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SAMMANFATTNING 
 

Den som har en kronisk sjukdom är beroende av andra människor för att kunna hantera det 
dagliga livet. Genom sundare livsstil med tobaksavvänjning, motion och bättre mat, kan en 
del kroniska sjukdomar förebyggas och lindras. För att stödja patienter ges 
patientundervisning i olika former. Med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv utgör 
patientens skildring av sin vardag grunden för vården. Syftet var att genom en litteraturstudie 
belysa hur personer med kronisk sjukdom upplevde patientundervisning. Studien var en 
litteraturstudie baserad på åtta kvalitativa artiklar. Innehållsanalys genomfördes enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Resultatet utgjordes av tre kategorier: Behov av stöd, 
vikten av förtroende och flera olika kunskapsbehov. Personer med kronisk sjukdom behövde 
stöd i form av hjälp med att prioritera vad som var viktigast i början av sjukdomen, stöd i 
grupp och en enkel väg till vården. Dåligt bemötande, olika svar på samma fråga och 
uteblivna svar från läkaren som förväntades ge svar på symtom, diagnos och behandling 
minskade förtroendet och tillit. Hur informationen gavs var av stort värde för trovärdigheten. 
Mer kunskap och information efterfrågades. Enkel och personlig undervisning var viktig i 
början. Vid förändring av den kroniska sjukdomen uppstod behov av individuell förklaring 
till symtomen, vilka åtgärder som kunde sättas in och hur det påverkade den kroniskt sjukes 
dagliga liv. Vid ett livsvärldsperspektiv, som innebär att patientens skildring av sin vardag 
utgör grunden, blir vården enklare och mer fokuserat på patientens egna upplevelser om vad 
som underlättar det dagliga livet med en eller flera kroniska sjukdomar. 
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INLEDNING 
 

Genom sundare livsstil med tobaksavvänjning, motion och bättre mat, kan en del kroniska 
sjukdomar förebyggas (World Health Organisation, WHO, 2011). För att stödja kroniskt 
sjuka och närstående med egenvården kommer i framtiden, patientundervisning i olika former 
att ges. Sjukhusens inriktning kommer att förändras. Besöken på akutmottagningar ska 
minskas och ersätts av mobila team som istället kommer hem till patienten (Sveriges 
Kommun och Landsting, SKL, 2009). I Statens Beredning och Utredning (SBU):s rapport; 
Patientutbildning vid diabetes (2009), önskas mer utvärdering av patientperspektivet, kontroll 
av utbildningsprogrammens teoretiska grund och undervisningsmetoder samt 
utbildningsledarens kompetens. Enligt SKL (2009) kommer vården att planeras av 
mottagningar som är öppna på dagtid.  

I mitt arbete som sjuksköterska vid en njursviktsmottagning träffar jag patienter med kronisk 
sjukdom som önskar stöd och undervisning angående läkemedel, kost och motion för att på 
så sätt må bättre i sin sjukdom. Andra vill inte prata om sin sjukdom alls. Det är ibland svårt 
med uppföljning, eftersom patienten inte alltid träffar samma personal eller personalkategori. 
Vid patientutbildning om olika behandlingsformer, ställer patienterna inte alltid frågor, trots 
att tid finns. Jag upplever också att jag ibland inte når fram med mitt budskap och undrar hur 
jag ska göra istället? Med tanke på att en del av vården i framtiden kommer att planeras på 
mottagningar och av mobila team, vill jag undersöka hur personer med kroniska sjukdomar 
upplever patientundervisning med målet att uppnå kunskap som kan medverka till underlätta 
deras vardag och liv. 

BAKGRUND 
Kronisk sjukdom 
Kronisk sjukdom är en långvarig process, ofta med en långsam progress. Enligt WHO (2011) 
orsakas 60% av dödligheten i världen av kroniska sjukdomar. Hit hör hjärt-kärlsjukdom, 
stroke, diabetes, cancer och kroniska luftvägssjukdomar. En del kroniska sjukdomar går att 
förebygga med enkla medel som sundare livsstil som inkluderar tobaksavvänjning, motion 
och bättre mat.  Av de 35 miljoner i världen som år 2005 dog av kroniska sjukdomar var 
hälften under 70 år (WHO, 2011). I Sverige inträffade 42 000 hjärtinfarkter år 2003. Antalet 
personer som får hjärtinfarkt ökar med stigande ålder. Frekvensen är som högst i åldern 70 -
80 år. Diagnosen är den vanligaste enskilda orsaken till dödsfall i Sverige (Ericsson & 
Ericson, 2010). Hypertoni är en folksjukdom som kraftigt bidrar till uppkomst av hjärt-
kärlsjukdomar som åderförkalkning, hjärtsvikt, stroke och kranskärlsjukdom. Enligt 
beräkningar har ca 1,8 miljoner personer i Sverige hypertoni, var av, cirka 760 000 av dessa 
får behandling för sitt höga blodtryck. I Sverige insjuknar årligen cirka 30 000 personer i 
stroke och cirka 100 000 personer lever med någon form av följdtillstånd. Inom gruppen 
kroniska sjukdomar ingår också cancer som utgörs av cirka 200 olika sjukdomar. Enligt 
Socialstyrelsen (2009) var år 2009, bröstcancer för kvinnor och prostatacancer för män de 
vanligaste cancerformerna. 
I Sveriges befolkning över 50 år lider cirka 8-10 % av kronisk obstruktiv sjukdom, KOL. Av 
dessa är 40 % kända av sjukvården och en bidragande orsak till utvecklingen av denna 
kroniska sjukdom är tobaksrökning (Ericsson & Ericson, 2010).  
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Diabetes är en kronisk sjukdom som ger varierande blodsockernivåer till följd av brist på 
eller inte fullgod effekt av hormonet insulin och 250 000- 300 000 svenskarna har idag 
diabetes. Både i Sverige och i resten av världen ses en stark ökning av typ 2- diabetes, en 
ökning som förväntas fortsätta i flera år framåt. Komplikationer till diabetes är njursvikt, 
synförsämring, hypertoni, neuropati och hjärtkärlproblem (Hallbjørg Almås, 2002). 

 

Kroniskt sjukas möten med vården 
Den som är kroniskt sjuk, blir ofta beroende av andra människor för att kunna hantera sitt 
dagliga liv. Detta kan väcka känslor som att livet har förlorat sitt värde. Genom kontroll över 
sitt liv, sina kroppsfunktioner och genom att fatta egna beslut, ges en känsla av oberoende. 
För personer med kronisk sjukdom är det viktigt att har människor i sin närhet som ser 
behoven och hjälper, utan att den som är sjuk alltid behöver be om hjälp (Öhman, Söderberg 
& Lundman, 2003).  
Vid kronisk sjukdom blir det dagliga livet begränsat och relationer förändras. Sjukdomen 
drabbar även närstående. Bekantskapskretsen minskar och ensamheten kan upplevas oändligt 
svår. Allvarlig kronisk sjukdom medför ett förändrat jag, där lidande och uthärdande varierar 
i styrka. När det blir för mycket kan en flykt in i ett känslolöst tillstånd rädda situationen 
(Skär, 2009).  
Bemötandet påverkar upplevelsen av hälso- och sjukvård. Mötet ska bygga på respekt och 
förtroende. Ett mindre bra möte skapar lidande för både patient, närstående och personal 
(Skär & Söderberg, 2009). De flesta av oss är patienter, endast en liten del av vårt liv, andra 
är patienter under långa perioder. I båda fallen är det viktigt att se hela människan i varje 
möte. Att drabbas av sjukdom gör människan sårbar och värdigheten hotas. Omvårdnad är att 
möta varje människa förutsättningslöst. Det som är en petitess för någon, kan vara stort och 
besvärligt för någon annan. Att lyssna och försöka förstå hur det dagliga livet levs, ger bättre 
förutsättning för god vård (Söderberg, 2009).  
 

Vårdande möte och samtal  
Ett vårdande möte kännetecknas av ömsesidighet, öppen kommunikation, närhet och distans, 
tillit och att vara på samma planhalva. För att minska oro, oförbereddhet och hotad värdighet 
bör varje enskild patients kunskapsbehov identifieras och kunskapsbehoven dokumenteras 
(Friberg, 2001).  Det är vårdarens ansvar att bjuda in och svara an på patienten. Ett bra möte 
sker ansikte mot ansikte. Att se varandra i ögonen ger en närmare och säkrare kontakt. Det är 
skillnad på att möta ett inbjudande, öppet och vänligt ansikte och ett bortvänt, slutet och 
ovänligt (Dahlberg & Segersten 2010).  

