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  Abstrakt 

När en person drabbades av en kronisk sjukdom förändrades 

hela livssituationen för den sjuke personen och dennes 

omgivning. Många gånger var det en närstående som tog på 

sig rollen som vårdare. Syftet med vår litteraturstudie var att 

beskriva upplevelser av att vara närstående till en person med 

kronisk sjukdom. Nio vetenskapliga artiklar analyserades med 

hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i 

fem kategorier: att få en förändrad livssituation, att vara 

beroende av andra, att få information och kunskap för att klara 

det dagliga livet, att anpassa livsstil och relationer och att 

kastas mellan hopp och förtvivlan. Den nya livssituationen 

gjorde att livet förändrades vilket ledde till många förluster. 

Det blev en stor omställning när de tog på sig rollen som 

vårdare vilket innebar ett nytt ansvar med ökat arbete. Det gav 

känslor som trötthet och utmattning men även känslor av 

rädsla och oro. För att hantera situationen använde de 

närstående sig av coopingstrategier för att klara av vardagen 

och ökade hoppet inför framtiden. En viktig intervention 

kunde vara att bilda stödgrupper för närstående där de kunde 

få information, kunskap och utbyta erfarenheter med andra i 

liknande situation. 

 

Nyckelord: Närstående, upplevelser, kronisk sjukdom, 

litteratur studie, kvalitativ innehållsanalys. 
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Att få en kronisk sjukdom påverkar och förändrar ofta människors dagliga liv. Att kunna ta 

vardagen för given är många gånger inte längre en självklarhet och den förändring som en 

kronisk sjukdom innebär berör inte endast den som är sjuk utan påverkar ofta familjens 

vardag. En kronisk sjukdom är långvarig och inte övergående så både den sjuke och familjen 

måste anpassa sig till den nya situationen. Hur den nya situationen upplevs är en individuell 

erfarenhet och ofta beroende av hur vardagen såg ut innan sjukdomen (Öhman, Söderberg & 

Lundman, 2003).  

 

Att tillvarata den sjukes och dennes närståendes kunskaper och erfarenheter innebär att inta en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden innebär att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt 

lindra lidande. I syfte att främja hälsa och tillvarata det friska är en helhetssyn som omfattar 

både individen och familjen är en nödvändighet (Socialstyrelsen, 2005). Kunskap och 

förståelse för den sjuke personen och dennes närstående utgör en förutsättning för omvårdnad. 

Att ha en sjukdom är inte desamma som upplevelsen av att ha en sjukdom. Att beskriva 

sjukdom ur ett inifrånperspektiv, utifrån personens egna erfarenheter av att leva med sjukdom 

är ett sätt att förstå sjukdom. Ett utifrånperspektiv ses sjukdomen, symtomen och 

behandlingen som de centrala och bortser från den sjuke personens subjektiva upplevelser. Att 

ge god omvårdnad innebär att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga 

livet i syftet att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara 

hälsa. Detta skall leda till läkande och välbefinnande hos den som är sjuk och dennes 

närstående vilket underlättar en vardag med långvarig sjukdom (Söderberg et al., 2009, s. 13-

15). 

 

Att vara närstående till en person som lever med sjukdom behöver inte bygga på en biologisk 

eller social relation utan bygger på djupet av känslor och intimitet i relationen. Det är någon 

som står den sjuke personen nära, som den sjuke personen kan lita på och känna förtroende 

för. God relation innefattar kärlek och ömsesidig respekt (Bergbom & Askwall, 2000). Ett 

gott samarbete med en god relation med de närstående är avgörande för att få en fullständig 

bild över patientens behov. Med detta följer en relevant behandling och en relevant 

omvårdnad (Lindhardt, Rahm Hallberg & Poulsen, 2008). För den sjuke personen beskrivs ett 

socialt stöd som betydelsefullt, och många gånger upplever den sjuke personen att det mest 
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betydelsefulla stödet ges från deras närstående (Bergbom & Askwall, 2000; Rantanen, 

Kaunonen, Åstedt -Kurki & Tarkka, 2004). Den sjuke personen känner sig ofta väldigt 

beroende av den närståendes hjälp och känner därför en rädsla över att den närstående bränner 

ut sig och blir oförmögen att vårda. Den sjuke personen anser att de närstående ger den bästa 

vården och om de närstående inte orkar kan den sjuke personen inte fortsätta vårdas i hemmet 

(Pettersson, Appelros & Ahlström, 2007). 

 

Så länge personer med kronisk sjukdom känner att de kan påverka sin vardag och har 

möjlighet att utföra vardagliga aktiviteter ger det en känsla av frihet trots sjukdomens 

begränsningar. En del samlar kraft till att sköta sitt arbete och när sjukdomen tvingar dem att 

sluta finns inget annat kvar av det sociala livet. Vänner och anhöriga märker också att den 

sjuke personen har sin fokus på sin sjukdom istället för andra sociala aktiviteter. Vänner som 

funnits sedan länge försvinner eftersom det sociala livet inte längre delas. De vänner som 

finns kvar och även närstående kan ställas inför orimliga krav från den sjuke. Även endast 

liten social kontakt med grannar eller besök av anhöriga och vänner har stor betydelse. Många 

kroniska sjukdomar är svårdiagnostiserade och den sjuke kan få höra både från sjukvården 

och av andra att de överdriver, att de inte försöker tillräckligt och att de använder 

sjukdomen/symtomen som en ursäkt (Charmaz, 1983). Draper och Broclehurst (2007) 

beskriver betydelsen av att stödja närstående så att de orkar vårda den sjuke personen vilket är 

en mycket stor påfrestning. På grund av den psykiska påfrestningen som det innebär att vårda 

en person i hemmet med kronisk sjukdom så kan den närstående behöva mycket stöd och 

hjälp i det dagliga livet. 

 

När en person drabbas av en kronisk sjukdom förändras hela livssituationen för den sjuke 

personen och dennes omgivning. Genom kunskap om de närståendes upplevelser, kan 

förutom den närståendes behov i dagligt liv tillgodoses även den sjuke personens livssituation 

stödjas. Närstående ses ofta som en resurs i vården men de kan också upplevas som krävande. 

