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Sammanfattning
Bakgrund: En stor del av befolkningen lider av kroniska sjukdomar. Det är också mycket
vanligt att personer drabbas av flera kroniska sjukdomar och antalet patienter med flera
kroniska sjukdomar ökar i och med en åldrande befolkning. Patienter med flera kroniska
sjukdomar är en mycket vanlig patientgrupp i primärvården.
Syfte: Syftet med denna studie var att ta reda på patienters upplevelse av att ha flera kroniska
sjukdomar.
Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie. Semistrukturerade intervjuer genomfördes
med fyra patienter som led av minst tre kroniska sjukdomar. Materialet analyserades med
hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Vid analys av materialet identifierades fem huvudkategorier: påverkan på det
dagliga livet, copingstrategier, funderingar/oro, levnadsvanor och kontakten med vården. Det
framkom en påverkan på deltagarnas dagliga liv både som direkt följd av deras kroniska
sjukdomar samt på grund av behandlingen för sjukdomarna. Trots detta uppgav deltagarna att
de mådde bra och levde som vanligt. Alla hade utvecklat copingstrategier för att bemästra de
svårigheter som sjukdomarna orsakat. Deltagarna var väl insatta i sin behandling och hade
generellt sett en positiv uppfattning kring vården. Man var nöjd med bemötandet på
vårdcentralen men det framkom att det som uppfattades som mindre bra på vårdcentralen fick
stora följder för den enskilda deltagaren.
Slutsats: Studien har gett några inblickar i patienters upplevelse av att leva med flera
kroniska sjukdomar. Deltagarnas dagliga liv påverkades på grund av sjukdomarna de led av
och behandlingen de fick. Man hade utvecklat copingstrategier för att klara av de
begränsningar sjukdomarna orsakat. Mer forskning inom området behövs.

MESH-termer: Kronisk sjukdom, Multisjukdom, Attityder till hälsa, Kvalitativ forskning,
Intervjuer
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Bakgrund
Kroniska sjukdomar definieras av WHO som långvariga sjukdomar med oftast långsam
progress. De vanligaste kroniska sjukdomarna är hjärt-, och kärlsjukdom, cancer, kroniska
lungsjukdomar och diabetes (1). Tidigare studier har visat att uppskattningsvis 45 % av den
amerikanska befolkningen och 42,2% av den skotska befolkningen lider av minst en kronisk
sjukdom (2, 3). Det är också mycket vanligt att personer lider av flera kroniska sjukdomar
samtidigt.

Termen multisjuklighet brukar ofta användas för att beskriva personer som lider av flera
kroniska sjukdomar. Någon enhetlig definition av detta begrepp finns dock inte. I
internationell litteratur definieras multisjuklighet oftast som en person som lider av minst två
kroniska sjukdomar. I en metaanalys av 38 europeiska och amerikanska studier publicerade
1989-2008 nådde prevalensen av multisjuklighet upp till 60-70 % hos personer över 75 år.
Detta gällde om multisjuklighet definierades som två eller flera samtidigt förekommande
kroniska sjukdomar. När multisjuklighet definierades som tre eller flera samtidigt
förekommande kroniska sjukdomar eller minst två kroniska sjukdomar med
funktionsnedsättning blev prevalensen 25-26% (4). Prevalenssiffrorna skiljer sig dock mycket
mellan olika studier dels beroende på vilka sjukdomar man valt att ta med i sin undersökning
och hur uppgifterna inhämtats (genom journalgranskning, genom självrapporterad
sjukdomsförekomst, genom läkarundersökningar etcetera) (4).

I Sverige har socialstyrelsen valt en betydligt snävare definition, där multisjuklighet definieras
som ”en person 75 år eller äldre som under de senaste 12 månaderna varit inneliggande tre
gånger eller mer inom slutenvården och med tre eller flera diagnoser i tre eller flera
diagnosgrupper enligt klassifikationssystemet ICD-10” (5). Enligt socialstyrelsens definition
är ca 7 % av befolkningen över 75 år multisjuka.
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Med tanke på ovanstående otydlighet vad gäller begreppet multisjuklighet kommer detta
begrepp inte att användas i denna studie utan jag har istället valt att tala om personer som lider
av flera kroniska sjukdomar.

I en svensk studie från 2008 undersöktes, genom läkarundersökningar, prevalensen av
kroniska sjukdomar hos 1009 äldre patienter boende på Kungsholmen i Stockholm.
Patienterna var mellan 77 och 100 år gamla. Av dessa hade 30 % bara en kronisk sjukdom
medan 55 % hade två eller flera kroniska sjukdomar. Medianantalet sjukdomar hos de med
två eller flera kroniska sjukdomar var 3 och antalet sjukdomar varierade mellan 2 och 7 (6).

Prevalensen av kroniska sjukdomar ökar med stigande ålder. I en skotsk primärvårdsstudie
från 2012 där journalerna från drygt 1,75 miljoner patienter granskades hade hälften av
patienterna vid 50 års ålder minst en kronisk sjukdom medan majoriteten vid 65 års ålder led
av minst två kroniska sjukdomar. I absoluta tal var dock mer än hälften av alla dem som hade
minst två kroniska sjukdomar under 65 år (3).

En stor del av besöken i primärvården görs av personer med flera kroniska sjukdomar. I en
amerikansk studie kom man fram till att personer med flera kroniska sjukdomar stod för
mellan 32-78% av alla läkarbesök i primärvården. (Det stora spannet mellan siffrorna beror på
två olika sätt att definiera kronisk sjukdom.) (7). Det är vidare känt att patienter med flera
kroniska sjukdomar har högre risk för förtida död än patienter med en enstaka kronisk
sjukdom. De blir också oftare inlagda på sjukhus, har längre vårdtider, nedsatt livskvalitet,
större funktionsnedsättningar, högre risk för depression och får flera läkemedel (8).