Vårdkulturen som fortfarande präglas av ett medicinskt perspektiv ger inte alltid plats för 
existentiella frågor och vårdande samtal. Mindre bra möten och samtal tar mycket energi från 
patienten. Energi som istället behövs till mobilisering av kraft till välbefinnande. Med 
patientperspektivet i fokus kan mötesplatser för reflektion motiveras och blir fler (Dahlberg 
& Segersten 2010). Fredriksson (2003) menar att vårdaren ska bjuda in till gemenskap och 
skapa en relation där lidandet känns uthärdligt. I det vårdande samtalet, är att lyssna, mer än 
att höra. Lyssnande är att ömsesidigt lyssna till varandra och kräver närvaro. Det innefattar 
också reflektion, tolkning och förståelse. När lidandet är outhärdligt kan det vara svårt att 
vara närvarande. Ett närvarande samtal, lindrar lidandet och skapar upplevelse av helhet. När 
vårdaren blir berörd, väcks medlidande och lidandet delas av patient och vårdare. Patientens 
värld blir bekräftad när vårdaren stiger in och ger patienten tid och plats för att hitta sin egen 
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tolkning av upplevelsen. När samtalet är slut finns gemenskapen kvar i känslan av att vi båda 
är människor bland människor (Fredriksson, 2003).  

Att hjälpa via samtal kräver god kommunikationsförmåga (Eide & Eide, 2009). Vi 
kommunicerar med hjälp av kroppsspråk, blickar och ljud. Alla våra sinnen används, mer 
eller mindre. Kärnan i kommunikation är att respektera den andre, aktivt lyssna och vara 
öppen. Genom detta byggs en bra arbetsallians. Patienten kan lita på att avtal hålls och att den 
hjälp och stöd som behövs och lovats ges.  Detta skapar trygghet och tillit. Enligt Eide och 
Eide (2009) ger berättelser från patienten mycket information. Den som lyssnar har ansvar för 
att den personliga integriteten respekteras och att informationen används med omdöme till 
patientens bästa. De flesta inom vården behöver träna på att bli bättre på att kommunicera 
(Eide & Eide, 2009).  

Patient empowerment eller bemyndigande är ett centralt begrepp i samband med 
patientstödjande åtgärder (Isaksson, Engström, Beijer- Melander, Ekman, Friberg & 
Östlinder, 2007). Utformningen av det dagliga patientmötet har stor betydelse för hur 
bemyndigande och bekräftad en patient kommer att känna sig. Ansvaret bör vara balanserat 
mellan patient och sjuksköterska. Det kan ibland tolkas som att hela ansvaret läggs på 
patienten. Enligt Isaksson et al. (2007) ansvarar patienten över sin kropp och sjuksköterskan 
över sitt yrkesansvar samt det juridiska och etiska ansvaret. Björvell (2001) säger att: 

”patient empowerment” är främst ett förhållningssätt hos sjukvårdspersonal 
och avser att ge patienten råg i ryggen i dennes möte med vårdpersonalen när 
det gäller synen på den egna hälsan” (Björvell, 2001, s 15) 

Begreppet har olika tolkningar. I vården vill vi få till stånd en öppenhet från både patient och 
vårdpersonal. Vi påverkar varandra. Vid sjukdom hamnar patienten utanför sin invanda 
omgivning, vilket gör att det är lätt att hamna i obalans och sårbarhet. För att minska 
sårbarheten och för att höja självkänslan görs patienten delaktig i sin vård och behandling 
(Dahlberg & Segersten. 2010).   

 

Patientundervisning 
Patientundervisning är en viktig del i sjuksköterskans yrkesutövning inom hälso- och 
sjukvård. Enligt Isaksson et al. (2007) är patientundervisning ett av sjuksköterskans viktigaste 
ansvarsområde. Olika grupper i samhället är i behov av kunskap för att bevara eller förändra 
sin hälsosituation till det bättre, inte minst svaga grupper i samhället. Patienten har rätt till 
information om sin sjukdom och till olika alternativa sätt för att uppnå välbefinnande. 
Patienter och närstående förväntas ta ett allt större egenansvar för vård och behandling. 
Patienten ska ges ökade förutsättningar att själv kunna ta avgörande beslut (SKL, 2009) där 
mötet mellan patienten och sjuksköterska kan bli avgörande. 
Undervisning och lärande måste vara en naturlig del i vårdandet enligt Isaksson et al. (2007). 
Sjuksköterskans ansvar för patient och närståendes undervisning anges bland annat i 
examensordningen för sjuksköterskeexamen och specialistsjuksköterskeexamen i 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). 
Kunskapsbehov finns långt innan diagnosen är ställd, men uppmärksammas inte alltid. Enligt 
Friberg (2001) är sjuksköterskans roll i patientundervisning och vägledning tvetydig. 
Patienten förväntar sig att läkaren tar ansvar för diagnos, behandling och prognos. I mötet 
med läkaren, som kan vara kort och i en miljö som inte är optimal för samtal, har patienten 
svårt för att formulera frågor och ta samtalsutrymme.  Patienten är osäker på vad 
sjuksköterskan kan tillföra. Sjuksköterskan är i sin tur inte tillräckligt förberedd och 
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undervisningen är inte alltid planerad. Genom att observera vad patienten säger och gör och 
invänta frågor, hittar sjuksköterskan tillfällen för sin undervisning (Friberg, 2001). Enligt 
Friberg (2001) undviker sjuksköterskor innehåll med existentiell innebörd. Patienten söker 
sina egna vägar till kunskap genom att fråga, pröva, söka bekräftelse, läsa och föra 
anteckningar. 

 

Lärandeprocessen  

Enligt Isaksson et al. (2007) är patientundervisningens mål att underlätta patienters lärande 
och förändring. För att lärandet ska kännas betydelsefullt är det viktigt att kunna se målet för 
lärandet. Både patient och sjuksköterska måste ta ställning till varför och i vilket syfte 
kunskapen är viktig. Lärandet består av aktivitet i två riktningar. Både patient och 
sjuksköterskan lär i en lärande process där båda har unika kunskaper, men från olika 
perspektiv.  

Istället för patientutbildning kan vägledning som begrepp användas (Isaksson et al., 2007). 
Vägledning innebär att sjuksköterskan och patienten hjälps åt och att alternativa möjligheter 
och vägar erbjuds. Ett sådant gemensamt arbete skapar delaktighet, en av drivkrafterna i 
lärprocessen. Enligt Hansson-Scherman och Runesson (2009) utgår vi ofta från att andra 
förstår på samma sätt som vi själva. Om patientens egna sätt att se på sjukdomssituationen 
skiljer sig för mycket från vårdpersonalens, kan det leda till mindre följsamhet vid till 
exempel medicinering. Att förstå är en nödvändig förutsättning för att kunna leva med och 
hantera sina hälsoproblem. Allt eftersom vi utvecklar en förmåga, blir vi skickligare i att 
kunna urskilja. Amatören kan ofta bara urskilja någon eller några bitar som kanske inte ens är 
betydande. Experten har genom träning utvecklat sin förmåga att urskilja vad som är 
avgörande (ibid).   

 

Upplägg och genomförande av lärande möten 
Sjuksköterskan har ansvaret för att anordna ordna lärande möten (Hansson-Scherman & 
Runesson, 2009). Innehållet grundas på vad som är viktig kunskap i överlevnad och 
välbefinnande och att det beskrivs på olika sätt så att patienten lätt kan se det. Det är viktigt 
att ha något att jämföra med, många patienter uppskattar möten med andra patienter och lär 
av andra patienters erfarenheter. Lärandet sker inte bara genom planerade 
undervisningsmoment utan genom all dialog i de dagliga mötena. Vid möten med patienter 
som har mycket frågor och påståenden, är det viktigt att kunna känna igen olika källor och 
värdera information som text ges via Internet. Detta innebär ändrade krav på sjuksköterskor 
och deras patientundervisning (Hansson-Scherman & Runesson, 2009). Innehållet i 
undervisningen utgår från didaktikens tre grundläggande frågeställningar. Vad som ska 
undervisas och läras in, hur det ska undervisas och läras in och varför eller med vilket syfte 
något ska undervisas och läras in (Isaksson et al., 2007). 

Enligt Isaksson et al. (2007) har omgivningen där lärandet äger rum också betydelse för 
möjligheter till pedagogiska möten mellan patient och sjuksköterska. En positiv miljö som 
inger trygghet ger bäst resultat. En känsla av att inte bli sedd skapar en negativ miljö och det 
blir svårt att tillgodogöra sig information. Sjuksköterskeledd patientundervisning kan 
genomföras i grupp och/eller individuellt. För att kunskap ska utvecklas bör den vara 
regelbunden. I Japan tillämpas en metod där problemet är startpunkten och den lärande ges 
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olika metoder för att lösa problemet vilket ger beredskap att lösa problem i framtiden. I 
Sverige är det vanligt att endast en metod eller princip presenteras (Isaksson et al., 2007). 

Björvell (2001) anser att en tillåtande och vacker miljö är positivt för patientundervisning. Ett 
namnbyte till hälsocentral i stället för vårdcentral och hälsohus istället för sjukhus markerar 
inriktningen. 

Patientinformation och rådgivning  
Målet med information är att ge en översikt och förberedande av generell kunskap. Att 
anpassa informationen efter patientens behov kräver omtanke. Information leder inte till 
djupare förståelse, utan hjälper individen att få kännedom om någonting. Information är 
enligt Eide och Eide (2009) en linjär förmedling av kunskap. Det är ett allmängiltigt uttryck 
för ett meningsfullt innehåll som ges vid kommunikation i olika former. Rådgivning är ett 
begrepp som innebär att kunskapen som presenteras är specifik. Det är en 
envägskommunikation med fokus på informatören (Isaksson et al., 2007). 

