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Abstrakt 
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva närståendes erfarenheter av 
att leva med en person med traumatisk hjärnskada (THS). Utifrån syftet formulerades tre 
frågeställningar: Vilka erfarenheter beskrivs i anknytning till relationen med personen med 
THS? Vilka erfarenheter beskrivs om information från vårdpersonal? Hur kan vårdpersonal 
hjälpa närstående att känna välbefinnande? Studien baserades på 22 vetenskapliga artiklar. 
Närståendes erfarenheter var ett ökat ansvarstagande och rollförändringar i relationen och 
kände oro, stress, ångest, ilska, och missbelåtenhet. Närståendes erfarenheter av 
informationen var att den var bristfällig, inadekvat samt svårförståelig. Personligt 
engagemang och uppmuntran från vårdpersonal hjälpte närstående att tro på sig själva och 
känna ett ökat välbefinnande. Med hjälp av olika interventioner, exempelvis stödgrupper, 
telefonsamtal och personlig kontakt med vårdpersonal, kan närstående få hjälp till en bättre 
vardag.   
 
Nyckelord: Traumatisk hjärnskada, närstående, erfarenheter, information, välbefinnande    
 
Abstract 
The aim of this systematic literature review was to describe close relatives’ experiences of 
living with a person with traumatic brain injury (TBI). The study focused on three main 
questions: How do close relatives experience the relationship with a person with TBI? How 
do close relatives experience information given by nursing staff? How can nursing staff help 
close relatives to experience well-being? Close relatives experienced an increased 
responsibility and role changes. They felt anxiety, stress, fear, anger and dissatisfaction. 
Information was experienced as insufficient and difficult to understand. Their well-being 
increased when nursing staff encouraged them to believe in themselves and their ability to 
manage the situation. Support groups and personal contact with nursing staff can help close 
relatives’ to experience a better daily life. 
 

Keywords: Traumatic brain injury, family, experience, information, well-being  
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Insjuknandet i traumatiska hjärnskador (THS) innebär ofta stora förändringar i det dagliga 

livet. THS kan leda till funktionsnedsättningar, försämrad förmåga att kunna kommunicera, 

försämrat närminne samt ett förändrat beteende (Chamberlain, 2006). Skadan på 

hjärnvävnaden är permanent, men en person kan genom rehabilitering återhämta sig i olika 

grader (Hill, 1999) beroende på bland annat skadans omfattning samt personens ålder 

(Chamberlain, 2006). Under inledningen drar vi paralleller mellan THS och kroniska 

tillstånd/sjukdomar, eftersom THS också är ett långvarigt och permanent tillstånd.   

 

En kronisk sjukdom kan beskrivas som ett långvarigt tillstånd med osäker utgång. Detta leder 

ofta till negativa konsekvenser gällande psykisk hälsa såväl som fysiska förmågor. Tillståndet 

påverkar det dagliga livet och individen måste hitta nya vägar att leva med förändringarna 

(Lundman & Jansson, 2007). Detta kan påverka närståendes relation till personen med 

kronisk sjukdom (Eriksson & Svedlund, 2006; Lieberman & Fisher, 1995; Papadopoulos, 

1996; Sanders, Pedro, O'carroll Bantum & Galbraith, 2006), eftersom rollerna inom familjen 

ändras samt även sättet som partnern ser på personen med sjukdom (D’Ardenne, 2004; 

Papadopoulos, 1996; Tak & McCubbin, 2002). Närstående som tar hand om, eller vårdar, en 

person med sjukdom kan uppleva det svårt att vara både vårdgivare och partner, eftersom de 

olika rollerna ställer olika krav. Rollen som vårdgivare innebär att närstående måste hjälpa 

personen samtidigt som han eller hon bara vill vara partner. Detta kan påverka intimiteten i 

relationen och närstående kan sakna den närhet de hade med sin partner tidigare (Eriksson & 

Svedlund, 2006; Ray & Street, 2006). Närstående till personer med kronisk sjukdom kan 

uppleva sin situation som väldigt krävande och ibland saknar de ork och kraft att kämpa 

vidare (Öhman & Söderberg, 2004). Kraven blir för stora då han/hon ensam får dra en tung 

börda, både vad gäller hushållet och att ta hand om personen med kronisk sjukdom 

(D’Ardenne, 2004; Gordon & Perrone, 2004). Närstående upplever relationen med personen 

med sjukdom stressande eftersom de känner sig oförberedda för de fysiska och psykiska 

förändringarna hos personen. Detta kan leda till känslor av oro, ångest samt depression, vilket 

kan påverka relationen och närståendes välbefinnande (Alpass & Neville, 2003; Lieberman & 

Fisher, 1995; Papadopoulos, 1996). D’Ardenne (2004) beskriver att närstående upplever att 

relationen med personen med kronisk sjukdom förstärks gällande respekten mellan varandra. 

De känner även stolthet och tacksamhet över att klara av den nya situationen i vardagen. 

 

Martire (2005) menar att många närstående till personer med kronisk sjukdom upplever att 
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information om en sjukdoms följder och konsekvenser är otillräcklig. Närstående till personer 

med njursjukdom upplever att information från vårdpersonal bör anpassas efter var och ens 

subjektiva behov (Asti, Kara, Ipek & Erci, 2006). Närstående till personer med cancer 

uttrycker önskan om både skriftlig och muntlig information (Sanders et al. 2006).  

 

Kitrungote och Cohen (2006) visade att närstående till personer med cancer ofta upplever ett 

minskat välbefinnande till följd av ansvaret att ta hand om personen med sjukdom. Känsla av 

välbefinnande är en subjektiv känsla som handlar om att känna sig nöjd med sitt liv samt att 

må bra. Välbefinnande innefattar personlig utveckling, möjligheten att kunna uppfylla sina 

uppsatta mål (Adegbola, 2007; Kitrungote & Cohen, 2006) samt utrymme för egen tid 

(Larson et al, 2005a). Oavsett om en sjukdom är akut eller kronisk kan närstående till 

personer med sjukdom uppleva en begränsad möjlighet till egen tid (Larson et al, 2005a). 

Engström och Söderberg (2004) visade att närstående till personer som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning upplever att de måste åsidosätta sig själva för att kunna ge bästa 

möjliga stöd och vård till personen med sjukdom. Närstående till personer med kronisk 

sjukdom upplever att deras egen tid blir begränsad (Öhman & Söderberg, 2004). Studier visar 

att om personer med kronisk sjukdom inte upplever välbefinnande påverkar detta även 

närståendes upplevelse av välbefinnande. Detta eftersom närstående upplever det smärtsamt 

att se sjukdomens konsekvenser hos personen de tycker om (Gregory, 2005; Hopia, 

Paavilainen, Åstedt-Kurki, 2005; Larson et al, 2005a; Lieberman & Fisher, 1995; 

Papadopoulos, 1996)  

 

En person med kronisk sjukdom kan lättare anpassa sig till den nya situationen och finna 

välbefinnande om denne har en god relation till sina närstående (Papadopoulos, 1996). 

Närstående utgör en betydelsefull roll för personer med THS som ofta upplever skuld och 

skam, känner sig mindervärdiga samt misslyckade (Chandrashekar & Benshoff, 2007). 

Närståendes stöd är en av de viktigaste faktorerna för att personer med THS skall kunna finna 

och återfå sitt välbefinnande (Webb, Wrigley, Yoels & Fine, 1995). Genom att finnas till 

hands och ge sitt stöd hjälper närstående personer med THS att försöka få tillbaka tron på sig 

själva och därigenom öka sin livskvalité och sitt välbefinnande (Power & Hershenson, 2002).  

