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Abstrakt
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva närstående och sjuka 
personers erfarenheter av att leva med kronisk sorg. Fyra frågeställningar formulerades 
utifrån syftet: Hur beskrivs kronisk sorg? Vilka tänkbara faktorer kan utlösa kronisk sorg hos 
människor? Hur hanterar människor kronisk sorg? Hur beskrivs behovet av stöd till 
människor med kronisk sorg? Studiens resultat baserades på 25 vetenskapliga artiklar och 
analysen resulterade i huvudfynden, att kronisk sorg är en naturlig reaktion på en förlust med 
klar orsak, kronisk sorg och depression var relaterade till varandra, det fanns genusskillnader 
i kronisk sorg, känslor framkallade kronisk sorg, förlust och brist på kontroll som utlösande 
faktor, att acceptera och få kontroll över sin situation, socialt stöd var viktigt för hantering av 
kronisk sorg, empati förståelse och tid som betydelsefulla faktorer, samt behov av 
information och kunskap. Slutsatserna var att kronisk sorg är en smärtsam erfarenhet för 
individen och att sjuksköterskor måste vara medveten om att den är normal, för att kunna ge 
en god omvårdnad.

Nyckelord: Kronisk sorg, erfarenhet, sjukdom, bedrövelse, smärtsam förlust. 

Abstract
The purpose of this systematic literature review was to describe close relatives’ and ill 
people’s experiences of living with chronic sorrow. The study focused on four main 
questions: How is chronic sorrow described? Which conceivable factors can release chronic 
sorrow among persons? How do persons manage chronic sorrow? How is the need for 
support to persons with chronic sorrow described? The result was based upon 25 articles and 
the analysis resulted in 10 main findings, chronic sorrow is a natural response to loss, chronic 
sorrow and depression was related to each other, there was differences between genders, 
feelings triggered chronic sorrow, lack and loss of control was triggering factors, to accept 
and receive control over the situation, social support, empathy and understanding and the 
need for information and knowledge was important. The conclusion of this study was that 
chronic sorrow is a very painful experience for a person and nurses must be aware that 
chronic sorrow is a normal response, so they can give a good nursing for these persons. 

Keywords: Chronic sorrow, experiences, illness, grief, bereavement.
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De flesta människor upplever någon gång sorg i livet, men hur länge och hur intensiv sorgen är 

varierar från person till person. Sorgen kan vara intensiv och den kan visas öppet i flera år. Det kan 

ta tid att återvända till ett vanligt liv. Definitionen av sorg varierar och det råder delade meningar 

om sorg kan ses som sjukligt eller inte. I litteraturen finns inte någon distinkt empiriskt försvarbar 

definition om vad sorg är eller om vad som är normal respektive patologisk sorg eller vilka uttryck 

den tar sig. Detta medför att begreppet kronisk sorg är komplicerat (Bonnano & Kaltman, 2001).

Cullberg (2006, s.118) beskriver sorg som ett kännetecken för övergivenhet, en smärtsam process 

som pågår inom människan och som kan följa efter en förlust av något slag. Sorg är naturligt vid 

förluster men om en person inte kan hantera den och när den återkommer alltför ofta blir den 

patologisk och måste då betraktas som ett psykiatriskt problem. Denna typ av sorg är en sjukligt 

fixerad krisreaktion som inte försvinner inom en viss tänkbar tid och kan finnas kvar som ett 

oövervinnerligt lidande genom hela livet (Cullberg, 2006, s.118). Den som lider av patologisk sorg 

har helt tappat greppet om tillvaron, är fixerad vid sin sorg och kan ibland präglas av bitterhet. 

Personen kan aldrig vara lycklig och tillfreds med livet (Cullberg, 1999, s. 311- 312). Den 

”normala” sorgeprocessen innebär att en person som upplever sorg ska ha accepterat den, hittat en 

lösning och kunnat gå vidare inom rimlig tid, annars är detta ett sjukdomstillstånd. Alla avvikelser 

från detta har uppfattats som antingen abnormala eller patologiska (Hewson, 1997).

Kronisk sorg beskrevs första gången 1962 i Simon Olshanskys forskning i gruppen föräldrar med 

mentalsjuka barn. Föräldrar i hans studie upplevde kronisk sorg vilken började när barnet föddes 

som en reaktion på alla förväntningar om ett normalt barn som gick i kras. Sorgen återkom sedan 

vid olika tidpunkter. Olshansky drog då slutsatsen att kronisk sorg inte är patologisk utan något 

naturligt som följer en svår händelse, att leva med sorg hela livet kan alltså ses som helt normalt. 

Många studier som beskriver människors erfarenheter av kronisk sorg har sedan utgått från 

Olshanskys definition om kronisk sorg (Isaksson, 2007; Teel, 1991). Kronisk sorg kan definieras 

som en permanent ledsamhet i en situation vars slut är oförutsägbart. En sorg som utlöses av olika 

faktorer till exempel besvikelser eller ledsamhet som blir alltmer intensiv och progressiv. Denna 

sorg kan utlösas antingen av personen själv eller den omgivning personen lever i (Isaksson, 2007). 

Eriksson och Svedlund (2005) beskriver att även diagnosen av en kronisk sjukdom medför att hela 

livet ändras drastiskt, framtiden ser osäker ut, känslor som rädsla och osäkerhet föds hos både den 

drabbade och dess närstående. Det påverkar livet för de friska släktingarna, eras liv kommer aldrig 

att bli som det tidigare varit och sjukdomstillståndet medför ständiga påminnelser om vad de har 

förlorat och en oro inför framtiden. Ett sjukdomstillstånd medför stora konsekvenser för hela 

3



familjen (Eriksson & Svedlund, 2005).  Familjer känner sig ofta försummade och upplever det som 

att deras problem och behov är underskattade av omgivningen, om de inte personligen drar till sig 

uppmärksamhet för detta faktum. Det innebär också att de anhöriga får ta ett stort ansvar för den 

sjuke personen, något de inte alltid klarar av (Eriksson & Svedlund, 2005). Sjukdomen gör ett 

intrång på familjelivet och flera förluster upplevs som följd av sjukdomen, förlust av längtan, 

förlust av att vara som alla andra och förlust av friheten (Eriksson & Svedlund, 2005). 

Att leva med en kronisk sjukdom innebär att vara annorlunda från omgivningen. Det finns dock 

kroniska sjukdomar som inte alltid syns utåt som diabetes medan sjukdomar som  förlamning inte 

går att dölja, andra sjukdomar kan vara både synliga och icke synliga för omvärlden, en sådan 

sjukdom är Multiple Scleros. Människor med kroniska sjukdomar måste ofta anpassa sig efter 

omgivningen inte minst för att undvika att få en stämpel på sig om att vara annorlunda eller 

konstiga (Joachim & Acorn, 2000). För en individ med kronisk sjukdom handlar det om att 

omgivningen både ska förstå och acceptera deras sjukdom (Joachim & Acorn, 2003). Kronisk 

sjukdom har identifieras som progressiv, periodisk och permanent vilket speglar upplevelsen av 

kronisk sorg och gör att det finns tydliga likheter mellan tillstånden (Eakes, Burke & Hainsworth, 

1998). Coping är vad en person gör och tänker för att klara av stress och negativa känslor. 

Copingstrategier kan ses som en typ av försvarsmekanism som används för att inte må dåligt och 

för att försöka komma över smärtsamma känslotillstånd vilka orsakats av en tragisk händelse i en 

människas liv (Lazarus & Lazarus, 1994, s. 152-157).  

Sjuksköterskor möter dagligen sjuka människor och deras närstående, flera av dem kan bära på 

kronisk sorg. Genom att fånga sjuka personers och deras närståendes erfarenheter av sorg kan 

sjuksköterskor få en djupare förståelse för deras situation och tidigt se tecken på kronisk sorg. 