Således lider en stor del av de patienter som behandlas i primärvården av flera kroniska
sjukdomar. Det finns ett flertal studier som undersökt hur patienter som lever med en enstaka
kronisk sjukdom upplever detta. Patienters upplevelse av att leva med flera kroniska
sjukdomar är dock dåligt beforskat (9). Det finns några intervjustudier inom området (9, 10,
11, 12), bland annat en brittisk studie från 2011 där 21 patienter med minst två kroniska
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sjukdomar intervjuades (9). Resultatet av den studien indikerade att studiedeltagarna
uppfattade en eller flera av de sjukdomar de led av som viktigare. Detta påverkade hur de
förhöll sig till sjukdomarna i fråga, om de följde behandlingsrekommendationerna etcetera.
Vilken sjukdom som uppfattades som viktigast varierade också över tid.

Det framkom även att patienterna ofta uppfattade sina sjukdomar som tätt sammankopplade
och inte alltid kunde avgöra vilka symtom som berodde på vilken sjukdom. Vidare framkom
att patienterna uppfattade samarbetet med sin läkare som viktigt och att relationen till läkaren
påverkades mycket av om patienten och läkaren hade samma uppfattning om vilken sjukdom
som var viktigast. Denna studie indikerar således att det är viktigt att ta reda på patienternas
egna uppfattningar angående sina sjukdomar och behandlingen för att därigenom kunna ge till
exempel individualiserade behandlingsrekommendationer. Någon liknande studie inom
svensk primärvård har mig veterligen inte gjorts och således är mycket lite känt om dessa
patienters upplevelse av att ha flera kroniska sjukdomar.

Syfte
Syftet med denna studie var att ta reda på patienters upplevelse av att ha flera kroniska
sjukdomar. Genom att ta reda på patienternas uppfattningar kan vi få en bättre förståelse för
hur de uppfattar sin sjuklighet och därigenom få ökad inblick i hur man i primärvården bäst
bör bemöta dessa patienter.

Frågeställningar
Hur upplever patienter att ha flera olika kroniska sjukdomar?
Hur upplever patienterna behandlingen för sina sjukdomar?
Hur upplever patienterna kontakten med vården?
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Material och metod
Metod
Studien är en intervjustudie och genomfördes med kvalitativ metod. Intervjuerna analyserades
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (13). Kvalitativ metod passar bra när man vill
undersöka människors erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder
(14). Därför passade en kvalitativ design bra för denna studie.

Urval av studiedeltagare
Studien genomfördes genom intervjuer med patienter som lider av tre eller flera kroniska
sjukdomar. Inklusionskriterier för deltagande i studien var personer 18 år, eller äldre, listade
på Älvsjö vårdcentral och som besökt vårdcentralen senaste året. De skulle ha minst tre
kroniska sjukdomar enligt WHO:s definition ovan. Dessa kroniska diagnoser skulle komma
från minst två olika diagnoskapitel enligt diagnosklassificeringssystemet ICD-10 (15). ICD10 är ett diagnosklassificeringssystem som används i Sverige och internationellt för att ordna
sjukdomar i klasser och grupper. Inom ICD-10 är sjukdomarna ordnade i kapitel där varje
kapitel omfattar grupper av likartade sjukdomar (16). Genom att personerna som inkluderades
i studien skulle ha diagnoser från minst två diagnoskapitel enligt ICD-10 tillförsäkrades att
personerna led av flera typer av kroniska sjukdomar. Anledningen till att dessa snävare
inklusionskriterier (jämfört med definitionen av multisjuklighet ovan) valdes var för att fånga
upp erfarenheter från patienter som hade ett tämligen stort lidande av sin sjuklighet.

Personer som var för sjuka för att kunna ta sig till vårdcentralen, hade stora svårigheter att
kommunicera på svenska på grund av språkproblem, kraftigt nedsatt hörsel, eller nedsatt
talförmåga tillfrågades inte om deltagande i studien. Vidare tillfrågades inte personer med
demens eller kognitiv svikt om deltagande.

I en kvalitativ studie brukar man på förhand inte besluta hur många intervjuer som ska
genomföras utan intervjuer brukar genomföras tills så kallad mättnad i materialet uppnås, det
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vill säga tills det som framkommer i de nya intervjuerna inte tillför ny kunskap (14). Då denna
studie utfördes inom ramen för ST-projekt inom VESTA, fanns dock en begränsad tid för
studien varför det inte ansågs rimligt att genomföra tillräckligt med intervjuer för att uppnå
mättnad i materialet. Antalet intervjuer bestämdes därför på förhand till fyra då detta är det
antal intervjuer som anses rimligt att hinna med inom ramen för ett ST-projekt.

Deltagarna rekryterades så att spridning vad gäller ålder och kön uppnåddes. Deltagarna
rekryterades genom att mina läkarkollegor på Älvsjö Vårdcentral tillfrågades om lämpliga
personer som uppfyllde kriterierna ovan. Jag gick sedan in i dessa personers journaler i
datajournalsystemet Take Care men tog där endast reda på deras telefonnummer samt
kontrollerade att det fanns minst tre olika kroniska diagnoser, från minst två diagnoskapitel
enligt ICD-10, journalförda på patienten. Jag läste således inte deltagarnas journaler.

Personer som uppfyllde kriterierna ovan tillfrågades om deltagande i studien via telefon och
vid intresse att delta skickades en skriftlig samtyckesblankett (se bilaga 1) hem till
intervjupersonerna. När en person tackat ja till deltagande rekryterades nästa. Intervjuerna
genomfördes på Älvsjö Vårdcentral under september 2013.

Form för datainsamling och analys av data
Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer där studiedeltagarna fick öppna frågor,
fråga 1-3 i intervjuguiden (se bilaga 2). Under varje fråga fanns mer riktade följdfrågor som
kunde ställdes vid behov. Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut av
studieledaren. När utskriften färdigställts raderades innehållet på banden. I samband med
utskriften avidentifierades materialet, det vill säga deltagarnas namn och personuppgifter togs
bort och deltagarna kallades därefter för A, B, C och D. Även namn på läkare och annan
vårdpersonal som nämndes i intervjuerna togs bort. Efter utskrift analyserades intervjuerna
med kvalitativ innehållsanalys, enligt följande (13):
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1. Intervjuerna genomlästes flera gånger för att få överblick.
2. Meningsbärande enheter, d.v.s. meningar och fraser relevanta för frågeställningarna
plockades ut tillsammans med omgivande text, för att bibehålla sammanhanget.
3. Dessa enheter kondenserades sedan i en process där texten kortades ner men med
bibehållet innehåll.
4. De kondenserade meningsbärande enheterna gavs sedan olika koder som beskrev
deras innehåll.
5. Koderna grupperades sedan utifrån vad de beskrev i underkategorier och
huvudkategorier.
I tabell 1 syns ett exempel på hur denna process gick till.