Traumatiska hjärnskador försätter inte bara personen den drabbar utan även närstående i en 

situation som ingen har kunnat förbereda sig för (Lefebvre & Levert, 2006).  

 

Målet med denna studie är att få ökad kunskap och djupare förståelse för närståendes 
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erfarenheter av att leva med en person med THS. Denna information kan vara till hjälp för 

vårdpersonal att finna interventioner som på bästa sätt kan hjälpa närstående till en bättre 

vardag. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva närståendes 

erfarenheter av att leva med en person med THS. Studien utgick ifrån tre frågeställningar: 

• Vilka erfarenheter beskrivs i anknytning till relationen med personen med THS? 

• Vilka erfarenheter beskrivs om information från vårdpersonal? 

• Hur kan vårdpersonal hjälpa närstående att känna välbefinnande?   

 

Metod  

 

En systematisk litteraturöversikt är en översikt över kunskapsläget inom ett visst 

problemområde. Den kan ha olika syften varav ett kan vara att skapa sig översikt av 

forskningsresultat inom ett specifikt område medan det andra kan vara att skapa sig en 

översikt över forskningsbehovet för kommande empiriska arbeten. I en systematisk 

litteraturöversikt görs ingen avgränsning gällande kvantitativa eller kvalitativa studier 

(Friberg, 2006, s.115-116 ).  

 

I denna litteraturöversikt ingick både kvantitativa och kvalitativa studier samt även 

litteraturstudier. Litteratursökningen (Bilaga 2) gjordes i databaserna Academic Search, 

Cinahl samt PubMed. Vi använde oss av sökorden family, family members, traumatic, brain 

injury, traumatic brain injury, experience, relation, information, well-being, rehabilitation, 

care och nursing. Sökorden emotion, development, family health och mental health användes 

för att finna fler studier som syftade på välbefinnande. Sökningen gjordes först på varje 

sökord för sig och sedan kombinerades dessa. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade 

(peer reviewed), samt publicerade eller accepterade för publikation. Med närstående menades 

personer som har en nära, kontinuerlig kontakt med personen med mild, medelsvår eller svår 

THS. Studier som innefattade andra relationer såsom vänner och kollegor exkluderades. För 

att minska ner mängden referenser valde vi att bara ta med studier gjorda från år 1995 och 

senare. När sökningen i databaserna var avslutad läste vi igenom titel samt abstrakt för att 

hitta de artiklar som vi upplevde motsvarade frågeställningarna. 

 

Artiklar som motsvarade vårt syfte valdes ut från databasen Academic Search, 5 st, Cinahl, 9 

st och från PubMed 1 st (Bilaga 2). Genom att granska de utvalda artiklarnas referenslistor 
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fann vi 5 artiklar. Ytterligare 2 artiklar hittades genom att söka på författarnas namn (Jumisko, 

Lexell & Söderberg). Det slutliga urvalet bestod av 22 artiklar (Bilaga 1).  

 

Vi gjorde en kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån protokollet för kvalitetsbedömning av 

kvalitativa och kvantitativa studier samt litteraturstudier (Willman & Stoltz, 2002, s. 120-

123). Kriterier för hög kvalitet var följande: en tydlig beskrivning av syfte, relevant urval, 

etiskt resonemang, datainsamling och dataanalys samt ett begripligt resultat som visades klart 

och tydligt. En artikel med medelkvalitet saknade, eller var otydlig, i något eller några av de 

tidigare beskrivna kriterierna (jmf. Willman & Stoltz, 2002, s. 120-123).    

 

Analysen av studiernas resultat gjordes med utgångspunkt från frågeställningarna. För att få 

ett helhetsintryck läste vi först noga igenom artiklarna. Sedan identifierades de delar av 

resultatet som svarade mot frågeställningarna samtidigt som vi fokuserade på likheter och 

skillnader i hur frågeställningarna besvarades. Beskrivna erfarenheter från kvalitativa och 

kvantitativa studier behandlades lika. Analysprocessen gjordes med stöd av Friberg (2006, s. 

121-122) som anger att den utvalda delen läsas igenom flera varv för att därigenom skapa sig 

en känsla av vad det handlar om. Likheter och skillnader studeras samt sorteras därefter.  

  

Resultat 

 
I studien ingick 8 kvalitativa studier, 12 kvantitativa studier samt 2 litteraturstudier. 

Närstående i studierna var make, maka, föräldrar, sambos, syskon, mor och farföräldrar, 

kusiner, morbröder, farbröder, fastrar, döttrar samt söner. I de kvantitativa artiklarna 

undersökte författarna bland annat närståendes erfarenheter av olika typer av stöd, inklusive 

information. I de kvalitativa artiklarna studerades bland annat närståendes erfarenheter av 

relation, information och välbefinnande. I litteraturstudierna hade författarna inriktat sig på 

hur närstående upplevde välbefinnande i relationen till personen med THS. Studierna var 

gjorda från en månad upp till 15 år efter skadan. Resultat av denna litteraturöversikt 

presenteras utifrån frågeställningarna.  

 

Närståendes erfarenheter av relationen till personen med traumatisk hjärnskada 

  

Partners erfarenheter var att rollfördelningen inom familjen blev annorlunda efter att en av 

dem drabbades av THS (Chwalisz & Stark-Wroblewski, 1996; Degeneffe, 2001; Ergh, 



 7 

Rapport, Coleman & Hanks 2002; Layman, Dijkers & Ashman, 2005; Leathem, Heath & 

Woolley, 1996; Lefebvre, Pelchat, Swaine, Gélinas, & Levert, 2005). Deras ansvarstagande 

ökade och de fick ensamma fatta beslut gällande hem, hushåll och ekonomi (Chwalisz & 

Stark-Wroblewski, 1996; Degeneffe, 2001; Ergh et al., 2002; Layman et al., 2005; Leathem et 

al., 1996; Perlesz, Kinsella & Crowe, 2000; Watanabe, Shiel, McLellan, Kurihara & Hayashi, 

2000b). Deras erfarenheter var att de var tvungna att leva för två i relationen (Layman et al. 

2005) och de saknade engagemang samt emotionellt och praktiskt stöd från sin partner. 

Avsaknad av stöd medförde stress, oro, ilska och missbelåtenhet (Chwalisz & Stark-

Wroblewski, 1996; Degeneffe, 2001; Ergh et al., 2002; Leathem et al., 1996; Perlesz et al., 

2000; Watanabe et al., 2000b, Wells, Dywan & Dumas, 2005). I en studie (Layman et al., 

2005) visades att mäns erfarenheter av att leva med en kvinna med THS var att de kände att 

de växte som människor när de blev mindre beroende av kvinnan och själva kunde fatta beslut 

och se till att allt fungerade.  

 

Närståendes erfarenheter var att relationen påverkades på grund av att personen med THS 

hade ett förändrat beteende med humörsvängningar, annorlunda temperament samt 

svårigheter att uttrycka emotionella behov (Frosch et al., 1997; Knight, Devereux & Godfrey, 

1998; Lefebvre et al., 2005). Partners, föräldrars, syskons och vuxna barns erfarenheter var att 

de hade förlorat personen de en gång kände, vilket gjorde att de kände ångest, rädsla och 

besvikelse över den nya relationen (Jumisko, Lexell & Söderberg, 2007a). Partners kände 

sorg och saknad när de hade svårt att fungera ihop i en parrelation på samma sätt som tidigare 

(Lefebvre et al. 2005). Relationen förändrades till att mer likna en vänskapsrelation (Jumisko 

et al. 2007a) eller en föräldrarelation (Layman et al., 2005). Enligt Chwalisz och Stark-

Wroblewski (1996) kände närstående inte längre igen sin partner och saknade personen som 

denne var innan skadan, vilket var väldigt förvirrande. De saknade även gemensamma 

intressen som nu var omöjliga på grund av personens förändrade beteende. Kneafsey och 

Gawthorpe (2004) beskrev att partners erfarenheter ofta var förlust av sin egen identitet, 

förlust av partner samt förlust av deras relation i samband med skadan.  