Därigenom får sjuksköterskan en större möjlighet att ge en god omvårdnad. Därför var syftet med 

studien att beskriva närstående och sjuka personers erfarenheter av att leva med kronisk sorg. 

Metod
Som analysmetod har en systematisk litteraturöversikt använts vilket är ett strukturerat arbetssätt för 

att skapa en bild över ett kunskapsläge inom valt område (Polit och Beck 2004, s. 108). Litteratur-

översikten strukturerades enligt principerna för Goodman sju steg vilka fanns beskrivna i (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 51).  

 

Fokuserade frågeställningar

Vi ville klargöra begreppet kronisk sorg genom att sammanställa litteratur och få en beskrivning av 
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hur det är att leva med kronisk sorg både som anhörig och sjuk. Utifrån detta formulerades fyra 

frågeställningar, hur beskrivs kronisk sorg, vilka tänkbara faktorer kan utlösa kronisk sorg hos 

människor, hur hanterar människor kronisk sorg, hur beskrivs behovet av stöd till människor med 

kronisk sorg?

Inklusions- och exklusionskriterier

Inklusionskriterier var studier som beskrev svårt sjuka människor eller närstående som lider av 

kronisk sorg. Personer som lever med kronisk sorg till följd av att någon nära anhörig avlidit 

exkluderades för att begränsa studiens omfattning.

Litteratursökning, urval och kvalitetsgranskning

För att hitta artiklarna användes databaserna: Academic Search, Cinahl och Medline, vilket är 

rekommenderade databaser att söka artiklar i vid omvårdnadsforskning (jmf. Polit & Beck, 2004, s. 

92-95). Sökorden var: Chronic sorrow, chronic grief, grief, bereavement, illness, experiences. 

Dessutom användes en fritextsökning med specifika sökord för att hitta ytterligare artiklar (sökord: 

reduction, lived experience och multiple sclerosis).. Begränsningen ”Peer reviewed” användes i de 

databaser där detta alternativ fanns tillgängligt, för att finna förhandsgranskade artiklar. 

Litteratursökningen genomfördes med ovannämnda sökord vilka söktes på var för sig och därefter 

kombinerades. Detta redovisas i tabell 1, artiklarna valdes ut och analyserades för att motsvara vårt 

syfte. 

När kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes arbetade vi utifrån redovisningar för 

kvalitetsbedömning av studier och utgångspunkten i granskningen var protokoll enligt Willman et 

al. (2006, s.152-157). Kvalitativa artiklar skulle ha ett tydlig avgränsning, syfte och 

problemformulering, ett etiskt resonemang,  begripligt urval, analys och metod där datainsamlingen 

skall kunna följas på ett enkelt sätt. De kvantitativa skulle även de ha ett tydligt syfte, 

problemformulering och etiskt resonemang och att forskningsmetoden var lätt att uppfatta, vilka 

deltagarna var, exklusion, inklusion och bortfall beskrivet, vad författarna avsåg att studera, att 

urvalet var tydligt, att instrumenten de använde var valida, att statistiken var adekvat och resultatet 

logiskt och generaliserbart. Litteraturstudierna skulle utgå från en bra formulerad frågeställning, 

passande urval, vårdsituation och resultat, rätt studier inkluderade, principfast sökning, de medtagna 

studierna kvalitetsbestämda, resultaten liknande och klart och tydligt redovisade samt variationer i 

resultatet diskuterade. Utifrån dessa kriterier graderades studierna enligt ”hög” ”medel” och 

”låg” (jmf. Willman et al., 2006, s.94).och endast de vars kvalitet låg på hög eller medelnivå 

användes. Kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 3.
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Analys

Artiklarna lästes och granskades kritiskt  flera gånger för att skapa ett helhetsintryck och för att 

kunna plocka ut relevanta delar som svarade mot syftet. Att identifiera och hitta mönster bland 

evidensen anses som nyckeln till en bra analys. Därefter studerades likheter och skillnader i texten 

med utgångspunkt från frågeställningarna och en fördjupad och ojävig tolkning av artiklarna 

gjordes för att uppnå bästa resultatet för vår litterära översikt ( jmf.Whittemore & Knafl, 2005) 

Därefter gjordes en syntes av resultaten för varje frågeställning och de evidens vi erhöll, utifrån de 

fyra frågeställningarna vilka var tio huvudfynd, presenteras i tabell 2.  

Tabell 1 – Översikt av systematisk litteratursökning

PubMed – Medline

Sökning Nr. Sökord Träffar Urval

1. Chronic sorrow 253 2
2. Chronic sorrow AND experience 66 10
3. Chronic sorrow AND experience AND illness 30 0
4. Chronic sorrow AND parents 60 1

MeSH databas användes där vi kontrollerade om sorrow var det rätta ordet och fick då fram ”grief” 
och ”bereavement” som användes enligt följande:

Sökning Nr. Sökord Träffar Urval

5. Grief 5820 0
6. Bereavement 7974 0
7. Grief OR Bereavement AND chronic 304 1
8. Grief OR Bereavement AND chronic AND experience 73 0
9. Grief OR Bereavement AND chronic AND experience AND illness 37 0

Academic search

Sökning Nr. Sökord Träffar Urval

1. Chronic sorrow 21 2
2. Chronic sorrow AND experience 10 0
3. Chronic sorrow AND experience AND illness 5 0
4. Chronic sorrow AND parents 12 1
5. Grief 5133 0
6. Bereavement 3122 0
7. Grief OR Bereavement AND chronic 5158 0
8. Grief OR Bereavement AND chronic AND experience 732 0
9. Grief OR Bereavement AND chronic AND experience AND illness 99 0
10. Chronic grief OR Bereavement AND experience AND illness 80 1

Cinahl

Sökning Nr. Sökord Träffar Urval

1. Chronic sorrow 59 4
2. Chronic sorrow AND experience 25 0
3. Chronic sorrow AND experience AND illness 14 0
4. Chronic sorrow AND parents 32 0
5. Grief 3783 0
6. Bereavement 2830 0
7. Grief OR Bereavement AND chronic 3828 0
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Tabell 1 (forts.) – Översikt av systematisk litteratursökning
8. Grief OR Bereavement AND chronic AND experience 3790 0
9. Grief OR Bereavement AND chronic AND experience AND illness 3785 0
10. Chronic grief OR Bereavement AND experience AND illness 38 0
11. Chronic sorrow AND reduction 2 2
12. Lived experience AND Multiple sclerosis 10 1

Antal utvalda till analysen: 25

Resultat

I litteraturöversikten ingick 25 studier. Artiklarna berörde både vuxna och barn, med kronisk sorg 

som hade eller vårdade någon med olika sorters sjukdomar eller handikapp. Närstående var 

föräldrar och make eller maka. Resultatet presenterades med utgångspunkt från frågeställningarna. 

Tabell 2 – Resultatsammanställning
Specifika frågeställningar Huvudfynd

Hur beskrivs kronisk sorg? En naturlig reaktion på en förlust med klar orsak

Kronisk sorg och depression var relaterade till varandra

Genus skillnader i kronisk sorg hos föräldrar

Specifika frågeställningar Huvudfynd

Vilka tänkbara faktorer kan utlösa Känslor som framkallade kronisk sorg 
kronisk sorg hos människor?

Förlust och brist på kontroll som utlösande faktor 

Kronisk sorg uppkom genom det ständiga vårdandet

Hur hanterar människor kronisk sorg? Att acceptera och få kontroll över sin situation

Socialt stöd viktigt för hantering av kronisk 
sorg

Hur beskrivs behovet av stöd till Empati, förståelse och tid som betydelsefulla faktorer
människor med kronisk sorg?

Behov av information och kunskap

Hur beskrivs kronisk sorg?