Tabell 1: Beskrivning av hur den kvalitativa innehållsanalysen har genomförts. De meningsbärande enheterna
kondenserades, kodades och grupperades i underkategorier och huvudkategorier.

Meningsbärande enhet

Kondenserad

Kod

Underkategori

Huvudkategori

mening
”Rent allmänt så att säga

Jag håller

Nedsatt

Påverkan på det

Påverkan på det

så är det väl just som jag

igång mindre

ork

dagliga livet på

dagliga livet

säger att man inte håller

än förut,

grund av

igång lika mycket som

aktiviteterna

sjukdom

förut kanske med olika

tar längre tid.

saker, aktiviteter och
sådär, man tar lite längre
tid på sig för att göra
saker och ting och inte
varje dag...”

Under arbetet med att identifiera meningsbärande enheter gjordes bedömningen att avsnitt där
deltagarna talade specifikt om sina sjukdomsförlopp till exempel vilket år de vårdades på
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sjukhus för hjärtinfarkt och så vidare inte skulle betraktas som meningsbärande. Detta då
denna information inte bidrog till att svara på studiens frågeställningar. Vidare ansågs avsnitt
där deltagarna talade om erfarenheter av anhörigas vård samt gav uttryck för mer allmänt
tyckande kring vården (utan att ha den erfarenheten själva) som icke-meningsbärande.

Etiska överväganden
En potentiell risk med deltagande i studien var att deltagarna kunde uppleva sin integritet
kränkt, detta då deltagarna under intervjun kanske skulle komma att dela med sig av
erfarenheter som upplevdes som privata eller känsliga. Alla deltagare garanterades
anonymitet. Endast studieledaren tog del av det inspelade materialet vilket förvarades inlåst
på vårdcentralen och raderades när de skrivits ut. I samband med att det inspelade
datamaterialet transkriberades avidentifierades det och inga enskilda personer är spårbara i
den färdiga rapporten. Jag, som inte är studiedeltagarnas behandlande läkare, tog inte del av
deltagarnas journaler utan kontrollerade i datajournalen endast deras registrerade diagnoser
för att se att de uppfyllde inklusionskriterierna. Deltagarna fick fylla i en skriftlig
samtyckesblankett (se bilaga 1). De informerades också om att de kunde hoppa av studien när
de ville och att deras val att delta eller inte delta, inte på något sätt påverkar den vård de får på
Älvsjö Vårdcentral.

Det hade också kunnat hända att intervjun väckt frågor hos deltagaren kring till exempel hans
eller hennes behandling. Om detta hade skett fanns en beredskap att diskutera frågorna med
deltagaren efter avslutad intervju och vid behov hänvisa till behandlande läkare.

Ytterligare en risk med studien var att deltagarna kunde ta upp känslig information kring sin
behandlande läkare eller annan personal på Älvsjö Vårdcentral som skulle kunna göra att
medarbetare på vårdcentralen upplevde sig kränkta. När intervjuerna skrevs ut togs därför
information såsom namn på läkare och annan personal bort. Ingen vårdpersonal är
identifierbar i den färdiga rapporten. Personalen på Älvsjö Vårdcentral informerades om
studien på ett personalmöte. Studien godkändes av verksamhetschefen på Älvsjö Vårdcentral.
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Nyttan för deltagarna i studien var att få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av att
ha flera kroniska sjukdomar. Därigenom kunde de vara med och bidra till att förståelsen för
denna patientgrupps upplevelser ökar. Förhoppningsvis kan bemötandet av patienter med flera
kroniska sjukdomar därigenom bli bättre.

Resultat
Deltagarna
Intervjuer genomfördes med två kvinnor och två män, deltagarna var mellan 63 och 85 år
gamla. En deltagare var fortfarande yrkesverksam medan övriga hade gått i pension. De hade
mellan fyra och fem diagnoser, som bedömdes som kroniska enligt WHO:s definition,
registrerade i datajournalsystemet Take Care. Dessa diagnoser härrörde från mellan två och
fem olika diagnosgrupper enligt ICD-10. En intressant iakttagelse under intervjuerna var dock
att de diagnoser som fanns registrerade enbart delvis stämde överens med de sjukdomar som
deltagarna uppgav att de hade. Orsakerna till detta kan ha varit att deltagarna behandlades för
någon sjukdom vid en vårdenhet som inte använder Take Care varför denna diagnos inte
registrerats i Take Care. En annan orsak till att en deltagare i intervjun inte tagit upp en
sjukdom kan vara att han eller hon inte upplevde sig lida av denna. Detta antingen på grund
av att deltagaren ansåg att sjukdomen gått över eller på grund av att deltagaren inte fått
information om diagnosen. I tabell 2 följer en sammanställning av vilka diagnoser som fanns
registrerade i deltagarens journal i Take Care respektive vilka sjukdomar de själva berättade
om under intervjuerna.
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Tabell 2: Sammanställning av vilka diagnoser som fanns registrerade i datajournalsystemet Take Care vid
tidpunkten för intervjuerna samt vilka sjukdomar som deltagarna själva uppgav att de hade.