De förväntar sig att bli bemötta med utgångspunkt i deras individuella behov. Närstående tar 

ofta på sig vårdarrollen och det är viktigt att stödja och hjälpa dem i deras vardag (Cheung & 

Hocking, 2004). Syftet med denna litteraturstudie är därför att beskriva upplevelser av att vara 

närstående till en person med kronisk sjukdom. 
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Metod 

Litteratursökning  

En systematisk litteratursökning via de bibliografiska referensdatabaserna har genomförts 

(Tabell 1). Sökorden chronic illness, experiences, relatives, close relatives, chronic pain, 

living in the shadow, families, palliative care, multiple sclerosis, brain injury och stroke 

användes. Sökorden kombinerades på olika sätt i de bibliografiska databaserna CINAHL och 

PubMed. Booleska operatorn AND har använts för att öka precisionen i träffarna (Backman, 

2008, s.173-174). Våra inklusionskriterier var kvalitativa studier där vuxna närstående till 

personer med kronisk sjukdom deltagit, peer reviewed, full text och artiklar skrivna på 

engelska. Vår exklusionskriterie var barn med kronisk sjukdom. Med peer reviewed innebär 

att artiklarna är granskade av expertis inom området före publicering (Willman, Stoltz & 

Bathsevani, 2006, s. 81). Vid litteratursökningen fann vi tretton artiklar men vid 

genomläsning av abstrakten valdes fyra artiklar bort då de inte motsvarade vårt syfte.                                                                                                                                                                           

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
 

Syftet med sökningen: upplevelser av att vara närstående till en person med kronisk sjukdom 

 

CINAHL 100129  

 

Söknr.                 *)         Söktermer                                          Antal Träffar                           Antal  valda 

                                                                                                                                                        studier  

   

1                          TSH     Chronic illness                                        3086 

2                          TSH     Experiences                                          36766 
3                          TSH     Relatives                                                 4398   

4                          TSH     Close relatives                                          140 

5                          TSH     Chronic pain                                           8243  

6                                        1 AND 2                                                   325  

7                                        1 AND 2 AND 3                                          5                                                 4 

8                                        1 AND 2 AND 4                                         1                                                  1  

9                                        1 AND 2 AND 5                                        39                                                 1    

 

 

PubMed 100129    

 

1                         MSH       Chronic illness                                    396093 
2                         MSH       Experiences                                          87746 

3                         MSH       Relatives                                             703656 

4                         MSH       Close relatives                                      13310 

5                         MSH       Chronic pain                                         55079  

6                         MSH       Families                                              752163 

7                         MSH       Palliative care                                       37236 

8                         FT           Living in the shadow                                245 

9                         MSH       Brain injury                                          76689 

10                       MSH       Multiple sclerosis                                 45102 

11                       MSH       Stroke                                                 152567 

12                                      1 AND 2                                                 2570 
13                                      1 AND 2 AND 3                                      511 

14                                      1 AND 2 AND 3 AND 5                            76                                                 2 
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forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning PubMed 100129  

 

15                                      1 AND 8                                                     14                                                  1 
16                                      6 AND 7 AND 10                                      14                                                  1 

17                                      2 AND 3 AND 11                                       81                                                 1  

18                                      2 AND 4 AND 9                                           3                                                 2                                 

 

                                         Totalt utvalda artiklar                                                                                      13 

                                         Antal artiklar som ingår i analysen                                                                   9 

 

*) MSH- MeSH  termer,  TSH-Tesaurus  termer,  FT- fritextsökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Nio artiklar valdes ut och har kvalitetsgranskats enligt Willman et al., (2006) med avsikt att 

granska problemformulering, urval, metod, huvudfynd samt resultat. Granskningen har 

genomförts med hjälp av ett poängsystem; 1 poäng hög kvalitet och 0 poäng låg kvalitet. 

Artiklarna kan få max 5 poäng och lägst 0 poäng. Poängen räknas sedan om i procent och 

utifrån detta procenttal värderas artiklarna enligt följande: 

 

Tabell 2 Procentindelning av kvalitetsbedömning 

Procentindelning      Kvalitetsbedömning 

80-100 %                    Hög 

70-79%                       Medel 

60-69%                       Låg 

 

Tabell 3 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=9) 

 
Författare                Typ av        Deltagare                Metod                      Huvudfynd                Kvalitet 

År                            studie   

Land 

 
Eriksson &           Kvalitativ          4               Narrativa intervjuer        Medelålderskvinnor            Hög        

Svedlund                                                         Textanalys  med feno-    mitt i livet när  

2005                                                                menologisk hermeneut-  diagnosen ställs.                                                

Sverige                                                            isk metod inspirerad av  Vill bli älskade som en                                               

                                                                        Ricoeur.                           hustru och inte som en 

                                                                                                                vårdare.  

                                                                                                                Stora förändringar i  

                                                                                                                det dagliga livet med  

                                                                                                                ökat ansvar och fram- 

                                                                                                                tiden känns osäker. 

 
Jumisko                 Kvalitativ     12  sjuka      Semistrukturerade           De intervjuade upp-            Hög 

Lexell &                                     8 anhöriga   narrativa  intervjuer         levde att de blev      

Söderberg                                                       Manifest dataanalys         ignorerade av andra,  

2007                                                                                       överkörda av myndig- 

Sverige (a)                                                                                               heter/vården, mött med 

                                                                                                                misstro och blev miss- 

                                                                                                                bedömda. Fick söka 

                                                                                                                kunskap och rätt hjälp 
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Tabell 3 forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=9) 
                                                                                                                  

Författare              Typ av        Deltagare                Metod                      Huvudfynd               Kvalitet 

År                            studie   

Land 

 

Jumisko                Kvalitativ           12             Semistrukturerade           Livsvärlden kollapsar        Hög 

Lexell &                                                           narrativa intervjuer          vid diagnosen och de        

Söderberg                                                        Textanalys med feno-      måste möta ett okänt 

2007                                                                 menologisk hermeneut-   liv. De lider med den          

Sverige (b)                                                       isk metod inspirerad av   sjuke personen och  

                                                                         Ricoeur.                           deras välmående är 

                                                                                                                  i relation till hur den 

                                                                                                                  sjuke personen mår. 

                                                                                                                  Känslor av rädsla, ångest 
                                                                                                                  och besvikelse över den 

                                                                                                                  nya situationen.                

 

Kuyper &              Kvalitativ     31 partners    Semistrukturerade           Kronisk sjukdom på-          Hög 

Wester                                        12 allmän      intervjuer  baserad på      verkar förhållandet 

1998                                                läkare       ämneslista                        mellan en sjuk person     

Holland                                                            dataanalyserad av data-   och en hälsosam partner. 

                                                                         programmet Kwalitan.    Saker man tidigare gjort 

                                                                                                                  tillsammans är uteslutet. 

                                                                                                                  Partners upplever ett 

                                                                                                                  brett spektrum av smärt- 

                                                                                                                  samma förluster.              
 

Paulson,                 Kvalitativ           14            Narrativa intervjuer        Innebörden av att leva         Hög 

Norberg  &                                                       tolkat med fenomeno-     med en man med fibromy- 

Söderberg                                                         logisk hermeneutisk        algi och dess smärta. Det 

2003                                                                 metod inspirerad av         man tog för givet i det 

Sverige                                                             Ricoeur.                           dagliga livet avbröts, 

                                                                                                                  begränsningar i det 

                                                                                                                  familjära och sociala livet. 

                                                                                                                  Uppleva en konstant  

                                                                                                                  känsla av trötthet 

                                                                                                                  och ensamhet.                                      
 

Söderberg,            Kvalitativ            5              Narrativa intervjuer         Mannens roll främst            Hög 

Strand,                                                              tematisk textanalys          ansvar och arbetsbelast-   

Haapala &                                                                                                 ning inom familjen 

Lundman                                                                                                   ökade. Hela familjelivet 

2003                                                                                                          och även samlivet för- 

Sverige                                                                                                      ändrades på grund av 

                                                                                                                  kvinnans fibromyalgi. 