 

Närstående hade ibland svårt att acceptera personens hjälplöshet och de fick kämpa för att 

vara diplomatiska och tålmodiga i relationen till personen med THS. De ville stödja och 

hjälpa personen med THS till att leva ett så normalt liv som möjligt, men det var svårt när de 

själva kände sig nedstämda och missbelåtna över vardagen (Jumisko et al., 2007a). Partners 
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erfarenheter var att de vissa gånger kände sig känslokalla mot personen med THS, vilket fick 

dem att känna skuld, skam och lågt självförtroende (Knight et al., 1998).  

 

Relationen till personen med THS kändes som en berg- och dalbana. Närstående kände sig 

ensamma och saknade någon att dela bördan med (Jumisko et al., 2007a). Partners 

erfarenheter var att de inte levde som de ville; de hade ingen kontroll över sina liv, utan 

upplevde en skyldighet som hade blivit lagd på deras axlar. De kände sig hjälplösa, kände 

hopplöshet samt en ständig skuldbelastning till följd av rollen som vårdgivare (Chwalisz & 

Stark-Wroblewski, 1996). Partners och föräldrars erfarenheter av relationen till personen med 

THS var att den var energi- och uppmärksamhetskrävande. De kände osäkerhet inför 

framtiden, extrem trötthet samt en känsla av att vara emotionellt slutkörda (Knight et al., 

1998).  

 

Alla närstående beskrev att det inte bara var negativa erfarenheter av att vårda personen med 

THS. Många menade att relationen fördjupades (Jumisko et al., 2007a; Knight et al., 1998; 

Watanabe et al., 2000b; Wells et al., 2005), att de kom varandra närmare och lärde sig att 

acceptera varandra då de förstod att livet bara är till låns (Jumisko et al., 2007a; Knight et al., 

1998). Partners erfarenheter var tacksamhet över de saker som personen med THS klarade av 

att utföra själv (Chwalisz & Stark-Wroblewski, 1996). Skadan medförde att de behövde 

varandra samt litade på varandra mer än tidigare (Leathem et al., 1996). Kommunikationen i 

relationen förbättrades när de inte längre bråkade för småsaker utan lyssnade mer 

uppmärksamt på varandra. En del partners erfarenheter var dock en försämrad 

kommunikation i relationen, eftersom skadan påverkade den sjuke personens förmåga att 

uttrycka sig (Layman et al., 2005). Detta visade även studien av Watanabe, Shiel, Asami, Taki 

och Tabuchi (2000a) där föräldrars och partners erfarenheter var stress och depression i 

samband med kommunikationen med personen med THS. 

 

Närståendes erfarenheter var att det tog mycket energi att hitta en fungerade vardag. Det fanns 

bättre och sämre dagar men allt eftersom tiden gick kunde de börja se framåt och göra nya 

planer för sitt gemensamma liv. Närstående kände stolthet över situationen de gått igenom 

samt att de klarat av den så bra. Deras erfarenheter var att de hade lärt sig mycket av livet och 

blivit mer självständiga och starka (Jumisko et al., 2007a). Till skillnad från Jumisko et al. 

(2007a) menade Degeneffe (2001) att stressen och bördan är bestående och inte avtar med 

tiden. 



 9 

 

Sammanfattning 

Närståendes erfarenheter var att det uppstod rollförändringar i form av ett ökat ansvar i 

beslutstagande, hem och hushåll samt ekonomi. De kände oro, ångest, ilska, stress, 

nedstämdhet, missbelåtenhet samt depression till följd av den förändrade relationen. 

Närstående upplevde sorg och saknade personen som denne var innan skadan. Deras 

erfarenheter var att den nya situationen var väldigt energikrävande och att det var svårt att få 

en fungerande vardag. En del närståendes erfarenheter var att relationen med personen med 

THS fördjupades. En del partners beskrev en förbättrad kommunikation med personen. 

 

Närståendes erfarenheter av information från vårdpersonal 

 

Närståendes erfarenheter var att information om den sjuke personens tillstånd var otillräcklig 

och inadekvat (Bond, Draeger, Mandleco & Donnelly, 2003; Jumisko, Lexell & Söderberg, 

2007b; Knight et al.1998; Lefebvre et al., 2005; Leith, Philips & Sample, 2004; Rotondi, 

Sinkule, Balzer, Harris & Moldovan, 2007; Watanabe et al., 2000a). Jumisko et al. (2007b) 

och Rotondi et al. (2007) beskrev att närståendes erfarenheter var att informationen var svår 

att förstå. I studier av Rotondi et al. (2007) och Knight et al. (1998) menade alla närstående att 

de saknade information angående hur de skulle bygga upp familjen igen samt få stöd till 

integration i samhället. Närståendes erfarenheter irritation och ilska när information gavs av 

flera olika läkare och annan vårdpersonal (Bond et al. 2003). Jumisko et al. (2007b) och Leith 

et al. (2004) beskrev att närstående uttryckte det alarmerande att vårdpersonal inte alltid hade 

tillräcklig kunskap om THS.  

 

Närstående ville få komplett information angående behandling, rehabiliteringsutsikter samt 

följder och konsekvenser av skadan för det dagliga livet (Kolakowsky- Hayner, Miner & 

Kreutzer, 2001). De önskade att informationen från vårdpersonal skulle vara rak, ärlig, 

behovsanpassad (Albert, Im, Bremer, Smith & Waxman, 2002; Bond et al., 2003; Degeneffe, 

2001; Jumisko et al., 2007b; Knight et al., 1998; Kolakowsky- Hayner et al., 2001; Rotondi et 

al., 2007; Watanabe et al., 2000a) och lättbegriplig (Kolakowsky-Hayner et al., 2001). Morris 

(2000) beskrev att informationen önskades lättförståelig och skriftlig. Information om 

personens tillstånd skulle ges på ett varsamt sätt för att inte ta bort hoppet (Bond et al. 2003; 

Jumisko et al., 2007a; 2007b). Partners önskade att informationen skulle vara fortlöpande, 
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återkommande samt ges i ett tidigt skede (Chwalisz & Stark-Wroblewski, 1996; Leith et al. 

2004).  

 

Sammanfattning 

Närstående till personer med THS erfarenheter var otillräcklig och inadekvat information. 

Deras erfarenheter var även att vårdpersonal hade för lite kunskap om THS. Närstående 

önskade att information skulle ges ärligt, rakt, behovsanpassat samt varsamt för att bevara 

deras hopp. Vidare önskade närstående att information skulle ges av samma vårdpersonal på 

ett lättbegripligt språk.  

 

Närståendes erfarenheter av ökat välbefinnande med hjälp av vårdpersonal 

 

Flera studier (Degeneffe, 2001; Jumisko et al., 2007a; Lefebvre et al., 2005; Rotondi et al., 

2007) visade att alla närstående uppskattade och kände trygghet när vårdpersonal lyssnade på 

dem och tog tillvara på deras kunskaper och färdigheter om omvårdnadsbehoven som 

personen med THS hade. Jumisko et al. (2007a) beskrev att närstående kände tillit genom 

öppen och ärlig kommunikation med vårdpersonal. Närhet till vårdpersonal och deras 

engagemang hjälpte närstående att finna ett ökat välbefinnande i vardagen (Degeneffe, 2001; 

Chwalisz & Stark- Wroblewski, 1996; Leith et al., 2004).  

