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Abstrakt:  

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. För att uppnå en optimal omvårdnad av en individ anser vi att 

man kan använda sig av KASAMS olika delar. Syftet med denna litteraturstudie är att med 

utgångspunkt i Antonovskys teori om KASAM, beskriva hur känslan av sammanhang kan förstås 

hos personer med långvarig sjukdom. Analysen av artiklarna i denna litteraturstudie genomfördes 

utifrån Elo och Kyngäs (2008) metod för kvalitativ analys med en deduktiv ansats. Med hjälp av 

Antonovskys KASAM, en holistisk omvårdnadsteori med fokus på helheten hos en individ, kan 

vi som vårdpersonal få en bättre förståelse över en individs specifika behov. Resultatet ger en 

bild över genomgående behov som att bli sedd som individer och inte sin sjukdom, bättre 

strategier för att få information och att få möjligheten att få kontakt med andra i liknande 

situationer. Vår slutsats visar på att KASAM är ett bra verktyg för sjuksköterskor som ger en 

djupare förståelse hos individer med en långvarig sjukdom. 

 

Nyckelord: långvarig sjukdom, Känsla av sammanhang, personliga upplevelser, omvårdnad, 

meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet. 
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Långvariga sjukdomar blir allt vanligare, långvariga eller kroniska sjukdomar är sjukdomar som 

en individ kan få oavsett ålder, och har med sig under en väldigt lång period eller hela livet. I 

kategorin kronisk sjukdom inkluderas bland annat astma, diabetes samt hjärt-och kärlsjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2015). Även allt fler drabbas av multisjukdomar, det vill säga flera sjukdomar, 

vilket innebär att individen har flertalet långvariga eller kroniska sjukdomar.  

 

Van Oostrom et al. (2016) beskriver olika faktorer som påverkar ökningen av långvariga 

sjukdomar, stigande ålder är en grund faktor, men även samhällsfaktorer, som tex en större 

patientvariation och nyutveckling av hjälp- och läkemedel gör det möjligt för personer med 

långvariga sjukdomar att leva längre. Men även vardagens omständigheter som dåliga matvanor, 

missbruk i olika former som rökning och alkohol har betydelse för ökningen (Coleman & 

Newton, 2005; Van Oostrom et al., 2016). Resultatet av ökningen är att vården för personer med 

långvarig sjukdom blir en allt större del av Sveriges sjukdomsbörda (Socialstyrelsen, 2015). 

Smith och O'Dowd (2007) beskriver hur vården för personer med flertalet långvariga sjukdomar 

har en fragmenterad vård, där specialister, sjuksköterskor och patienter ej lyckas med en 

kontinuerlig vård tillsammans. World Health Organisation (WHO 2010) menar på att långvarig 

sjukdom har en stor inverkan för livskvaliteten hos individer, och då vården tar upp en stor del av 

livet för personer med långvarig sjukdom bör fokus läggas på hur dessa individer påverkas av 

just den vård som ges. Att vården är koncis och anpassad kan stärka livskvalitén (Wagner, 

Austin & Von Korff, 1996). 

 

International Council of Nurses (2012) etiska kod beskriver att sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Den 

etiska koden ligger till grund för de förhållningssätt som man arbetar efter inom vården. 

Förhållningssätten anpassas efter de krav som ställs i situationen sjuksköterskan har framför sig 

och ett högt värderat förhållningssätt är den evidensbaserade vården, vars syfte är att använda sig 

av de nyaste och mest tillförlitliga metoder och åtgärder som har vetenskaplig evidens (Willman, 

Bahtservani, Nilsson & Sandström, 2016, s. 17-20). Man arbetar därför inom vården med 

genomtänkta åtgärdsstrategier och kombinerar den egna kliniska erfarenheter med patientens 

uppfattning (Willman et al., 2016, s. 17-20). För att involvera patienter ytterligare används även 

personcentrerade vård, som har sin bas inom det holistiska synsättet där fokusen ligger på hela 
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individen och det evidensbaserade förhållningssättet. I detta förhållningssätt sättes personen 

framför sjukdomen och fokus läggs på delaktighet vilket innebär att personen med sjukdom är 

delaktig i de beslut som ska tas angående sin behandling och vård (Ortiz, 2008). Ett 

personcentrerat förhållningssätt bidrar till en vård som respekterar personens olika preferenser, 

värderingar, behov och personliga mål, samt upplevelse av en bra livskvalité (American 

Geriatrics Soc Expert Panel, 2015). 

 

Trots bra förhållningssätt som nämns ovan, har den kontinuerliga vården brister och enligt 

Socialstyrelsen (2015) påpekar många personer behov av ytterligare stöd och hjälp vid 

livsstilsförändringar som rökstopp, start av fysisk aktivitet och hjälp med depression. Cornett och 

Simms (2014) visar i sin artikel att personer med långvarig sjukdom, oavsett ålder, undviker att 

samtala om sina psykologiska besvär som negativa emotioner mot sjukdomen tillsammans med 

sjukvårdspersonal. Många patienter får inte träffa samma sjuksköterska mer än en gång och den 

tid som spenderas tillsammans med sjuksköterskan och patienten minskar, vilket gör det svårt att 

kunna uppnå en god relation (Nygren-Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 2016). Nygren 

Zotterman et al. (2016) beskriver ytterligare betydelsen för patienten att bli bemött som en egen 

person med egna behov, det ligger i sjuksköterskans bästa intresse att tillfredsställa de behoven, 

såsom att bli sedd och hörd då dessa bidrar det till en bättre livskvalité för patienten. WHO 

beskriver livskvalité som något man upplever när man är i ett stadie av fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom (WHO, 2019).  

 

För att kunna arbeta med personliga mål hos patienter och interventioner för att främja hälsa och 

uppnå en bra livskvalité´ är Antonovskys känsla av sammanhang ett bra verktyg (Wainwright et 

al., 2007). KASAM är en teori av Antonovsky (2005) som beskriver det salutogena synsättet på 

hälsa. Salutogenes fokuserar på vår förståelse av utvecklingen och underhållande av hälsa även 

vilka faktorer som bibehåller och strävar efter hälsa, även under väldigt svåra omständigheter 

(Suominen & Lindström, 2008). Antonovsky beskrivet att en person har egna resurser för detta 

och med hjälp av dem och kunskapen om hur de kan användas kan man utveckla en stark känsla 

av sammanhang, KASAM. De egna resurserna Antonovsky talar om finns inom människor, ens 

kapacitet att hantera olika situationer, samt den avlägsna miljön som ens närstående och 

samhällets stigma som kan påverka personen. En stark känsla av sammanhang handlar om att 
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personen upplever livet: Begripligt att man har förståelse och förmågan att bedöma och förklara 

olika händelser, hanterbart att man har förmågan att möta och hantera dessa händelser utan att bli 

ett offer under omständigheterna, samt meningsfullt att man kan känna delaktighet och en känsla 

över att kunna påverka situationen och se mening med det hela. Enligt Moons och Norekvål 

(2006) kan personer som utvecklat ett högt KASAM hantera motgångar som långvarig sjukdom 

bättre än de utan ett högt KASAM.  