 

 

Wallengren,          Kvalitativ           16            Ostrukturerade                 Stroke orsakar en plötsligt     Hög 

Friberg  &                                                        intervjuer                         förändrad kropp, kommu- 
Segesten                                                           Analys med fenomeno-   nikationsproblem och en    

2008                                                                 logisk hermeneutisk         rad andra praktiska 

Sverige                                                             metod inspirerad av         problem. Anhöriga utgör  

                                                                         Ricoeur.                           ett stort stöd i vården av 

                                                                                                                  den sjuke personen. 

                                                                                                                  De blir påminda om sår- 

                                                                                                                  barheten i livet och det 

                                                                                                                  tidigare familjelivet för- 

                                                                                                                  ändrades. 

                                                                                                                 



8 

 

Tabell 3 forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=9)               
 

Författare                Typ av        Deltagare                Metod                      Huvudfynd                  Kvalitet 

År                            studie   

Land 

 

Wollin,                 Kvalitativ      13 sjuka        Semistrukturerade           Känslor av misstro och         Medel 

Yates &                                      11anhöriga    intervjuer                        förödelse både för den  

Kristjanson                                                      Manifest innehålls-          sjuke och den anhöriga. 

2006                                                                 analys                              Förluster i livet och     

Australia                                                                                                  att tvingas göra livsval. 

                                                                                                                 Tvingas själv ta reda på 

                                                                                                                 tillgänglig hjälp man har 

                                                                                                                 rätt till och information.          

                                                                                                                 Känna sorg men även  
                                                                                                                 lättnad när den sjuke 

                                                                                                                 personen dör, den sjuke 

                                                                                                                 slipper lidandet.                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Öhman &              Kvalitativ           14            Narrativa intervjuer        Familjelivet blir genast       Hög 

Söderberg                                                        Textanalys  med              förändrad vid diagnosen. 

2004                                                                 fenomenologisk              Kräver total involvering 

Sverige                                                             hermeneutisk metod       av den anhörige och blir 

                                                                         inspirerad av Ricoeur.    ofta överväldigande. 

                                                                                                                 Känslor av skuld när man 

                                                                                                                 inte orkar vårda längre,  
                                                                                                                 men tillfredställelse när 

                                                                                                                 man kan hjälpa. Sorg och 

                                                                                                                 ensamheten blir påtaglig 

                                                                                                                 efter den sjuke personens 

                                                                                                                 död då den anhöriga 

                                                                                                                 förlorar sin livsuppgift.              

 

 

Dataanalys   

Artiklarna har analyserats med en manifest kvalitativ innehållsanalys för att identifiera 

likheter och skillnader i utskrifter från intervjuer, dagboksanteckningar och observationer. 

Den har använts för att på ett strukturerat sätt analysera och beskriva innehållet. En manifest 

innehållsanalys fokuserar på det faktiska, synliga innehållet i texten. 

 

 En induktiv metodologisk ansats av innehållsanalys har använts för att analysera människors 

berättade upplevelser. Målet med analysen var att få fram detaljerade och systematiska texter 

som sedan sammanfördes i ett kategorisystem (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen 

startade med att läsa igenom artiklarna för att identifiera de textenheter som motsvarade denna 

litteraturstudies syfte och för att därefter översättas till svenska. När textenheterna 

identifierats kondenserades och kodades innehållet i dessa. De valda textenheterna 

kondenserades för att ta bort överflödiga ord utan att textenheterna tappade sin kärna, som 
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sedan kategoriserades. Vi kodade textenheterna med en bokstav och en siffra för att kunna 

hitta tillbaka till ursprungsartiklarna. Nästa steg i analysen var att föra samman text med 

likartat innehåll och skapade kategorier. Skapandet av kategorier var själva kärnan i den 

kvalitativa innehållsanalysen. Koder sammanfördes utifrån skillnader och likheter till 

kategorier. Kategoriseringen skedde i fem steg tills kategorierna var uteslutande och gav 

uttryck för det manifesta innehållet i en text. Resultatet presenteras med kategorier som 

rubriker med brödtext och citat som styrker texterna (jfr.Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultat  

Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 4) vilka beskrivs i löpande text och valideras 

med citat. 

 

Tabell 4 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

 

Att få en förändrad livssituation 

Att vara beroende av andra 

Att få information och kunskap för att klara det dagliga livet 

Att anpassa livsstil och relationer 

Att kastas mellan hopp och förtvivlan 

 

 

Att få en förändrad livssituation 

De närstående beskrev hur de upplevde att deras livssituation förändrades och blev 

skrämmande och främmande. Den sjuke personen blev personlighetsförändrad med instabilt 

humör och dåligt tålamod. De närstående upplevde känslor av osäkerhet inför framtiden då 

sjukdomen framskred och bördan blev överväldigande. De upplevde utmattning, men visade 

det aldrig för den sjuke personen då de inte ville oroa denne. Den nya livssituationen gjorde 

att de närstående pendlade mellan mild och starkt känslomässigt obehag som gav känslor av 

frustration, panik, ångest, skuld, apati, passivitet och besvikelse. De närstående tog på sig 

rollen som den stödjande, men den kändes mer påtvingad än självvald (Jumisko, Lexell & 

Söderberg, 2007a; Kuyper & Wester, 1998; Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Söderberg, 

Strand, Haapala & Lundman, 2003; Wallengren, Friberg & Segesten, 2008; Öhman & 

Söderberg, 2004). De närstående förklarade sitt nya liv med att det var deras öde som de var 
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tvungna att acceptera, men tröstade sig med att de inte var ensamma i den situationen 

(Eriksson & Svedlund, 2006). 

 

         ... [H]e was totally different, he had the worst humuor in the world... he had no patience... and if 

something didn't go as he wanted he was really angry and they [children] were very      

disappointed  and it was really hard... He could also shout and be angry with me... and if I 

didn't always hear what he said... then the next time he shouted and it wasn't only in a louder 

voice but much, much louder... (Jumisko et al., 2007a, s. 359) 

 

De närstående upplevde att den sjuke personen fick all uppmärksamhet, även deras. Men både 

den sjuke personen och de närstående lärde sig att respektera att båda hade ett eget ansvar i 

sjukdomen och att det var viktigt att prata med varandra om minnen de delade och om de 

gemensamma dagliga händelserna. De förstod att det var viktigt att de uppmuntrade den sjuke 

personen att han/hon skulle leva ett så normalt liv som möjligt (Jumisko et al., 2007a; Kuyper 

& Wester, 1998; Paulson et al., 2003; Öhman & Söderberg, 2004). De närstående upplevde att 

livet blev restriktivt och ansträngande som gav en känsla av att de var bunden. De upplevde 

att de var tvungna att vara starkare än de egentligen var. Att gå på promenad, åka på semester, 

gå ut och fika, ha mysiga middagar vid bordet och älska som man tidigare gjorde skulle bli 

svårt att göra i framtiden på grund av sjukdomen (Eriksson & Svedlund, 2006; Kuyper & 

Wester, 1998; Söderberg et al., 2003; Wollin, Yates & Kristjanson, 2006; Öhman och 

Söderberg, 2004). 