En naturlig reaktion på en förlust med klar orsak. 

De flesta studier var tämligen överens om beskrivningen av vad kronisk sorg egentligen var. 

Flertalet författare (Ahlström, 2007, Fraley; 1986; Hainsworth; 1994; Hainsworth et al., 1993; 
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Hobdell, 2004; Howard; 1997; Kearney & Griffin; 2001; Langridge; 2002; Lowes & Lyne; 2000; 

Northington; 2000) beskrev kronisk sorg som en naturlig reaktion till förlust med klar orsak. Detta 

kunde vara att få en diagnos av en kronisk sjukdom eller att förlora sin självständighet. Sorgen 

kunde även drabba de anhöriga till en person med svår sjukdom till exempel när ens barn blev 

sjukt. Lichtenstein, Laska & Clair, 2002 menade att kronisk sorg kunde ses som en skada hos en 

människa som aldrig kunde försvinna. Sorgen kunde bli alltmer intensiv trots att det gått flera år 

sedan händelsen som var orsaken (Ahlström, 2007; Burke, Eakes & Hainsworth, 1999; Eakes, 

1995; Hainsworth, Eakes & Burke, 1994; Lindgren, Burke, Hainsworth & Eakes,1992). 

Copley & Bodensteiner, 1987 tillförde ytterligare en dimension i beskrivningen av kronisk sorg. De 

menade att hos föräldrar med mentalt handikappade barn upphörde den kroniska sorgen endast när 

föräldrarna eller barnet dog, då blev det en ”annan typ av sorg” vilket inte beskrivs vidare i artikeln. 

Detta är ett intressant fynd eftersom ovanstående författare menar, i motsats till de andra författarna, 

att den kroniska sorgen kunde upphöra. Föräldrar med kronisk sorg upplevde först en akut sorg 

därefter en medvetenhet om att det inte fanns något slut på deras sorg. Vidare beskrevs kronisk sorg 

i olika faser; förnekelse av vad som inträffat, att verkligen komma till insikt med vad som skett och 

att kunna eller inte kunna anpassa sig till det som inträffat samt att handskas med sin situation vilket 

innebar att hitta copingstrategier. Dessa faser finns endast beskrivna i ovanstående artikel. 

Det ansågs dock viktigt att betona att periodvis innehöll den kroniska sorgen även positiva känslor 

av hopp och glädje vilket skiljer den från naturlig sorg där en person oftast är ledsen under en 

övergående tidsperiod, sorgen kunde också gömmas för omgivningen för att sedan utlösas antingen 

internt eller externt det vill säga från personen själv eller dess omgivning (Fraley; 1986; 

Hainsworth; 1994; Hainsworth et al., 1993; Hobdell, 2004; Howard; 1997; Kearney & Griffin; 

2001; Langridge; 2002; Lowes & Lyne; 2000; Northington; 2000).

Enligt Lowes och Lyne (2000) har kronisk sorg blivit ett alternativt synsätt på en sorg utan slut, att 

sorgen faktiskt inte behövde vara sjuklig bara för att den inte gick över inom en viss tid utan kunde 

vara evig men trots detta ansågs som normal.

Kronisk sorg och depression var relaterade till varandra 

Hainsworth (1996) menade att kronisk sorg inte var en depression, men de två begreppen kunde 

vara relaterade till varandra. Detta kunde också ses i andra studier där det beskrevs att kronisk sorg 

inte hämmade det dagliga livet, vilket depression gjorde. Vid ett depressivt tillstånd är en person 

nere ”hela tiden” medan den varaktiga sorgen stundtals kunde innehålla känslor av både hopp och 

glädje (Lindgren et al., 1992; Hayes, 2001; Ahlström, 2007). I en studie bland personer med MS 
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som levde med kronisk sorg framkom intressant nog att endast 6 procent av deltagarna upplevde 

depression (Hainsworth, 1994). Hobdell (2004) beskrev några likheter med depression som 

glädjelös sinnesstämning, psykiska effekter och isolering från omvärlden. Däremot, menade 

författaren, var skillnaderna desto fler som att självmordsbenägenhet, irrationell förtvivlan, 

oduglighet och ständig hopplöshet inte förekom vid kronisk sorg. Alla författare var dock inte eniga 

med detta. Solomon och Draine (1996) beskrev kronisk sorg som ett permanent tillstånd av 

depression där sorgen delvis var patologisk och såg inga skillnader mellan kronisk sorg och ett 

depressivt tillstånd. Även Lichtensten et al. (2002) menade att det gick att dra en klar parallell 

mellan kronisk sorg och depression och att kronisk sorg i princip alltid följdes åt av detta tillstånd.

Genus skillnader i kronisk sorg hos föräldrar

Att det finns klara skillnader vad gäller genus hos föräldrar påpekas i flera studier. Många författare 

(Dambrosch & Perry, 1989; Fraley, 1986; Hobdell, 2004; Howard, 1997; Lichtenstein et al., 2002) 

beskrev att mammor upplevde mer kronisk sorg än pappor och kände mer frustration och hjälp-

löshet samt oroade sig mer för sina barns framtid. Mammor var mer bundna till sina barn och tog på 

sig skulden när barnets utveckling försenades. Papporna önskade mer information om barnets 

utveckling, statistik för förtidigt födda barn och oroade sig över praktiska saker som ekonomi 

(Fraley, 1986; Hobdell, 2004; Howard, 1997). Dambrosch och Perry (1989) beskrev att trots detta 

använde sig mammorna av fler copingstrategier som att söka aktivt efter information eller försöka 

koncentrera sig på andra saker. Att mammor använde sig av fler copingstrategier är något som inte 

framkom i andra studier. 

Sammanfattning

Sammanställningen av hur kronisk sorg beskrevs baserades på 20 vetenskapliga studier där de flesta 

var av hög kvalitet. Tio var intervjustudier med kvalitativ ansats, fyra kvantitativa enkätstudier och 

sex litteraturöversikter. Sju av studierna var skrivna av ledande forskare inom kronisk sorg; Burke, 

Eakes, Hainsworth och Lindgren vilket kan förklara varför många författare såg kronisk sorg ur 

samma synvinkel. Litteraturstudierna har i huvudsak utgått från dessa när de sammanställt 

information. Det fanns en stor enighet i beskrivningen av kronisk sorg som en  naturlig reaktion till 

en traumatisk händelse i en människas liv.  Det fanns alltid en orsak till kronisk sorg, och när 

förlusten inte hade någon lösning, blev den med tiden permanent. De fanns en viss oenighet i hur 

sambandet mellan depression och sorg beskrevs. Många ansåg att depression och sorg var två olika 

fenomen medan andra ansåg att de var speglingar av samma fenomen. Enligt vissa studier fanns en 

könsskillnad i hur personer reagerade vid kronisk sorg.  
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Vilka tänkbara faktorer kan utlösa kronisk sorg hos människor? 