Deltagare

Registrerade diagnoser i Take Care

Sjukdomar som framkom under
intervjuerna

A

B

polyneuropati, KOL, diabetes mellitus

KOL, diabetes, kristallsjukan,

typ 2, psoriasis, godartad lägesyrsel

prostatacancer, sura uppstötningar

allergisk rinit, astma, hypertoni, sena

astma, stroke, högt blodtryck

effekter av cerebral infarkt
C

D

hypertoni, förmaksflimmer, ischemisk

hjärtinfarkt, stroke, diabetes,

hjärtsjukdom, diabetes mellitus typ 2,

förmaksflimmer, höga blodfetter,

lipidrubbning

högt blodtryck

gastroesofageal reflux, hypertoni,

högt blodtryck, reumatism, astma

reumatoid artrit, gonartros

Innehållsanalys
Vid analys av det insamlade materialet framkom fem huvudkategorier. Dessa huvudkategorier
med sina underkategorier redovisas i tabell 3:
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Tabell 3: Sammanfattning av studiens resultat, huvudkategorier och underkategorier.

Huvudkategorier

Underkategorier

Påverkan på det dagliga livet

Påverkan på det dagliga livet på grund av
sjukdom
Påverkan på det dagliga livet på grund av
behandlingen
Påverkan på det dagliga livet på grund av
biverkningar

Copingstrategier
Funderingar/oro

Funderingar kring sjukdomarna
Funderingar kring behandling
Oro för försämring

Levnadsvanor

Aktiviteter
Råd kring levnadsvanor

Kontakten med vården

Kontakten med husläkaren
Medbestämmande
Vårdens organisation
Samverkan mellan vårdinstanser

Huvudkategori: Påverkan på det dagliga livet
Underkategori: Påverkan på det dagliga livet på grund av sjukdom
Samtliga deltagare i studien berättade om hur symtom från deras kroniska sjukdomar
påverkade deras dagliga liv. Det kunde vara till exempel andningsbesvär, balanssvårigheter
nedsatt ork eller talsvårigheter. Trots detta uppgav samtliga deltagare att de levde som vanligt,
att livet fungerade och att de mådde bra. Flera uppgav att deras liv inte påverkades av att de
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hade flera kroniska sjukdomar detta trots att de under andra delar av intervjun talade om olika
begränsningar såsom nedsatt ork, andningssvårigheter och så vidare.
”Jag lever som vanligt, det måste jag säga det gör jag” (deltagare B)
”och det jag egentligen idag lider av det är ju, det är ju att jag blir väldigt andfådd när jag
går och yrseln. Det är dom, det är det om jag ska säga har problem med.” (deltagare A)

En deltagare berättade om att hon inte klarade av nödvändiga livsstilsförändringar på grund av
annan sjukdom. Hon skulle behöva motionera mer för att gå ner i vikt, vilket behövdes med
tanke på hennes hypertoni men hon klarade inte detta på grund av reumatismen:
”Jag skulle… Jag har alltid haft svårt hela mitt liv att hålla vikten och därför har jag
motionerat väldigt mycket förut och det är väl det som är kruxet nu att så som jag har
motionerat förut det kan jag inte göra idag, det funkar inte för jag har liksom sprungit och jag
har sprungit tjejmilen och gjort såna saker och det funkar… Det går inte idag.” (deltagare D)

Underkategori: Påverkan på det dagliga livet på grund av behandlingen
Deltagarnas dagliga liv påverkades även i hög grad av behandlingen de fick. Samtliga
deltagare tog medicin flera gånger varje dag vilket flera upplevde som besvärligt och det
fanns även en oro för att glömma ta sina mediciner. Detta blev extra tydligt för de deltagare
som åt Waran, dessa upplevde att deras liv påverkades mycket av att dels komma på
regelbundna provtagningar och dels inte glömma att ta sitt Waran.
”Så att det är ju, Waranet är det som jag är mest rädd för att glömma. STUDIELEDAREN:
Vad är det du är rädd för då? B: Ja, att man ska få sig en propp igen eller ja om man kanske
ska hit senare på veckan att det inte står som det brukar att man ska hålla på och höja och
sänka och springa här kanske en gång i veckan eller var 14:e dag i stället för en gång i
månaden när det håller sig jämt så det är mest det alltså som ja… Det är lite sådär, kan jag
tycka det. Då vill jag ha mina mediciner precis när jag ska ha dom. Ja, det är väl det som jag
tycker att på något vis som jag är noga med.” (deltagare B)
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Överlag upplevde dock deltagarna att deras medicinering fungerade bra och de var inställda
på att fortsätta med behandlingen.
”Så att det, och sen har jag ju försök tagit bort mediciner och det har ju inte fungerat och
därför så har jag inte så mycket alternativ. Så så tänker jag mig det, jag har liksom bestämt
mig för… För det… Jag har funderat mycket på det men nu har jag bestämt mig, nu måste jag
försöka så.” (deltagare D)

Underkategori: Påverkan på det dagliga livet på grund av biverkningar
De flesta deltagare berättade om att de någon gång upplevt biverkningar av sina mediciner
och flera deltagare hade någon gång fått byta medicin på grund av biverkningar.
”blodtrycksmedicinerna böt jag några gånger för att jag fick såna hemska mardrömmar utav
dom första, jag vet inte vad jag åt, kommer inte ihåg det. Men nu har jag ingenting sånt där
obehag men då med samma det var precis som man levde ett annat liv på nätterna, otrevligt
att somna men nu har jag en tablett eller jag äter ju tre stycken olika små doser så jag känner
inte av dom på något vis så att jag inte kan sova så det går bra” (deltagare B)

Huvudkategori: Copingstrategier
Till denna huvudkategori fanns inga underkategorier kopplade. Alla deltagare hade i sina liv
hittat sätt att bemästra de svårigheter de upplevde på grund av sina sjukdomar. Det är detta
som menas med copingstrategier, det vill säga individens förmåga att handskas med de
svårigheter som uppstått till följd av de sjukdomar individen har (17). Den deltagare som
upplevde begränsningar i det dagliga livet på grund av nedsatt ork bemästrade detta genom att
hushålla på krafterna och vila oftare. Den deltagare som hade besvär med balanssvårigheter
hade skaffat en rullator och så vidare.
”när man ska göra saker och ting så tar man lite hänsyn till att man inte orkar lika mycket
kanske då så att säga så att man har lite tid, lite startsträcka och lite stoppsträcka så att säga
man… Vet man att man ska göra nånting så ser man ju till att man inte har så mycket att göra
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dan därpå för då vet man att flera dar i rad, då blir det jobbigt så småningom va så att, så att
det blir…” (deltagare C)