 

Utifrån denna sammanställning av bakgrundslitteratur anser vi att det finns ett behov av att 

forska och sammanställa information som belyser de känslor och behov som individer med 

långvarig sjukdom upplever samt de behov vi som sjuksköterskor kan hjälpa personen att fylla. 

Syftet med denna litteraturstudie var därför att med utgångspunkt i Antonovsky’s teori om 

KASAM, beskriva hur känslan av sammanhang kan förstås hos personer med långvarig sjukdom.  

 

Metod 

Denna litteraturstudie genomfördes för att beskriva hur känsla av sammanhang hos personer med 

långvarig sjukdom kan förstås. Analysen utfördes med en kvalitativ innehållsanalys med 

deduktiv ansats baserat på Elo och Kyngäs (2008). Den kvalitativa metoden med en deduktiv 

ansats valdes då vi analyserade kvalitativ information som beskriver personliga erfarenheter av 

att leva med långvarig sjukdom med utgångspunkt i Antonovskys (2005) tre element av 

KASAM, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. 

 

 

Litteratursökning    

En pilotsökning genomfördes i databaserna CINAHL och PUBMED. Dessa databaser har båda 

ett stort utbud av omvårdnadsstudier (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). För att 

klargöra kunskapsläget av ämnet och se om det var relevant, genomfördes denna sökning i både 

Pubmed och Cinahl med hjälp av definierade söktermer från Svensk-Mesh som är en 

ämnesordlista med vissa sökord. Dessa sökord benämns som MESH-termer och användes genom 

alla sökningar. Begränsningar som användes i denna sökning var peer reviewed, engelsk text, 

publicerat inom de senaste 10 åren. Vi använde inga exklusionskriterier i denna sökning. Efter 

pilotsökningen ansåg vi att det fanns en adekvat mängd artiklar inom vårt valda ämne. Då vi fick 
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liknande resultat av artiklar i både Pubmed och Cinahl valde vi att använda oss av bara Cinahl då 

vi fick tillgång till artiklarna i fulltext endast i Cinahls databas samt att Pubmed gav oss mer 

objektiva resultat.   

 

Efter att nya frågor uppstod efter den första sökningen genomfördes två sökningar till, båda i 

Cinahl. Sökningen hade dessa begränsningar: peer reviewed; full text; published date: 2009-

2019, english language; academic journals. Något som är viktigt att påpeka är att i Cinahl går det 

ej att söka “MESH-termer” då det i denna sökmotor kallas “cinahlheadings”. Vi har använt oss 

av svensk MESH för att få fram passande ämnesord, dessa ord och cinahlheadings har 

tillsammans med booleska söktermer används. Dom booleska sökoperatörerna är ord som 

placeras in i sökningen, antingen som AND, OR eller NOT, dessa används för att avgränsa 

sökningen enligt Willman et al. (2016). Varje term har sökts var för sig innan dom booleska 

sökoperatörerna satt in i söktexten. 

 

Vi valde att inte ha några exklusionskriterier i denna sökning då vi ansåg att det inte behövdes 

men vi exkluderade artiklar manuellt genom att bedöma om artikeln passade in i en av våra 3 

fokusområden som är baserade på KASAM. På detta sätt valde vi ut artiklar som hade ett syfte 

eller andra kriterier som kunde klassas som “meningsfullhet, hanterbarhet eller begriplighet”. Vi 

använde oss av free full text vilket kan ses som en begränsning då det exkluderar alla artiklar 

som inte går att få genom LTU. Vi gjorde detta val medvetet för att se vilken information var 

tillgänglig för alla. artiklar som hade fokus på speciella behandlingar inom en sjukdom, 

medicinska åtgärder eller artiklar som ej hade information som kunde bidra till att förstå vårt 

syfte. Vi utförde två separata sökningar med olika kombinationer av söktermer vilket resulterade 

i fem artiklar som redovisas i tabell 1. Ytterligare en artikel fann vi genom manuell sökning. 
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Tabell 1 Litteratursökning 

  

Databas: 

Cinhal 

Datum: 19-01-

29 

Sökord begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 

1 chronic disease 

[Mesh] or chronic 

illness or chronic 

sickness or chronic 

disorder 

  67,197     

2 Nurses [Mesh] NOT 

nursing students 

  143,627 

  

    

3 patient experience or 

patient perspective 

or patient view 

  25,085     

4 1 AND 2 AND 3   202     

5 1 AND 2 AND 3 

NOT treatment 

Inclusion: Peer Reviewed; Full Text; 

Published Date: 2009-2019, English 

Language. 

125 14 2 

 

Databas: 

Cinhal 

Datum: 19-

02-21 

Sökord Övriga inklusions/exklusionskriterier Antal 

träffar 

          Urval 1 Urval 2 

1 chronic disease 

[Mesh] or chronic 

illness or long 

term conditions or 

chronic conditions 

  46,712     

2 feelings and 

emotions 

  2,074     

3 experience   152,048     

4 1 AND 2 AND 3 Inclusion: Peer Reviewed; Full Text; 

Published Date: 2009-2019, English 

Language, Academic Journals 

23               11 3 

  

 

 



7 

Kvalitetsgranskning  

När artiklar blivit utvalda, utfördes en kvalitetsgranskning med hjälp av Willman et al. (2016, s. 

104-107) där kvalitetsgranskningen baseras på trovärdigheten av en studie. Kvaliteten ses i 

vilken grad man kan följa forskaren i sin studie och man bedömer trovärdighet, pålitlighet och 

hur tillförlitlig studien är (Willman et al., 2016, s.104-107). Det ska finnas tydligt beskrivet syfte, 

metod, datainsamling, analys och resultat, det ska även framgå möjligheten för bias. Som ett 

verktyg till kvalitetsgranskning tog vi hjälp av SBU:s granskningsmallar (SBU, 2019) och SBU:s 

granskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik användes på samtliga. Fokuset under 

granskningen var på relevansen inom syftet och metod samt utförligheten inom dessa rubriker. 