 

Närstående kände välbefinnande när de i anhöriggrupper fick möjlighet att prata med andra 

människor i likvärdiga situationer (Ergh et al. 2002; Jumisko et al. 2007a; Kolakowsky- 

Hayner et al., 2001; Man, Lam & Bard, 2003; Rotondi et al., 2007). I studien av Kolakowsky- 

Hayner et al. (2001) framkom att närstående önskade att vårdpersonal skulle lyssna samt vara 

uppmärksamma på deras tankar och känslor, eftersom detta kunde öka deras välbefinnande. 

Enligt Albert et al. (2002) var partners, sambos och vuxna barns erfarenheter att de fick ett 

ökat välbefinnande när vårdpersonal erbjöd telefonkontakt som innehöll hjälp, råd, 

vägledning och information över hur de skulle klara av vardagen med personen med THS. 

Telefonkontakt erbjöds dygnet runt under en 12 månadersperiod. Varje samtal varade i 

genomsnitt 20 minuter.   

 

Jumisko et al.(2007b) beskrev att vårdpersonal hjälpte närstående till en bättre vardag genom 

att de uppmuntrade samt trodde på närståendes förmåga att klara av situationen. Man et al. 

(2003) och Kneafsey och Gawthorpe (2004) visade att det var viktigt att vårdpersonal tog 
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tillvara på närståendes känslomässiga behov för att de skulle kunna återhämta ny energi och 

känna ett ökat välbefinnande. 

 

Sammanfattning 

Vårdpersonal kan hjälpa närstående till ett ökat välbefinnande genom att lyssna, ta tillvara på 

närståendes kunskaper och färdigheter samt visa ett personligt engagemang i form av närhet, 

ärlig och öppen kommunikation samt uppmuntran. 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva närståendes erfarenheter av att leva med 

en person med THS. Resultatet visade att närståendes erfarenheter var rollförändringar, ökat 

ansvarstagande samt missbelåtenhet över den nya relationen. Närstående önskade muntlig och 

skriftlig information gällande personens tillstånd. De önskade uppmuntran och personligt 

engagemang samt ärlig och öppen kommunikation från vårdpersonal för att känna ett ökat 

välbefinnande 

 

Litteraturöversikten visade att närståendes erfarenheter var ett ökat ansvar samt att de var 

förvirrade och kände sorg, ångest, rädsla och besvikelse över att de hade förlorat personen 

som de en gång kände. Deras erfarenheter var även avsaknad av och brist på egen tid. 

Liknande resultat har beskrivits i flera andra studier. Burak-Weiss (1995) beskrev att 

närstående till personer med kritisk sjukdom upplever en ökad börda till följd av 

rollförändringar och ökat ansvar i vardagen. Jarvis, Worth och Porter (2006) visade att 

närstående till äldre upplever ilska och oro till följd av rollen som vårdgivare, eftersom denna 

medför ett ökat ansvar. Kalnins (2006) menar att närstående till personer med palliativ vård 

upplever rädsla, oro och omprioriteringar av sitt eget liv på grund av den förändrade 

situationen. Rollen som vårdgivare inverkar på deras möjligheter till egna intressen och 

socialt liv (Foster & Chaboyer, 2003; Jarvis et al., 2006; Wooff, Schneider, Carpenter & 

Brandon, 2003).  

 

Närstående till personer med THS upplevde oro och stress i relationen och det tog mycket 

energi att återigen finna en fungerande vardag. Almberg, Grafström och Winblad (1997) och 

Brajtman (2005) menar att varje närstående har specifika känslor och känner olika i liknande 
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situationer. De har olika förutsättningar att klara av dessa situationer och behöver olika hjälp 

samt stöd från vårdpersonal för att komma vidare. Vårdpersonal måste se närståendes 

specifika behov för att kunna tillmötesgå dem genom olika omvårdnadsinterventioner.  

 

I resultatet framkom att närstående önskade fortlöpande, skriftlig, muntlig samt 

behovsanpassad information. I likhet med detta fann Hudson, Aranda och McMurry (2002), 

Sanders et al (2006) och Svavarsdottir och Sigurdardottir (2006) att närstående till personer 

med palliativ vård och personer med cancer upplever ett ökat välbefinnande när de får stöd i 

form av muntlig och skriftlig information om tillstånd, diagnos och behandling. Hudson et al. 

(2002) och McBride et al. (2003) beskrev att behovsanpassad information och utbildning gör 

att de känner sig mer trygga och tillfreds med situationen. De upplever att de har kontroll och 

vetskap om omvårdnaden av personen med sjukdom samt vetskap om vad som sker. 

Northouse et al. (2002) beskrev att fortlöpande och behovsanpassad information ger 

närstående till personer med bröstcancer styrka, minskad stress samt ökar deras 

välbefinnande. 

 

Litteraturöversikten visade att information inte gavs på ett tillfredsställande sätt till 

närstående, de ville även att information skulle ges på ett sätt som inte fråntog dem hoppet. 

Hopp är en viktig faktor för människans hälsa samt välbefinnande och innebär att inte ge upp, 

utan att tro på framtiden (Eriksson, 2002, s. 47). Utmaningen vid informationstillfället blir att 

motsvara den andres förväntan och önskan. Genom erfarenhet av livsåskådning, fantasi, insikt 

och förståelse måste människan komma underfund med vad som är bäst för personer hon 

möter (Lögstrup, 1994, s. 53).  

 

Resultatet av studien visade att närstående fick ett ökat välbefinnande när vårdpersonal erbjöd 

telefonkontakt innehållande råd, vägledning och information över hur de skulle klara av sin 

vardag med personen med THS. Flera studier visar (Chien, Chan, Morrissey & Thompson, 

2005; D’Ardenne, 2004; Ducharme & Trudeau, 2002; Gavois, Paulsson & Fridlund, 2006; 

Hopia et al., 2005; Hudson, Aranda, & McMurry, 2002; McBride, White, Sourial & Mayo, 

2003; McCorkle, Siefert, Dowd, Robinson & Pickett, 2007; Northouse et al. 2002) att 

hembesök och telefonsamtal mellan närstående och specialistsjuksköterska minskar 

närståendes oro och stress inför framtiden, ger dem större förståelse för vad sjukdomen 

innebär för deras parrelation samt ökar deras välbefinnande.  
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Litteraturöversikten visade att närstående kände ett ökat välbefinnande när de fick möjlighet 

att prata med andra i liknande situationer. Enligt Chien et al. (2005), Ducharme och Trudeau 

(2002), Larsson et al. (2005b), Saunders (1999) och Svavarsdottir och Sigurdardottir (2006) 

hjälper stödgrupper/anhöriggrupper ledda av utbildad personal närstående att hitta sina egna 

inre styrkor och resurser samt även att se sina begränsningar gällande personens sjukdom. 

Samtalen ger möjlighet till utbyte av upplevelser och erfarenheter med andra närstående, 

vilket ökar förmågan till problemlösning samt minskar den upplevda stressen i relationen. 

Ducharme och Trudeau (2002) och Taanila (2002) fann att diskutera sina problem 

regelbundet gör att närstående till äldre personer och närstående till barn med kronisk 

sjukdom upplever sig mindre hjälplösa och välbefinnandet inom familjen ökar. Magnusson, 

Hansson och Borg (2004) samt Svavarsdottir och Sigurdardottir (2006) visade att ett sätt att 

möta andra i liknande situationer är via internet. På denna mötesplats kan det finnas tillgång 

till skriftlig information från vårdpersonal samt råd från andra närstående och professioner. 