TEORETISK REFERENSRAM 
Livsvärldsperspektiv 
Teorin om livsvärlden har fokus på relationen mellan världen och patienten. Ett livsvärlds-
perspektiv innebär att patientens skildring av sin vardag utgör grunden. Livsvärlden utgör en 
värld som delas med andra, är högst personlig och unik för var och en (Dahlberg & 
Segersten, 2010). Denna värld är den levda världen, det är igenom livsvärlden som vi får 
mening och innehåll i livet. I den levda världen måste till exempel en undersökning av 
lungorna förstås som något som patienten erfar och som påverkar vårdsituation. Vid denna 
strävan behövs ett förhållningssätt där patientens levda och komplicerade värld bekräftas. En 
vägran att vara sjuk kan medföra att patienten sätter sitt sociala och kulturella liv före det 
medicinska (Hansson-Scherman & Runesson, 2009).  

Kroppen är enligt Dahlberg och Segersten (2010) biologisk och påverkas av medicin. Vård 
och behandling griper in i de olika biologiska systemen. Minnen, erfarenheter, upplevelser, 
tankar och känslor är meningsbärande och meningsskapande för den levda kroppen.  Hur jag 
uppfattar mig själv, både påverkar och påverkas av hur jag rör mig, hur min kropp reagerar 
och agerar. Alla existentiella aspekter finns i den levda kroppen och visar vem jag är i 
världen (Dahlberg & Segersten, 2010). Efter sjukdom och operation tolkar patienten den egna 
kroppens uttryck och vid besked om diagnos eller en genomgången behandling ändras vår 
upplevelse av kroppen (Orrsveden, 2008). 

I berättelsen delar vårdaren patientens lidande historia. Patienten observerar personalens 
kroppsspråk för att se om det finns förutsättning för ett samtal (Friberg, 2001). I patientens 
berättelse av sin egen livshistoria ingår hälsa, lidande, välbefinnande och vård.  
Lidandehistorien består av livets lidande men också av vårdlidande. I patientens livsvärld 
finns tre olika former av lidande (Dahlberg, Segersten, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Livslidandet i relation till hälsa, sjukdomslidandet av symtomen och vårdlidande som vi som 
vårdpersonal orsakar. Lidandet måste ges tid och rum. Så länge människan lider under något 
kommer hon att vara i ett spänningstillstånd. Mötet kan gå mot ett lärande där patientens 
värdighet skyddas eller mot att patienters behov av att veta och förstå inte uppmärksammas i 
tillräckligt hög grad. Värdigheten blir hotad med oro som följd (Friberg, 2001). I 
patientperspektivet är patienten medelpunkten och expert på sig själv. Det innebär inte att 
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sjuksköterskan ska uppfylla allt patienten vill. Det ska istället vara en samverkan med 
inriktning på den lärande patientens erfarenhet av världen (Dahlberg & Segersten, 2010).  

Vid accepterande av förändring kan lidandet minska och processen av att omforma jaget 
börja. Sjuksköterskans inriktning av omvårdnad bör underlätta lidande och ge patienten 
möjlighet att formulera sitt förändrade jag (Öhman, 2009). Det finns både gott och ont 
lidande. Lidandet lindras av möten med vårdpersonal som har god kunskap och förståelse för 
patient och närståendes livssituation. När patienten känner förbättring och orkar kämpa vidare 
uppstår det goda lidandet. Närstående utgör en viktig del i att skapa livsvilja och hopp. 
Vårdlidande skapas av dåligt bemötande med till exempel myndigheter och hälso- och 
sjukvård och ger känsla av hopplöshet. För patienten kan möten med människor som är i eller 
har varit i samma situation vara värdefullt (Öhman, 2009). Att förstå patientens upplevelse av 
kroppsförändringar i förhållande till jaget och omvärlden gör det lättare att identifiera behov 
av vård och stöd hos personer med kronisk sjukdom. 
Patienten blir med tiden allt mer beroende av andra människor för att klara sin vardag. 
Kroppens förändring ändrar kroppsspråket och bemötandet förändras från den friska tiden. 
Ett utanförskap med maktlöshet och ofrihet uppstår genom att känslan av lika värde och 
gemenskap ändras (Olsson, 2009).  

SYFTE 
Syftet var att genom en litteraturstudie belysa hur personer med kronisk sjukdom upplevde 
patientundervisning.   

Frågeställning  
Hur kan vi förbättra information och undervisning så att den passar personer med kronisk 
sjukdom? 

METOD  
En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes. Informationskällan utgjordes av åtta 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen förklarade fenomen, 
erfarenheter och upplevelser och genom språket undersöktes människans inre världar 
(Forsberg & Wengström, 2008). Den kvalitativa datainsamlingen utgjordes av artiklar 
baserade på intervjuer, observationer och nedskrivna berättelser.  

Datainsamling 
En litteraturstudie innebar systematisk sökning, kritisk granskning och sammanställning av 
litteratur inom ett valt ämne eller problemområde (Forsberg & Wengström, 2008). Motivet 
för litteratursökningen var att försöka förstå hur personer med kronisk sjukdom upplevde 
patientundervisning så att vården på ett bättre sätt kan ge det som efterfrågas av personer med 
kronisk sjukdom. I denna litteraturstudie har jag systematiskt sökt, kritiskt granskat och 
sammanställt litteratur med anknytning till syftet.  

 Identifiering och definition av sökord gjordes. I första omgången av sökning översattes 
svenska sökord i Karolinska Institutets översättning av Medlines MeSH-termer. Kroniska 
sjukdomar, kvalitativa studier och patientutbildning valdes ut. Litteratursökningen gjordes i 
databaserna Medline, Chianal och Lib Hub. Sökmotorn PubMed har använts vid sökning i 
Medline. Databasen Lib Hub innehöll e-tidskrifter och artiklarna i Medline och PubMed 
handlade om medicin och omvårdnad. Chinal täckte omvårdnad, sjukgymnastik och 
arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2008). Sökord som användes var: chronic illness, 



 

7 
 

qualitative study och patient education. Sökorden söktes var för sig och i kombination med 
Booleska sökoperatoren AND som avgränsade sökningen.  

Kombinationen: Patient education  AND Qualitative study AND Chronic illness gav 41 
träffar i PubMed ,se bilaga1. Alla abstract lästes och fyra som passade syftet valdes ut för 
granskning. Vid sökning i Chinal, se bilaga 2, gav Patient education  AND Qualitative study 
AND Chronic illness, två träffar. En valdes ut för kvalitetsgranskning. Denna artikel hittades 
sedan också i övriga databaser. Patient education AND Qualitative study gav 76 träffar och 
20 abstract lästes. Två artiklar som svarade mot syftet valdes till kvalitetsgranskning. Sökning 
i Lib Hub ,se bilaga 3, gav 41 träffar och 30 abstract lästes, sju artiklar valdes ut till 
kvalitetsgranskning. Av dessa totalt elva artiklar som granskades och som uppfyllde 
kvalitetskraven, användes åtta stycken.  

Inklusions- och exkusionskriterier 
Inklusionkriterier var artiklar på engelska mellan år 2000 till år 2011 till och med mars, med 
tillgängliga abstract och fri fulltext. Studier som i metodbeskrivningen angav intervjuer med 
patienter inkluderades. Exklusionskriterier för studien blev titel som angav att det handlade 
om vårdpersonals och studenters upplevelser, såväl som artiklar som handlade om barns 
upplevelser. Artiklar som handlade om olika utbildningsprograms innehåll och instruktioner 
om vad patientutbildningen skulle innehålla valdes också bort.  
Kvalitetsgranskning av artiklarna har gjorts efter checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg 
& Wengström, 2008). Granskade artiklar, se bilaga 4. Av elva artiklar som lästes och 
kvalitetsgranskades motsvarade åtta artiklar syftet för studien. Artiklarna lästes och översattes 
till svenska. Patienters upplevelse av sju olika sjukdomar eller områden identifierades i 
artiklarna som analyserats. Alla dessa hörde till kroniska sjukdomar och kommer i resultatet 
att benämnas kronisk sjukdom/sjukdomar. 

Analys   
Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) valdes. Arbetssättet vid 
innehållsanalys gick ut på att stegvis och systematiskt klassificera data. Ursprungligen 
användes innehållsanalys vid textanalys för att beskriva hur kommunikation blir synlig 
(Forsberg & Wengström, 2008). Vid innehållsanalysen identifierades meningsbärande 
enheter som kondenserades, kodades och sorterades i underkategorier och kategorier enligt 
enligt Graneheim & Lundman (ibid)  

Resultatet i artiklarna översattes till svenska för att sedan analyseras. Meningsenheter som 
var relevant till frågeställningen hämtades, och meningar som hörde ihop genom sitt innehåll 
och sammanhang. I detta fall upplevelser av patientundervisning. Texten kondenserades 
genom att den kortades ner, men med bevarat centralt innehåll. Därefter kodades materialet. 
Koderna sattes under olika underkategorier som sedan ingick i olika kategorier som 
besvarade studiens syfte, se tabell 1. Målet var att nå kärnan i texterna och få en beskrivning 
av specifika företeelser (Forsberg & Wengström, 2008). En kategori inkluderar flera 
underkategorier och besvarar frågan, vad? (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Tabell 1: exempel från innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori  Kategori  

At these return visits little 
information was imparted 
to the HF patient: I go in 
there for a visit and nothing 
much was spoken…. So it 
wasn’t very 
informative…most doctors 
don’t tell you what is going 
on.  