Granskningen berörde etiska resonemang, analysmetod och om den teoretiska referensram som 

forskarna utgått från har tillämpats genom studien. Även frågor om resultatets relevans, tydlighet 

och hur överförbar studien är till liknande frågor inom ämnet och till andra situationer som är 

oberörda av det syfte artiklarna har. Graderingen gjordes genom att utgå från ett protokoll där vi 

som granskare satte poäng på svaren från SBUs mall på detta sätt: ja= 1 poäng. Nej/oklart/vet 

ej/ej tillämplig = 0. Poängen räknades ihop och dividerades med antalet frågor som den utvalda 

SBU-mallen innehöll. Genom denna process fick vi fram procentindelning som hjälpte oss att 

värdera kvalitet för varje artikel. För att säkerställ att vårt resultat har en hög kvalitet 

(Wallengren & Henricson, 2012) valde vi att ha en procentuell minimigräns vilket vi valde sätta 

vid 80%, detta säkerställer att de studier som analyserats möter den standard vi vill uppnå. Vilket 

resulterade i att alla våra artiklar fick en kvalitetsgradering mellan medel och hög.  

 

Tabell 2 Förteckning över artiklar (n=6) 

Författare (år) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/analys 

Huvudfynd  Kvalitet  

Zala, P., Rütti, 

G., Arampatzis, 

S., & Spichiger, 

E. (2017) 

Schweiz 

Kvalitativ 

studie 

20 Observationsstudie, 

intervjuer, systematisk 

analys enligt Braun and 

Clarke (2006) 

Information given 

av vårdpersonal, 

samt den relationen 

de byggde med 

personerna, gjorde 

det betydligt 

mycket lättare för 

individer med 

sjukdom samt 

deras anhöriga att 

hantera deras 

situation 

80% 

grad 2 
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Tabell 2 forts 

Författare (år) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/analys 

Huvudfynd  Kvalitet  

Dwarswaard, J., 

Bakker, E. J. M., 

Staa, A., & 

Boeije, H. R. 

(2016) 

Nederländerna 

Kvalitativ 

studie 

37 Litteratursökning på 8 

vetenskapliga-databaser, 

Thematic synthetis 

enligt Thomas och 

Harden (2004). 

Individer med en 

kronisk sjukdom 

har svårt att själv 

hantera alla 

aspekter med sin 

sjukdom. De 

behöver ha stöd i 

form av relationer 

med familj eller 

vårdare. 

 

90% 

Grad 1 

Benham-

Hutchins, M., 

Staggers, N., 

Mackert, M., 

Johnson, A. H., 

& deBronkart, 

D. (2017) 

USA 

Kvantitativ 

studie med 

kvalitativa 

aspekter 

34 Elektronisk enkät, IBM 

och SPSS statistiska 

software  

Patienter vill bli 

inkluderade i 

samtal där deras 

vård diskuteras. De 

vill också ha ett 

lättare sätt att hålla 

koll på sin 

sjukdomshistoria 

 

80% 

Grad 2 

Førland, G., 

Silèn, C., 

Eriksson, M., & 

Ringsberg, K. C. 

(2017) 

Norge  

Kvalitativ 

studie 

20 Gruppintervjuer med 

induktiv ansats, 

kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Graneheim och 

Lundman (2004) 

Indivderna lär sig 

utifrån det de har 

upplevt i tidigare 

och förhåller sin 

och ny kunskap till 

detta. Men alla 

utgick ifrån en 

aktiv inlärning 

 

90% 

Grad 1 

Kirk, S., & 

Milnes, L. 

(2016) 

UK 

Kvalitativ 

studie 

279 Grounded theory, 

virituella ethnographical 

approch observationer 

och analys 

Supportgrupper ger 

möjligheten för 

både kronsiktsjuka 

och deras 

närstående att få 

emotionellt och 

medicinskt stöd. 

Vilket leder till en 

bättre attityd till 

sin sjukdom. 

 

90% 

Grad 1 

Sparapani, V. de 

C., Jacob, E., & 

Nascimento, 

L.C. 

(2015) 

Brasilien  

Kvalitativ 

studie 

150 Intervju, Mayan’s 

(2001) guidelines för 

innehållsanalys.  

Studien visar på att 

även unga barn har 

en förståelse över 

sin sjukdom och 

deras behandlingar. 

Många visade 

också på att de 

hade det svårt att 

prata om deras 

sjukdom. 

85% 

Grad 1 
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Analys 

Elo & Kyngäs (2008) beskriver den kvalitativa analysmetoden deduktiv ansats, där tex en redan 

förutbestämd hypotes eller modell blir en bas för den nya kunskap du vill finna. Den redan 

existerande data placeras in i en ny kontext. I denna litteraturstudie använder vi oss av en 

deduktiv innehållsanalys som Elo & Kyngäs (2008) beskriver. Första steget i analysen var 

skapandet av en matrix. I vår analys innebar det en ostrukturerad matrix som bestod av 

Antonovskys tre delar i KASAM, begripligt, hanterbart och meningsfullhet. En ostrukturerad 

matrix betydde att vi använde oss av induktiva analysens delar, gruppering, kategorisering och 

abstraktion efter den deduktiva delen av datainsamlingen.  

 

Nästa steg innebar utdrag av meningsenheter ur varje artikel som ansågs passa in i en av de olika 

delarna i matrisen. För att göra analysen lätt att bearbeta har också ett moment som Elo  och 

Kyngäs (2008) kallar “higher order heading” används, detta innebar att vi rankade den 

information som vi funnit från det mest relevanta till minst relevanta. Efter detta grupperade vi 

data genom att vi analyserade och tolkade meningsenheter för att avgöra om det fanns likheter 

mellan meningsenheterna. Efter detta utfördes kategorisering och abstraktion vilket innebar att 

alla meningsenheter som har samma grundläggande information eller utgångspunkt placeras 

under rätt grupp.  

 

Sista steget i analysen var att skapa en slutgiltig kategorisering (Elo & Kyngäs, 2008). 

Huvudkategorier utgjordes av Hanterbarhet, Begriplighet och Meningsfullhet. Under dessa 

huvudkategorier placeras underkategorierna (Tabell 3).  

Tabell 3 Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Hanterbarhet Anpassning av information  

Handledning inför egenvård 

 

Begriplighet Stöd att utföra egenvård 

Relationers betydlese 

 

Meningsfullhet Behov av gemenskap 
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Resultat 

Resultatet presenteras i form av våra huvudkategorier och sedan delas upp i underkategorier 

enligt tabell 3. 