Detta hjälper närstående att stärka självförtroendet och rollen som vårdgivare samt ökar deras 

välbefinnande. Enligt Forde, Lane, McCloskey, McManus och Tierney (2004) upplevde 

närstående till personer med sjukdom ett ökat välbefinnande när de fick hjälp i hemmet av 

utbildad personal. Hjälpen bestod i att engagerad personal kom hem till familjen en gång i 

veckan och avlöste dem i omvårdnaden. Detta gav närstående möjlighet till tre timmars egen 

tid vilket upplevdes betydelsefullt samt gav dem någonting att se fram emot. Ducharme och 

Trudeau (2002) menar att vårdpersonal skall hjälpa närstående att hantera stress på ett bättre 

sätt. Genom att identifiera stressorer vet vårdpersonal vilka resurser och interventioner som 

närstående är i behov av. De identifierade stressorerna visar sig hjälpa närstående att hantera 

olika situationer vilket i sin tur ökar välbefinnandet. 

 

Närstående önskade uppmuntran av vårdpersonal eftersom de menade att detta stärkte 

självkänslan och ökade välbefinnandet. Vårdpersonalens uppmuntran hjälper närstående att 

plocka fram sin inre styrka och sina resurser. Detta hjälper dem att tänka positivt samt hålla 

hoppet uppe, vilket ökar deras välbefinnande (Northouse et al., 2002). Närstående till äldre 

upplever det viktigt att tro på sig själv och lita på sin egen förmåga att klara av den nya 

vardagen (Kuuppelomäki, Sasaki, Yamada, Asakawa & Shimanouchi, 2004). Därför är det 

väsentligt att vårdpersonal inte missbrukar tilliten till närstående utan uppfyller deras 

förväntningar och därigenom motsvarar det tysta kravet som uppstår i varje möte (Lögstrup, 

2003, s. 42-43). Antonovsky (2003, s. 224) menar att tro på sin självförmåga stärker känslan 

av sammanhang (KASAM) och ökar en persons välbefinnande.  
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Slutsats 

Det finns många tidigare studier som pekar mot samma resultat som vår litteraturstudie 

kommit fram till. Däremot finns det lite forskning om hur vårdpersonal skall hjälpa 

närstående att få ett ökat välbefinnande. Inom detta område behövs mer forskning för att 

vårdpersonal skall kunna tillmötesgå närstående på bästa sätt. Studiens resultat kan hjälpa 

närstående till bättre möjligheter att bli förstådda samt få en så bra vård och omvårdnad som 

möjligt. Detta i sin tur kan ha en avgörande effekt även på den sjuke personens välbefinnande. 

Metoddiskussion 

Valet av metod för denna studie var systematiskt litteraturöversikt. Vi ansåg att denna metod 

passade vårt syfte bäst eftersom vi ville fördjupa oss ytterligare i specifika områden. Enligt 

Stoltz, Udén och Willman (2004) passar denna metod bra när forskaren vill gå systematiskt 

och strukturerat tillväga för att identifiera relevant litteratur.   

Urvalet bestod av artiklar som var skrivna på engelska, vilket kan ha ökat risken för att viktig 

data förlorades. Med detta i åtanke arbetade vi noggrant och tillsammans för att vara säkra på 

att så lite som möjligt gått förlorat. Till följd av tidsmarginalen för denna studie var det 

omöjligt att hinna söka i fler databaser än de vi genomförde sökningarna i. Enligt Stoltz et al. 

(2004) kan relevant och användbar litteratur gå förlorad när det inte är möjligt att söka igenom 

varenda databas. Vi upplever därmed att vi kan ha gått miste om relevant litteratur under 

datainsamlingen.  

För att stärka trovärdigheten i vår studie har vi noggrant försökt beskriva de steg vi gjort för 

att läsaren lätt skall kunna följa hur vi gått tillväga (jmf. Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-

255). Polit och Beck (2004, s.435) menar att också att en studies trovärdighet ökar om 

författarna förhåller sig neutrala och objektiva till analysmaterialet. Detta anser vi oss ha gjort.  

De 22 artiklar som valdes ut till studien var både kvantitativa och kvalitativa samt några var 

litteraturstudier. Litteraturstudier är sammanfattningar av andra studier. Det var därför viktigt 

att granska igenom referenslistorna till dessa artiklar för att förvissa sig om att samma studie 

inte ingick i urvalet två gånger. Alla artiklar kvalitetsgranskades och fick värdena medel eller 

hög kvalité. Eftersom vi inte anser oss vana att kvalitetsbedöma artiklar kan det finnas brister 

i detta. Svårigheter vi upplevde under analysprocessen av de kvantitativa studierna var 
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statistiska beräkningar som vi upplevde svåra att tyda. Statistisk analys innebär att slutsatser 

dras om grupper och inte om enskilda individer (Ejlertsson, 2003, s.127). Nackdelen med 

detta är att forskaren inte får veta enskilda individers upplevelser och går därmed miste om 

inifrånperspektivet.   

Frågeställningarna låg väldigt nära varandra och ibland var de väldigt svåra att skilja åt. 

Risken för felbedömningar minimerades eftersom vi var två under hela forskningsprocessen 

och därigenom kunde diskutera oklarheter och problem tillsammans. Vår handledare 

granskade våra steg under hela processen och dessa följdes sedan upp med seminarier 

tillsammans med andra lärare och studenter.  

Vi har visat att andra studier har kommit fram till liknande resultat, vilket kan stärka 

överförbarheten av vår studies resultat till liknande situationer (jmf. Holloway & Wheeler, 

1996, s. 255). Dock tror vi att det är svårt att generalisera över en hel befolkning då detta är en 

förhållandevis liten studie.  

Resultatet kan ha blivit annorlunda om de valda artiklarna hade kommit från samma land, 

eftersom olika kulturer och religioner kan ha inverkan på människors upplevelser. Fördelarna 

med vår litteraturöversikt är att det ger vidare förståelse för närståendes upplevelser av att 

leva med en person med THS.   
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Bilaga 1 

Tabell 1. Översikt av artiklarna i analysen (n=22) 

Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
Medel/ 
Hög 

Albert, Im, 
Bremer, Smith 
& Waxman 
(2002) 
 
USA 

Kvantitativ  27 närstående 
(fruar, 
föräldrar 
samt vuxna 
barn 

Frågeformulär/ 
Statistiska analyser 
 

Närståendes erfarenheter 
var att de genom 
telefonstöd, -råd samt 
information kände mindre 
oro och stress, fick mer 
egen tid samt sov bättre. 
De fick förbättrad 
livskvalité, vilket ledde 
till en bättre relation 
mellan dem och personen 
med THS. 
 

Hög 
 

Bond, 
Draeger, 
Mandleco & 
Donnelly 
(2003) 
 
USA 
 
 

Kvalitativ 
 

7 närstående  
(2 mammor,  
1 pappa, 
1dotter, 
1mormor, 
1syster,  
1 farbror) 
 
 
 

Intervjuer/ 
Innehållsanalys 
 

Närstående upplevde att 
de fick otillräcklig 
information. De ville veta 
sanningen om den sjuka 
personens tillstånd. 
Närstående önskade att 
information skulle ges av 
en och samma läkare för 
att undvika missförstånd. 
 