 

De flesta läkare 
berättar inte för dig 
vad som är på gång 

 

Berättar inte allt 

 

Misstro  

 

Vikten av 

förtroende  

Telephone contact details 
for further advice or 
information was offered to 
all participants. This 
arrangement provided 
welcome security, possibly 
the most important 
predictor of service 
satisfaction, as it gave 
control over service access 
and follow-up.  

 

Den viktigaste 
indikatorn för god 
vård som gav kontroll 
och tillgänglighet 

 

Kontroll och 
tillgänglighet 

 

Uppföljning  

 

Behov av stöd 

An expressed need for 
more information (and 
support) from health care 
providers was equally 
manifest in the majority of 
our respondents’ accounts, 
regardless of the route they 
had taken to arrive at their 
diagnosis. 

Ett uttalat behov av 
mer (stöd) och 
information 
oberoende av med 
vilken bakgrund och 
sätt de fått sin 
diagnos 

 

Mer stöd och 
information 

 

Vägledning  

 

Flera olika 

Kunskapsbehov 
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RESULTAT 
 

Syftet var att genom litteraturstudie belysa hur personer med kronisk sjukdom upplevde 
patientundervisning. Resultatet från analysen redovisas i tre kategorier: behov av stöd, vikten 
av förtroende och flera olika kunskapsbehov. 

 

Behov av stöd  
Patienter med kronisk sjukdom var i stort behov av stöd i alla former. Stöd behövdes i form 
av hjälp med prioritering av vad som var viktigast i samband med diagnosbeskedet.  Vid 
besked om kronisk sjukdom fanns många frågor som inte fick något svar. Tid för frågor 
saknades vid diagnostillfället. Det kunde naturligtvis upplevas olika beroende på vilka 
förväntningar patienten hade på besöket, vilket framkom i Peel, Parry, Douglas och Lawtons 
(2004) artikel. 
 

Still had questions that I wanted answered, and I felt like I 
wasn’t even given the forum to do it. “Yeah, thanks for coming 
in. Goodbye. Here’s a couple of booklets. (Peel et al., 2004) 
 

Vid krav på livsstilsförändringar fanns också många obesvarade frågor kvar. Kostråd var ett 
område som deltagarna önskade få hjälp med redan vid diagnostillfället (Lavery, O’Neill, 
Elborn, Reilly & Bradley, 2007). Bekräftelse på att träning utfördes på rätt sätt, ökade 
motivationen till att fortsätta träna i förebyggande syfte. Ett viktigt stöd som behövdes när 
sjukdomen inte visade symtom eller inskränkte på dagligt liv (Andreassen & Brunn Wyller, 
2005). Att få stöd i grupp från andra som har samma sjukdom eller har varit i samma 
situation hjälpte till viss del (Oxlad, Wade, Hallsworth & Koczwara, 2008; Andreassen & 
Brunn Wyle, 2005). Den lokala patientföreningen upplevdes för en del som splittrad 
(Andreassen & Brunn Wyller, 2005). Erfarenhet av medicinering, hur tabletterna verkar och 
goda råd om vitamintillskott var svårt att lita på eftersom två personer inte är lika. 
Informationen blev för generell för dem som nyligen fått sin diagnos och personerna i 
föreningen var på för olika plan och nivåer (ibid). Att komma hem från sjukhuset och börja 
klara sig på egen hand kändes ensamt och här fanns behov av stöd. Efter slutförd behandling 
på sjukhus med daglig kontakt med vårdpersonal att fråga och samtala med, medförde 
förändringen att komma hem, oro och ångest (Oxlad et al., 2008). 
 

 Cause I sort of think, um like, I was left then – on my own. 
That I wasn’t being looked after, and that was very scary.When 
it’s all finished, it’s, you’re not left, it’s empty, isn’t it? There’s 
a void there. (Oxlad et al., 2008). 

Vid intensivundervisning på sjukhus kunde övergång till hemmet ställa till med problem. I 
Balcou-Debussche och Debussche (2009) undersökning, där vårdpersonalen skötte det mesta, 
där läkarens ord var lag och patienten inte var aktiv i sin vård blev övergången till hemmet 
ibland svår. Undervisningen som gavs när patienterna var inlagda på sjukhus, var svår att 
översätta till hemmiljön där kulturen var en helt annan. Ekonomiska problem tillkom och 
gjorde det svårt att ändra sin livsföring. Boyde et al. (2008) och Balcou-Debussche och 
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Debussche (2009) fann att upplevelsen på sjukhuset även kunde vara positiv då det gav god 
social gemenskap i gruppen. När patienterna till exempel var vakna på natten kändes det bra 
att ha en medpatient att dela erfarenhet med och att få information från. 

  

They have nights where you go over and you sit down with 
other patients… there might be something I can come up with 
(or) they can come up with which I might benefit from.  
Boyde et al., (2008) 

 
 Det sociala stödet förändrades vid kronisk sjukdom (Oxlad et al., 2008). Gamla vänner 
försvann och nya tillkom. Stöd hittades i sanna vänner. Stödgrupper och patientföreningen 
upplevdes som en god hjälp. Att få lyssna till livsberättelser från dem som är kroniskt sjuk 
med längre erfarenhet efterfrågades. De som levt länge med sin kroniska sjukdom kunde 
berätta om ett bra liv trots allt. På detta sätt motverkades det negativa i sjukdomen. Det ingav 
hopp och mod. Läkarens tid uppfattades som begränsad. Därför efterfrågades en 
kontaktperson. En person att kunna ringa till hemifrån, för att prata, ställa frågor och som 
alltid var tillgänglig. Informationen om att hjälplinjer redan fanns hade inte uppfattats (Oxlad 
et al., 2008). En namngiven kontaktperson inom vården, som var specialist på just en specifik 
kronisk sjukdom fanns också på förslag i Lavery et al. (2007) artikel. 

 
 

 I believe there should be a key contact person, set up, that, 
when you’re sick. If I’d had that, if you know you could ring 
that person. You can’t be ringing your oncologist, who has got 
hundreds of patients even though she’s so accessible. Um, so 
yeah, I think a key contact person . . . I think probably, 
someone should be monitoring (Oxlad et al., 2008). 

 
 
I Logan, Shaw, Webber, Samuel, och Broomes (2008) studie ingick telefonkontakt vid 
problem. Att veta hur vården nås på ett enkelt och bra sätt gav stöd. Uppföljning via 
telefonkontakt för ytterligare råd och information för patienter som lärde sig 
självkatererisering uppskattades mycket. Detta arrangemang kändes tryggt. 

 

 The nurse said - If you find yourself in any difficulties, give me 
a call and we will arrange for you to come in pretty quick and 
we will sort you out. (Logan et al., 2008). 

 
Personer med kronisk sjukdom som vistats på en rehabiliteringsklinik ansåg att vistelsen där 
gett stöd genom att de återfått inspirationen genom att träffa andra i samma situation. En del 
fann motivation till träning efter att kroppen svarat bra på den träning som gavs på kliniken. 
Ett positivt resultat gav motivation till fortsatt träning. Deltagarnas tid med kronisk sjukdom 
avgjorde vilket stöd som önskades. När diagnosen var ny var behoven mer individuella och 
inriktade på symtom och diagnos. När deltagarna levt med sin sjukdom ett tag, behövdes stöd 
i form av att få träffa andra och få inspiration och tips (Andreassen & Brunn Wyller, 2005). 
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You can’t inspire yourself. That’s useless. So you have to come 
out and get impulses from other people (Andreassen &Brunn 
Wyller, 2005). 

 
Stöd behövdes vid dosering av läkemedel. En god relation till den som ordinerar krävdes för 
att våga berätta att ordinationen ändrats på eget bevåg. Sjukvårdens uppgift blev att ge stöd i 
form av vägledning så att doser anpassades efter kroppens behov (Bajcar, 2006). Att ta sin 
medicin skulle kännas meningsfullt. Vid förändringar av symtom och vid biverkningar var 
tillgängligheten till information och rådgivning av värde. Vid fler kroniska tillstånd samtidigt 
var det ibland problematiskt att som patient, själv avgöra vad som var symtom från 
sjukdomen och vad som var effekt av läkemedel (Bajcar, 2006). När minnet svek var egna 
och anhörigas minnesanteckningar från undervisningen ett bra stöd. Bilder i alla former var 
också uppskattat. Vid ett besök ritade läkaren en skiss som i samband med information om 
kroppens funktioner upplevdes som ett bra stöd för minnet (Boyde et al., 2008). 