Hanterbarhet 

Anpassning av information 

Personer med långvarig sjukdom beskrev hur deras situation upplevdes som obegriplig vid 

sjukdomsdebuten och de hade svårt att finna en acceptans till sjukdomen (Zala, 2017; 

Dwarswaard, Bakker, Staa & Boeije, 2016). Vid tillfället för diagnos av kroniska sjukdomar 

befann sig personen oftast inom slutenvården under en kort period, vilket också var ett tillfälle 

för att får information av sjukvårdspersonal. Under den perioden föredrog en del personer att få 

all information om sjukdomens förlopp, komplikationer, symtom och behandlingar beskrivna:  

 

“I want to know everything and I´d actually prefer them not hiding anything from me… 

“(Benham-Hutchins, Staggers, Mackert, Johnson, & deBronkart, 2017, s. 6). 

 

Andra personer var tydliga med att de ville få informationen uppdelad, steg för steg under en 

längre period för att kunna få en förståelse över helheten. Personer med långvarig sjukdom 

beskrev den generella informationen som gavs som komplicerad och svårt att förstå (Zala, 2017, 

Sparapani, et al., 2015; Dwarswaard et al., 2016). Flertalet studier visade att information var 

något som alla var i behov av, men den behövde vara anpassad efter individen (Zala, 2017; 

Dwarswaard et al., 2016; Førland, Silèn, Eriksson & Ringsberg, 2017; Sparapani, Jacob & 

Nascimento, 2015). Information kan anpassas på flertal olika sätt, tex att informationens 

betydelse för individens ålder, kognitiv förmåga samt var i sjukdomsförloppet patienten befinner 

sig (Dwarswaard et al., 2016; Zala, 2017; Benham-Hutchins et al., 2017).  

 

Dwaarswaard et al. (2016) och Zala (2017) beskrev att sjukdomsförloppet påverkade patientens 

behov av information. Patienter upplevde i början av sjukdomsförloppet att de ville ha 

information om sjukdomen och vilka behandlingar som finns tillgängliga, medan de senare i 

förloppet behövde mer information om hur man behandlar symtom och biverkningar av 
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behandlingar (Dwarswaard et al., 2016). Äldre patienter välkomnade planläggande information 

om vård och palliativ vård (Zala, 2017). Den mentala utvecklingen visar sin roll inom 

informationsanpassning i Sparapani et al. (2015) studie. I deras resultat förklarar de att barn inte 

har samma förståelse över den fysiologiska påverkan en sjukdom har på kroppen som en vuxen 

människa. Information som är för komplicerad kan leda till att rädsla för att begå misstag i 

behandlingar uppstår:  

 

“One 8-year-old girl stated that the dietary restrictions require not eating too much 

sugar and that, if it occurs, she will suffer amputations or even die.” (Sparapani et al., 

2015, s. 3). 

 

Zala (2017) och Førland et al. (2017) visar båda på att patienter använder sig av olika metoder 

som kunskap och tidigare erfarenheter från livet som inlärningsprocess för att förstå alla 

informationer. Dwarswaard et al. (2016) och Førland et al. (2017) fortsätter i deras studier med 

liknande beskrivning av deltagare och menar på att patienterna uppskattar när informationen är 

given i sådan form att det går att uppfattas utifrån sitt perspektiv och går att relatera till sin 

livssituation. 

 

“Patients preferred making treatment‐related decisions that coincide with their 

lifestyles” (Dwarswaard et al., 2016, s.8). 

 

Handledning inför egenvård  

Resultatet visade att personer med långvarig sjukdom var i ett stort behov av information och 

handledning inför den egenvård som medföljer kroniska sjukdomar, allt från småsaker till stora 

livspåverkande delar av sjukdomen. Zala (2017), Dwarswaard et al. (2016) och Kirk och Milnes 

(2016) visade att när det gäller information om sjukdomen i sig, symtom, behandlingar och 

egenvård vände sig patienter till sjukvården: 

 

“Patients needed information from an expert about diagnosis, symptoms, treatment 

options, side‐effects and possible interaction effects and instruction on alleviating 

symptoms themselves...(Dwarswaard et al., 2016, s. 5)” 
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I studien av Førland et al. (2017) upplevde patienterna att råden och informationen som gavs av 

professionella var det som skulle följas:  

 

“… that you can get professional advice and guidance so that you can do what is right” 

(Førland  et al., 2017, s. 7). 

 

Zala (2017) studie beskrev hur patienternas specialistsjuksköterska var medlaren mellan 

patienten och andra professioner för att kunna ge patienten rätt vård, vilket också patienterna la 

ett värde i. Andra studier visade att många patienter upplevde en svårighet med att navigera sig 

inom vården, att veta vem eller vars de vänder sig vid olika frågor och/eller problem och ville 

gärna ha mer information från de olika professionerna för att optimera sin egenvård samt att 

bygga upp sin egen kunskap om hur de ska agera i olika situationer gentemot sin sjukdom 

(Dwarswaard  et al., 2016; Hutchins et al., 2017).  

 

Begriplighet  

Stöd att utföra egenvård 

Att få stöd och råd inför egenvård var något som flertalet studier beskrev som ett behov hos 

personer med långvarig sjukdom. Patienter vill ha information och utbildning om egenvård, 

gärna innan hemgång efter sjukdomsdebuten, patienter beskrev även en känsla av att inte ha 

någon kontroll över sjukdomen och visade en oroande känsla inför hemgång (Benham-Hutchins 

et al., 2017; Førland et al., 2017; Sparapani et al., 2015; Rankin et al., 2014).    

 

Känslor som att inte ha kontroll över situationen kan uppstå utan förvarning genom hela 

sjukdomsförloppet och kan bli slitande på en persons resurser, sämre provvärden, skov period 

eller själva behandlingen av sjukdom kan leda till negativa känslor gentemot sjukdomen och 

personen tar avstånd och tappar förståelsen över situationen, och för att hantera detta krävs ett 

kontinuerligt stöd av sjukvården (Zala, 2017; Dwarswaard et al., 2016; Sparapani et al., 2015) 

Med bra stöttning kan en person hantera sin sjukdom och egenvård, och patienterna möter 

sjukdomsrelaterade problem som de möter vilka andra problem i livet (Zala, 2017).  