 

Medel 
 

Chwalisz, & 
Stark- 
Wroblewski 
(1996) 
 
USA 

Kvalitativ 
 
 

27 fruar till 
personer med 
THS 
 

Intervjuer/ 
Innehållsanalys 
 

Närstående var 
tacksamma över att 
personen med THS kunde 
ta vara på sina egna 
behov. De upplevde 
frustration över att det 
inte var samme man som 
de gifte sig med. De 
upplevde att de inte hade 
någonting gemensamt 
med personen med THS 
på grund av förlust av den 
kognitiva förmågan. 
Närstående beskrev 
förändringar i 
beslutstagandet samt 
ansvaret; allt 'vilade på 
dem'. Närstående 
upplevde att de inte hade 
kontroll över sina egna liv 
samt att vårdpersonal 
hade för lite kunskap. De 
upplevde att vårdpersonal 
inte tog tillvara på deras 
erfarenheter. Närstående 
önskade emotionellt stöd 
samt information.  
 

Hög 
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Tabell 1. Översikt av artiklarna i analysen (n =22) (fortsättning) 
 
Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
Medel/ 
Hög 

Degenneffe 
(2001) 
 
USA 
 

Litteraturstudie 
 
 

 Sammanställning 
av 27 tidigare 
studier  
 
 

Närstående upplevde 
stress, oro, 
depression i 
relationen till 
personen med THS.  
Närstående fick  
otillräcklig 
information. Genom 
skriftlig, muntlig, rak 
och ärlig information 
kunde vårdpersonal 
hjälpa närstående till 
ett ökat 
välbefinnande. 
Närstående fann 
välbefinnande genom 
kommunikation med 
vårdpersonal samt en 
engagerad 
vårdpersonal som 
stärkte dem i 
vardagen.  
 

Hög 
 

Ergh, Rapport, 
Coleman & 
Hanks  
(2002) 
 
USA 
 

Kvantitativ 60 par 
(30 personer 
med THS, 
30 partners)  
 
 
 

Intervjuer/ 
Statistiska analyser 
 

Närståendes 
erfarenheter var 
dysfunktion i 
familjen, oro samt 
stress. De kände att 
de hittade 
välbefinnande samt 
minskade stressen 
med hjälp av 
stödgrupper. 
 

Hög 
 

Frosch et al 
(1997) 
 
USA  
 
 

Kvantitativ 
 

155 
närstående 
(mammor 
69 %, fruar 
10 %, 
pappor 11 
%, män 5 
%, söner 1 
%, döttrar 1 
%, fastrar, 
farbröder, 
far och mor 
föräldrar 3 
%)  
 
 

Frågeformulär/ 
Statistiska analyser 
 

Närståendes 
erfarenheter var 
förändringar i 
relationen med 
personen med THS 
pga. dennes 
förändrade beteende 
såsom 
humörsvängningar 
samt temperament. 
 
 

Hög 
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Tabell 1. Översikt av artiklarna i analysen (n =22) (fortsättning) 
 
Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
Medel/ 
Hög 

Jumisko, Lexell 
& Söderberg 
(2007a) 
 
Sverige 
 
 

Kvalitativ 
 
 

8 närstående 
(3 föräldrar, 
2 partners, 2 
syskon samt 
1 dotter) 
 
 

Kvalitativ/ 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod 
 
 

Närstående kände sig 
illa till mods om 
information om 
personen med THS 
prognos sades på ett 
sätt som fråntog dem 
hoppet. 
De uppskattade ärlig 
och rak information. 
Närstående uttryckte 
att det var viktigt att 
få uppmuntran samt 
att vårdpersonal 
trodde på deras 
förmåga att klara av 
situationen. 
 
 
 

Hög 
 

Jumisko, Lexell 
& Söderberg 
(2007b) 
 
Sverige 
 
 

Kvalitativ 
 
 

12 personer 
med THS 
samt 8 
närstående 
(2 mammor,  
1 pappa,  
2 partners, 
2 syskon,  
1 dotter 

Intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 

Närstående upplevde 
oro, rädsla, 
besvikelse samt 
ängslan över den nya 
relationen till 
personen med THS. 
De upplevde även 
tacksamhet, stolthet 
samt tillfredställelse i 
relationen. De 
förklarade relationen 
som en berg och 
dalbana. Närstående 
upplevde att 
vårdpersonal inte 
hade tillräcklig 
kunskap samt kände 
sig missförstådda. De 
fann stöd i att träffa 
andra i liknande 
situationer. De ville 
ha ärlig information 
utan att hoppet 
fråntogs dem. Genom 
rak och ärlig 
information angående 
vården för personen 
med THS kände sig 
närstående trygga.  
 

Hög 
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Tabell 1. Översikt av artiklarna i analysen (n =22) (fortsättning) 
 
Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
Medel/ 
Hög 

Kneafsey & 
Gawthorpe 
(2004) 
 
Storbritannien  
 
 
 
 

Litteraturstudie 
 
 

 Sammanställning 
av 5 
studier 
 
 

Närstående upplevde 
att deras behov av 
information, 
emotionellt stöd samt 
professionellt stöd 
inte blev tillgodosett. 
De ville att 
vårdpersonalen skulle 
hjälpa dem att hitta 
ett andrum samt att 
bevara deras 
identitet. Detta gjorde 
att de upplevde 
välbefinnande.  
Närstående upplevde 
stress, börda, förlust 
av identitet, förlust av 
sin partner, samt ork i 
relationen till 
personen med THS. 

Medel 
 

 
Knight, 
Devereux & 
Godfrey 
(1998) 
 
Nya Zeeland 
 
 

 
Kvantitativ 
 
 

 
52 
närstående 
(29 
föräldrar, 17 
partners 
samt 6 andra 
närstående; 
bröder, 
farföräldrar 
samt en 
dotter) 
 
 
 
 

 
Frågeformulär/ 
Statistiska analyser 
 

 
Närståendes 
erfarenheter var 
förändringar i 
relationen, 
exempelvis 
humörsvängningar, 
ängslan samt oro. 
Närståendes 
erfarenheter var även 
att rollen som 
vårdgivare kunde 
vara upplyftande och 
att relationen till 
partnern stärktes på 
grund av det de gått 
igenom. 
 
 
 
 

 
Hög 
 

Kolakowsky-
Hayner, Miner 
& Kreutzer 
(2001) 
 
USA 
 

Kvantitativ 
 

57 
närstående 
(57,9 % 
föräldrar, 
22,8 % 
partners, 5, 
% barn, 1,8 
% syskon, 
far och 
morföräldrar 
12,3 %) 
 

Frågeformulär/ 
Statistiska analyser 
 
 

Närstående behövde 
mer information, 
ärliga svar på frågor 
samt delaktighet i 
rehabilitering, 
behandling samt 
utbildning. De ville 
ha hjälp för att kunna 
planera sin framtid, 
eftersom detta var 
viktigt för 
välbefinnandet. 
 

Hög 
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Tabell 1. Översikt av artiklarna i analysen (n =22) (fortsättning) 
 
Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
Medel/ 
Hög 

Layman, 
Dijkers & 
Ashman 
(2005) 
 
USA 
 

Kvalitativ 
 
 

21 (14 
personer 
med THS 
samt 7 
närstående; 
partners 
eller 
sambos)  
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Närstående upplevde 
förändringar i 
relationen till 
personen med THS, 
exempelvis roll 
förändringar i 
ansvarstagande, 
beslutstagande samt 
ekonomin. En del 
närstående upplevde 
den förändrade 
rolluppdelningen 
positivt. Upplevelser 
av att relationen 
förbättrades beskrevs. 
 