 

... We couldn't do things together. Before, we often went out in the woods and fields and  
places like that. We lived an active life, but as time went by, it became impossible. But, then 

we had to stay at home and live the way she was able to live... (Öhman & Söderberg, 2004, 

s. 400) 

 

De närstående hade en känsla av att vara bunden och fjättrad med en ständig kamp mot 

klockan och de insåg att begränsningarna i det dagliga livet orsakade frustrationskänslor. Den 

sjuke personen blev helt beroende av dem och de kände sig skyldiga att hålla den sjuke 

personen sällskap. Situationen jämfördes med att blivit trängd in i ett hörn och i perioder 

kände de sig desperata och deprimerade. De närstående upplevde skuldkänslor för de 

outtalade krav att de alltid var tillgängliga och de fick en känsla av att de var en sjuksköterska 

som var ansvarig för vården dygnet runt. De utryckte bitterhet efter att ha uppoffrat många år, 

men beskrev hur de förenades med sin förändrade livssituation. Så småningom lärde de sig att 

hantera förändringarna och fann styrka i sig själv och blev mer oberoende och stark. Allt som 

man tidigare ansåg var viktigt hade mist sitt värde (Eriksson & Svedlund, 2006; Jumisko et 
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al., 2007a; Kuyper & Wester, 1998; Paulson et al., 2003; Söderberg et al., 2003; Öhman & 

Söderberg, 2004). 

 

... There's such sadness in this... partly because this change is so noticeable. I mean we have 

been married to each other since we were in our twenties. And no this change. In the end it 
feels like ´ Ah...all I am now is a carer´...(Eriksson & Svedlund, 2006, s. 329) 

 

Ensamheten var alltid påtaglig då de närstående och den sjuke personen inte längre kunde tala 

med eller förstå varandra (Wallengren et al., 2008; Öhman & Söderberg, 2003 ). I studierna 

Jumisko et al.(2007a) och Paulson et al. 2003) beskrev de närstående hur relationen blev en 

mer vänskaplig relation vilket ledde till tankar om skilsmässa. Deras relation var djup trots att 

den äktenskapliga relationen hade upphört sedan länge på grund av sjukdomen (Eriksson & 

Svedlund, 2006; Jumisko et al., 2007a; Paulson et al., 2003; Söderberg et al. 2003; 

Wallengren et al., 2008; Öhman & Söderberg, 2004). 

 

... Of course, our relationship has been change, I mean normally so to speak, sexual 

intercourse does work, but it depends on her mood and if on the whole she has strength 

enough to think about it... it has changed. You have to take each other into consideration 

much more... (Söderberg et al., 2003, s. 146) 

 

Den intima relationen begränsades eftersom symtomen förändrades (Söderberg et al., 2003).  I 

studien av Kuyper och Wester (1998) beskrev närstående problem som de hade i det sexuella 

samlivet vilket var svårt att diskutera eftersom man inte ville ge skuldkänslor. Efter ett långt 

liv tillsammans var det självklart att de närstående fanns vid den sjuke personens sida och 

försökte göra sitt bästa. De gjorde så gott de kunde för att uppnå välbefinnande och de tillät 

inte någon annan vårda den sjuke personen (Söderberg et al., 2003; Öhman & Söderberg, 

2004). 

  

... You want to have a normal relationship, both of you, but she doesn't always have the 

strength, for example sometimes it´s not even possible to have a simple hug, because of the 

damned pain in her body. If I hug her perhaps on one day it will hurt her, but another day 

it's OK. You must have an instinctive feeling, a sort of fingertip feeling... (Söderberg et al., 

2003, s. 146) 

 

Att vara beroende av andra 

I studierna (Eriksson & Svedlund, 2006; Jumisko et al., 2007a; Jumisko et al., 2007b; Öhman 

& Söderberg, 2004) beskrev närstående hur de gradvis blev beroende av bra hjälp och support 

så de kunde ge vård i hemmet, att vara beroende av utomstående var mycket prövande. De 

sågs som en resurs och inte som en person som också behövde hjälp. De närstående upplevde 

besvikelse över den hjälp de fick från kommunen och vårdpersonal, men uppskattade hjälp 
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och stöd från familjen. De kände tillfredsställelse och säkerhet när hjälpen kom från sina barn, 

även om de hade syskon och vänner i närheten som kunde hjälpa till. 

 

Under semestertider invaderades hemmet dagligen av nya semestervikarier och de närstående 

blev tvungna att upprepa hur de ville att saker skulle bli gjorda. De beskrev en ansträngd 

relation med vårdpersonalen och tyckte att de gjorde sitt jobb utan att de visade något intresse 

till de närstående. När den sjuke personen vårdades på sjukhus kände de ansvar för 

omvårdnaden och litade inte på att vårdpersonalen hade tid att ta hand om den sjuke personen 

på samma sätt som de vårdades hemma. Bara tanken på att de närstående behövde överlämna 

den sjuke personen till sjukvården gav dem skuldkänslor (Söderberg et al., 2003; Wallengren 

et al., 2008; Wollin et al., 2006; Öhman & Söderberg, 2004). 

 

... [T]hey don't listen to us who are close to her and know what she needs... they must 

investigate here and there to see if she needs that help which she is entitled to...you must 

push and shove in order to get this help... it's really wrong and... outrageous... that they 

don't listen...but do what they want... (Jumisko et al., 2007a, s. 361) 

 

I studierna (Jumisko et al., 2007a; Jumisko et al., 2007b; Kuyper & Wester 1998) beskrev de 

närstående att de kände sig kluvna och oroliga när de bad om hjälp från någon i sitt sociala 

nätverk, men uttryckte bitterhet när ingen erbjöd sig. När de fick stöd och hjälp och såg sin 

situation mer klart underlättades det dagliga livet. De behövde även hjälp som familj eftersom 

alla närstående var inblandade på något sätt.  

 

... my brothers and sisters are here often. They phone a lot too... yes this is the way the 

things are. I get a great deal of support from them. Ah yes, my network, people say. 

Everyone trusts that I will do what's best for him. You see they know that what I say is true... 

(Eriksson & Svedlund, 2006, s. 330) 

 

I studien Öhman och Söderberg (2004) beskrev de närstående hur de upplevde att 

assistenterna hjälpte dem att ventilera sin ständiga känsla av oro och rädsla i deras svåra 

situation och att de blev som en i familjen när relationen blev intim. I studierna (Jumisko et 

al., 2007a; Jumisko et al., 2007b; Söderberg et al., 2003; Wallengren et al., 2008) beskrev de 

närstående att de upplevde sig som en börda av olika auktoriteter (försäkringskassan, 

kommunen och sjukvården) som behandlade dem olika och otåligt. Auktoriteterna ville inte 

alltid träffa dem och bemötte dem nonchalant och med misstro som gav en känsla av 

maktlöshet. De var tvungna att agera som en advokat för den sjuke personen i möten med 

sjukvården och försäkringskassan. De upplevde osäkerhet när den sjuke personen skickades 

hem utan att det var ordnat med hemhjälp, hjälpmedel eller vidare rehabilitering. 
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          ... it was much better when she reserved personal assistants. For then they became like one 

of the family... the same people came. And they got to know X´s [the ill person's] illness, so 

they were more secure, you know... And I felt it more secure... (Öhman & Söderberg, 2004, 

s. 403) 

 

Att få information och kunskap för att klara det dagliga livet 

De närstående uppskattade ärlig, tydlig och fortlöpande information om den sjuke personens 

tillstånd och att dåliga nyheter gavs på ett artigt sätt utan att deras hopp berövades (Jumisko et 

al., 2007a). I studien av Jumisko et al. (2007b) önskade de närstående att de hade fått samma 

information som den sjuke personen så de kunde ge stöd.  

