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                                             Luleå tekniska universitet 
 

           

Abstrakt 
Multipel skleros är en kronisk neurologisk sjukdom med 
autoimmun karaktär. Sjukdomens konsekvenser påverkar inte bara 
den sjuka människan, utan i hög grad även dennes närstående. 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa närståendes 
upplevelser av att vårda en människa med MS. Med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys analyserades sju vetenskapliga studier 
som svarade mot syftet. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att 
ständigt vara tillgänglig och ensam om ansvaret, att se sin partner 
förändras, att känna oro inför en oviss framtid, samt att lojalitet 
och kärlek ger kraft att orka. Litteraturstudiens resultat visade att 
närståendes dagliga liv präglades av förändringar, förluster och 
ensamhet. De närstående behöver stöd för att bättre kunna hantera 
sin situation samt det stora ansvar rollen som vårdgivare innebär. 
Fortsatt forskning är nödvändig för att öka kunskaperna om 
närståendes situation samt för att kunna tillgodose deras behov och 
förväntningar. 

                   
Nyckelord: multipel skleros, närstående, ansvar, förändring, oro, 
kärlek 
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Varje människa existerar i ett sammanhang som en del av en helhet. När något sker med en 

familjemedlem påverkas hela familjen (Lindholm, Rehnsfeldt, Arman & Hamrin, 2002).  

Att leva som närstående till en människa med kronisk sjukdom beskrivs i litteraturen många 

gånger som en svår och tung uppgift. Öhman och Söderberg (2004) beskriver hur närstående 

upplever att de tvingas leva ett krympande liv. Livet tillsammans med den kroniskt sjuka 

människan innebär att de inte har så mycket tid för sina egna behov och intressen, eftersom 

tiden och energin inte räcker till. Habermann (2000) beskriver också närståendes upplevelser 

av förluster och ofrivilliga förändringar i det dagliga livet. Exempel på detta är färre sociala 

kontakter och svårigheter att utöva fritidsintressen. Öhman och Söderberg (2004) beskriver 

känslor av skuld, ensamhet och fångenskap som vanligt förekommande hos närstående till 

människor med kronisk sjukdom. Kontakterna med människor utanför hemmet minskar och 

de närstående upplever att de mister sin frihet. Även Sallfors och Hallberg (2003) belyser hur 

vårdandet av, och närheten till, den kroniskt sjuka familjemedlemmen leder till känslor av 

ensamhet och social isolering. De närstående beskriver sin uppgift som ett arbete som pågår 

dygnet runt och att de därför har inte energi över för att orka med att träffa släkt och vänner. 

De tvingas även att planera tiden för att ha allting under kontroll. Vidare finner man att de 

närstående lever med ständig vaksamhet och oro för den sjuka människan och att personen 

alltid finns närvarande i deras tankar. Osäkerheten för framtiden gör att de närstående aldrig 

helt kan slappna av, de upplever att de måste leva här och nu för att orka hantera sin situation.  

 

Kronisk sjukdom skapar svårigheter både för den sjuka människan och för de andra 

familjemedlemmarna, vilket resulterar i ökad oro och stress. När en närstående tar på sig 

rollen som vårdgivare förändras relationsmönstret och ofta måste båda parterna utveckla nya 

förmågor och insikter för att anpassa sig till den nya situationen. Samtliga familjemedlemmar 

måste kompromissa och samarbeta för att situationen ska bli hanterbar, och för att försöka 

undvika en obalans mellan familjens krav och resurser. I de familjer där den ena föräldern är 

sjuk och den andra föräldern fungerar som vårdgivare, finns ofta mindre tid och energi över 

till barnen. Barnen måste också ibland ta ansvar för vården och för hushållssysslor (Gordon & 

Perrone, 2004). Det stora ansvar som vårdandet innebär, skildras som en känsla av att vara 

sjuksköterska eller förälder till den sjuka familjemedlemmen. Det framkommer också att de 

närstående ofta hanterar sin situation genom att endast leva i nuet, eftersom de inte orkar 

tänka på framtiden, döden och hur livet kommer att bli om den sjuka människan går bort 