Hög 
 

Leathem, Heath 
& Woolley 
(1996) 
 
Nya Zeeland 
 
 

Kvantitativ 
 
 

29 (18 
föräldrar 
och 11 
partners) 
 
 

Frågeformulär/ 
Statistiska analyser 
 

Närståendes 
erfarenheter var roll- 
och 
relationsförändringar 
i och med att de fick 
ta mer ansvar för 
hemmet. De upplevde 
att de hade mindre 
egen tid. 
 
 

Hög 
 

Lefebvre, 
Pelchat, 
Swaine, 
Gélinas & 
Levert 
(2005) 
 
Kanada 
 
 

Kvalitativ 
 
 

8 personer 
med THS, 8 
närstående 
(57, 2 % 
föräldrar, 
14, 3 % 
partners, 
21,4 % 
syskon, 7,1 
% mor-och 
farföräldrar) 
22 
vårdpersonal 
samt 9 
läkare 
 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 
 
 

Närstående upplevde 
stor osäkerhet samt 
avsaknad av korrekt 
information. 
De uppskattade om 
vårdpersonal 
lyssnade på dem samt 
tog tillvara deras 
kunskap och 
färdigheter. 
Skadan påverkade 
relationen och 
rollerna inom 
familjen. Det var 
svårt att fungera ihop 
som par pga. den 
sjuke personens 
förändrade beteende. 
 
 

Medel 
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Tabell 1. Översikt av artiklarna i analysen (n =22) (fortsättning) 
 
Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
Medel/ 
Hög 

Leith, Philips 
& Sample 
(2004) 
 
USA 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 

20 personer 
med THS 
samt deras 
närstående 
(10 personer 
med THS 
samt 10 
partners) 
 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 
 
 

Närstående upplevde 
otillräcklig 
information och 
utbildning för att 
klara av sin vardag. 
De saknade 
emotionellt stöd av 
vårdpersonal för att 
orka med relationen 
med personen med 
THS. Närstående 
upplevde sig 
förvirrade, ensamma 
samt isolerade i 
relationen. 
  
 

Medel 
 

Man, Lam & 
Bard 
(2003) 
 
Kina 
 
 
 

Kvantitativ 
 
 

211 
närstående 
(48 gifta 
män, 105 
fruar, 32 
föräldrar, 18 
barn, 1 bror, 
5 systrar, 1 
kusin samt, 
1 sambo) 
samt 65 
vårdpersonal 
 

Frågeformulär/ 
Statistiska analyser 
 

Närståendes 
erfarenheter var ett 
ökat välbefinnande 
genom 
kommunikation och 
stödgrupper.  
 
 

Hög 
 

Morris 
(2000) 
 
Skottland 
 
 

Kvantitativ 
 
 

33 
närstående 
(2 grupper 
varav en 
grupp 
bestod av 11 
närstående 
(ej 
preciserat 
vilka) och 
en grupp av 
22 
närstående; 
13 föräldrar, 
8 partners 
samt ett 
syskon) 
 
 
 

Frågeformulär/ 
Statistiska analyser  
 

Närståendes oro och 
stress minskade om 
information om 
skadans följder och 
konsekvenser gavs 
skriftligen. 
 
 

Medel 
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Tabell 1. Översikt av artiklarna i analysen (n =22) (fortsättning) 
 
Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
Medel/ 
Hög 

Perlesz, 
Kinsella & 
Crowe 
(2000) 
 
Australien 
 
 

Kvantitativ 
 
 

72 
närstående 
(38 
mammor, 20 
fruar, 4 gifta 
män, 4 
pappor, 2 
systrar, 1 
bror, 1 
dotter samt 
2 söner) 
 

Frågeformulär/ 
Statistiska analyser 
 

Närståendes 
erfarenheter var ilska, 
extrem trötthet, oro 
samt depression över 
den nya relationen. 
De menade sig bära 
det största ansvaret i 
hemmet vilket 
medförde mycket 
stress i relationen. 
Närstående fann 
välbefinnande allt 
eftersom tiden gick.  
 
 
 

Hög 

Rotondi, 
Sinkule, 
Balzer, Harris 
& Moldovan 
(2007) 
 
USA 
 

Kvalitativ 
 

80 personer 
med THS 
samt 85 
närstående 
(42 % 
mammor, 21 
% fruar, 9 % 
systrar, 7 % 
pappor, 7 % 
gifta män, 4 
% söner, 4 
% döttrar, 4 
% sambos 
samt 2 % 
fastrar 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 
 
 

Närstående uttryckte 
ett behov av 
information från 
vårdpersonal. De 
ville även prata med 
andra människor i 
likvärdiga situationer. 
 

Medel 
 
 

Watanabe, 
Shiel, Asami, 
Taki & Tabuchi 
(2000) 
 
Japan 
 
 

Kvantitativ 
 
 

25 med THS 
samt 9 
närstående 
(6 föräldrar, 
3 partners) 
 
 

Frågeformulär/ 
Statistiska analyser 
 
 

Närståendes 
erfarenheter var oro, 
stress och depression 
i kommunikationen 
med personen med 
THS. 
 
 

Medel 
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Tabell 1. Översikt av artiklarna i analysen (n =22) (fortsättning) 
 
Författare 
År 
Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
Medel/ 
Hög 

Watanabe, 
Shiel, Lindsay, 
McLellan, 
Kurihara & 
Hayashi 
(2000) 
 
Japan & 
Storbritannien 
 
 

Kvantitativ 
 
 

30 närstående 
till personer 
med THS (12 
närstående 
från Japan, 
varav 6 fruar, 
5 föräldrar 
samt 1 
sambo. 18 
närstående 
från 
Storbritannien 
varav 9 
partners, 8 
föräldrar och 
1 sambo) 
 
 

Frågeformulär/ 
Statistiska analyser 
 
 

Närståendes 
erfarenheter var att 
deras relation 
förbättrades eller att 
den var oförändrad 
sedan före olyckan. 
Svårigheter i 
relationen till 
personen med THS 
samt oro, ångest, 
depression och 
ekonomisk förlust 
beskrevs. 
 

Medel 
 

Wells, Dywan 
& Dumas 
(2005) 
 
Kanada 
 
 

Kvantitativ 
 

72 närstående 
(52 partners, 
17 föräldrar, 
1 morförälder 
samt 1 kusin) 
 
 

Frågeformulär/ 
Statistiska analyser 
 

Närståendes oro och 
depression minskade 
när de trodde på sin 
förmåga att hantera 
problem, vilket 
ökade 
välbefinnandet. 
Deras erfarenheter 
var ett ökat 
välbefinnande när de 
kunde ge den vård 
som personen med 
THS behövde. 
 

Hög 
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Bilaga 2 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar samt utvalda artiklar 

Syftet med sökning: Närståendes upplevelser av att leva med en person med traumatisk hjärnskada. 

Academic Search 200709 (peer reviewed) 

Söknr  Söktermer  Antal ref Antal utvalda artiklar 

1   TSH+DE experience   1238 
select a field (optional)    

 
2 TSH+DE  family  10472 
  a select a field (optional)  
 
3 FT traumatic brain injury 1806  
  select a field (optional)  
 
4 FT care  189434 
  select a field (optional)    
  
5 FT information  357269 
  select a field (optional)  
 
6 TSH+DE relation   49 

select a field (optional)  
  

7 TSH+DE well-being  1322 
select a field (optional)  
  

8 FT family members  5691  
select a field (optional)  
   

9 TSH+DE rehabilitation   3349   
 select a field (optional)   
  
10  FT  nursing  19233  
   select a field (optional)   
   
  2 and 4  28802  
  select a field (optional) 
   
  1 and 2  12496 
 select a field (optional)   
      
 1 and 2  7622  
 abstract    
      
  1 and 2 and 3  20  
  select a field (optional)   
      
  1 and 3 and 2  15  
 select a field (optional)   
      
  1 and 3 and 2  12  
  abstract    
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Tabell 2. Översikt av litteratursökningar samt utvalda artiklar (fortsättning) 

Syftet med sökning: Närståendes upplevelser av att leva med en person med traumatisk hjärnskada. 