 

... Since 1983 I've not received any information about the illness, whether from a nurse or 

from a physician. In my opinion this is a serious shortcoming, in fact I still have no idea 

what kind of illness she has. I only know what she has told me...” (Söderberg et al. 2003, 

s.147) 

 

I studien Söderberg et al. (2004) beskrev de närstående att det brast i information och kunskap 

om sjukdomen från sjukvårdpersonal och auktoriteter. Informationen om den sjuke personens 

sjukdom var chockerande och den bristande kunskapen och förståelsen ledde till ökad 

frustration och ångest (Jumisko et al., 2007a; Wallengren et al., 2008). De närstående kände 

sig ofta utanför informationsprocessen och deras närvaro och frågor var oönskade och 

störande för doktorn. Trots deras vilja att informeras gemensamt så gavs informationen 

angående diagnosen till den sjuke personen eller till den närstående var för sig. De kände 

maktlöshet och rädsla när de fick dålig information om sjukdomen, deras rättigheter eller var 

de kunde finna hjälp. När de var kallade till möte med rehabiliteringspersonal upplevde de det 

svårt att säga någonting eftersom de inte hade blivit informerade om syftet med mötet 

(Jumisko et al., 2007b). 

 

... I want to emphasize the importance of giving information to the relatives, that they get 

straight and honest information. I think it's very important. It's not a small change for a 

relative to live with somebody who has an illness, even if it's not very serious or something. 

There are changes that you are not aware of... (Söderberg et al. 2003, s.147) 

 

De närstående kände ett behov att söka kunskap om sin situation och om den sjuke personens 

sjukdom (Wallengren et al., 2008). I studierna (Jumisko et al., 2007a; Jumisko et al., 2007b; 

Paulson et al., 2003; Wallengren et al., 2008; Öhman & Söderberg, 2004) beskrev de 

närstående att de kände osäkerhet när sjukvårdpersonalen hade dålig kunskap om den sjuke 

personen och rehabiliteringen. De upplevde att det var lättare att hjälpa om de hade bättre 

kunskap och att de lärde sig om sjukdomen eftersom tiden gick. Möten med stödgrupper för 
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närstående uppskattades där de fick information som gav dem kunskap och förståelse och när 

de mötte andra i samma situation upplevdes det som en befrielse. 

 

         ...That, which has been good for me is that I've gone to this support group for relatives of 

people with dementia, and that has been really good. Because there you find out... that you 

aren't alone in your situation and you see, perhaps, that a lot of people are much, much, 

much worse off, in reality. And everyone with dementia is different... (Öhman & Söderberg, 

2004, s. 404) 

 

Att anpassa livsstil och relationer 

I studierna (Paulson et al., 2003; Söderberg et al., 2003; Wallengren et al., 2008) beskrev de 

närstående att de kände sig tvungna att ta hela ansvaret för familjen, hushållet, ekonomin och 

de sociala kontakterna. Den ekonomiska situationen förändrades då den sjuke personen inte 

längre kunde arbeta. Det gav en ökad arbetsbörda och de kände utmattning när fördelningen 

av arbetet i hushållet förändrades. I studien av Öhman och Söderberg (2004) beskrev 

närstående att det dagliga livet blev så svårt att de blev tvungna att förändra sin 

boendesituation. I studien av Wollin et al.( 2006) beskrev närstående hur de blev tvungna att 

anpassa sin livsstil efter de ekonomiska förluster som förändringarna skapade. Förlusten av 

inkomst ledde även till svårigheter att hantera sjukdomen då de oroade sig för ekonomin. 

Självkänslan blev sämre då de förlorade sina sociala kontakter och förlust av inkomst. 

 

Då de närstående anpassade sig till förlusterna ledde det till att de hittade en ny balans i 

familjesituationen (Kuyper & Wester, 1998).  I studien Öhman och Söderberg (2004) kände 

de närstående sig behövda så länge de var kapabla att klara av allting. Trots det stora ansvaret 

och det arbete de gjorde var enormt, så kände de tillfredsställelse och nöje över att de utförde 

det. Närstående kände glädje av att de hade en god relation och ett bra hem trots att det nya 

livet innebar hårt arbete och ett stort ansvar. Det var av stor betydelse att de var 

självbestämmande i sitt eget hem angående förändringar och den hjälp de behövde. 

 
... The home was like as a nursing home... we had to change a lot. The carpets had to go. I 

try to have it tided up and clean, it is important for me. Actually, if it's a little like this... it's 

okay, and you can understand that with wheelchair there will be damage. You can take it... 

(Öhman & Söderberg, 2004, s. 401) 

 

I studierna (Eriksson & Svedlund, 2006; Jumisko et al., 2007a; Jumisko et al., 2007b; Paulson 

et al., 2003; Söderberg et al., 2003; Wallengren et al., 2008; Öhman & Söderberg, 2004) 

beskrev de närstående att det var viktigt att de bibehöll ett socialt liv trots att den sjuke 

personen inte alltid orkade och att relationer med vänner förblev intakta. Relationen med den 
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sjuke personen och andra familjemedlemmar blev djupare och de lärde sig att uppskatta sin 

familj mer. Det blev en förändrad relation till anhöriga och vänner när de engagerade sig i den 

sjuke personen, de upplevde ensamhet och förlorade vänner. Det var jobbigt att se när den 

sjuke personen försökte ta kontakt med sina vänner men blev avvisad.  

De närstående upplevde besvikelse och bitterhet över hur vänner och kollegor reagerade över 

sjukdomen (Kuyper & Wester, 1998). I studierna Paulson et al. (2003); Öhman och Söderberg 

(2004) beskrev närstående att det inte var längre viktigt, att de hade ett perfekt hem, istället 

tog de vara på tiden och umgicks med vänner.   

 

... No... we can't socialise with others like we did before because he gets too tired to meet 

with people in the evenings...Well, one doesn't feel so sociable when one is always tired and 

just sits around... Anyway everything needs to be seen to and taken care of... (Eriksson & 

Svedlund, 2006, s. 328) 

 

Närstående beskrev i studien av Paulson et al.(2003) att familjelivet blev inskränkt på grund 

av den sjuke personens smärta vilket pendlade mellan svåra och lugna perioder. De upplevde 

rädsla över att den sjuke personen blev beroende av mediciner och att de smärtstillande 

medicinerna endast hade tillfällig verkan och biverkningar. De upplevde att den sjuke 

personen inte togs på allvar trots alla undersökningar de hade genomgått och smärtstillande 

hade skrivits ut utan någon uppföljning. De närstående hade känslor av att andra människor 

inte trodde att den sjuke personens smärtor var besvärliga och att han/hon var så sjuk som de 

var.  