 

Relationers betydelse 
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En bra relation med sin sjuksköterska är ett av det större behov patienter med långvarig sjukdom 

har och den relationen bidrar till andra typer av stöd (Dwarswaard et al., 2016). Med en bra tillit 

mellan båda parter bidrar det till instrumentellt stöd i form av att patienten är bekväm nog att 

ställa alla typer av frågor och gör det lättare för sjuksköterskan att möta de behoven och 

funderingar (Dwarswaard et al., 2016; Zala, 2017). Empati och sympati var egenskaper hos 

sjukvårdare som deltagarna i studierna Zala (2017) och Dwarswaard et al. (2016) uppskattades 

och gjorde det lättare att identifiera emotionella behov, och visades av vårdarna genom att 

lyssna, ett genuint intresse i patienten och vänlighet med en tydlig och stödjande 

kommunikation. Att ha en bra relation med sin vårdare var något som patienter i flertalet studier 

värdesatte högt (Zala, 2017; Dwarswaard et al., 2016; Førland et al., 2017; Benham-Hutchins et 

al., 2017), för vissa var känslan av att bli förstådd lika viktig för dem som att förstå den 

information som blev given och att få deras egen kunskap bekräftad upplevdes hjälpfullt: 

 

“When approved by professionals, patient felt less guilty about making changes in daily 

life building self‐confidence makes it easier to adjust daily life and vice versa..” 

(Dwarswaard et al., 2016, s. 8). 
 

Även att få vara delaktig i sin vård och behandlad som en person och inte en sjukdom var ett 

behov som prioriteras hos patienter, var behovet mött, blev konsultationerna mer lyckade och 

hjälpte patienterna att bli delaktiga i sin egen vård:  

 

“...participants expressed the desire to be involved in their own care: “I’d like to be part 

of the decision process” and for providers to “acknowledge the patient and respect their 

perspectives and opinions’...” (Benham-Hutchins et al., 2017, s. 7). 

Resultatet av Zala (2017) och Dwarswaard et al. (2016) visade även på att det fanns brister inom 

sjukvården när det gällde relationsskapande mellan patient och vårdare, flertalet deltagare 

upplevde det svårt att skapa en relation och många träffade inte samma vårdare mer än en gång 

vilket direkt gjorde det svårt att bygga en bra relation. Även Dwarswaard et al. (2016) och 

Benham-Hutchins et al. (2017) beskrev en brist på tillit hos patienter till sina vårdare, patienter 

upplevde sig ignorerade, oförstådda och att de inte blev respekterade av vårdare:  
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“I never got the idea they wanted my opinion ... What I wanted was more thorough 

information, and to not have what I was asking disregarded were also identified as 

leading to patients feeling ignored and invisible…” (Benham-Hutchins et al., 2017, s. 7). 

Relationer kunde också omfatta familj relationer, familjen kan vara till väldigt mycket hjälp och 

när patienten och familj kan samarbeta visades att den relationen blev en betydande faktor till att 

sjukdomen blev hanterbar (Zala, 2017; Dwarswaard et al., 2016). Det var bara Zala (2017) och 

Dwarswaard et al. (2016) som även tog upp negativa känslor hos patienter angående familjens 

medverkan i sjukdomens område. Familjer visade en tendens att ta för stor kontroll över 

situationen, det blev svårt att vara objektiv angående behandlingar i diskussioner i hemmet och 

överansträngda familjeförhållanden kunde göra patienten motvillig till att acceptera stöd (Zala, 

2017; Dwarswaard et al., 2016). 

 

Meningsfullhet  

Behov av gemenskap 

Personer med långvarig sjukdom uttryckte sig om att det fanns svårigheter att skapa relationer 

med andra då de upplevde sig annorlunda och upplevde oftare negativa känslor samt att det var 

vanligare för personer med långvarig sjukdom att känna sig utanför i sociala sammanhang 

(Sparapani et al., 2015; Førland et al., 2017; Rankin et al., 2014).  

 

Att få stöd och information på andra ställen än hos sjukvården visades vara något som personer 

med långvarig sjukdom strävade efter, många ville få information från sina vårdare över vars de 

kunde vända sig för att samtala med andra patienter som delar ens diagnos (Benham-Hutchins et 

al., 2017; Kirk & Milnes, 2016; Førland et al., 2017). Resultatet visade på att samtala med 

personer som var i liknande situationer som en själv var uppskattat då de kunde relatera till 

varandra. Studierna av Dwarswaard et al. (2016), Benham-Hutchins et al. (2017), Førland et al. 

(2017) och Kirk & Milnes (2016) visade resultat på att delaktighet med andra patienter gav ett 

stort stöd, att samtala med andra blev ett tillfälle för dem att öppet uttrycka sina känslor och 

frustrationer till personer som kan relatera till det. Många fick även ett nytt perspektiv på sin 

egen situation och insåg att de inte var ensamma:  
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“That is what is good about a sense of fellowship, I was about to say – that others have 

had similar experiences … that there really is light at the end of the tunnel because this is 

frankly not always easy to see from one’s own point of view.”(Førland et al., 2017, s. 6). 

 

Att uppleva en gemenskap och dela med sig av erfarenheter med andra gav en känsla av 

bekräftelse och deras känslor blev besvarade. Det bidrog till en bättre förståelse över sin situation 

och gjorde dem mindre rädda för symtom och hjälpte patienter att normalisera att leva med 

sjukdom (Kirk & Milnes, 2016; Dwarswaard et al., 2016; Førland et al., 2017). Med 

gemensamma erfarenheter och en miljö av förståelse och empati, skapades personliga känslor 

och relationer mellan patienter. Relationerna var en bidragande faktor till öppenheten där 

emotioner var ett förekommande område som diskuterades mellan personerna med sjukdom 

(Kirk & Milnes, 2016; Dwarswaard et al., 2016; Førland et al., 2017). Det var många som 

handskades med emotionella utmaningar och kände sig bekväma nog att öppna upp sig för andra: 

 

“The response to postings expressing negative emotions displayed empathy, with 

participants acknowledging and confirming that such feelings were justified…”(Kirk & 

Milnes, 2016, s. 7). 