Flera talade även om vikten av att ha stöd av anhöriga och att detta var till stor hjälp för dem.
”Det är ju mer det att jag inte lever ensammen så tror jag att man blir lite starkare då, man
vet att man har hela tiden koll på sig och nån som påminner. ”Har du tagit dina tabletter?”
Och så, man har ju hela tiden lite koll och det är ju värt en hel del, man och ungar och… Så
man har ju lätt, det är bra skyddsnät och det är det som kanske är det viktigaste tror jag.”
(deltagare B)

En annan copingstrategi som framkom var att välja tankesätt kring sina sjukdomar. En
deltagare berättade att hon tänkte bort sina besvär och att hon hade bestämt sig för att inte
tänka på eventuella biverkningar från medicinerna hon åt.
”det är så svårt eftersom jag inte liksom tänker på det så mycket, jag har en vidunderlig
förmåga att tänka bort.” (deltagare D)

Huvudkategori: Funderingar/oro
Underkategori: Funderingar kring sjukdomarna
Det var inte alltid tydligt för deltagarna varför de drabbats av ett visst symtom. Man
funderade på om tröttheten berodde på sjukdomarna man drabbats av eller om tröttheten
berodde på att man blivit äldre. Om nedstämdheten hade kommit efter stroken eller om den
berodde på att man inte trivdes med livet som pensionär för att ta några exempel.
”sen så kanske man rent allmänt orkar lite mindre än man gjorde förut men det är väl också
med åldern att man vet ju inte vad som är vilket egentligen va så att det, om det är nånting
med sjukdomar här nu.” (deltagare C)
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Underkategori: Funderingar kring behandling
I samtliga intervjuer uppehöll sig deltagarna mycket vid sina mediciner, man var väl insatt i
vilka mediciner man åt och hur dessa fungerade. Man hade också generellt mycket
funderingar kring behandlingen. Det framkom funderingar kring hur viktiga medicinerna var,
vad som egentligen behandlades och om medicinen behövdes. Vissa mediciner upplevdes
som viktigare än andra, till exempel upplevdes Waran som en medicin som var viktigare än
andra.
”Jag får ju mina mediciner och dom ska ju hjälpa säger dom så att det får man hoppas att
dom gör, det har väl hållit ned blodtryck och såna där saker va” (deltagare C)

Underkategori: Oro för försämring
Flera deltagare oroade sig för att försämras till exempel få en ny stroke, man oroade sig också
över att i framtiden bli beroende av hjälp. Det framkom även att anhöriga kunde vara oroliga
för att deltagaren skulle försämras.
”Som om man får en propp, jag tänker på det, om man får en propp så man inte kan…
Tungan sväller upp, eller man inte kan gå såna otrevligheter. Det är det man kanske är lite
rädd för.” (deltagare B)

Huvudkategori: Levnadsvanor
Underkategori: Aktiviteter
Det framkom i intervjuerna att samtliga deltagare ägnade sig åt fysisk aktivitet i form av till
exempel promenader eller gymnastik. De flesta upplevde att detta var viktigt för att bemästra
de sjukdomar de led av. En deltagare var dock lite tveksam till om den fysiska aktiviteten var
viktig.
”Jag går på gympa häruppe på sjukgymnasten eller ReAgera-kliniken och gympar bara för
att hålla igång och min man med, så vi går, åker tillsammans ett par gånger i veckan och jag
vet inte det kanske är bra. Jag vet inte om det har nån betydelse för stroken eller för astman
men vi gör det i alla fall. Försöker hålla igång lite granna.” (deltagare B)
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Samtliga hade även gjort kostomläggningar till följd av sjukdomarna de drabbats av och
samtliga var medvetna om vikten av att äta nyttigt.
”så undviker man ju då att man äter socker och så här, en bulle ibland är väl gott men det
ska väl inte vara för mycket” (deltagare C)

Underkategori: Råd kring levnadsvanor
Alla deltagare berättade att de fått råd kring sina levnadsvanor: kostråd och råd kring fysisk
aktivitet. En av deltagarna hade fått rådet att leva som vanligt.
”Råd, där har vi ju ja det gäller väl att minska på fett och socker va, det är det.” (deltagare
C)
”ja, nej annars så får jag väl inte... Jag ska leva som vanligt och det säger många du är så
gammal nu så att du ska trivas.” (deltagare A)

Huvudkategori: Kontakten med vården
Underkategori: Husläkaren
Att husläkaren upplevdes som en viktig person går att utläsa från samtliga intervjuer. Alla
deltagare berättar att de gått hos sin husläkare under lång tid och man upplevde
läkarkontinuiteten som viktig. Alla tyckte att deras husläkare var bra och en deltagare var
orolig för att husläkaren skulle sluta. Man upplevde även att husläkaren var insatt i alla ens
sjukdomar.
”[husläkarens namn] kan ju mig från början till slut och har ju mig sen ja sju åtta år tillbaka,
hon kallar mig och hon ringer mig, vi har bra kontakt.” (deltagare A)

Det framkommer även från en av deltagarna att han tidigare gick hos en hjärtspecialist men att
han efter att ha börjat gå hos husläkaren valde att gå enbart till denna då han upplevde att det
var bäst att enbart gå till en läkare.
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”och den gamla läkaren på… Den tog jag bort helt och hållet bara för att jag tänkte det är
inte… att man ska ta flera stycken, det är bättre att man går till en va. Så då när
hjärtinfarkten där den läkaren som jag hade där på Söder där han gick jag inte tillbaka till
sen va utan då var jag bara här istället. Jag tycket det var, ja man kan inte gå till flera
stycken heller för att då, dom har ju sina, om man… Det är bättre att ha en kontakt”
(deltagare C)