(Öhman & Söderberg, 2004).  
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O´Brien (1993a) beskriver hur kraven på närstående till kroniskt sjuka människor kan bli 

överväldigande och orsaka stress på grund av begränsad frihet, ofrivillig arbetslöshet och 

dålig ekonomi. Även effekter på äktenskapet, familjen och de sociala relationerna bidrar till 

att öka stressen för den närstående. De nya rollerna i familjen känns främmande och den 

närstående måste ta över ansvaret för den sjuka partnerns uppgifter. För närstående i 

medelåldern får partnerns kroniska sjukdom betydande konsekvenser, eftersom de befinner 

sig i en aktiv fas i livet med många ansvarsområden.   

 

Att vara närstående till en människa med kronisk hjärnskada beskrivs enligt Jumisko, Lexell 

och Söderberg (manuskript) som att hamna i en okänd värld, styrd av sjukdomen, där allt som 

tidigare var viktigt nu har tappat sitt värde. Närstående vill göra allt för att hjälpa den sjuka 

människan och strävar efter att hitta ett nytt sätt att leva tillsammans. Att leva med en 

människa som förändrats och som man inte känner igen kräver både diplomati och tålamod. 

De närstående lider med den sjuka familjemedlemmen, och deras eget välbefinnande är 

beroende av den sjuka människans välbefinnande. Enligt Habermann (2000) känner sig 

närstående maktlösa när de ser den sjuka familjemedlemmen kämpa och bli frustrerad på 

grund av sin sjukdom. 

 

Jumisko, Lexell och Söderberg (manuskript) beskriver vidare hur närstående upplever att de 

har en viktig roll att fylla. De är konstant tillgängliga för den sjuka familjemedlemmen, men 

de ständiga kraven på tillgänglighet ger upphov till känslor av desperation. De beskriver 

också hur engagemanget i den sjuka personen inkräktar på relationerna med de övriga 

familjemedlemmarna. Närstående beskriver hur de känner sig ensamma och hur de saknar 

någon att dela sin börda med. De är ofta besvikna på människor i omgivningen samt på 

hjälpen de får från hälso- och sjukvården. De anser det vara deras plikt att kämpa för den 

sjuka människans rättigheter samt att föra deras talan. 

 

Trots alla svårigheter beskrivs dock upplevelser av ökad närhet och förbättrad relation till den 

sjuka människan (Habermann, 2000). Förmågan att kunna hjälpa den sjuka familjemedlem-

men, samt känslan av att vara behövd, ger enligt Öhman och Söderberg (2004) upphov till 

upplevelser av meningsfullhet, glädje och tillfredsställelse. De närstående som får hjälp med 

att vårda den kroniskt sjuka människan uttrycker en stor tacksamhet gentemot vårdpersonalen, 

då de under avlastningstiden får möjlighet att vila och återhämta sig. Även Gordon och 
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Peronne, (2004) beskriver att närstående upplever stolthet, kompetens och ökad självkänsla 

när de osjälviskt kan hjälpa sin sjuka partner. 

 

Att leva med kronisk sjukdom, sett ur den sjuka människans perspektiv, medför rädsla för att 

tynga sina närstående och vara till last. De lever med osäkerhet och rädsla för framtiden, för 

att förlora kontrollen över sin kropp samt att bli helt beroende av andra människor (Corbin, 

2003; Finlayson & van Denend, 2003; Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). De oroas över 

att bli en så stor börda för familjen att de tvingas flytta till någon form av annat boende 

(Finlayson & van Denend, 2003). Trots sorg och besvikelse beskriver människor som 

drabbats av kronisk sjukdom känslor av tacksamhet och hopp, samt en vilja att försöka leva 

ett så normalt liv som möjligt med hjälp av sina närstående (Öhman, Söderberg & Lundman, 

2003).  