 

Utöver bättre förståelse över sjukdomen och stöd för emotionella känslor som kommer med livet, 

gav gemenskapen av andra i en liknande situation tillfällen för kunskapsutbyte. Kirk och Milnes 

(2016) och Førland et al. (2017) beskrev hur några av deltagarna upplevde att de själva blev ett 

stöd för andra och en informationskälla. Personer med långvarig sjukdom drog nytta av 

gemenskapen på många områden; information om sjukdomen, motivation och stöd för att våga 

stå på sig vid konsultationer, en ökad självkänsla och en känsla av delaktighet (Kirk & Milnes, 

2016; Dwarswaard et al., 2016; Førland et al., 2017; Benham-Hutchins et al., 2017)  

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att förstå hur känsla av sammanhang kan förstås hos 

personer med långvarig sjukdom. Resultatet diskuteras utifrån huvudkategorierna med 

tillhörande underkategorier: anpassning av information, handledning inför egenvård, stöd att 

utföra egenvård, relationers betydelse och behov av gemenskap. 
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Begriplighet är innebörden av att ha en förståelse över händelser, begreppet utifrån Antonovskys 

KASAM syftar på i vilken mån man upplever att händelser runt om en är förnuftsmässigt 

gripbara som att information är ordnad, strukturerad och tydlig. Information är en av grunderna 

för att kunna skapa en förståelse över nya händelser; att få information om en nyupptäckt 

sjukdom är ett första steg för patienten att kunna skapa en förståelse över vad som sker 

(Antonovsky, 2005). Resultatet visade att personer med långvarig sjukdom har faktorer som 

påverkar deras hälsa vilket går att relatera till KASAM olika delar. Resultatet belyser anpassning 

av information som ett återkommande behov personer med långvarig sjukdom. Tillsammans med 

slutsatser från tidigare studier av Ancker, Witteman, Hafeez, Provencher, & Van de Graaf (2015) 

skapas en tydlig förståelse över att personer bearbetar information efter egna erfarenheter och 

bakgrunder, vilket gör bearbetning av information väldigt individuellt och sjuksköterskan 

behöver därmed anpassa informationsgivning. Inom vården kan personer med långvarig sjukdom 

behöva träffa flera olika sjuksköterskor och vi anser att det är av vikt att inom professionen 

använda sig av samma material när man ger information.  

 

Resultatet under handledning inför egenvård visades att många personer som drabbas av 

långvariga sjukdomar behöver hjälp från olika vårdinsatser som dietist, fysioterapi eller 

arbetsterapi och konsultationer med specialistsjuksköterska. Detta leder till mycke information 

som ska tas in och bearbetas och man bör inom vården vara noga att samarbeta mellan 

professioner för att kunna ge rätt information för rätt situation (Coleman, 2003). Att ta reda på 

vilka aktuella problem som patienten har, samt vilka resurser som finns anser vi kunna 

individanpassa vården. Med vikt på att individer är i behov av olika former av information samt 

att den information de tar in måste levereras på ett behändigt sätt för just den individen, anser vi 

att just en sorts handledning, som informations anpassning, skulle leda till en bättre form av 

kommunikation samt förståelse mellan patienter och sjuksköterska. 

 

Hanterbarhet definieras inom Antonovskys KASAM som till vilken nivå man upplever att ens 

resurser står till ens förfogande, resurser som man med hjälp av kan möta de krav som ställs av 

situationen och resurser kan vara personliga egenskaper, men också utomstående faktorer som 

stöd från anhöriga (Antonovsky, 2005). Resultatet i denna litteraturstudie ger en insikt i att 

personer med långvarig sjukdom behöver stöd med egenvården vilket kan relateras till KASAM 
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och hanterbarhet, exempelvis om personen har bristande egna resurser för att hantera sin 

situation kan utomstående faktorer som anhöriga eller vårdpersonal behövas som ett stöd för att 

stärka personens egna resurser närstående. För att egenvården ska kunna utföras med säkerhet 

behöver patienten vara delaktig i sin vård och uppleva att hen får rätt stöd. Sahlström, Partanen, 

Azimirad, Selander, & Turunen (2018) menar på liknande sätt att om egenvården ska kunna 

utföras med säkerhet för patienten krävs det att patienten är lika uppdaterad och informerad över 

behandling och medicin som de sjukvårdare som är delaktiga i patientens vård. Om inte 

patienten ställer frågor kan inte vårdaren ge svar, och finns det tex ingen tillit mellan parterna, 

brist på empati, eller att vårdaren blir för auktoritär, blir egenvården lidande. Ancker et al. (2015) 

och Furler et al. (2008) stödjer resultatet om att personer med långvarig sjukdom är i behov av 

stöd genom hela sjukdomsförloppet och att man behöver olika typer av stöd, även att relationen 

mellan patient och vårdare hade stor betydelse för patientens egenvård. Finns en tillit i den 

relationen ökade även patienternas ansvarstagande över sin egen medicinska information.  

Resultatet visade att en stark och bra relation mellan patient och sjuksköterska var en 

grundläggande faktor som behövs för att rätt vård ska kunna ges. I en bra relation finns det en 

gemensam tillit och en miljö som motiverar patienten till att vara öppen och våga visa sina 

emotionella behov utöver sjukdomsrelaterade behov. Om patienten inte upplever en bra relation 

så var det sjukdomsrelaterade frågor som kom upp under konsultationerna, upplevde patienten 

att relationen var god blev patienten mer mottaglig för stöd vid emotionella frågor som om 

ångest och negativa känslor.  

 

Meningsfullhet hänvisar till vikten av att vara delaktig, att få vara medverkande i processer som 

styr det dagliga livet och finna sin medverkan värd att investera sin energi i (Antonovsky, 2005). 

Under behov av gemenskap visade resultatet att personer med långvarig sjukdom sökte sig till 

andra gällande stöd, kunskapsutbyte och att finna gemenskap och att samtala med andra som 

befinner sig i, eller har tagit sig igenom, en liknande situation bidrar till att personer kan se sin 

egen situation med ett annat perspektiv. Flertalet personer upplevde gemenskap och en lättnad av 

att veta att andra befann sig i liknande situationer, det fick dem att se sin situation med ett annat 

perspektiv och kunde finna en mening med det ansvar som nu vilade på ens axlar. Van Van Uden 

Kraan, Drossaert, Taala, Seydela och Van de Laarab (2008) och Duggelby et al. (2012) visar 

också på de positiva aspekterna som medföljde att personer fick en möjlighet att dela med sig av 
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sina erfarenheter och upplevelser. Behandlingar sågs inte lika skrämmande, relationen mellan 

patient och vårdare visades också förbättras tack vare det stöd som personer fick av andra online 

gällande just konsultationerna. Duggelby et al. (2012) menar att personer med långvarig sjukdom 

behöver stödjande relationer med andra än vården för att kunna få ett bredare perspektiv över sin 

situation och en ökad medvetenhet. Att samtala med andra gav även en motivation då individer 

kunde hjälpa andra, motivationen skulle man även kunna se som en kärna eller en inre styrka hos 

personer med långvarig sjukdom som bibehåller eller skapar en känsla av hopp. Duggelby et al. 

(2012) beskriver hopp som en viktig psykologisk resurs hos individer med långvarig sjukdom 

och något som behövs för att individen ska kunna hantera sin situation. Detta beskrevs även i 

vårt resultat och det visar att personer med långvarig sjukdom kan uppleva känslor av hopp 

genom att finna en gemenskap och samtala med andra i liknande situation och personen kan 

därmed bygga meningsfullhet.  