 
... One can't really comprehend the fact that he is in pain because he doesn't show it, says 

nothing about it- he was off training and I asked how things were at the baths today and he 

said, `Wet´! (Paulson et al., 2003, s. 239) 

 

Att kastas mellan hopp och förtvivlan 

Närstående beskrev att de kastades mellan hopp och förtvivlan eftersom tillståndet 

förändrades. Information från vårdgivarna valdes ut ifall de misstänkte att den kunde ta 

hoppet från den sjuke personen. Efter den första chocken förstod de närstående gradvis att den 

sjuke personen aldrig skulle bli frisk och att livet aldrig blev som förut. Det var svårt att se hur 

sjukdomen spred sig eller hur livet gradvis tynade bort utan att de kunde göra någonting. Den 

sjuke personens kapacitet och funktion blev försämrad och när de närstående blev tvungna att 

överlämna den sjuke personen till sjukvården stannade de där med dem och kunde inte ta 

tillvara tiden för vila och återhämtning (Eriksson& Svedlund, 2006; Jumisko et al., 2007a; 

Jumisko et al., 2007b; Wallengren et al., 2008; Öhman & Söderberg 2004).  
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De närstående var ledsna över att de hade förlorat personen för sjukdomen och förstod att den 

sjuke personen kunde dö eller blev beroende av hjälp i resten av sitt liv. Sårbarheten i livet 

gjorde sig påmind på ett beklämmande sätt och de förstod att de kunde förlora varandra när 

som helst och utryckte oro och rädsla över hur den sjuke personen skulle dö (Eriksson & 

Svedlund, 2006; Jumisko et al., 2007a; Kuyper & Wester, 1998; Paulson et al., 2003; 

Wallengren et al., 2008; Wollin et al., 2006; Öhman & Söderberg 2004). 

 

  ...Your whole world collapses when they tell you something like that. I think if I should ever 

lose him and be left alone, well, I shouldn't know what to do... (Kuyper & Wester, 1998, s. 

241) 
 

Det var svårt att kommunicera med den sjuke personen om sin oro och sina erfarenheter som 

de hade om sjukdomen. De var rädda över att något kunde hända den sjuke personen om 

han/hon lämnades ensam eller att denne kunde ta sitt liv. De närstående eller den sjuke 

personen ville inte samtala om döden ej heller kännas vid att döden var förestående. De 

närstående hade inte bara den sjuke personen som de oroade sig för utan även sin egen hälsa. 

De hanterade egna hälsoproblem som stress, utbrändhetssymtom och fysiska överbelastningar 

och de fann det viktigt att de distanserade sig så de orkade räcka till. De gjorde allt för den 

sjuke personen och de inte kände att vården blev uppoffrande. De hade ett behov av att sträva 

framåt genom att de var en optimistisk person och att de tog en dag i taget(Eriksson & 

Svedlund, 2006; Jumisko et al., 2007a; Jumisko et al., 2007b). Genom att de levde en dag i 

taget togs fokus från tankarna om framtiden. Det var lättare när de tog ett steg i taget i stället 

för att de blev konfronterade med en framtid som medförde stora svårigheter och död 

(Wallengren et al., 2008). 

 

....See when it's a progressive thing... You really know... she going to die. Whether it's going 

to be today or tomorrow...it was one of those things she got progressively worse and 

worse...the last 2 years were hell... so it's sad to lose them but it was a relief because she 

had... no quality of life in the end, none whatsoever... (Wollin et al., 2006, s. 24) 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en 

person med kronisk sjukdom. Analysen resulterade i följande fem kategorier: att få en 

förändrad livssituation, att vara beroende av andra, att få information och kunskap för att klara 

det dagliga livet, att anpassa livsstil och relationer och att kastas mellan hopp och förtvivlan. 
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Att få en förändrad livssituation innebär att livet blir omtumlande, chockerande och 

skrämmande när en närstående drabbas av kronisk sjukdom. Toombs (1993, s. 68) menar att 

sjukdom kan påverka hur människan ser på framtiden. Normalt sätter människan upp mål för 

framtiden, men vid sjukdom blir sådant plötsligt irrelevant eller utom räckhåll. En del 

upplever sig upptagna med de krav som ställs på att leva i nuet, de begränsar sig och kan inte 

planera för framtida projekt. En studie (Habermann, 1996) beskriver att varje persons 

livsvärld är unik. Alla bär med sig olika erfarenheter och handlar på olika sätt. Då människor 

är tvungna att ändra rutiner och sociala roller förändras även livsvärlden. Med livsvärld menas 

den verklighet som människan lever i, erfarenheter och de handlingar som utförs samt hur den 

upplevs. I litteraturen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003) beskrivs att 

i vårdvetenskapens kontext finns en grundtanke om att se individen i dennes livsvärld. 

Människans vardag och den verkligheten man lever i beskrivs, där samspelet och relationen 

mellan människan och världen är det centrala. Fokus ligger alltså inte endast till människan, 

eller endast till omvärlden, utan detta sker i ett samspel med varandra. Orsak till sjukdom och 

ohälsa sätts i relation och i perspektiv hur det påverkar den enskilda personen och dennes 

närstående i vardagen. I ett vårdvetenskapligt sammanhang innebär det att den sjuke personen 

och den närstående öppet kan berätta och dela med sig av sina upplevelser. Denna 

kommunikation är viktig i alla vårdsammanhang för att öka förståelsen för de som drabbas. 

Detta vårdteoretiska tänkande, som fokuserar på människors livsvärld kommer oundvikligt att 

beröra det lidande och välbefinnande, som förekommer naturligt i alla människors liv. När 

närstående i vår studie beskriver sina upplevelser är det sin nya livsvärld de beskriver. Det är 

viktigt att vi som sjuksköterskor tar del av denna livsvärld för att kunna stödja den personen 

utifrån dess unika behov. 

 

 

Under kategorin att vara beroende av andra inser de närstående att de behöver hjälp av 

sjukvård, kommun, anhöriga och vänner för att klara det dagliga livet. De närstående upplever 

besvikelser och motgångar både med att be om och att bli erbjuden hjälp från andra. En studie 

(Flanagan & Holmes, 1999) visar att människans behov av oberoende utgår från en 

grundläggande önskan om autonomi. Autonomi betyder självstyrande, frihet, rättigheter, 

privathet, individuella val och friheten att följa sin egen vilja. Att vara beroende av andra 

genom förlust av autonomin kan orsaka stor oro hos sjuka och hos närstående. Enligt 

Lögstrup (1994, s. 179-182) bör varje människa få bestämma över sitt eget liv och sin vardag, 

det innefattar bland annat att få ta egna beslut. Redan som barn finns en önskan om att vara 
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oberoende och att bli respekterad för den person man är vilket även är en grund för det 

samhälle vi lever i. Att bli beroende av någon annan innebär att det är denne som styr 

situationen och den som är i beroendeställning får anpassa sig efter det. Vid sjukdom 

förändras livet beroende på typ av sjukdom, tidigare erfarenheter, samt den livssituation som 

den sjuke personen och de närstående lever i. Kralik, Visentin och van Loon (2006) beskriver 

att den sjuke personens och den närståendes behov och beroende av vård kan visa sig vara ett 

behov som kan förändras med tiden. Det är en viktig del att ha kunskap om för att kunna 

anpassa sig till en ny situation i livet. Vårt resultat visar att närstående upplever att det är svårt 

att be om hjälp i sin vardag och att behöva ha okända människor i sitt hem upplevs som ett 

intrång i den privata sfären. Vi som sjuksköterskor måste vara medveten om människors 

behov av att själv få fatta beslut över sitt liv och sin vardag. Detta kan göras genom att 

respektera varje människas autonomi. 