Känslor som framkallade kronisk sorg

Genomgående i litteraturen beskrevs vrede, frustration, hjälplöshet, och rädsla som centrala känslor 

hos människor med kronisk sorg (Ahlström, 2007; Fraley; 1986; Hainsworth; 1994; Hainsworth et 

al., 1993; Hobdell; 2004; Howard; 1997; Kearney & Griffin; 2001; Langridge; 2002). Lindgren 

(1996) och Lindgren et al. (1992) använde sig av begreppen externa och interna stimuli för att 

förklara hur sorgen utlöste känslor av förlust, besvikelser och fruktan samt påverkan från 

omgivningen. De externa ”triggers” som beskrevs var påverkan utifrån, från närstående, vänner, 

vårdpersonal och människors förväntan på hur en människa ska vara och bete sig. Interna ”triggers” 

förklarades som känslor av besvikelse och förbittring av att inte klara av vardagliga göromål, 

hjälplöshet av att kroppen inte klarar av det den kunde innan förlusten. Litteraturen beskriver olika 

situationer i människors liv när dessa känslor uppkom och en av situationerna var när kroniskt sjuka 

människor eller närstående på ett eller annat sätt kom i kontakt med sjukvård vilket finns beskrivet i 

tre studier (Courts, Buchanan & Werstlein 2004; Eakes, 1995; Hayes, 2001). Personer med diabetes 

typ 1 kände rädsla inför framtiden, vilken utlöstes när de kom in till en diabetesklinik eftersom de 

då blev medvetna om komplikationerna till deras sjukdom (Hayes, 2001), Personer med MS kände 

sorg, smärta och frustration över att bli ignorerade, när de pratade om sina symptom lyssnade inte 

läkare och sjuksköterskor på dem. Felaktiga diagnoser, att inte bli tagen på allvar och avfärdande 

kommentarer ledde till att de kände nedstämdhet (Courts et al., 2004). Känslor av frustration 

uppkom när föräldrar till svårt sjuka barn försökte förhandla med hälsovården utan resultat (Eakes, 

1995).

Tre studier(Burke et al., 1999; Eakes, 1995; Lowes & Lyne, 2000)  beskrev personer som träffade 

andra människor och inte kunde vara med i aktiviteter på grund av sitt kroniska tillstånd vilket 

utlöste kronisk sorg. När sjukdomen gjorde att de inte såg ut som andra friska människor eller 

behandlades annorlunda ledde det till känslor av utanförskap (Burke et al., 1999). Föräldrar med 

kroniskt sjuka barn ansåg att känslor av utanförskap utlöstes när de var tvungna att erkänna och inse 

skillnaden att deras barn inte var lika alla andra (Eakes, 1995). Att känna skuld, skam och vara 

upprörda över sin situation var också vanliga känslor hos föräldrar med barn som nyss hade fått 

diabetes (Lowes & Lyne, 2000). Copley och Bodensteiner (1987) beskrev en annan sida i sin studie 

att föräldrar till barn med handikapp som led av kronisk sorg även kunde känna positiva känslor 

som tillfredsställelse och glädje från det sjuka barnet. 
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Förlust och brist på kontroll som utlösande faktor 

Förluster var en väldigt central aspekt vad gällde utlösande av kronisk sorg. Upprepade förluster var 

det som ledde till att sorgen blev kronisk och inte kunde accepteras. Flera förluster gjorde att 

sorgeproceduren hela tiden upprepades, att oroa sig för kommande förluster eller att ständigt bli 

påminda om dem kunde utlösa den kroniska sorgen. Detta finns beskrivet i de flesta studier 

(Ahlström, 2007; Eakes 1993; Eakes, 1995, Fraley; 1986; Hainsworth; 1996; Hainsworth et al., 

1993; Hainsworth 1994 et al; Hobdell, 2004; Hobdell et al., 2007; Howard; 1997; Kearney & 

Griffin; 2001; Langridge 2002; Lichtenstein, 2002; Lindgren, 1992; Lindgren 1996; Lowes & Lyne; 

2000; Northington, 2000; Rentz, Krikorian & Keys; 2005; Solomon & Draine; 1996). Det kunde 

gälla förluster av det förväntade livet som till exempel att ha förlorat drömmen om framtiden när en 

anhörig blev sjuk (Hainsworth, 1996; Hainsworth et al., 1993; Lindgren, 1996; Lowes & Lyne, 

2000) eller olika känslomässiga eller fysiska förluster som identitet, roller, och autonomi 

(Hainsworth; 1993; Lowes & Lyne, 2000 & Ahlström, 2007).  Eakes (1995) menade att när den 

kroniskt sjuka familjemedlemmen inte bodde med sin familj utlöste detta sorgrelaterade känslor av 

förlust hos övriga i familjen (Eakes, 1995). Det här fenomenet  finns bara beskrivet i denna studie 

vilket gör detta till ett litet speciellt fynd. 

Att förlora kontrollen var framträdande i litteraturöversikten vad gällande utlösande av kronisk sorg 

( Eakes, 1993; Eakes, 1995; Lindgren, 1996; Northington 2000). Att inte längre klara av att ta hand 

om sig själv, medicinska rutinkontroller, schemalagda läkarbesök, och förekomsten av fysiska 

obehag var alla faktorer som utlöste sorg hos personer med cancer (Eakes, 1995). Från personer 

med Parkinsons sjukdom och ur närståendes perspektiv, var oförmågan att delta i sociala aktiviteter 

och rädsla för att göra bort sig orsaker som utlöste den kroniska sorgen (Lindgren, 1996). När 

personer med cancer fick sin diagnos kändes det som någon hade tryckt ner dem och placerat dem i 

en berg och dalbana där de ständigt var på väg neråt utan att ha någon som helst kontroll. Det var 

också jobbigt för dem när de tidigare varit med och kunnat bestämma över sitt liv och helt plötsligt 

inte klarade av detta. En del ansåg att detta drev dem till vansinne (Eakes, 1993). 

Kronisk sorg uppkom genom det ständiga vårdandet

Flertalet studier (Eakes, 1995; Lindgren et al., 1992; Lowes & Lyne, 1998; Solomon & Draine, 

1996) nämner det aldrig upphörande vårdandet som en utlösande faktor. Det upplevdes som en 

skyldighet att ta hand om den sjuke, trots att denna i vissa fall var fullt kompetent att ta hand om sig 

själv. Tid och energi som togs ifrån de anhöriga i samband med vårdandet beskrevs som en 

utlösande faktor av den kroniska sorgen. Fyra studier beskrev också problematiken med finanser 
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vid vård av anhöriga. Vårdade kostade mycket pengar och kunde i värsta fall utmynna i en 

finansiell utblottning (Burke et al., 1999; Eakes, 1995; Lindgren et al., 1992; Solomon & Draine, 

1996). 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis baserades resultatet av detta huvudfynd på 24 vetenskapliga studier. 13 artiklar 

var kvalitativa semistrukturerade intervjustudier, sju var litteraturstudier och fyra kvantitativa där 

författarna använt sig av frågeformulär. 11 av studierna var av hög kvalité och 13 stycken var av 

medel. Känslor som uppkom vid kronisk sorg var vrede, frustration, hjälplöshet, och rädsla. 

Studierna pekade alla på samma resultat trots den stora bredden av författare, att förlust var den 

vanligaste orsaken till kronisk sorg. Känslomässiga eller fysiska förluster var mest före-

kommande men även förlust av framtidsdrömmar och förlust av kontroll. Anhöriga beskrev det 

ständiga vårdandet som en klar orsak men även bristfälliga relationer mellan patient och sjukvård 

samt ekonomi som utlösande faktor till kronisk sorg.

Hur hanterar människor kronisk sorg?

Att acceptera och få kontroll över sin situation 

Förmågan att acceptera vad som hände och göra det bästa av situationen var ett sätt att hantera 

kronisk sorg vilket flera författare pekade på. Det handlade främst om att koncentrera sig på det 

positiva, ta en dag i taget, skapa balans i tillvaron, att försöka återfå kontrollen över sitt liv och inte 

låta sig stoppas av sjukdomen vilket kunna innebära att aktivt söka information (Courts et al., 2004; 

Eakes, 1993, 1995; Hainsworth, 1996; Hainsworth et al., 1994; Hayes, 2001; Lindgren, 1996). Tre 

studier beskrev vikten av att hålla sig sysselsatt vilket innebar att hålla kvar sina personliga 

intressen eller aktiviteter (Hainsworth et al., 1994; Hainsworth, 1996; Lindgren, 1996). 