 

Klinisk betydelse 

För att kunna implementera detta resultat i form av interventioner inom vården anser vi att man 

kan använda sig mer av personcentrerad vård (Van der Meer, Nieboer, Finkenflügel & Cramm, 

2018). För att kunna anpassa stödet till patienten krävs det att sjuksköterskan försöker lära känna 

patienten som en egen person och inte bara ett skal för en sjukdom. Genom att sjuksköterskan 

aktivt försöker att förstå och stötta patienten ger det möjligheten för patienten att ta in mer 

information och känna sig mer delaktig. Glass, Moss och Ogle (2012) visar att genom ett bra 

stöd och delaktighet minskar antalet återinläggningar på sjukhus för personer med långvarig 

sjukdom, även att egenvården förbättras. Sjuksköterskan bygger relationer med patienter under 

omvårdnaden vilket sker under känsliga omständigheter och kan upplevas som extra tufft för 

sårbara individer. Om vi inte försöker få en förståelse för hur det är att leva med en långvarig 

sjukdom har vi ingen direkt möjlighet att bygga en relation då de inte anser att deras utmaningar 

och behov blir bemötta på ett bra sätt. Utan förståelse kan det leda till att en individ upplever att 

vårdaren minimerar hens behov, vilket i sin tur hindrar en tillitsfull relation. Att en bra relation 

skapas och patienten upplever att hen kan uttrycka sig själv och alla sina känslor kan 

sjuksköterskan lättare agera som mellanhand till andra professioner inom sjukvården, då 

sjuksköterskan får en bättre bild över vilka behov patienten utstrålar.  
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Metoddiskussion  

Trovärdighet 

Enligt Elo & Kyngäs (2008) är ett noga beskrivet tillvägagångssätt, analysprocessen och 

resultatet, ett kriterium för att en studie ska kunna uppnå trovärdighet. För att vår studie ska ha så 

hög trovärdighet som möjligt har vi sett till att bearbeta vår förståelse kopplat till våra artiklar 

under hela arbetsprocessen. Detta gör det möjligt för oss som författare att hitta luckor i vår 

kunskap och successivt fylla dem med kunskap. Detta har vi gjort genom att utgå från alla 

artiklar tillsammans och enskilt; på detta sätt har vi möjliggjort krossexaminationer över den 

kunskap alla artiklar har tillsammans samt den kunskap de visar enskilt. Detta gör det möjligt för 

en sådan effektiv som möjligt analys samt att det leder till en större förståelse över resultatet för 

oss. Mårtenson och Fridlund (2017, s. 432) beskriver att trovärdighet har sin grund i hur en 

studie visar sina läsare hur de fått sin kunskap eller hur de har dragit sina slutsatser. Vi har varit 

tydliga med alla våra steg under denna studie och tillsammans med de kommande 3 delar anser 

vi att vårt examensarbete visar på hög trovärdighet. 

 

Bekräftelsebarhet  

Något som kan påverka resultatets tolkning och vinkling är den bias som finns då båda författare 

har en långvarig sjukdom. Detta kan leda till att vi som författare tar ut information som stämmer 

de tankar och upplevelser vi har gentemot den vård vi har upplevt. För att minimera denna risk 

har vi under studien kontinuerligt sökt ställningstagande från lärare och kurskamrater samt att vi 

alltid har strävat efter att vara opartiska till den information vi samlar. Detta leder till en mindre 

risk för att vi ska tolka eller vinkla vår samlade information på ett sätt som är mer positivt för det 

vi vill ha fram. Detta är en av de viktigaste delarna inom bekräftelsebarhet som beskrivs av 

Mårtenson och Fridlund (2017, s. 433) där de tar upp vikten av att inte “färga” den fakta man 

samlar in. 

 

Överförbarhet 

Utifrån resultatet och vårt kategorisystem, visades att KASAM begreppen är områden som kan 

tillämpas på alla åldrar och tillfällen under sjukdomsförlopp och med det att syftet i denna 

litteraturstudie utfördes med lämplig kvalitativ metod stärks vårt resultats överförbarhet (Prebe & 

Landström, 2012, s. 44). Vi anser att resultatet går att överföra på många olika situationer inom 

https://dod.mtm.se/play/89de_0420.smil#rgn_txt_0420_0022
https://dod.mtm.se/play/89de_0418.smil#rgn_txt_0418_0030
https://dod.mtm.se/play/89de_0418.smil#rgn_txt_0418_0030
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sjukvården såsom primärvård, sjukhus-mottagningar samt avdelningar då alla scenarion som 

innefattar långvarig sjukdom har användning av det resultat vi har tagit fram. Det går också att 

överföra detta resultat till andra liknande situationer såsom kortvarig sjukdom men det blir 

svårare att överföra resultatet på andra situationer. Vi kan dock se att det skulle kunna användas i 

koppling till andra långvariga svårigheter som ej är kopplade till sjukdom, detta eftersom vi har 

baserat resultatet i KASAM (Antonovsky, 2005) vilket är en modell som man kan använda i 

många olika situationer. 

 

Något som är en viktig del i överförbarhet är att man har information angående olika kulturer, 

detta eftersom det har en stor betydelse i hur en individ upplever sin vård, sin sjukdom och hur 

man kan använda den information som vi har sammanställt. Olika länder har olika kulturer, 

samhällsförväntningar samt vårdkulturer vilket spelar in i hur vi som sjuksköterskor kan agera 

(Henricson, 2017, s. 416). I vår sammanställning har vi varit noga med att använda artiklar med 

ursprung i olika länder samt länder som har olika kulturer, språk och utgångspunkter inom vård. 

Vår information kan då anses vara mycket överförbar pga det eller helt tvärtom. För att få en 

högre överförbarhet anser vi att fler artiklar skulle behövas. 

 

Då detta arbete inte har direkt kontakt med personer som ingår i analysen ansåg vi att det var 

viktigt för oss att alla artiklar som valdes till analysen genomgått en kvalitégranskning där alla 

artiklar har beskrivit etiska överväganden eller har tillstånd från en etisk kommitté, vilket 

artiklarna godkändes på (Kjellström, 2012, s. 88-90). Detta arbete utgår från den holistiska 

människosynen vilket vi anser är en fördel just inom den kvalitativa forskningen för att man 

värnar om personens integritet, delaktighet och personens berättelse (Kjellström, 2012, s. 88-90). 

Urvalet anses etiskt enligt vår synpunkt då vi inte valt några restriktioner på personers ålder, kön 

eller etnicitet. (Kjellström, 2012, s. 88-90). 