 

 

Att få information och kunskap för att klara det dagliga livet är viktigt och att få samma 

information som den sjuke personen vid samma tidpunkt. Informationen bör ges med ett språk 

som alla förstår. De känner sig besvärande för sjukvården. Eldh, Ekman och (Ehnfors, 2006a) 

beskriver att när den sjuke personen och de närstående fick tillfälle att diskutera sjukdomen 

och hur de hanterar situationen upplever de att möjligheten till delaktighet ges i högre grad. 

Om informationen är individuellt anpassad och ges på ett sätt som den sjuke personen och de 

närstående förstår och tar till sig ökar delaktigheten och därmed kunskapen om sjukdomen 

(Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006b). Enligt Socialstyrelsens (2008) vägledning för hantering av 

information inom vård och omsorg behövs en individuell information under dennes resa 

genom vård och omsorg. Informationen skapas och används av olika aktörer i olika syften. 

För att trygga säkerheten för säker vård måste informationen vara korrekt. Modellen för 

informationen idag skall vara ett stuprör med utgångspunkt ur den enskilda personens behov.  

O’Connell och Baker (2004) beskriver vikten av att kunna jämföra sig med andra i samma 

situation antigen genom att samtala med andra personer med liknade erfarenheter eller genom 

att träffas i stödgrupper för närstående. Detta kan ge ork att samla sina krafter och gå vidare i 

livet. Van-Horn, Fleury och Moore (2002) beskriver att deltagande i stödgrupper ger en bättre 

livskvalitet. Syftet med stödgrupper är att hjälpa närstående att hantera sina känslor och ger 

dem redskap att lösa problem och utveckla fungerande coopingstrategier. Studien (Torp, 

Hanson, Hauge, Ulstein & Magnusson, 2008) visar att information och 

kommunikationsteknologi i hemmet ger god kontakt med andra människor. Genom frekventa 
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videosamtal utvecklas vänskap mellan deltagarna och känslan av grupptillhörighet uppstår. 

Ett socialt nätverk är viktigt för både den sjuke personen och den närstående. I vårt resultat 

beskriver närstående hur maktlösa och rädda de känner sig när de har dålig kunskap om den 

sjuke personens sjukdom. Det är viktigt att vi sjuksköterskor tänker på hur och vad vi 

informerar de närstående om, att de får veta det de behöver för att känna sig säkra inför 

vårdandet av den sjuke personen. Det kan vara av stor vikt för de närstående att bli informerad 

om stödgrupper där de kan utbyta erfarenheter och se att de inte är ensamma i sin situation. 

 

 

De närstående förändrar sin boendesituation och den ekonomiska situationen för att anpassa 

livsstil och relationer till den sjuke personen. Det sociala livet blir inskränkt då den sjuke 

personen inte alltid orkar umgås med andra. Trots att det är ett hårt arbete att hjälpa den sjuke 

personen i hemmet är de dock nöjda med sin insats. Studien O’Connell och Baker (2004) 

beskriver hur viktigt det är att försöka vara positiva och försöka hitta olika lösningar på 

problemen och att ta en dag i taget. Att använda humor är ett sätt att underlätta situationen, 

men även att kunna stänga av känslorna från vårdarrollen är ett sätt att ladda batterierna. Det 

är även viktigt att ha en realistisk förväntan på graden av tillfrisknande. Hur de klarar av sin 

nya roll är beroende på sin personlighet, styrka och motivation hos den enskilde personen. En 

del fann en inre styrka som de inte tidigare har upplevt. Antonovsky (2005, s. 126-173) menar 

att personer som har svårt att acceptera sin livssituation har en lägre känsla av sammanhang 

(KASAM). Sjukdomen och den nya främmande livssituationen upplevs då som oväntad, 

slumpmässig och kaotisk. Personerna saknar tillräckligt med resurser och har för få saker som 

motiverar dem. Dessa personer saknar delar ur tre viktiga komponenter, som är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky beskriver att personer som kan hantera 

sjukdomen och sin nya livssituation ser en meningsfullhet har ett högt KASAM. Dessa 

personer har en bättre copingförmåga, vilket innebär att de kan hantera förändringar på ett 

mer framgångsrikt sätt. De personer som inte har dessa komponenter behöver bli mer 

delaktiga i vården, inse sina resurser samt se en meningsfullhet i situationen.  

En person med starkt KASAM är i alla stadier av stresshantering bättre rustad att förhindra 

omvandlingen av spänning till stress. Stimuli betraktas som meningsfull, begriplig och 

hanterbar och skapar motivation att lösa de problem som stressen ställer dem inför. En person 

med lägre KASAM ser stimuli som betungande, kaotiska och överväldigande (Antonovsky, 

2005, s. 196-197). Att ha coopingstrategier för att klara av att anpassa sig efter de nya och 

kommande situationerna är enligt O’Brien (1993) livsviktigt. Det kan vara till exempel att 
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analysera sina problem för att förstå dem bättre, få utlopp för sina känslor på något sätt, 

försöka att se saker från den sjuke personens synvinkel, förändras eller växa som person när 

de upptäcker vad som är viktigt i livet och har fantasier eller visioner om hur saker och ting 

skulle kunna bli. En studie (Bettle & Latimer, 2009) beskriver hur viktigt det är att sjukvården 

fokuserar på lösningar istället för på problemen, vilket ökar närståendes förmåga att hitta 

lösningar och inte fastna i problemen. I studiens resultat beskriver de närstående hur de fick 

ändra sin livsstil och sitt boende, men när de klarade av det kände de känslor av 

tillfredsställelse. När en person drabbas av en kronisk sjukdom får vi inom sjukvården inte 

glömma bort de närstående. Vi som sjuksköterskor kan hjälpa de närstående att börja 

acceptera deras nya situation genom att de hittar något som de kan använda som 

coopingstrategier. 

 

 

Att kastas mellan hopp och förtvivlan visar att närstående gör allt för att hålla hoppet uppe hos 

sig själv och den sjuke personen. De förstår att den sjuke personen aldrig blir som förut, men 

uppskattar fler bra dagar än dåliga dagar. Sårbarheten blir tydlig och de förstår att den sjuke 

personen kan dö, vilket de upplever jobbigt att prata med den sjuke personen om. Kylma och 

Vehviläinen- Julkunen (1997) beskriver att hopp är en mänsklig kapacitet, en källa till 

förändring och motivation som ger styrka att fortsätta leva. Att känna hopp innebär en tro på 

gud, ödet eller universums lagar. Tron på en högre makt skapar en förståelse till livets mening 

och ger en förklaring till den specifika livssituationen. När livet förändras vid exempelvis 

prövningar och separationer uppstår ett behov av att känna hopp. Förändringarna kan 

uttryckas genom smärta, förlust av någon eller något, ensamhet till följd av social isolering, 

utmattning, prövningar och stora svåra beslut. Positiv framtidstro är en förutsättning för att 

kunna känna hopp. Utan optimism är det svårt att komma ur hopplösa tankemönster. 