Socialt stöd viktigt för hantering av kronisk sorg

Hobdell et al. (2007) menade att det absolut viktigaste var att hålla ihop familjemedlemmarna. Stöd 

från olika grupper, vården, och ideella föreningar nämns som en betydelsefull del i de drabbades 

hantering av sin situation, men det ansågs också viktigt att få stöd från andra människor. Det var 

helt enkelt viktigt att ha ett stort socialt nätverk (Eakes, 1993; Hainsworth, 1996; Lichtenstein et al., 

2002; Rentz et al., 1995; Solomon et al., 1996). Att få känna hopp var en strategi och tre studier 

menade att alltför mycket pessimism från vårdpersonalen kunde hämma copingstrategier och det 

var viktigt att låta personer med kronisk sorg få utrymme för glädje och hopp (Hainsworth, 1994; 
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Kearney & Griffin, 2001). Langridge (2002) avviker från de andra författarna när denna menade att 

förnekelse kan vara en bra copingstrategi. Genom att filtrera bort verkligheten kunde föräldrar 

stänga ute det dagliga livet, dock kunde denna strategi bli skadlig och leda till psykisk ohälsa. En 

annan unik strategi beskrevs i Northingtons (2000) studie där föräldrarna beskrev att barnets styrka 

också blev deras styrka. Att höra sitt barn säga att det inte var någon fara gjorde att föräldrarna 

mådde bättre och orkade kämpa (Northington, 2000). 

Sammanfattning

Resultatet under detta huvudfynd baserades på 14 vetenskapliga studier, nio kvalitativa, två 

kvantitativa och tre litteraturstudier med hög kvalitet.  Artiklarna betonade främst vikten av att 

kunna acceptera vad som hände och kunna ta kontroll över sin situation och söka information. 

Vikten av att hålla sig sysselsatt ansågs som en viktig strategi vilket även betydelsen av hopp var. 

En författare beskrev att förnekelse kunde användas som copingstrategi men troligtvis torde inte 

detta vara så vanligt eftersom det inte förekommer i annan litteratur. Även en annan avvikelse 

uppkom då en studie menade att föräldrarna kände styrka genom sitt barn. Inte en enda studie 

nämner att människor med kronisk sorg helst ville isolera sig, vilket är viktigt att komma ihåg, 

dessa människor sökte kontakt.

Hur beskrivs behovet av stöd till människor med kronisk sorg?

Empati, förståelse och tid som betydelsefulla faktorer 

Kroniskt sjuka personer hade ett stort behov av stöd från sjuksköterskor i sin kroniska sorg. Flera 

studier (Ahlström, 2007; Burke et al., 1999; Courts, 2004; Eakes, 1993, 1995; Hobdell et al., 2007; 

Lindgren, 1996) pekade på hur viktigt det var att sjukvårdspersonal hade förmåga att visa empati, 

kunna ta sig tid, lyssna på vad den sjuke hade att säga och förstå att varje person är unik. Fraley 

(1986) och Damrosch och Perry (1989) såg detta ur ett annorlunda perspektiv när de pratade om 

psykosocial stress och menade att vårdpersonal måste inse att vid kronisk sorg kunde föräldrar lida 

av detta, att de måste få tid att sörja och att känslor, tankar och rädslor de bar på var fullt normala 

för deras situation. Ingen av de andra författarna nämnde psykosocial stress i sina artiklar. 

Behov av information och kunskap

Flertalet studier (Fraley, 1986; Hainsworth; 1994; Hainsworth et al., 1993; Hobdell 2004; Howard; 

1997; Langridge; 2002; Lowes & Lyne; 2000; Northington; 2000) pekade på hur viktigt det var att 

sjuksköterskor hade kunskap om kronisk sorg och förstod att detta var en naturlig respons på en 
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svår situation och att det var viktigt att tidigt se tecken på kronisk sorg. Litteraturen beskrev hur 

relevant det var att så tidigt som möjligt ge information om hur föräldrar kunde komma att känna 

vid diagnosen och i framtiden (Langride, 2002; Lowes & Lyne, 2000; Northington, 2000). Hayes 

(2001) beskrev också hur ledsamt det kändes när vårdpersonal inte var uppdaterade om sjukdomen. 

När de dessutom var ohjälpsamma och negativt inställda i sitt sätt att ge råd och informera kunde 

detta utlösa kronisk sorg hos patienter. Langridge (2001) menade att det var viktigt att som 

vårdpersonal kunna guida föräldrar till handikappade barn rätt, genom att ta reda på deras 

copingstrategier. Det var viktigt att ta fram copingstrategier inte bara för barnets fysiska tillstånd 

utan också för föräldrarnas mentala hälsa (Langridge, 2001). 

Sammanfattning

Resultatet på denna frågeställning baserades på 17 vetenskapliga artiklar, merparten av hög kvalitet. 

Det ingick 10 kvalitativa, fyra stycken kvantitativa och tre litteraturstudier. Studierna visade att 

kroniskt sjuka människor som drabbats av kronisk sorg hade stort behov av stöd, speciellt från 

vårdpersonal. Flertalet artiklar tryckte på hur betydelsefullt det var för sjuksköterskor att ha kunskap 

om kronisk sorg och vikten av att vårdpersonal lyssnade, tog sig tid att prata samt visade ett 

empatiskt förhållnings sätt. Dessutom var behovet av att få saklig och individuellt anpassad 

information stort, liksom att vårdpersonal måste hålla sig uppdaterade med deras sjukdom. Två 

kvantitativa artiklar pratade dock om psykosocial stress vilket inte nämns i klartext i någon annan 

vetenskaplig artikel. 

Diskussion

Syftet med studien var att beskriva närstående och sjuka personers erfarenheter av att leva med 

kronisk sorg. För att besvara syftet formulerades fyra frågeställningar: Hur beskrivs kronisk sorg; 

vilka tänkbara faktorer kan utlösa kronisk sorg hos människor; hur beskrivs behovet av stöd till 

människor med kronisk sorg och hur hanterar människor kronisk sorg? Resultatet tyder på att 

kronisk sorg var en mycket smärtsam upplevelse för den enskilde individen. Det fanns alltid en 

orsak till kronisk sorg, och när förlusten inte hade någon lösning blev sorgen med tiden kronisk. 

Den kroniska sorgen beskrivs som en naturlig reaktion till en eller flera förluster med klar orsak i de 

flesta studier som behandlar tillståndet. Sorg kan uppkomma i många olika former och påverka 

människor på varierande sätt och under olika lång tid. Sorg beskrivs av Cullberg (1999, s. 153) som 

en erfarenhet av smärta då vi förlorar en närstående, en viktig ägodel eller liknande. All psykisk 

kraft koncentreras till förlusten och om den glöms för en stund återkommer den med ännu starkare 
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smärta och kraft än tidigare (Cullberg, 1999, s. 153). 

Ett annat huvudfynd var förhållandet mellan kronisk sorg och depression, dessa var inte synonymer 

men var relaterade till varandra. Cullberg (1999, s.153) beskriver likheten som en obestämd 

skiljelinje mellan depression och sorg. Depression börjar ofta med en sänkt sinnestämning och 

utvecklas genom att personen inte visar intresse för dagliga aktiviteter, kroppen reagerar med 

viktnedgång, sömnlöshet och rastlöshet uppkommer dagligen (Cullberg, 1999, s.313-331).  

Litteraturöversiktens resultat visade att det fanns en del påtagliga skillnader mellan föräldrar i deras 

kroniska sorg. Mammor har en större sorg vilken ofta innehåller fler kriser och studier bland 

föräldrar visar i allmänhet på att mödrar mår sämre än fäder. Även Sallfors och Hallberg (2003) 

pekar på sämre hälsa hos mödrar. Mammor till kroniskt sjuka barn var mer involverade i sina barns 

behov och mer praktiskt engagerade i vad deras barn behövde, mödrarna beskrev då att de kände 

mer stress och i allmänhet mådde sämre. Papporna kände sig mer passiva och väntande, de var inte 

heller lika mycket inblandade i vården av sina barn. Det här berodde på att mammorna ofta hade en 

mer dominant roll, stod närmare barnet och de var mer aktiva men det skulle inte frångås att 

papporna behövdes som stöd i familjen. 