 

Tillförlitlighet    

Tillförlitlighet är en viktig byggsten i ett arbete enligt Mårtenson och Fridlund (2017, s. 421-439) 

som beskriver detta som en insikt av hur de olika delarna av ett arbete måste nå en viss standard 

för att anses vara tillförlitlig. I bedömningen av tillförlitlighet ingår bland annat, antalet artiklar, 

https://dod.mtm.se/play/89de_0418.smil#rgn_txt_0418_0031
https://dod.mtm.se/play/89de_0418.smil#rgn_txt_0418_0031
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artikelkvalitén och hur dessa artiklar har analyserats. I de kommande stycken kommer vi att ta 

upp delar som kopplar till tillförlitlighet.  

 

När denna studie startades genomfördes sökningarna i databaserna Cinahl och Pubmed för att se 

om vi kunde få fram den faktan vi ville studera, det var här vi upptäckte att det blev ett liknande 

resultat i Pubmed och Cinahl. Vi valde att använda oss av bara Cinahl då det gav oss en 

möjlighet att avgränsa vår sökning på ett optimalt sätt, genom att tydligt visa vad som är 

inklusionskriterier, exklusionskriterier, antal funna artiklar samt hur vi använt oss av våra 

söktermer. Vi valde att använda oss av free-full text även då det exkluderar alla artiklar som inte 

går att få genom LTU, detta är en svaghet i vår studie då det finns mer forskning som vi ej har 

bearbetat. Andra svagheter i denna litteraturstudie är att vi ej har ett stort antal artiklar, detta 

reducerar motstridig eller bekräfta fakta vilket kan vara avgörande i tolkningen av resultatet.  

 

Trots att vi valde att smalna av sökningen med MESH-termer valde vi ej att lägga in ett specifikt 

åldersintervall, att inte välja en åldersintervall kan leda till skeva resultat då populationen kan få 

en väldigt hög ålder, då antalet individer med långvarig sjukdom ökar ju äldre population man 

analyserar. Valet gjordes med grunden i att långvariga sjukdomar kan drabba personer i alla 

åldrar och därför ville vi ej exkludera en specifik population av individer. Vi anser att det är en 

viktig punkt relaterat till just denna studie och enligt Karlsson (2012, s. 96-101) en väsentlig 

aspekt att reflektera över vid trovärdighetsgraderingen och är därför inte en svagheter.  

 Vi har förståelsen över att flera databaser kan ge ett mer trovärdigt resultat (Karlsson, 2012, s. 

96), vi har medvetet valt att bara använda Cinahl som databas då den bäst mötte de behov som vi 

ville ha. Vi ansåg att det också skulle vara givande att använda databaser som är mer fokuserade 

på den psykologiska sidan från perspektiven av patienter. På detta sätt kan man vidare forska 

inom detta område och bygga på den kunskap som vi har sammanställt. 

 

De sökord vi valt att använda har en stor betydelse i vilka artiklar vi finner därför valde vi 

relativt breda termer samt att vi inkluderade utbytbara ord för att få möjligheten att få artiklar 

som studerar samma ämne men använder sig av olika sökord; t.ex. “Chronic illness or long term 

conditions”. Valet av inklusionskriterier som ett specifikt språk samt “peer review” ledde till en 

avsmalning av artiklar men medförde att alla artiklar vi valde mellan var artiklar som vi hade 
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möjligheten att förstå samt att de uppnådde tillförlitlighet. Vid båda sökningar hade vi också ett 

minimalt antal artiklar som inte kopplade till det ämne vi valt tack vare hur vi använde MESH 

samt OR. De artiklar som inte gick att koppla till vårt ämne var lätta att sålla bort i de tidiga 

skedena av val av artiklar vilket gjorde det lätt att välja artiklar som skulle ge bra och trovärdig 

information till denna studie.  

 

För att sedan säkerställa att informationen vi sammanställde i resultatets kategorier analyserade 

vi artiklarna enskilt, efter detta analyserade vi och sammanställde de första utdragen av 

kategorierna tillsammans för att få båda sidornas tolkning och förståelse. Detta gjorde att vi 

tydligare kunde förklara vad det var vi hittat för information och vad vi vill inkludera för att få en 

så bred förståelse som möjligt samt en gemensam syn och tolkning av artiklarna (Rosén, 2012, s. 

439; Elo & Kyngäs, 2008). Val av de granskningsprotokoll som användes gjordes tillsammans 

för att säkerställa att båda författare använde sig av samma protokoll. Innan granskningen 

påbörjades diskuterades vilken procentgräns artiklarna måste uppnå för att anses tillförlitliga nog 

för att få användas i denna studie. På detta sätt använder vi ingen fakta som i våra ögon anses 

vara subpar och därmed ha en hög tillförlitlighet. Granskningen av artiklarna gjordes sedan 

enskilt för att sedan analysera ytterligare en gång tillsammans, på detta sätt blir tolkningen ej 

skev och artiklarnas värde blir mer tillförlitliga (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487-488).  

 

Slutsats 

Den sammanställda informationen utifrån resultatet i denna litteraturstudie kan vara ett verktyg 

för sjuksköterskor, detta eftersom, att det i många fall är sjuksköterskan som är vid patientens 

sida och kan uppmärksamma de behov och resurser patienten har. Resultatet i denna 

litteraturstudie visar att man behöver anpassa vården efter individen, både information och stöd, 

även att sjuksköterskan skall kunna agera som mellanhand till olika professioner inom vården 

visar sig vara uppskattat. Då resultatet är baserat på icke farmakologiska aspekter utan i form av 

stöd och information blir det en viktig byggsten i en sjuksköterskas verktygslåda för att kunna 

förbättra de arbetssätt och synsätt som tillkommer inom personcenterad vård, och gör resultatet 

till en passande åtgärd hos sjuksköterskan då det ligger inom professionens ansvar. Vi anser 

också att det finns en stor fördel för sjuksköterskestudenter att lära sig om KASAM då det enligt 

resultatet ger en bra bild över de delar som finns hos personer med långvarig sjukdom. Detta ger 
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oss som nyutbildade sjuksköterskor en förståelse över hur viktigt det är att se till de byggstenar 

som bidrar till en bra omvårdnad, så som informationsgivande, känslan av att bli sedd och 

relations byggnad.  Alla valda artiklar visar på att det finns ett ytterligare behov av förändring 

inom vården för att ge den mest optimala vården för denna population av individer. Mer 

forskning behöver göras inom ämnet i form av mer djupgående samt mer specifika områden 

inom ämnet. 
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