 

Vikten av förtroende  
Patienter som hade stort förtroende för sjukvården behövde inte så mycket svar på olika 
frågor för att hitta mening och känsla av sammanhang. Däremot berättade de flesta att de trots 
detta under de senaste tio åren fått minskat förtroende för vården. De kände att de inte hade 
något annat val än att fråga och kontrollera uppgifter (Bajcar, 2006). Kommunikation och 
bemötandet var viktigt. En positiv attityd hos sjuksköterskorna avdramatiserade generande 
situationer. Detta positiva bemötande gjorde att självkaterisering kändes som ett normalt 
beteende. Deltagarna i undervisning bedömde undervisningen och tyckte att själva 
presentationen hade stor betydelse för tilliten till innehållet. Det skulle vara på rätt nivå, i rätt 
takt och framföras på ett trevligt och jordnära sätt. Den personliga integriteten var viktig att 
skydda. Att blotta intima delar inför vårdpersonal krävde mod från patienten och stor 
inlevelseförmåga, från personalens sida (Logan et al., 2008). 

 
Everything was explained to me in details. She was excellent, she 
couldn’t have been nicer – she made me feel really relaxed and 
explained everything and showed you what to do. So it couldn’t 
have been better  (Logan et al., 2008). 

eller så här:  

 
It’s another water infection and she (the nurse) said,’ It’s what 
you’re doing to yourself…clean yourself better’(aggressive 
tone)…I was so upset I cried all the way home .I just couldn’t get 
over why she was telling me to be clean, you know…I was so 
devastated by that because…there’s nobody cleaner, as you can 
see by the home. She knew her job but she certainly had no 
bedside manner (Logan et al., 2008).  
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Förtroende och tillit kunde lätt brytas om mottagningsbesöket var kort och inte motsvarade 
förväntningarna. Hur ett läkemedel presenterades för patienten kunde vara avgörande för 
motivationen till att följa ordinationen infann sig. Tiden med läkaren skulle ge utrymme för 
frågor och svaren skulle vara begripliga och kunna sättas i sitt sammanhang. Patienten ville 
förstå varför. Deltagare i Bajcars (2006) studie uppgav att de trodde att de inte fått all 
information om sin sjukdom eller medicinering av sin läkare. Informationen som givits var 
motstridig från annan information, deras egna förväntningar, livserfarenhet, kunskap om 
sjukdom och läkemedel.  

Två olika källor som gav motstridiga uppgifter om läkemedlet, skapade situationer som inte 
var konsekventa. Detta ledde i sin tur till oro och ängslan. Problemet bollades mellan patient 
och läkare. Patienterna kände att det var upp till dem själva att lösa problemet och började 
därför söka information på egen hand (Bajcar, 2006). För att bekräfta information letade 
patienterna på Internet, i böcker och medicinska tidskrifter. Att få motstridig information från 
olika skriftliga material minskar förtroendet (Bajcar, 2006).  Enligt Boyde et al.(2008) var 
tillförlitliga och bekräftade källor viktiga. Mest förtroende gav information från vårdpersonal. 
Läkaren var den som ingav mest förtroende och tillförlitlighet.  

 

Of course you have to get your information from the Dr. He’s 
the bloke…he will tell you, he will give you the low down … 
(Boyde et al., 2008) 
 

Skriftligt material som skrivits av någon som har egen erfarenhet av kronisk sjukdom eller ett 
specifikt problem efterfrågades. Att någon med egen erfarenhet förmedlade informationen 
kunde vara lika viktigt som om läkare med enbart kunskap från böcker hade gjorde det 
(Boyde et al., 2008). Betydelsen av detta informationssökande, kontrollerande och 
bekräftande visade på vikten av, att personer med kronisk sjukdom kände stort behov av att 
kunna lita på informationen. Den person som gav information skulle göra det på ett mycket 
förtroendegivande sätt enligt Boyde et al. (2008). Kroniskt sjuka som var beroende av att 
snabbt få antibiotika, tyckte att det var onödigt att lämna sputumprov och vänta på svar. 
Fördröjning av svar och insatt behandling skapade minskat förtroende. Av erfarenhet 
skaffade personer med kronisk sjukdom istället hem antibiotika för säkerhets skull, enligt 
Lavery (2007). Att vara inlagd på sjukhuset för att få intensivundervisning gav trygghet och 
ett ökat förtroende för sjukvården. Patienterna fick mat och husrum, sjukdomen kontrollerad 
och övervakad. Sjukdomen stabiliserades med hjälp av personalen. Patienterna behövde bara 
ta ansvar för att följa reglerna på sjukhuset och att delta undervisningen (Balcou-Debussche 
& Debussche, 2009). 

Flera olika kunskapsbehov  

Önskemål om mer kunskap framkom i alla artiklarna. Informationen skulle vara enkel och 
begriplig (Bajcar, 2006). Vägledning om sjukdomen och upplysning om tillgänglighet till 
vården var nödvändigt att få. Förebyggande åtgärder som träningsprogram, komplementär- 
och alternativmedicinska uppgifter önskades. Likaså hur den kroniska sjukdomen skulle 
lindras vid stabila eller mer accelererande faser (Lavery, 2007).  
Det fanns olika sätt att förmedla kunskap. Grupputbildning och information i grupp var bra, 
men individuellt anpassad information om sjukdom och prognos önskades enligt Oxlad et al. 
(2008) och Andreassen och Brunn Wyller (2005). Stödgrupper gav inte alltid tillräcklig med 
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bra information. Potentiella tjänster, som specifika telefonlinjer som gav råd, stöd och 
information fick inte tillräcklig uppmärksamhet (Oxlad et al., 2008). Vid information om 
diagnos, uppgav de intervjuade att det var viktigt med flera, enkla instruktioner. Det 
upplevdes även lättare att ta till sig informationen om livsstilsförändringar om den gavs vid 
diagnostillfället. 

  

You can’t just tell me I’ve got diabetes and then leave me to 
splash around in the water panicking. The  more information 
you can get when you are first diagnosed the better. To be 
given simple instructions on what to do, and what not to, and 
what to eat (Peel et al., 2004).  

 

Behov av mer kunskap om specifika fysiska följder av behandling önskades, till exempel 
lymfödem och förlust av energi. Mer information om risken att det uppstod, hur det 
förebyggdes eller minimeras eller vilka behandlingsmetoder som fanns att tillgå (Oxlad et al., 
2008). Sexualitet är ett område som behöver uppmärksammas mer. Lusten till sex kunde avta 
helt. Både med eller utan partner upplevdes detta som ett problem, som det inte talades så 
mycket om. Kroppens utseende förändrades både av olika behandlingar och av sjukdomen i 
sig. Att få prata, berätta om sina känslor och få god råd uppskattades (Oxlad et al., 2008). Om 
patienten inte upplevde några symtom eller såg förbättring minskade motivationen till ändrad 
livsföring och träning. Önskemål om att inte bara få svar på testresultat utan också vad som 
var orsaken och hur det på verkade individen (Lavery et al., 2007). Som mannen med 
bronkiektasier uttryckte sig: 

 
The only thing ever I was told was, that’s very good 
(spirometry). I don’t know what very good would be. I always 
come away a wee bit frustrated (Lavery et al., 2007). 

 
Kunskap om sin sjukdom och hur läkemedlet påverkade kroppen krävdes för att förstå 
sammanhanget. Informationen skulle vara anpassad efter patientens behov och göras 
begriplig efter individens förhållande. Vid läkemedelsintag ville patienten se resultat. Om 
sjukdomen ändrade karaktär, fanns behov av att förstå sjukdomen in i minsta detalj och hur 
läkemedlet påverkade kroppen (Bajcar, 2006). Biverkningarna skulle helst vara små och inte 
påverka det dagliga livet. När biverkningarna blev för svåra eller om symtomen försvann var 
motivationen att ta läkemedlet enligt ordination mindre. Enligt Bajcar (2009) var närståendes 
erfarenheter av och kunskap om sjukdom, av betydelse för att personer med kronisk 
sjukdoms accepterande av och motivation till läkemedelsintag. Kunskap om hur läkemedlet 
verkade och påverkade kroppen kunde vara avgörande: 

 

 During times when she had to face a small crisis with her 
medication, when she had to make a decision, or when she was 
unsure of herself about the medication, her need for 
information became greater. At these points, she turned to the 
literature and started to look for more answers. If the answers 
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made sens , then she was more willing to go forward and 
continue to use the medication  (Bajcar,2006). 

 

Eftersom minnet ofta svek var repetition av information nödvändigt och uppskattat (Boyde et 
al., 2008). Patientutbildning som sträckte sig över en längre tid hade möjlighet att repetera 
delar av innehållet. Att läkaren upprepade viktig information vid varje besök var en klar 
fördel för minnet. Att både tänka ut nya frågor och att lyssna på svaret kändes besvärande för 
minnet. Rädsla satte ibland stopp för lärandeprocessen. Minnen från förr och rädsla för 
obehagliga och svåra beslut gjorde att det blev blockeringar för vissa patienter. Att lära av 
egen erfarenhet och att den sociala situationen påverkar lärandet poängterades av Boyde et al. 
(2008).  