Vrede, frustration, hjälplöshet, och rädsla var utlösande känslor för kronisk sorg. Känslor som i 

litteraturen är vanligt förekommande hos personer och deras närstående vid sjukdom. Robinson, 

Clare & Evans (2005) beskrev att för par där den ene parten drabbas av demens och insåg att minnet 

försämrats väckte det känslor av ilska, frustration och oro. Känslor av hjälplöshet ökade också 

allteftersom sjukdomen fortskred. När maken eller makan var tvungna att om och om igen förklara 

information för den sjuke var det svårt att hålla sig lugn och inte känna vrede (Robinson, Clare & 

Evans, 2005). Att anpassa sig till en kronisk sjukdom innebar olika reaktionsfaser; chock, oro, 

depression, ilska, förnekelse, medvetenhet och därefter en anpassningsförmåga (Edmonds, Vivat, 

Burman, Silber & Higginson, 2007). 

Förlust som utlösande faktor av kronisk sorg var ett huvudfynd i litteraturöversikten. Det framkom 

att personer som upplevt känslomässiga, eller fysiska förluster kunde känna kronisk sorg vid till 

exempel förlust av identitet, roller, autonomi, och aktiviteter. Att förlora en kroppsdel som ett bröst 

vid cancer kunde upplevas som att förlora en bit av sin identitet, i samband med sjukdomen 

upplevdes också en förlust av kontroll (Fernandes et al., 2006). Deltagarna i en studie om MS 

beskrev att de förlorat en del av sitt självständiga liv i och med deras sjukdom vilket upplevdes som 
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svårt, liksom att inte kunna röra sig som förut, en förlust av mobiliteten. Deltagarna hade också 

upplevt förlust av sociala roller, förlusten ökade allteftersom sjukdomen fortskred (Edmonds et al., 

2007). När en partner fick demens och började förlora minnet kändes det ofta tungt, därefter följde 

känslor av förlust av självständighet, förväntad livsstil som gick i kras och roller personen haft som 

inte längre kunde efterlevas (Robinson et al., 2005). 

Det ständiga vårdandet var ett framträdande huvudfynd som kunde utlösa kronisk sorg. Litteratur 

om vårdgivare beskriver flera svårigheter med att vårda sina anhöriga. Chang och Horrocks (2005) 

beskrev hur vårdgivare i familjer med mentalt sjuka släktingar hade ett tungt ansvar och kände ofta 

stress, oro, utmattning och ilska. Unga vårdgivare som vårdade sina far- eller morföräldrar visade 

sig ha ett stort ansvar vilket gav influenser på deras eget liv som att de inte fick tillräckligt med tid 

för sig själva, de blev helt enkelt låsta (Levine, Gibson- Hunt, Halper, Hart, Lautz & Gould, 2005). 

Vårdgivare kände ofta att de hade stora skyldigheter och ansvar, det var svårt att se den sjuka 

personen tappa sina funktioner bli allt sämre (Waldrop, 2007). 

Att tappa kontrollen över livet, att känna att sjukdomen tog över mer och mer var en av 

litteraturstudiens huvudfynd. Sunvisson och Ekman (2001) beskrev hur personer med Parkinson 

upplevde att de inte längre hade kontroll på sin familj, sociala situation och deras framtid. 

Begränsningarna av rörligheten gjorde att de var osäkra på sig själv i sociala situationer (Sunvisson 

& Ekman, 2001). Esbensen, Swane, Hallberg & Thome (2008) beskrev hur cancerdrabbade 

patienter förlorade kontrollen över livet i samband med att de kom in på sjukhus och blev patienter. 

Personer med ätstörnings sjukdomar kände stundtals att de förlorat kontrollen över livet, vilket 

ledde till känslor av frustration och upprördhet (Fernandes, Papaikonomou, Nieuwoudt, 2006).

Litteraturöversikten visade att då människor drabbas av en kronisk sjukdom krävs det vilja och kraft 

att acceptera och ta kontroll över sin situation. Många studier beskriver copingstrategier av olika 

slag för att bemästra sjukdomstillstånd och för att kunna leva med sjukdom på ett bra sätt. Lazarus 

& Folkman (1984, s. 141) definierar coping som ett beteende som varierar i styrka för att klara av 

betungande externa och interna krav eller krav som överstiger personens resurser. DeCoster och 

Cumming (2005) redogjorde för vilka strategier personer med diabetes typ 2 använder sig av. 

Hälften av de medverkande riktade in sig på psykologiska strategier som motivation och 

problemlösning. Information och utbildning till de drabbade och närstående om sjukdomsprocessen 

ansågs som viktiga strategier (DeCoster & Cumming, 2005). Pakenham (2006) beskrev hur 

personer med MS använde sig av copingstrategier som att erkänna sjukdomen, ha kontroll på hälsan 
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i sitt tillstånd och att få psykisk assistans.

Socialt stöd kunde vara avgörande för att känna hälsa i sin sjukdom och för en del att bli botade. 

Cullberg (1999) beskriver hur ett starkt socialt nätverk är lika med psykisk hälsa och därmed en 

bättre hälsa överlag. Mental ohälsa kan uppkomma om en del psykosociala behov inte tillgodoses, 

behov som uppskattning, grupptillhörighet och vänskap. Litteraturöversikten visade också på ett 

behov av empati och förståelse samt av information och kunskap som personer med kronisk sorg 

behövde för att kunna gå vidare. Robinson et al., (2005) beskrev att hos par där den ene partnern 

fått demens var missnöjet med information från vårdpersonalens sida stort. De ansåg inte att de 

hade fått tillräckligt med kunskap om sin sjukdom, och hade hoppats på att få mer uppföljning och 

mer råd från vårdpersonal, det var viktigt att informera närstående och familj och få dem att känna 

delaktighet vid en kronisk sjukdom (Robinson et al., 2005). Genom att studera och följa hur 

närstående vårdade sitt barn kunde vårdpersonal möta upp familjens behov på ett bättre sätt 

(Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2006).

Slutsats
Vår systematiska litteraturöversikt har gett en inblick i närstående och sjuka personers erfarenheter 

av att leva med kronisk sorg och påvisar vilket lidande detta medför i det dagliga livet för de 

drabbade. Förhoppningsvis kan vår studie hjälpa sjuksköterskor och annan vårdpersonal att få en 

djupare förståelse för kronisk sorg, vilket i sig kan medföra att de kan ge en god, individuellt 

anpassad vård för dessa personer. Fortfarande är litteraturen om kronisk sorg något knapphändig 

och de flesta studier pekar på hur relevant det är med fortsatt forskning för att öka förståelsen för 

detta. 

Litteraturöversiktens resultat har visat att människor som lider av kronisk sorg, både anhöriga och 

de sjuka, behöver hjälp av omgivningen för att kunna hantera sorgen och leva med den. 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal har ett stort ansvar i detta och måste därför utveckla 

interventioner för att på bästa sätt kunna bemöta de här människorna. Det är viktigt att identifiera 

symptomen på den kroniska sorgen och utifrån detta hjälpa personerna. Vid misstanke om kronisk 

sorg är det viktigt att visa sig hjälpsam och ta sig tid att lyssna. De måste förutom att sprida 

information på ett tillmötesgående sätt även stödja och ha förståelse för sjuka och anhöriga 

personers lidande. Detta innebär då att de först måste vara uppdaterade om kronisk sorg och vilka 

känslor det innebär. Vårdpersonal kan då hjälpa personerna att handskas med känslorna speciellt 

vad gäller fysiska möjligheter, att upprätthålla sitt oberoende och deras relationer till andra. Vår 

litteraturöversikt visar att interventioner sjuksköterskor kan utföra vid kronisk sorg är ungefär 
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detsamma som vid vård av människor med andra tillstånd och sjukdomar.