Academic Search 200709 (peer reviewed) 

Söknr  Söktermer  Antal ref Antal utvalda artiklar 

   2 and 4   111698 
abstract     

     
 2 and 4 and 3  70  
 select a field (optional)   
     
 2 and 4 and 3  30  
 abstract (full text)   
     
 5 and 1 and 3  33  
 select a field (optional)   
     
 5 and 1 and 3  26  
 abstract    
     
 8 and 3  38  
 select a field (optional)   
     
 8 and 3  35  
 abstract    
     
 6 and 3  74  
 select a field (optional)   
     
 6 and 3  63  
 abstract    
     
 3 and 1  72  
 select a field (optional)   
     
 3 and 1  85  
 abstract    
     
 9 and 3 and 10  16  
 select a field (optional)   
     
 9 and 3 and 10  5  
 abstract    
                            
 2 and 4 and 3  34               4 
 abstract    
     
 1 and 2 and 3  15               1 
 abstract    

 
DE=Deskriptorer, ämnesord i Academic search, TSH=Thesaurus, ämnesindelad ordlista,  FT=Fritext 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökningar samt utvalda artiklar 

Syftet med sökning: Närståendes upplevelser av att leva med en person med traumatisk hjärnskada. 

Cinahl 200709 (peer reviewed)  

Söknr  Söktermer  Antal ref Antal utvalda artiklar 

1   TSH experience   37809 
select a field (optional)    

 
2 TSH  family  49233 
  select a field (optional) 
 
3 TSH traumatic brain injury 2508  
  select a field (optional) 
 
4 TSH care  266055 
  select a field (optional) 
 

5 TSH information  81114 
select a field (optional)  

 
6 TSH family member well-being 5 

select a field (optional)  
 
7 TSH quality of life  13966 
  select a field (optional) 
 
8 TSH family health  813 

select a field (optional)   

 
9 TSH mental health  22286 
  select a field (optional) 
  

10 TSH professional-family relations 4884 
  select a field (optional) 
 

11 TSH interpersonal relations 5902 
  select a field (optional) 
 
12 TSH relation  63517 
  select a field (optional) 
 
13 TSH health  3020 
  select a field (optional)  
 
14 FT well-being                           7404                             
  select a field (optional) 
 
15 FT health care relations                    1            
  select a field (optional) 
 
16 FT care relations                           6     
  select a field (optional) 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökningar samt utvalda artiklar (fortsättning) 

Syftet med sökning: Närståendes upplevelser av att leva med en person med traumatisk hjärnskada. 

Cinahl 200709 (peer reviewed)  

Söknr  Söktermer  Antal ref Antal utvalda artiklar 

17   FT development  76290 
select a field (optional)    

 
18 TSH  emotion  2156 
  select a field (optional) 
 
  1 and 2  4523  
  select a field (optional) 
 
  1 and 2 and 3  30 
  select a field (optional) 
 

1 and 2 and 3  5 
abstract (full text)  

 
  2 and 4  22708 
  select a field (optional)  
 
  2 and 4 and 3  99  

select a field (optional)   

 
  2 and 4 and 3  45 
  abstract 
  

  2 and 7 and 3  5902   
  abstract 
 
  2 and 17 and 3  0 
  abstract  
 
  2 and 12 and 3                           55                          
  select a field (optional) 
 
  2 and 12 and 3                             2    
   
 
  8 and 13 and 3                           0     
  select a field (optional)  
     
  3 and 2 and 17                           14  
  abstract   
     
  2 and 18 and 3                            3  
  abstract 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökningar samt utvalda artiklar (fortsättning) 

Syftet med sökning: Närståendes upplevelser av att leva med en person med traumatisk hjärnskada. 

Cinahl 200709 (peer reviewed)  

Söknr  Söktermer  Antal ref Antal utvalda artiklar 

    8 and 13 and 3  0 
abstract    

 
  2 and 13 and 3  82 
  select a field (optional) 
 
  2 and 13 and 3  30  
  abstract 
 
  2 and 5 and 3  45 
  select a field (optional) 
 

2 and 14 and 3  13 
select a field (optional)  

 
  2 and 14 and 3  8 
  abstract 
 
  2 and 9 and 3  7 

select a field (optional)   

 
  mental health  22286 
  select a field (optional)   
      
  2 and 10 and 3  15 
  select a field (optional)   
      
  2 and 9 and 3  2 
  abstract 
 
  2 and 10 and 3  0 
  abstract 
 
  2 and 15 and 3  0 
  select a field (optional)  
 
  2 and 15 and 3                           0                            
  select a field (optional) 
 
  2 and 16 and 3                            0  
  select a field (optional) 
 
  2 and 16 and 3                          0    
  abstract 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökningar samt utvalda artiklar (fortsättning) 

Syftet med sökning: Närståendes upplevelser av att leva med en person med traumatisk hjärnskada. 

Cinahl 200709 (peer reviewed)  

Söknr  Söktermer  Antal ref Antal utvalda artiklar 

    1 and 2 and 3  17  3 
abstract    

     
 2 and 4 and 3  19    3 

abstract (full text)   
     
 2 and 5 and 3   29  2
 abstrakt    
     
 2 and 17 and 3  10  1 

select a field (optional)   
     
    

TSH=Thesaurus, ämnesindelad ordlista,  FT=Fritext 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökningar samt utvalda artiklar (fortsättning) 

Syftet med sökning: Närståendes upplevelser av att leva med en person med traumatisk hjärnskada. 

Pub Med 200709 (peer reviewed) 

Söknr  Söktermer  Antal ref Antal utvalda artiklar 

1   MeSh experience  
all fields  281309  

 
2 MeSh  family  566358 
  all fields  
 
3 FT traumatic brain injury 35134  
  all fields  
 
4 MeSh rehabilitation  216264 
  all fields 
 
5 MeSh nursing  419166 
  all fields 
 
6 FT family members 202239 

all fields 
  

 
7 FT well-being  26318 

all fields 
     

 
8 FT information  483512 

all fields 
   

9 FT relation  483512   
all fields 
 

  1 and 2  10870 
all fields 
 
1 and 2  76  

 title/abstract 
 

 1 and 2 and 3  64  
 all fields   
 
 8 and 1 and 3  618  
  all fields    
      
  8 and 1 and 3  58  
  title/abstract    
      
  2 and 10 and 3  117  
  all fields    
      
    
      
      
      
  
 



 40 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar samt utvalda artiklar(fortsättning) 

Syftet med sökning: Närståendes upplevelser av att leva med en person med traumatisk hjärnskada. 

Pub Med 200709 (peer reviewed) 

Söknr  Söktermer  Antal ref Antal utvalda artiklar 

  2 and 10 and 3  5  
  title/abstract/ full text   
      
      
  10 and 1 and 3  64  
  all fields    
      
  10 and 1 and 3  6  
  title/abstract/ full text   
      
  10 and 3  1366  
  all fields    
      
  10 and 3  97  
  title/abstract/ full text   
      
      
  9 and 1 and 3  9  
  all fields    
      
  9 and 1 and 3  0  
  title/abstract/ full text   
      
  1 and 2 and 3  28  1
  title/abstract    
      
MeSh= Sökterm i Medline, FT= Fritext  
 
 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