  

DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Syftet var att genom litteraturstudien belysa hur personer med kronisk sjukdom upplevde 
patientundervisning. De valda artiklarna har alla varit intervjustudier med en kvalitativ 
ansats. Den kvalitativa ansatsen stämmer bra överens med det uppställda syftet.  Sökordet 
qualitative study underlättade sökning genom att ge artiklar med intervjuer. Begränsningarna 
som gjordes till texter med full fritext, begränsade antalet träffar. Antalet artiklar att läsa och 
granska blev på detta sätt hanterbart. Vid mer tid hade utökad artikelsökning genomförts med 
fler sökord inkluderade. Om sökning skett för varje kronisk sjukdom hade resultatet också 
blivit ett annat. Nu valde jag att söka på kronisk sjukdom, patientundervisning och kvalitativa 
studier. Kvalitativa studier återfanns i några artiklars nyckelord och gav uppslag till sökning 
med detta ord. Granskning har gjorts efter checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg, 2008). 
Artiklarna som granskats kommer från olika länder och världsdelar vilket kunde påverka 
resultatet. Läkarens och sjukvårdens status i olika delar av världen och samhällen bör 
beaktas. Att leva med kronisk sjukdom borde dock medföra samma problem fast i olika 
omfattning. 
Författarna till artiklarna har själva tolkat och analyserat sina intervjuer. Det är deras utvalda 
delar som analyserats som jag i min tur analyserat och dragit slutsatser ifrån. Risken för att 
bilden blivit förvanskad måsta beaktas. Vid analys efter Graneheim & Lundmans (2004) 
innehållsanalys hittades meningsbärande enheter som kondenserades till kortare mening med 
bibehållet innehåll. En kod hittades som överensstämde innehållet. Resultatet redovisas i tre 
kategorier. Vid en kvalitativ analys kan alltid förförståelsen ha ett inflytande på resultatet. 
Resultaten i artiklarna utgjordes ibland av omfattande textmassa ibland av kortare. 
Resultatredovisningarna i samtliga artiklar liknade dock varandra mycket. 

 

Resultatdiskussion 
 
Resultaten diskuteras utifrån redovisade kategorier. 

Behov av stöd 
Patienter med kronisk sjukdom önskade olika former av stöd. Undervisning i grupp är en 
form. Medlemmarna i gruppen har liknande problem och kan diskutera med varandra. I 
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SBU:s utredning (2009) av individuell och gruppbaserad undervisning konstateras att mer 
forskning behövs på grund av otillräckligt vetenskapligt underlag (SBU, 2009). Enbart 
gruppundervisning av typ 2 diabetes, har måttligt starkt bevis på effekt. I Balcou-Debussche 
och Debussche ( 2009) studie var patienterna inlagda för diabetes och fick undervisning på 
sjukhus. Undersökningen är gjord på en ö utanför Afrika som tillhör Frankrike, vilket medför 
att studien är genomförd i en annan kultur än vad vi i Sverige är vana vid. Beredskapen att 
förändra sitt sätt att handskas med sin sjukdom i hemmet var efter sjukhusvistelsen liten. 
Björvell (2001) lyfter fram att vi genom ”patient empowerment” kan ge patienten råg i 
ryggen i dennes möte med vårdpersonalen, när det gäller synen på den egna hälsan och att det 
främst är ett förhållningssätt hos sjukvårdspersonalen. På rehabiliteringskliniken fann 
patienter som varit kronisk sjuka en längre tid, motivation och inspiration till ett bättre dagligt 
liv (Andreassen & Brunn Wyller, 2005). De tyckte att det var svårt att på egen hand förändra 
sitt liv och var mycket nöjda med vård, behandling och information.  
  
Patienter som varit sjuka en kort tid, lyfte fram behov av individuell rådgivning och var 
mindre tillfreds med vistelsen. Genom att låta patienten själv avgöra vad som är viktigast blir 
det lättare att hitta rätt form av stöd (Orrsveden, 2008) och (Dahlberg & Segersten, 2010). För 
att få tillgång till livs- och vårdhistoria är det sjuksköterskan som måste gå till patienten och 
fråga. Gå in i mötet med öppenhet, genom att ställa öppna och följsamma frågor och ge sig 
tid så patienten hinner beskriva sin erfarenhet. Öppenhet är att vara känslig för det oväntade 
och oförutsägbara och att ha tålamod (Dahlberg & Segersten, 2010). Att be patienten berätta 
sin historia förutsätter att patienten är medveten om omgivningen. I Orrsvedens (2008) 
pilotstudie, kännetecknas livsvärlds-perspektivsamtalen av att patienten får styra samtalet och 
bestämma vad sjuksköterskan ska undervisa om. Det konstateras att sjuksköterskan blir mer 
lyhörd för hur patienten uppfattar situationen och innehållet i undervisningen (Orrsveden, 
2008). Även om patienterna kände sjuksköterskorna i primärvården väl och var mycket 
bekanta med miljön vågade de inte ställa några frågor vid den sjuksköterskeledda 
undervisningen (Lloyd-Williams et al., 2005). Detta kunde en viss del bero på att det var en 
sund copingstrategi att förneka sin sjukdom och att det var på grund av detta som frågorna 
uteblev. Detta förtydligar att det är vi som vårdpersonal som måste tänka på att ställa öppna 
frågor och bjuda in till diskussion. Vid frågan om patienterna visste varför undersökningar 
gjordes och om de visste något om svaret, svarade tre av tolv att de förstod varför och vad 
resultatet visade (Lloyd-Williams et al., 2005).  
Även i denna undersökning påpekas att informationen ska ges på patientens villkor. 
Upprepad information visade sig vara nödvändig och att ändra vanor är svårt. Åttio procent 
av patienterna visste att de borde minska på saltintaget, bara ca trettio procent drog ner på sitt 
saltintag enligt Lloyd-Williams et al. ( 2005) . 

Stöd är också en direkt och enkel kontakt med vården. Telefonen är ett enkelt sätt att komma 
i kontakt med rätt person (Logan et al., 2008). Tillgänglighet till vården mäts i Sverige genom 
öppna jämförelser (SKL, 2011). Siffror från våren 2011 visar att vården förbättras. Mätning 
sker till exempel genom redovisning av hur många samtal som besvaras och hur många som 
får träffa en läkare inom sju dagar. Kvalitén på mötet mäts dock inte vid detta tillfälle. 

Vikten av förtroende  
Patienten förväntar sig att läkare tar ansvar för diagnos, behandling och prognos. När läkaren 
inte svarar upp till förväntningarna försämras tillit och förtroende (Friberg, 2001). Skär och 
Söderberg (2009) anser att ett dåligt möte skapar lidande för både patient, närstående och 
personal. Mötet ska bygga på respekt och förtroende. Dahlberg (2003) belyser livslidandet i 
relation till hälsa, sjukdomslidandet av symtomen och vårdlidande som vi som vårdpersonal 
orsakar. Så länge människan lider under något kommer hon att vara i ett spänningstillstånd.  
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Vårdlidande beroende på att mötet inte ges tillräckligt med tid eller att vi använder ett språk 
som patienten inte förstår är något som vi ska undvika. 
Rogers et al. (2000) studie baserad på intervjuer med patienter med hjärtsvikt berättar 
patienterna att de inte litade på informationen. De trodde att doktorn inte ville ge olämplig 
information om sjukdom och behandling. En del patienter var orolig över sina mediciner och 
hade önskat diskutera både ordinerade läkemedel och alternativ behandling. Patienterna 
avstod från att fråga för att de ansåg att det är läkaren som vet bäst (ibid). 
Motstridig information via bipacksedlar minskar förtroendet enligt Lloyd-Williams et al. 
(2005). Även Bajcar (2006) uppger samma resultat. Kroniskt sjuka som efter några veckors 
rehabilitering kände klar förbättring tillskrev detta, personalens kvalifikationer. Att känna 
tillit och förtroende för personalen som undervisar betyder mycket (Andreassen & Brunn 
Wyller, 2005). Detta gällde också patienter som lärt sig självkatetrisering (Logan et al., 
2008). Enligt Dahlberg och Segersten (2010) ska vårdpersonal gå in i mötet med öppenhet, 
ställa öppna och följsamma frågor, ha tålamod och vara känslig för det oväntade. 
Kommunikation och bemötandet var viktigt. En positiv attityd hos sjuksköterskorna 
avdramatiserade generande situationer. Att ge och få förtroende för olika budskap som 
vården ger, beror också på hur kommunikationen fungerar (Eide & Eide, 2009). Mötet med 
olika sjuksköterskor som skulle visa självkatetrisering, visar på att positiv attityd och respekt 
för integritet underlättar (Logan, et al. 2008). Kommunikation är ett sammansatt fenomen 
(Eide & Eide, 2009). Något perspektiv kan göras synligt när något annat döljs. Flera olika 
perspektiv bör användas för att bäst nå patienten. Kommunikationsprocessen består av: 
budskap, sändare och mottagare. Till denna grundmodell kan kopplas verbala och icke- 
verbala signaler och relationer. Signalerna tolkas av både sändare och mottagare. Till detta 
läggs också kulturskillnader, ideal och värden (ibid). Enligt Eide och Eide (2009) bör 
personal verksam i vården träna, lära och bli medvetna om kommunikationens betydelse. 
Dahlberg och Segersten (2010) skriver att handledning kan vara ett sätt att tydliggöra vårt sätt 
att kommunicera. 