Metoddiskussion

I en litteraturöversikt är det viktigt att texten som väljs ut har en tydlig källa och innehåller egna 

åsikter med måtta, ett problem hos noviser (Polit & Beck, s.109). Vi anser att vi inte influerat vårt 

resultat med egna åsikter och har försökt hålla oss objektiva när vi granskat artiklarna och valt ut 

relevanta delar.  

Mycket arbete har lagts ner på sökstrategin för att göra den så bra som möjligt och artiklarna har 

granskats och sammanställts (jmf. Willman & Stoltz, 2006, s.85).  Sökning har skett i de databaser 

som beskrivits och fritextsökning har även använts. Som avslutning sökte vi på flera specifika 

sjukdomar för att se huruvida kronisk sorg existerade där, men fann inget nytt. Vi är dock medvetna 

om att information kan ha gått förlorad eftersom det inte funnits tid att söka igenom fler databaser 

än de ovan beskrivna samt att ekonomiska resurser inte tillät oss att beställa fler artiklar. 

Artiklarna som erhölls kvalitetsgranskades och fick betygen hög, medel eller låg (jmf. Stoltz et al., 

2004) och endast de studier som var av hög och medelkvalité användes för vår litteraturöversikt. Att 

granska artiklar var ett tidsödande arbete men det utfördes noggrant och vi samarbetade med 

varandra för att inte kringgå viktig information. Detta gjordes även när vi valde ut relevanta delar ur 

artiklarna för att försäkra oss att minimalt med data gick förlorad. En granskning av artiklarna är 

nödvändig annars blir det oklart vad som analysen grundas på (Stoltz, et al., 2004). 

Vi är medvetna om att resultatet kan ha ett snävt perspektiv eftersom drygt hälften av artiklarna är 

skrivna av samma författare, men samtidigt är dessa ledande forskare inom området kronisk sorg 

och har banat väg för ytterligare forskning. Det faktum att vi fick tag på Olshanskys artikel från 

1962 om kronisk sorg gjorde att vi kunde gå tillbaka i tiden och se hur begreppet kronisk sorg 

utvecklats under årens lopp och paralleller till nutida forskning kunde dras.

Det har varit svårt att hitta skillnader medan likheter var förhållandevis lätt att finna och flera 

referenser gick därför att slå ihop, vilket kan stärka trovärdigheten i studien. Trovärdighet innebär 

graden av bevis som kvalitativa forskare har fått fram i sin information baserad på överförbarhet, 

bekräftelsebarhet och pålitlighet (jmf. Polit & Beck, 2004, s. 734). Vi anser att vår studie är både 

trovärdig och pålitlig eftersom vi arbetat systematiskt, noggrant och dessutom fått kontinuerlig hjälp 

från handledare och andra studenter. Vår litteraturstudie bygger på noggrannhet, samarbete, 

1



diskussion och ett systematiskt tillvägagångssätt där inga steg förbisetts. Vår ambition har varit att 

göra en studie som kan användas av all vårdpersonal för att sprida kunskap om kronisk sorg och 

dess effekter på människan. 
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Tabell 3. Översikt av artiklarna i analysen (n=25)

Författare Typ av studie Deltagare Datainsamling/ Huvudfynd Kvalitet
År Analysmetod

Ahlström (2007)  Kvalitativ 30 deltagare Semistrukturerade Resultatet har delats upp i Hög
intervjuer/ induktiva ”findings”: Fysiska,
Innehållsanalys känslomässiga och sociala

förluster. Förlust av kroppslig 
 funktion, förlust av autonomi, förlust 

av det liv de föreställt sig och 
förlust av identitet. 16 av deltagarna
kände kronisk sorg.

Burke et al. (1999) Litteraturstudie 23 artiklar Studier dirigerade Orsaker som utlöste sorg och vad Hög
av NCRCS under som slutligen utvecklade sig till
ett årtionde. kronisk sorg. Sociala normer och hur 

de påverkade deltagarna, närståendes 
sorg, det oändliga vårdandet. Kronisk 
sorg inte var patologisk. 
 

Copley & Litteraturstudie 13 artiklar Strukturerad Kronisk sorg definierades bland Medel
Bodensteiner litteraturstudie föräldrar till handippadebarn. Sorgen
(1987) beskrevs som berg-ochdalbanecykler

Av depression när föräldrarna 
försökte förneka att barnet var sjukt. 
Sorgen varierade vid olika tidpunkter, 
vid olika situationer och från famil
till familj.

Courts et al. Kvalitativ 10 deltagare Semistrukturerade Ingen lyssnade på dem när de Medel 
(2004) intervjuer/ berättade sina symtom till läkare och

Innehållsanalys sjuksköterskor. Det gjorde ont att 
bli ignorerad, att inte bli tagna på 
allvar. MS hade förändrat deras liv 
dramatiskt. Att plocka och välja var
en copingstrategi som användes ofta 
och kunde hjälpa dem att få kontroll
på sina liv.

Damrosch & Perry Kvantitativ 25 föräldrar Frågeformulär, Pappornas anpassningsförmåga Hög
(1989) diagram, parental var stadig och bunden över en tid,

coping scale. mammorna hade perioder av kriser.
Statistiska analyser Båda kände dock kronisk sorg. 

Mammornas sorg var högre och de
kände mer skuld och skam över
situationen

Eakes (1993) Kvalitativ 4 par och två Semistrukturerade 8 av 10 kände kronisk sorg. Hög
mammor samt ett intervjuer med Känslor av sorg utlöstes 
vuxet barn till dem, Burke/NCRS av det oändliga vårdandet 
16 st sammanlagt. Chronic sorrow copingstrategier var att prata med

Qustionnaires andra, tänka positivt och att hålla
frågeinstrument/ sig sysselsatt.De inte fått tillräcklig 
Innehållsanalys hjälp av vården. Vårdpersonal måste 

ge tillräcklig information. Kronisk 
sorg sågs som en normal respons till 
en förlust utan slut och den var inte 
patologisk.

Eakes (1995) Kvalitativ 10 personer Semistrukturerade 9 av 10 kände kronisk sorg. Känslor Medel
Pilotstudie intervjuer med av sorg återkom i varierande grad.

Burke/NCRS grad. Deltagarna beskrev förtvivlan
Chronic sorrow och en sorg över sin situationsom
Qustionnaires återkom och var skiftande intensiv 
frågeinstrument till mindre intensiv.

Fraley (1986) Kvantitativ 75 mammor och 15 Frågeformulär/ Känslor av förlust/sorg och fruktan Hög
(1986) pappor Statistiska analyser för det tidigt födda barnet, upplevde

stressituationer som sjukdom, 
operation, medicinska och beteende
problem, kronisk sjukdom och daglig
vård.
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Tabell 3 (forts.) översikt av artiklarna i analysen (n=25).

Författare Typ av studie Deltagare Datainsamling/ Huvudfynd Kvalitet
År Analysmetod

Hainsworth Kvalitativ 10 deltagare Intervju med 80 % upplevde kronisk sorg vilken Hög 
(1994) Burke/NCRS ökade när någon händelse påminde

Chronic sorrow om deras sjukdom. Sjuksköterskan
Qustionnaires måste visa empati och vara
Frågeinstrument/ professionell när de vårdar personer 
Innehållsanalys med kronisk sorg.

