstant 
närvarande eller periodvis 
överväldigande. Fyra av det intervjuade 
patienterna visade tecken på en 
medelmåttig depression. 

H 

Lichtenstein, R. 
Laska M.K. & 
Clair, J.M. 
 
AIDS Patient Care & 
Stds (sexually 
transmitted disease) 
(2002) 

Chronic sorrow in the 
HIV-positive patient: 
issues of race, gender, 
and social support. 

Syftet var att undersöka 
de sociala behoven hos 
patienter, som är HIV –
positiva och 
förekomsten av kronisk 
sorg. 

På 21 patienter utfördes 
både narrativa intervjuer 
för att närma sig 
patienters upplevelser i 
en qvalitativ studie och 
en qvantitativ studie där 
resultaten ur en 
bedömningsmall för 
depression analyserades. 

Mer än hälften av patienterna led av 
depression. Både resultaten av den 
narrativa studien och resultaten av CES-D 
depressionsskala stämde så bra överens 
att författaren anser att patienter som är 
HIV -positiva oftare drabbas av kronisk 
sorg.  
 

I 
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Författare/ Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat Kod 

Lindgren, C.L. 
 
 
 
 
Scholarly Inquiry for 
Nursing Practice: An 
International Journal 
(1996) 

Chronic sorrow in 
Persons With 
Parkinson´s and their 
spouses. 

Syftet var att undersöka 
om personer med 
Parkinson och deras 
närstående känner 
kronisk sorg och om det 
finns likheter och 
olikheter i att hantera 
kronisk sorg de 
emellan.  
Vilken form av stöd 
hjälper och vad för 
förluster utlöser sorgen 
på nytt. 

Författaren använder 
sig av semistruktuerade 
intervjuer med 
induktivt närmande. 6 
Parkinson drabbade 
personer och 3 
livskamrater till de 
drabbade plus en annan 
närstående. 
 
 

Fyra av de Parkinson drabbade och två av 
närstående kände kronisk sorg. De 
använde omfattande strategier för att 
hantera sorgen. Förluster som t.ex. 
förlorade framtidsdrömmar, inskränkning 
av det sociala livet, att inte kunna resa 
eller utföra hobbys, triggade igång sorgen. 
Visst stöd ifrån andra, men mestadels 
familjemedlemmar samt viss hjälp av 
sjuksköterskor kunde noteras. 
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