 

Multipel skleros är en inflammatorisk, demyeliniserande sjukdom som drabbar det centrala 

nervsystemet. Sjukdomen går i skov och påverkar den sjuka människan fysiskt, mentalt och 

känslomässigt (Rivera-Navarro, Gonzales & Léon, 2003). Enligt Dyck (1995) strävar 

människor med MS efter att uppnå största möjliga oberoende men tvingas ofta förlita sig på 

hjälp från andra familjemedlemmar. Många äktenskap havererar på grund av sjukdomen och 

de påfrestningar den innebär för båda makarna. Att tvingas lämna förvärvsarbetet på grund av 

sjukdomen leder till försämrad ekonomi, vilket i sin tur påverkar relationen negativt.  

Gagliardi (2002) menar att upplevelsen av förlorad sexualitet för människor med MS är ett 

problem som berör relationen. Sexualiteten är en stor del av en människas identitet och 

förlusten kan leda till känslor av att vara oattraktiv för sin partner. Olsson, Lexell & 

Söderberg (2005) beskriver att upplevelsen av fatigue, det vill säga extrem trötthet, är vanligt 

förekommande hos människor med MS. Den förlust av energi som fatigue innebär gör att 

relationer till omgivningen och andra människor försvåras.  

 

Ett av de bärande begreppen i omvårdnad är människan, dels människan som lever med 

sjukdom och dels dennes närstående (Henderson, 2006). Studier av Gulick (1995) visar att 

den bästa hjälpen och stödet människor med MS kan få, är av de familjemedlemmar som står 

dem närmast. Koopman (2003) beskriver att upplevelsen av välbefinnande och trygghet till 

stor del är kopplad till relationer inom familjen. Eftersom de närstående har stor betydelse för 

hur människan med MS hanterar sin situation är det mycket viktigt att också utgå från de 

närståendes behov och förväntningar.  
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Syftet med denna litteraturstudie är därför att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en 

person med multipel skleros. 

 

I denna litteraturstudie använder vi oss av begreppet närstående, vilket här omfattar make, 

maka eller partner som lever med en människa med MS.  

 

Metod  

Litteratursökning 

Denna litteraturstudie bygger på vetenskapliga studier, nationella såväl som internationella. 

Litteratursökning har skett i de bibliografiska referensdatabaserna CINAHL, Academic 

Search, Swemed+ och Medline/ Pubmed. Manuell sökning av vetenskaplig litteratur har 

också skett. Vi begränsade sökningen till vetenskapliga studier som publicerats mellan år 

1990-2006. Målet med litteratursökningen var att hitta kvalitativa artiklar eftersom vi ville få 

fram människors subjektiva erfarenheter och upplevelser. Med denna litteraturstudies syfte 

som grund, letade vi kvalitativa vetenskapliga studier som beskrev närståendes upplevelser av 

att leva med och vårda en människa som lider av sjukdomen MS. De sökord vi använde var: 

chronic illness, multiple sclerosis, spouse, partner, family, close relative, informal caregivers,  

experience samt qualitative. Vi kombinerade dessa ord på olika sätt för att få ett så bra 

sökresultat som möjligt.  

 

Sökningen resulterade i 19 artiklar som verkade relevanta för vårt syfte. Granskningen av de 

funna artiklarna gjordes i enlighet med Willman & Stoltz (2002). Ett protokoll för kvalitets-

bedömning av artiklar med kvalitativ metod användes som underlag för granskningen. Vi 

undersökte framför allt om studiens syfte tydligt framgick, hur urvalet av deltagare skett, 

vilken teknik som använts för datainsamling, hur dataanalysen genomförts samt hur väl 

studiens resultat svarade mot syftet. Studierna rangordnades i hög och medel kvalitet. 