Hainsworth (1996) Kvalitativ 10 deltagare Intervjuer med En kronisk sjukdom resulterade i Medel 
beskrivande Burke/NCRS kronisk sorg och make/maka eller 
studie Chronic sorrow vårdgivare kände denna sorg lika

Qustionnaires intensivt. Samma negativa känslor
frågeinstrument/ som uppkom vid diagnosen framkom 
Innehållsanalys i framtidsplaner tillsammans.Oro över 

att vara borta från sin sjuka maka/
make vid fritidsaktivteter och arbete 
framkom tydligt. 

Hainsworth et al. Kvalitativ 1 kvinna 14 intervjuer/ Fenomenet kronisk sorg är ett normalt Medel
(1993) Innehållsanalys tillstånd som drabbar människor med 

kronisk sjukdom eller livshotande 
tillstånd. Kan även drabba närstående. 

Hainsworth et al. Litteraturstudie 40 deltagare i Intervjuer med Copingstrategier var handling, Hög 
(1994) fyra olika studier. Burke/NCRS kognitiva, sociala och känslomässiga

Chronic sorrow kontakter. Alla 40 deltagarna kände
Qustionnaires ledsenhet, skuld, och rädsla. Kroniska
frågeinstrument/ eller livshotande  tillstånd satte hinder
Innehållsanalys för en förväntad livsstil kunde leda till

uppkomsten av kronisk sorg.

Hayes (2001) Kvalitativ 5 personer Semistrukturerade En rädsla för en osäker framtid, en Hög
fenomenologisk intervjuer/ attityd att inte vilja hjälpa hos andra,

Innehållsanalys saknad, svårigheter att inte klara av
sin sjukdom, brist på kontroll och att
alltid ha diabetes.

Hobdell (2004) Kvantitativ 63 föräldrapar The adapted Burke Finns 3 dimensioner av kronisk sorg Medel
Questionnaire, Likert som kan påverka och interagera 
scale. Mångvariabla föräldrarna. Kronisk sorg och 
analyser. depression föreslås höra ihop.  

Hobdell et al. Kvantitativ 67 föräldrar Coping Health Att känna tvivel var högt bland Medel
(2007) Inventory for Parents, de föräldrar som hade barn med

CHIP/ Adapted Burke okontrollerad epilepsi, barn med
Questionnaire, ABQ/ flera sjukdomar kände mest ilska.
Statistiska analyser. Kronisk sorg kopplades ihop med 

bibehållet stöd, självkänsla och 
psykisk stabilitet. Viktigt att hälso- 
och sjukvårdspersonal kände igen 
att kronisk sorg kunde påverka både
föräldrar och barn negativt

Howard (1997) Kvalitativ 12 pappor Semistrukturerade Vid vård av barn med schizofreni Medel 
intervjuer/ kände papporna det som en livs
Innehållsanalys förstörande händelse.

Kearney & Griffin Kvalitativ Sex föräldrar Semistrukturerade Trots att föräldrarna upplevde mycket Hög
(2001) intervjuer/ vånda och sorg kunde de tala om 

Analys baserad hopp, kärlek, styrka och glädje. Vård-
på Van Manens personal måste utveckla medvetande
hermeneutiska av upplevelser hur det är att leva med
fenomenologi ett barn med handikapp. 
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Tabell 3 (forts.) översikt av artiklarna i analysen (n=25)

Författare Typ av studie Deltagare Datainsamling/ Huvudfynd Kvalitet
År Analysmetod

Langridge (2002) Litteraturöversikt 33 studier Strukturerad När föräldrar inte fick ett normalt Medel
litteraturstudie/ barn gick många drömmar i kras
Sammanfattande och skakade om deras framtidsplaner.
analysmetod De hade ett stort behov av information

och när detta inte uppfylldes upplevs 
kronisk sorg. Främsta copingstrategier 
var att söka stöd hos andra. 
Sjuksköterskor måste vara medvetna 
om att kronisk sorg existerar och ge
information samt vara uppdaterade.

Lichteinstein Kvalitativ med 21 deltagare Semistrukturerade Män hade mer sociala kontakter Medel
(2002) kvantitativ intervjuer/The center Kvinnorna hade mindre sociala

mätning of epidemiological nätverk.Deltagarna kände de hade 
studies on Depression förlorat sin autonomi och tappat 
Scale, CES-D/ kontrollen över sina liv. Fler kvinnor 
Innehållsanalys/ kände sig stigmatiserade, isolerade, 
Statistiska analyser hade familjeproblem. Männen 

upplevde kronisk sorg när deras 
partners dog i HIV/AIDS.Kvinnorna 
upplevde sorg när de födde 
HIV-positiva barn. 

Lindgren (1996) Kvalitativ 10 personer Semistrukturerade Upplevelse av kronisk sorg och en Medel
intervjuer/ ledsenhet. Diagnosställandet kändes
innehållsanalys förödande bland dem som hade 

kronisk sorg. Speciella förluster 
utlöste känslor av kronisk sorg. 
Deltagarna hade copingstrategier mot 
sin kroniska sorg, mest frekvent var 
handling, att göra något konkret. För 
vårdpersonal rekommenderades att 
vara tålamodig och bekymmerslös.

Lindgren et al.  Litteraturstudie 14 studier/ Systematisk Kritiska kännetecken för kronisk sorg Hög
(1992) Litteratur litteraturöversikt/ identifierades: Varierande cyklisk 

Innehållsanalys ledsenhet utan förutsägbart slut, 
externa och interna utlösande faktorer
till förluster, besvikelser och rädsla
och att sorgen intensifierades år efter
den första diagnosen ställdes. Kronisk
sorg var inte en depression och inte
en patologisk sorg utan en normal
reaktion till en komplicerad, svår
situation i livet.

Lowes & Lyne Litteraturstudie 48 studier Systematisk De flesta föräldrar anpassade sig Hög
(2000) litteraturöversikt och klarade av sitt barns diabetes

Sammanfattande typ 1. Föräldrarna nu accepterade sin 
analysmetod situation och hittade copingstrategier 

men lider ändå av känslomässiga 
problem. Utlösande faktorer kan vara 
att byta skola eller när barnet blir akut 
sjukt igen. Föräldrar kan uppleva den 
återkommande ledsamheten som 
kronisk sorg innebär.

Northington Kvalitativ 12 afro-amerikaner Intervjuer, Diagnosen var det som initialt Hög
(2000) demografiskt utlöste sorgen. Med tiden utlöstes

frågeformulär, inre och externa känslor av sorg
minnesanteckningar, och som i många fall blev kronisk.
innehållsanalys Det var en tung börda och ett stort

ansvar för föräldrar som vårdade 
barn.
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Tabell 3 (forts.) översikt av artiklarna i analysen (n=25)

Författare Typ av studie Deltagare Datainsamling/ Huvudfynd Kvalitet
År Analysmetod

Rentz et al. (2005) Litteraturstudie 36 studier Systematisk Individer med Alzheimer hade ingen Medel
litteraturöversikt/ medvetenhet av förluster och det 
sammanfattande fanns inga kognitiva kapaciteter. Men
analysmetod. i början av sjukdomsförloppet fanns

de där. De definierade förlust som en 
ogripbar eller psykosocial förlust av 
självbestämmande, kontroll, intimitet,
eller integritet. Sorg var en naturlig 
och väntad reaktion till upplevelser 
av många typer av förluster.

Solomon et al. Kvantitativ 225 familje- Intervjuer/Fråge- Sorg var ett känslomässigt Medel
(1996) medlemmar formulär/Statiska gensvar på förluster av känslomässig

analyser/ hälsa av den sjuke släktingen. En 
högre grad av sorg visades hos vita 
med mindre utbildning. Längre tids 
sjukdom var knytet till mindre sorg. 
Med mindre socialt nätverk verkade 
sorgen vara högre och då med högre 
grad av social hjälp
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