Flera olika kunskapsbehov  
Patienter vill ha begriplig information (Peel et al., 2003). Resultatet visar att bilder 
uppskattades och att det fanns ett stort behov av mycket och enkel information vid 
diagnostillfället. Via Internet kan både patient och vårdpersonal få tillgång till kunskap via 
officiella webbsidor som Vårdhandboken och sjukvårdgivningen-117. Bilder och lättfattlig 
text kan lätt nås av alla som har tillgång till dator och Internet. Genom att patienter i stor 
utsträckning söker information på egen hand för att få vårdens information bekräftad eller 
leta efter det som saknas bör vi som personal också läsa på, samma saker så vi kan möta och 
bemöta olika påståenden (Hansson-Scherman & Runesson, 2009). 

Läkemedelsintag utgör en stor del av behandlingen av kroniskt sjuka. Ekdal (2010) lyfter 
fram stora brister i informationen om ordinerade läkemedel. En kartläggning i Receptregistret 
där cirka 70 % av den svenska befolkningen är ansluten, visar att endast 16% av patienterna 
har en läkemedelslista som helt överensstämmer med gällande ordinationer (Ekdahl, 2010).  
Vid åtta % av ordinationerna måste patienten själv dela på tabletterna. På grund av generiskt 
utbyte på apoteket står det ett annat namn än på läkemedelslistan. Patienter som fått generiskt 
utbyte uppger att detta medför problem. Denna bit utgör en del av kroniskt sjukas vardag. Bra 
informationsinsatser och stöd för att underlätta och motivera till bra dosering och intag av 
läkemedel behövs, vilket stöds av resultatet (Bajcar, 2006). 

Bara någon enstaka patient uppgav att de inte kunde ta emot information och någon att de 
redan visste det mesta (Peel et al., 2003). Livsvärldsperspektivsamtal kännetecknas av att 
patienten får styra samtalet och bestämma vad sjuksköterskan ska undervisa om. 
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Sjuksköterskan i sin tur blir mer lyhörd för hur patienten uppfattar situationen undervisningen 
(Orrsveden, 2008). Om patienten lider av glömska kan ett patientstyrt samtal underlätta i 
mötet (Boyde et. al., 2008; Rogers et al., 2000). Att upprepa informationen och att få 
undervisning regelbundet uppskattades av hjärtsviktspatienterna i Boydes et al. studie (2008). 
De fick information och undervisning 1 gång i veckan under 12 veckors tid.  

Varje patientkategori av kroniskt sjuka har sina specifika behov av kunskap, gemensamt är att 
de är öppna och vill få mer information. Behovet är stort när patienten nyligen fått sin 
diagnos. Då uppskattas den individuella insatsen. Efter en tid när patienten levt med sin 
sjukdom, behövs uppföljning av förändringar i symtomen och undervisning om vad som 
händer med kroppen, förändring i behandling och förebyggande åtgärder. 

 
Slutsats 
Resultatet i studien visar att personer med kronisk sjukdom uppger att de fått för lite 
information eller undervisning. De uppskattar om patientundervisningen vid diagnostillfället 
och i början av sjukdomen är individuellt anpassad. Undervisningen ska vara enkel och ge 
svar på praktiska saker som att prioritera vad som för den enskilde patienten är viktigast vid 
det specifika tillfället. Glömska kan utgöra ett stort hinder. Enkel och upprepad information 
uppskattas. Innehållsmässigt bör undervisningen ge information om sjukdomens symtom och 
behandlingsalternativ och hur det påverkar kroppen och dagligt liv. Information om 
livsstilsförändringar ska ske tidigt i undervisningen. Vid korta besök i vården ska dessa ge 
svar på olika resultat av undersökningar och tester och vad detta leder till för just mig, som 
patient.  
Resultatet visar att vid symtomfrihet eller vid för stora biverkningar minskar motivationen för 
till exempel läkemedelsintag och träning. Personer med kronisk sjukdom behöver mycket 
stöd och uppmuntran, inte minst vid utskrivning från sjukhuset till hemmet. En direktkontakt 
med rätt person i vården skapar trygghet och förtroende och ett telefonsamtal kan betyda 
mycket. Olika svar på samma fråga ger minskat förtroende och tillit till vården. Eftersom en 
del patienter med kronisk sjukdom själva tar reda på uppgifter om sjukdom och behandling 
för att sedan jämföra med vad vårdpersonalen anser, bör vi som vårdpersonal kunna bemöta 
uppgifter från Internet och massmedia.  
Patienter sätter stort värde på vad läkarna förmedlar, ibland upplevs kontakten med denna 
yrkesgrupp som för kort för att god kommunikation ska infinna sig. Att få förklaringar och 
undervisning på ett för patienten begripligt språk och sätt är en förutsättning för att få 
motivation till livsstilsförändringar och att förhålla sig till sin sjukdom. Fortsatt forskning 
inom det berörda området är av vikt med speciellt fokus på patientens egna upplevelser om 
vad som underlättar det dagliga livet med en eller flera kroniska sjukdomar. Vid ett 
livsvärldsperspektiv, som innebär att patientens skildring av sin vardag utgör grunden, blir 
vården enklare. 
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Broome,L.(2008). Patients’ experiences of 
learning clean intermittent self-
catheterization:a qualitative study. Journal of 
Advanced Nursing, 62,(1), 32–40. 

 

Patient education  
AND Chronic 
illness 

2000 januari -2011 februari 

Abstract och fulltext tillgänglig 

52   

Patient education  
AND Qualitative 
study AND 
Chronic illness 

2000 januari -2011 februari 

Abstract och fulltext tillgänglig 

2 1 *Oxlad, M.,Wade,T.D., Hallsworth, L., 
&Koczwara, B. (2008). ‘I’m living with a 
chronic illness, not . . . dying with cancer’: a 
qualitative study of Australian women’s self-
identified concerns and needs following 
primary treatment for breast cancer. European 
Journal of Cancer Care, 17, 157–166. 
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Bilaga 3 Artikelsökning Lib Hub 

Lib Hub       

Sökord  Avgränsning Antal 
träffar 

Lästa abstract / 

lästa artiklar 

Valda artiklar 

Patient education 2000-2011 15259   

Chronic illness 2000-2011 6643   

Qualitative study 2000-2011 41003   

Patient education AND Chronic 
illness 

2000-2011 241   

Patient education AND Chronic 
illness AND Qualitative study 

2000-2011 40 30 / 7 

 

*Bajcar,J. (2006). Task analysis of patients’ 
medication-taking practice and the role of 
making sense: A grounded theory study. 
Research in Social and Administrative 
Pharmacy,2, 59–82. 
 
* Balcou-Debussche,M.,& Debussche,X. 
(2009). Hospitalization for Type 2 Diabetes: 
The Effects of the Suspension of Reality on 
Patients’Subsequent Management of Their 
ConditionQualitative. Health Research,19,(8), 
1100-1115. 
 
*Boyde, M,.Tuckett,A., Peters, 
R.,Thompson,D.,Turner,C,& Stewart,S. 
(2008). Learning for heart failure patients (The 
L-HF patient study).Journal of Clinical 
Nursing, 18, 2030–2039. 
 
*Peel,E.,Parry,O.,Douglas,M., &Lawton, J. 
(2004).Diagnosis of type 2 diabetes: a 
qualitative analysis of patients’ emotional 
reactions and views about information 
provision. Patient Education and Counseling, 
53, 269–275. 
ishing Ltd 
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Bilaga 4 Artikelmatris över granskade artiklar. 

Nr 

 

Författare, 

år,land 

Titel  Syfte 

Undersökningsgrupp 

Metod  Data- 

analys  

Resultat /Utvärdering 

1 Andreassen,S & 
Bruun Wyller,T. 
(2005) 
Oslo,Norge. 
 

Patients’ 
experiences with 
self-referral to in-
patient 
rehabilitation: 
A qualitative 
interview study 

 Att beskriva mål, 
upplevelser och 
tillfredsställelse bland 
patienter som hänvisar sig 
till sluten rehabilitering 
 

8 vuxna med 
funktionshinder på grund av 
en cerebral stroke eller 
multipel skleros (MS) 
 

kvalitativa 
halvstrukturerade 
djupintervjuer 
med fokus på 
beslut av själv-
remiss, 
personliga mål 
för 
rehabilitering, 
och till-
fredsställelse 
med vistelsen 
 

Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant, 
struktureras 
genom innehålls-
analys. Identifiera 
återkommande 
fenomen, kodning 
organisera dem i 
kategorier, som  
systematiskt 
jämförts.  