Underkategori: Medbestämmande
Det rådde delade meningar om hur mycket man själv som patient fick vara med och
bestämma kring sin behandling. En deltagare uppgav att ”man gör som man blir tillsagd”
medan flera andra tyckte att de fick vara med och bestämma kring behandlingen. Flera hade
erfarenheten att när de drabbats av biverkningar så hade de kunnat ta upp detta med läkaren
och då fått vara med och bestämma kring alternativ behandling.
”När jag tog blodtrycksmedicinen så då var jag med själv för den funkade inte då sa jag det:
Den funkar inte jag kan inte ha den här och då ändrades ju tills jag kände av en tablett som
jag tyckte fungerade bra. Så det tycke jag att jag kunde göra” (deltagare B)

En deltagare beskrev att han överlät ansvaret på behandlingen till sin husläkare.
”men jag tar aldrig nånting eller ändrar på nånting utan att få besked och bekräftelse från
[husläkarens namn], hon får ta det ansvaret. Ja, det överlåter jag till henne, ja.” (deltagare
A)

Underkategori: Vårdens organisation
Deltagarna var till största delen nöjda med vårdcentralen, man upplevde att både läkarna,
sköterskorna och labbpersonalen var bra och trevliga. Man upplevde även att vårdcentralen
höll bra koll på en och att man fick kallelser till besök upplevdes som positivt. En deltagare
tog dock upp att hon tyckte att hon blev kallad till vårdcentralen lite väl ofta.
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”Ibland tycker jag kanske det är lite onödigt att gå så ofta men det… Jag gör ju det ändå, ja.”
(deltagare B)

En del upplevde att väntetiderna dels för att få komma på ett läkarbesök och dels väntetiderna
när man väl var på vårdcentralen, såsom väntan på att få lämna prover, var långa. Andra hade
tvärtom erfarenheten att de sällan fick vänta.
”Det enda jag kan tänka på ibland här är att det är ganska långa väntetider när man
kommer, ja det tar kanske lite längre… och framför allt till labb då och såna saker.”
(deltagare D)
”det är ju inga väntetider, man har beställt tid och det fungerar bra tycker jag nu. Ja, har jag
en tid till blodtrycket så kommer jag in när jag ska” (deltagare B)

På Älvsjö Vårdcentral har man tidigare haft en öppen mottagning där patienterna kunnat
komma utan tidsbeställning. Man har dock på senaste tiden gått över till tidsbeställda besök
även för akuta åkommor. Flera deltagare tog upp att man var negativt inställd till den öppna
mottagningen eftersom det var jobbigt att sitta och vänta på sin tur. Deltagarna upplevde det
positivt att man numera kunde boka en akuttid via telefon.

De patienter som åt Waran hade många åsikter om Waranmottagningens utformning. På
Älvsjö vårdcentral fungerar Waranmottagningen så att patienterna får sitta och vänta dels på
provtagningen och dels på att få resultatet och ordinationen av läkaren. Detta upplevdes av
deltagarna som frustrerande och tidsödande och man var också orolig att bli smittad av andra
patienter då man under väntetiden delade väntrum med patienter som skulle på akutbesök.
”det som är, det man har emot det då kanske, Waranmottagningen det är att man kommer hit
som en människa som har lite kroniska sjukdomar då så att säga och så får man sätta sig här
i väntrum med dom som är akut sjuka med förkylningar och såna saker så man får blanda sig
med vanligt folk så att säga och det borde dom kunna vara på annat sätt bara för att flera
gånger så har jag haft förkylningar efteråt då så att säga fast jag inte haft det då.” (deltagare
C)
20

När man kom till vårdcentralen på ett akutbesök fick man ofta träffa en annan läkare än sin
husläkare, dessa läkare var inte insatta i hela deltagarens sjukhistoria. Detta hade dock
deltagarna förståelse för och man upplevde att läkarna ändå gjorde vad de kunde.
”men alltså jag förstår ju också det om jag kommer akut till en läkare att han har inte hunnit
läsa min lunta här så att han kan inte gärna vara, tror jag vara väl insatt i mina... i alla
problem. Måste han ta en halv dag på sig och sitta och läsa och det där” (deltagare A)

Underkategori: Samverkan mellan vårdinstanser
Deltagarna uppgav generellt att de inte var så insatt i hur samverkan mellan vårdcentralen och
andra vårdinstanser fungerade. Flera deltagare hade inte så många vårdkontakter utanför
vårdcentralen. En deltagare berättade att han alltid bad andra läkare han träffade att skicka
journalkopior till hans husläkare.

En deltagare tog upp att hon inte upplevde det som viktigt med samverkan mellan olika
vårdinstanser. Hon upplevde att hon själv hade en samlad bild och om läkarna undrade något
så kunde de fråga henne.
”Så det känner jag att nej det spelar inte mig så stor roll, än så länge så tror jag att jag har
ganska bra samlad bild själv, och är det nåt så får dom ju fråga då [förkortad] (deltagare D)

Diskussion
Resultatdiskussion
Denna studies syfte var att ta reda på patienters upplevelse av att ha flera kroniska sjukdomar.
Resultatet kommer här att diskuteras utifrån frågeställningarna.

21

Hur upplever patienter att ha flera kroniska sjukdomar?
I studien framkom att deltagarna led av olika symtom till följd av sina sjukdomar vilket
påverkade deras dagliga liv. Samtidigt så framhävde deltagarna att de mådde bra och levde
som vanligt. Alla hade utvecklat copingstrategier för hur de hanterar sina sjukdomar. Dessa
strategier inbegrep till exempel att börja använda hjälpmedel i form av en rullator, att hushålla
på krafterna men också att ta hjälp av sitt sociala nätverk samt att välja tankesätt kring sina
sjukdomar. Flera tidigare kvalitativa studier där patienter med flera kroniska sjukdomar
intervjuats har visat på liknande copingstrategier (10, 11).

Samtliga deltagare ägnade sig åt fysisk aktivitet och hade gjort kostomläggningar till följd av
sina sjukdomar. Man var väl insatt i vikten av att äta hälsosamt och motionera för att på så sätt
hantera sina sjukdomar. Även detta stämmer väl överens med fynden i tidigare studier (12).