Förutsättning för att kunna känna hopp behöver inte nödvändigtvis vara av negativ karaktär, 

utan kan också utgöras av positiva och personliga egenskaper (Miller, 2007). Hopplöshet 

beskrivs vara en känslomässig reaktion på de prövningar och svårigheter som kronisk 

sjukdom medför. Hopplös är motsatsen till hoppfull vilket gör det till en viktig förutsättning 

för att kunna känna hopp. Hopplöshet beskrivs som att hjälplöst ge upp allting och uppleva att 

man inte har något val. Känslan beskrivs som kraftfull och den kräver stor energi för den 

kroniskt sjuka personen och dennes närstående (Kylma, 2005). Enligt Lohne och Severinsson 

(2006) är det viktigt att ha både tro, hopp och vilja för att kunna hantera livet med en kronisk 

sjukdom, men det är viljan och motivationen som skapade styrkan i tron och hoppet. Den 
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starka viljan gör att hoppet fick näring och så länge hjärtat slår så finns det hopp. Lohne och 

Severinsson (2005) beskriver att i ett akut skede befinner sig människor i ett lidande som är 

svårt att ta sig ur. Efter en tid av lidande så finns det två olika vägar ut ur lidandet och den 

onda cirkeln. En av vägarna kan vara förtvivlan och död och den andra vägen kan vara att 

välja livet, hoppet och framtiden. Duggleby och Wright (2004) visar på vikten av distraktion 

som kan vara en källa som bidrar till upplevelsen av ett ökat hopp hos den sjuke personen och de 

närstående. De menar att det är av vikt att tänka på annat som till exempel att lägga pussel eller 

ägna sig åt någon hobby. Humor och att ha fullt upp anses hjälpa till för att glömma sjukdomen 

för ett tag. Positiva tankar beskrivs som mycket viktiga för att hjälpa dem att kunna omprioritera 

sina inre föreställningar om vad hopp är. De närstående i vår studie beskiver hur de kastas 

mellan hopp och förtvivlan allt eftersom den sjuke personens sjukdom förändrades, så att det 

även glömmer bort sin egen hälsa. Sjuksköterskan bör vara lyhörd och visa respekt för de 

närståendes och den sjuke personens önskan för att få sina behov tillgodosedda. När de blir 

respekterade och uppmärksammade så ökar självkänslan och då är det lättare att se ljuset i 

mörkret vilket leder till att man lättare kan känna hopp och framtidstro.  

 

 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en 

person med kronisk sjukdom, valde vi att använda en kvalitativ innehållsanalys med en 

manifest ansats. Metoden lämpade sig då litteraturstudiens syfte var att beskriva det 

manifesta, det faktiskt upplevda fenomenet genom att göra en litteraturöversikt över 

bearbetande beskrivningar av upplevelser ur andra studier. Arbetet med studien har 

genomförts i små steg och därför anser vi att trovärdigheten i vår studie är hög. För att 

försäkra oss om att vi inte förlorat kontexten har vi hela tiden gått tillbaka till textenheterna 

och ursprungsartiklarna (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Vid seminarium vi haft har vårt 

arbete kritiskt granskats av andra studenter och handledare vilket styrker trovärdigheten i en 

studie (jfr. Holloway & Wheeler, 2002, s. 259). Graneheim och Lundman (2004) menar att 

trovärdigheten påverkas av hur väl data insamlats och hur väl dataanalysen utförts. Vi har 

varit noga med att välja ut textenheter som motsvarade vårt syfte för att stärka trovärdigheten. 

För att öka validiteten i brödtexten har vi lagt till citat ur orginalkällorna. Vi valde att inflika 

citat under det stycke citatet skulle validera då ett direkt citat ger resultatet mer liv och 

dynamik (Holloway & Wheeler, 2002, s. 274-275). Överförbarheten innebär i vilken grad 

resultatet kan överföras till liknande sammanhang eller deltagare (Holloway & Wheeler, 2002 
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s. 255). Överförbarheten av studiens resultat har förstärkts genom att noggrant beskriva urval, 

datainsamling och analysprocess. Ett rikt och brett resultat förstärkte överförbarheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Vi anser att resultatet av vår litteraturstudie kan överföras till 

liknande sammanhang och deltagare då våra artiklar representerade en stor grupp av 

människor. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 255) och Polit och Beck (2004, s.435) 

innebär bekräftbarhet att resultatet motsvarar studiens syfte och inte är ett resultat av 

forskarens antaganden och förförståelse. Läsaren ska kunna spåra data till originalkällan och 

kontrollera fakta. Vi ha varit noga med att textenheterna motsvarade syftet med denna 

litteraturstudie genom att vi arbetade textnära och försökte medvetandegöra vår förförståelse 

och där igenom minimerade risken att vi tolkade innebörden i textenheterna.  

Trots att vi har varit noggranna och försökt arbeta textnära kan det ha försvunnit nyanser i 

texten vid översättning från engelska till svenska (Polit & Beck, s. 546). För att få så exakta 

översättningar som möjligt har vi använt oss av två olika uppslagsverk för översättning på 

Internet. Vi upplevde svårigheter med att kvalitetsgranska artiklarna enligt protokollet 

Willman et al. (2006) då vi inte hade så stor erfarenhet av det. Vi har använt oss av Harvards 

referensteknik som är tydlig och hjälper läsarna att hitta till ursprungskällan vilket ökar 

tillförlitligheten (Backman, 2008, s. 109-114). 

 

 

Slutsats  

Omvårdnadsvetenskapens fokus är att skapa kunskap om den sjuka personen och de 

närståendes behov. Inom sjuksköterskans ansvarområde gäller det att se till hela patientens 

och de närståendes livssituation och det innefattar kontext och det sociala livet. När 

livssituationen förändras behövs hjälp att komma vidare i sitt dagliga liv. De närstående har 

ett behov av att inte uppleva att bördan eller att känslorna blir för tunga, känna att det finns ett 

socialt nätverk att vända sig till och att sjukvården/kommunen bistår med resurser. 

Vårdpersonal bör uppmuntra närstående att begära avlastning i vården av den kroniskt sjuke 

personen och hjälpen bör komma i ett tidigt stadium, innan den närstående är helt utmattad. 

En korrekt given information till närstående leder till en känsla av trygghet och ger ökad 

kunskap, som i sin tur leder till ökad säkerhet för den sjuke personen. Möten med stödgrupper 

för närstående ger kunskap och förståelse, viktigt att se att det finns andra i samma situation 

att utbyta erfarenheter med. Vid litteratursökningen angående information och kunskap fann 

vi få vetenskapliga artiklar så det kan vara ett ämne att forska vidare på. En viktig sak att 
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studera vidare är också stödgruppernas betydelse speciellt där de geografiska avstånden är 

stora. 
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