Hälften av patienterna 
hade inte själv skrivit 
ansökan och visste inte 
vilka skäl som hade 
lagts fram. Patienterna  
formulerade  sina 
personliga mål  
 Tre huvudkategorier: 
de som nyligen hade fått 
en progressiv 
funktionshinder ville ha 
utbildning och 
förbättrade kunskap om 
sin sjukdom, de som 
haft en akut, traumatisk 
förändring av 
hälsostatus ville ha 
utbildning i syfte att 
förbättra muskel-styrka 
eller vardagliga 
färdigheter, och de som 
hade varit sjuka i flera 
år ville få inspiration till 
rikare liv. 
Utvärdering: God 
 

2 Bajcar,J. (2006) 
Toronto Canada 

Task analysis of 
patients’ 
medication-taking 
practice and the 
role of making 
sense: A 
grounded theory 
study 

Syftet var att få patientens 
syn på att ta läkemedel för 
kroniska åkommor under en 
längre tid och att genom 
detta få fram patentens 
informationsbehov. 

Deltagarna var över 18 år. 
Engelsktalande. 
Högskoleutbildning eller 
universitet. Intog läkemedel 
för kronisk sjukdom under 
minst 1år. 

  

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Datorprogram 
användes för att 
koda avskrifter, 
nya kategorier 
identifierades och 
motsvarande koder 
har utvecklats. 
Deltagarna fick 
läsa resultatet och 
delta i en andra 
intervju 

 

Vad som påverkar 
läkemedelsintag: 
Förtroendet för 
sjukvården, för 
vårdgivaren och 
relationen med 
vårdgivaren 
Kunskap om situationen 
och tolkning av 
litteratur 
Acceptera sin sjukdom 
och mediciner. 
Emotionell status 
(ångest) Moral 
(värderingar, över-
tygelser, myter)  
 
Utvärdering: God 

3 Boyde,M., 
Tuckett,A., 
Peters,R., 
Thompson,D., 
Turner,C. & n 
Stewart,S.(2008) 
Brisbane, 
Australien 

Learning for heart 
failure patients 
(The L-HF patient 
study) 

Genom att undersöka lärstil 
och information som 
hjärtsviktspatienter föredrar, 
informera om utformningen 
av pedagogiska resurser 

12 deltagare med diagnosen 
hjärtsvikt och som deltog i 
hjärtsviktsskola. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
Fältanteckningar 
fördes 
10 till 30 minuter 
intervjuer 
genomfördes på 
sjukhuset eller i 
patientens hem 

Transkriberade 
intervjuer 
analyserades med 
innehålls- 
analys  

Fyra teman framkom: 
kunskap, hinder för 
lärande, handledare för 
lärande 
och mötet.  

 

Utvärdering: God 
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 Författare, 

år,land 

Titel  Syfte 

Undersökningsgrupp 

Metod  Data- 

analys  

Resultat /Utvärdering 

4  Lavery.K.,B. 
O’Neill,B., 
Elborn,J.S., 
Reilly,J. & 
Bradley,J.M. 
(2007) Belfast 
City 

Self-management 
in bronchiectasis: 
the patients’ 
perspective 

Syftet  var att bedöma 
den fysiska och 
psykosociala effekterna av 
bronkiektasi, för att avgöra 
om patienter är mottagliga 
för egenvård, identifiera 
eventuella hinder eller 
källor för stöd för ett 
sjukdomsspecifik 
egenvårdsprogram 
 
39 patienter med 
bronkiektasi som 
regelbundet besöker 
specialistmottagning för 
luftvägarna på Belfast  City 
Hospital 
 

Varje focusgrupp 
videofilmades 
och granskades 
med kvalitativ 
analys med hjälp 
av grounded 
theory metod. 

Analys av 
focusgrupper i fyra 
steg: debriefing, 
transkription, 
selektiv kodning 
och triangulering. 
Mättnad av 
undergrupper 
erhölls genom den 
fjärde 
focusgruppen 
 
 
 
 
 

Patienter med 
broniektasier besväras 
av sin kroniska 
sjukdom, är mottaglig 
för egenvård. Fysiska 
och psykosociala 
effekter påverkar. Flera 
olika strategier för 
egenvård användes. 
Olika hinder för 
egenvård finns. 
Upplevda källor till stöd 
för egenvård. 
 
 
Utvärdering: God 
 

5 Logan, K , Shaw. 
C., Webber. C. , I . 
, Samuel. S. & 
Broome. L. (2008) 
Wales,UK. 

Patients’ 
experiences of 
learning clean 
intermittent self-
catheterization: 
a qualitative study 

Utforska upplevelsen av att 
lära sig självkateterisering 
och patientens åsikt om 
undervisningen  

Patienter från kontinens och 
urologklinik i Wales 

Kvalitativ 
grounded theory, 
intervjugiude 
Djupintervju som 
spelades in och 
transkriberades 
till text, granska, 
diskutera tema, 
kodning, 
dubbelkodning 

Texten lästes, 
kodades, 
utveckade 
kategorier och 
underkategorier. 
Huvudtema 
utvecklades och 
förklaring till 
begrepp relaterade 
till viktiga 
kategorier. 

Teman: Psykologiska 
frågor, fysiska problem 
och samspel. 
Sjuksköterskans 
kompetens och 
kommunikations- 
förmåga som gav en 
avslappnande och trygg 
situation var viktig 

Utvärdering: God 

6 Maryvette Balcou-
Debussche 
Xavier Debussche 
(2002) 
Reunion Island 
,Indian Ocean 

Hospitalization for 
Type 2 Diabetes: 
The 
Effects of the 
Suspension of 
Reality on 
Patients’ 
Subsequent 
Management of 
Their Condition 

Syftet :att analysera 
effekterna av 
slutenvårdsutbildning som 
handlade om att förstå 
diabetes, kostgrupper, fysisk 
aktivitet, minskning av fett 
,diabetes foten och 
blodsockernivåer. 

42 patienter som skrivits ut 
från specialiserad diabetes 
enhet på den franska ön 
Réunion 

Observationer på 
sjukhus. 
Observationer i 
hemmet. 
Intervjuer 2-4 
veckor efter 
utskrivning i 
patientens hem. 
Etnografiska 
observationer.  

42 intervjuer 
granskades med 
innehållsanalys 
med åter-
kommande tema 
(Ritchie & 
Lewis,2003) 
Observationerna 
jämfördes med 
intervjuerna. 
Kodning och 
analys utsattes för 
triangulering som 
utfördes av 2 från 
forskargruppen 

Personer från sämre 
miljöer måste först 
anpassa sig till 
vårdmiljön på sjukhuset 
och sedan ändra sig när 
de åter kom hem. 
Orsaker till utebliven 
livsstilsförändring är 
många och komplexa. 
Brist på motivation. 
Svårt att införliva ny 
kunskap i sitt vardagsliv 

Utvärdering: God 

7 Oxlade. M., Wade 
T.D., Hallsworth 
L.,Koczswara B. 
(2008) Australien 

‘I’m living with a 
chronic illness, not 
. . . dying with 
cancer’: a 
qualitative study 
of Australian 
women’s 
self-identified 
concerns and 
needs following 
primary 
treatment for 
breast cancer 

Identifiera nuvarande 
problem och behov hos 
Australiensiska kvinnor som 
nyligen avslutat 
primärbehandling för 
bröstcancer. Utifrån 
resultatet av undersökningen 
utforma informations-
material. 

Patienter som avslutat 
primärbehandling för 
bröstcancer från Adelaide i 
södra Australien. 
Engelsktalande och över 18 
år. 

Intervju med tre 
focusgrupper. 10 
frågor intervju-
guide. Spelades 
in och 
transkiberade. 
Anteckningar av 
moderatorn. 

Materialet lästers 
och kontrollerades 
mot ljud-
inspelningar.Tema
n identifierades 
och diskuterades 
av de 2          
författarna. 

Oro inför framtiden.. 
Tema: Fysiska 
följdtillstånd, intima 
frågor, rädsla för 
återfall, nyttan och 
optimism/pessimism. 

 

 

Utvärdering: God 
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Nr 

 

Författare, 

år,land 

Titel  Syfte 

Undersökningsgrupp 

Metod  Data- 

analys  

Resultat /Utvärdering 

8 Peel ,E., Parry, O,. 
Douglas,M.& 
Lawton,J.(2003) 

Scotland 

 

Diagnosis of type 
2 diabetes: a 
qualitative 
analysis of 
patients’ 
emotional 
reactions and 
views about 
information 
provision 

Utforska känslomässiga 
reaktioner om diagnos, och 
åsikter om tillhandahållande 
av information vid 
tidpunkten för diagnos. 
 
40 nydiagnostiserade 
patienter med type 2 
diabetes mellitus 

Djupintervjuer 
genomfördes som 
varade ca 1 
timme och 
transkriberades 
 i sin helhet 

Tematisk analys. 
Insamling av data 
och analys 
samtidigt. 
Kodning innehöll 
svar på frågor. 
Kodning 
diskuterades och 
dubbel-
kontrollerades. 

Patienterna vill få mer 
information i samband 
med diagnos. Inga 
entydiga svar om 
chockreaktion eller att 
man inte kan 
tillgodogöra sig 
information vid 
diagnosinformation 

Utvärdering: God 
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