Ibland var dock deltagarna hindrade från att genomföra önskade livsstilsförändringar på grund
av symtom från en annan sjukdom. En deltagare ville motionera för att gå ner i vikt men
klarade inte detta på grund av sin reumatism. Även detta har framkommit i en tidigare brittisk
studie (9). I den brittiska studien berättade även deltagarna om att de inte alltid visste vad ett
visst symtom berodde på. Liknande funderingar kunde även hittas i denna studie. Deltagarna
funderade till exempel på om tröttheten berodde på de kroniska sjukdomarna eller på att de
blivit äldre.

Hur upplever patienterna behandlingen för sina sjukdomar?
Alla deltagare i studien tog flera mediciner dagligen. Det framkom tydligt att detta påverkade
deltagarnas dagliga liv i hög grad. Att behöva ta medicin varje dag, underkasta sig (ibland
täta) kontroller eller drabbas av biverkningar påverkade det dagliga livet i stor utsträckning.
Trots detta framkom inte att deltagarna skulle vara negativt inställda till medicinerna, tvärtom
uppfattades medicinerna ofta som viktiga och de upplevdes som en förutsättning för att kunna
fortsätta leva ett bra liv.
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Det framträdde även en tydlig bild där deltagarna var väl insatta i sin behandling och hade
mycket tankar och funderingar kring behandlingen, om en viss behandling hjälpte, var
nödvändig etcetera. Deltagarna hade olika åsikter kring i vilken utsträckning de själva fick
vara med och bestämma kring sin behandling.
I en tysk intervjustudie där 19 äldre personer med flera kroniska sjukdomar intervjuats (10)
framträdde också en bild där deltagarna var väl insatta i sin behandling men deltagarna i den
studien var dock mer negativt inställda till behandlingen och flera deltagare hade slutat med
mediciner på eget bevåg, något som inte framkommit här.

Hur upplever patienterna kontakten med vården?
Patienter med flera kroniska sjukdomar är flitiga besökare inom primärvården vilket tidigare
studier visat och söker också primärvården oftare än de som inte lider av flera kroniska
sjukdomar (7). Även deltagarna i denna studie var frekventa besökare inom primärvården. Det
blev tydligt utifrån deltagarnas berättelse att deltagarna påverkades i hög grad av hur vården
var organiserad. Samtliga deltagare hade gått hos sin husläkare under lång tid och samtliga
lyfte fram detta som positivt, man upplevde en stor trygghet i att husläkaren var väl insatt i
hela ens sjukhistoria. Alla var också i stort mycket nöjda med bemötandet på vårdcentralen
men det blev tydligt att det som uppfattades som mindre bra på vårdcentralen fick stora
följder för den enskilda deltagaren. Deltagarna besökte vårdcentralen ofta, om man då
upplevde väntetiderna, på att till exempel få lämna prover, som långa blev det ett väldigt
väntande sammantaget. Om man, som flera deltagare i studien, ofta kom för att lämna
Waranprov och då varje gång oroade sig för att drabbas av infektioner ledde detta till en stor
sammantagen oro.

Deltagarna uppfattade inte att det var särskilt viktigt med samverkan mellan vårdcentralen och
andra vårdinstanser, detta kan ha berott på att deltagarna, med något undantag, i relativt liten
omfattning fick vård någon annanstans än på vårdcentralen samt att de upplevde att de själva
var insatta i sina sjukdomar och sin behandling.

23

Metoddiskussion
Studiens metod med semistrukturerade intervjuer lämpade sig väl för att få fram patienters
upplevelser av att leva med flera kroniska sjukdomar. Studien utgick dock från ett litet
material och mättnad uppnåddes inte med denna begränsade mängd deltagare. Deltagarnas
individuella uppfattningar och erfarenheter kring sina sjukdomar fick därför stort genomslag i
resultatet. Således blir överförbarheten av resultaten till andra sammanhang låg.

Samtliga deltagare i studien hade en relativt begränsad funktionsnedsättning på grund av sina
sjukdomar. De klarade alla till exempel sina hushållssysslor i stort sett utan hjälp. Dessa
deltagare rekryterades från patienter som uppsöker en vårdcentral, resultatet hade säkert blivit
ett helt annat om deltagare rekryterats till exempel inom hemsjukvården eller på en geriatrisk
avdelning. Dock är min bedömning att deltagarna i denna studie väl speglar en stor del av
patienterna som besöker en vårdcentral. Dessutom har tidigare kvalitativa studier inom
området (9, 10, 11, 12) på flera punkter kommit till liknande resultat vilket får anses vara en
styrka med denna studie. Samstämmigheten med tidigare studier gäller till exempel resultaten
kring olika copingstrategier som patienterna använder för att hantera livet med flera kroniska
sjukdomar.

Vid rekryteringen av deltagare till studien tillfrågades mina läkarkollegor på vårdcentralen om
att ge förslag på deltagare till studien. Det föll sig så att endast specialister i allmänmedicin
och inte ST-läkare eller vikarier bidrog med namn på potentiella deltagare varför deltagarna
rekryterades ur denna grupp. Samtliga deltagare i studien hade en sedan länge etablerad
kontakt med sin husläkare vilket kan ha påverkat deras syn på vården. Kanske hade resultatet
blivit ett annat om deltagarna inte hade haft någon fast läkare (vilket man kan misstänka att de
patienter som behandlas av vikarier/ST-läkare har i större utsträckning). En annan bieffekt av
sättet som deltagarna rekryterades på kan ha varit att läkarkollegorna valde ut mera
”lättpratade” patienter.
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När urvalet av deltagare till studien gjordes beslutades att patienter som hade stora svårigheter
att kommunicera på svenska på grund av språkproblem, kraftigt nedsatt hörsel, nedsatt
talförmåga, demens eller kognitiv svikt inte skulle inkluderas i studien. Detta då dessa
patienter hade varit svåra att intervjua. Eftersom dessa grupper av patienter inte inkluderades
kan man utifrån studien inte få någon uppfattning om dessa patienters uppfattning av att ha
flera kroniska sjukdomar vilket är en svaghet med studien.

Det faktum att jag som utfört studien är ST-läkare i allmänmedicin på just Älvsjö Vårdcentral
kan även det ha påverkat resultaten i studien. I en kvalitativ studie kan man aldrig helt bortse
från den påverkan på resultatet som studieledaren har (14). Att jag är läkare ger mig en
förförståelse kring materialet som inte går att helt undanröja vilket påverkade både själva
intervjuerna och analysen av data. Effekten av detta har dock minskats genom att handledaren
(som själv är läkare men inte verksam på Älvsjö Vårdcentral) gått igenom materialet och
kommit med synpunkter kring analysen.

Man kan också tänka sig att det faktum att jag är läkare på Älvsjö Vårdcentral påverkat
deltagarna i vad det berättat under intervjuerna, de kanske inte till exempel velat ta upp kritik
kring vården. Denna påverkan har minskats så gott det går genom att jag inte varit
behandlande läkare åt de patienter som deltagit i studien.

En viktig styrka med studien är att liknande studier, där svenska primärvårdspatienter med
flera kroniska sjukdomar intervjus, mig veterligen inte genomförts tidigare. Studien ger därför
inblickar i ett område där mycket lite tidigare kunskap finns.

Implikationer och framtida studier
Mängden patienter med flera kroniska sjukdomar ökar i och med en åldrande befolkning (4).
Att tillförsäkra denna grupp en god livskvalitet och ge dem bästa möjliga vård blir en stor
utmaning för framtiden. Denna studie skulle kunna användas som diskussionsunderlag kring
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hur man i primärvården bäst bemöter dessa patienter. Det sätt man organiserar vården på
kommer att ha stor betydelse för denna patientgrupp vilket man bör ha i åtanke när man
organiserar vården.

Det vore intressant att i framtiden göra liknande större studier där man intervjuar patienter
med flera kroniska sjukdomar. Man skulle även kunna utföra liknade studier på till exempel
hemsjukvårdspatienter eller patienter på en geriatrisk avdelning för att eventuellt fånga upp
erfarenheter hos patienter som har en större funktionsnedsättning till följd av sina sjukdomar.

Slutsatser
Patienter med flera kroniska sjukdomar är en mycket vanlig patientgrupp inom primärvården.
Denna studies syfte var att ta reda på patienters upplevelse av att ha flera kroniska sjukdomar.
I studien framkom en påverkan på deltagarnas dagliga liv både som direkt följd av deras
kroniska sjukdomar samt en påverkan på det dagliga livet på grund av behandlingen för
sjukdomarna. Trots detta uppgav deltagarna att de mådde bra och levde som vanligt. Alla
hade utvecklat copingstrategier för att bemästra de svårigheter som sjukdomarna orsakat.

Deltagarna var väl insatta i sin behandling och hade generellt sett en positiv uppfattning kring
vården. Man var nöjd med bemötandet på vårdcentralen men det framkom tydligt att det som
uppfattades som mindre bra på vårdcentralen fick stora följder för den enskilda deltagaren.

Studien har gett några inblickar i patienters upplevelse av att leva med flera kroniska
sjukdomar men mer forskning inom området behövs.
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Bilaga 1

Information inför deltagande i intervjustudie om patienter som har flera
olika kroniska sjukdomar
Hej!
Du får detta brev då du på telefon tillfrågats om du vill delta i en intervjustudie. Studien sker
inom ramen för min utbildning till specialistläkare i allmänmedicin.
Studiens syfte är att ta reda på hur personer som lider av flera kroniska sjukdomar upplever
detta samt hur man upplever sin behandling och kontakten med vården. Förhoppningen är att
projektet ska leda till ett bättre bemötande av patienter med flera kroniska sjukdomar.
Om du väljer att delta kommer du att bli intervjuad av mig, intervjun sker på Älvsjö
Vårdcentral på en tid som passar dig och beräknas ta max en timme. Intervjun kommer att
spelas in på band och inspelningen kommer sedan att skrivas ut på papper och avidentifieras
av mig. Detta för att garantera din anonymitet. I den färdiga rapporten kommer ingen
deltagare att vara identifierbar.
Deltagande i studien är helt frivilligt och om du väljer att inte delta kommer detta inte på
något sätt att påverka din fortsatta vård på Älvsjö Vårdcentral. Du kan när som helst hoppa av
studien utan att detta får några konsekvenser för dig.
Om du under intervjuns gång kommer på specifika frågor om dina sjukdomar som du vill
ställa till en läkare så kan vi prata om det efter att intervjun avslutats.
Jag samtycker till deltagande i studien kring personer med flera kroniska sjukdomar

Namnunderskrift

Datum

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på 0703-06 41 94.
Med vänliga hälsningar Linnea Sjöberg, ST-läkare, Älvsjö Vårdcentral
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Bilaga 2

Intervjuguide
1, Berätta om din upplevelse av att ha flera olika kroniska sjukdomar


På vilket sätt påverkas ditt liv av att du har dessa sjukdomar?



Finns det någon sjukdom som du upplever som värre än någon annan eller som
påverkar dig mer än någon annan?



Ytterligare frågor eller funderingar

2, Berätta om din upplevelse av behandlingen för dina sjukdomar


Vad tycker du om de läkemedel du får?



Är det något läkemedel som du upplever som viktigare än något annat?



Upplever du att du får vara med och bestämma kring din behandling?



Har du fått råd kring egenbehandling av dina sjukdomar, t.ex. råd kring din livsstil?



Ytterligare frågor eller funderingar

3, Berätta om hur du upplever kontakten med vården


Hur upplever du besöken på din vårdcentral?



Upplever du att din läkare och annan personal på vårdcentralen är insatta i alla dina
sjukdomar?



Om du även har kontakt med vården någon annanstans än på vårdcentralen (t.ex.
specialistvård på sjukhus, sjukgymnast etc.) hur upplever du att samarbetet mellan
vårdcentralen och den andra vården du får fungerar?



Ytterligare frågor eller funderingar
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