 

Efter granskningen kvarstod sex kvalitativa studier samt en studie med kvalitativ och 

kvantitativ design. Beträffande denna studie har endast kvalitativ data analyserats. Samtliga 

studier motsvarade kvalitetskraven samt syftet med denna litteraturstudie. I denna 

litteraturstudie ingår inga vetenskapliga studier av låg kvalitet. Resultatet av granskningen 

redovisas i tabellform (Tabell 1). 



 

 

7

 

 

 

 
 
Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=7 ) 
___________________________________________________________________________ 
Författare, år            Typ av studie            Deltagare                   Datainsaml-      Huvudfynd                 Kvalitet                                  
 ingsmetod/ 
 Analysmetod 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Boije et al. Kvalitativ  17 närstående              Intervju.          Att leva med MS Hög 
(2003)                                                       10 män, 7 kvinnor       Kvalitativ i familjen är 
 innehålls- en inlärnings- 
                                                                                                      analys. och förändrings- 
 process. 
 
 
Cheung et al. Kvalitativ  10 närstående  Intervju. Närstående upp- Hög 
(2004a) 6 män, 4 kvinnor Hermen- lever omfattande 
  eutisk förluster av olika  
                                                                                                      analys. slag. 
 
 
Cheung et al. Kvalitativ                 10 närstående Intervju.             Vårdandet är kräv- Hög    
(2004b)                                   6 män, 4 kvinnor       Hermen-            ande och innebär 
 eutisk  mycket oro. 
                                                                                                     analys.  
 
 
Fleming Courts        Kvalitativ    12 närstående  Intervju i Att närstående  Hög 
et al. 8 män, 4 kvinnor       grupp.                upplever en för- 
(2005) Kvalitativ          ändrad relation,  
 innehålls-  nya roller och  
 analys.   barriärer.                                                                                                                              
  
  
Hainsworth  Kvalitativ 10 närstående Intervju.  MS resulterar i kän-     Medel 
(1996) 5 män, 5 kvinnor Kvalitativ slor av kronisk sorg  
 innehålls- hos närstående. 
 analys. 
 
McKeown et al. Kvalitativ 17 närstående  Intervju i          Närstående genom-      Hög                                                                                                  
(2004)                                  6 män, 11 kvinnor      grupp.               går en komplex 
                                                                                                     Hermen-   process innan de                                                                                                                   
                                                                                                     eutisk    söker och accep- 
                                                                                                     analys. terar hjälp. 
 
O´Brien Kvalitativ/ 20 närstående  Intervjuer. Det finns en växel-       Medel 
(1993b) Kvantitativ 11 män, 9 kvinnor Careg Stress verkan mellan   
                                                                                                     Index.   närståendes stress   
 Likert skala.     och användandet  
 Deskriptiv        av copingstrategier. 
 statistik. 

___________________________________________________________________________ 
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Analys 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera de vetenskapliga studierna. Downe-

Wamboldt (1992) beskriver att denna metod används för att på ett objektivt och systematiskt 

sätt dra giltiga slutsatser från skriftlig data. Målet med innehållsanalysen är att organisera och  

beskriva data på ett strukturerat och detaljerat sätt för att få kunskap och förståelse för ett 

specifikt fenomen. 

I denna litteraturstudie har vi i analys av data valt att inspireras av Burnard (1991) eftersom vi 

ville få fram människors egna upplevelser, ur ett inifrånperspektiv. Enligt Burnard sker 

analysprocessen i olika steg som alla bidrar till att data bearbetas och organiseras. Dessa steg 

utgör tillvägagångssättet vid kondensering, kodning samt kategorisering av textenheter vilket 

slutligen leder fram till resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen. Under arbetets gång är 

det viktigt att vara uppmärksam på att textens innebörd inte förloras. Detta sker genom att  

författaren kontinuerligt går tillbaka till grundtexten för att kontrollera att upplevelsen återges 

i sitt rätta sammanhang.  

 

Denna litteraturstudies analysenhet bestod av de sju vetenskapliga studier som tidigare 

granskats och som motsvarade syftet. Analysprocessen började med att tillgänglig data lästes 

noggrant för att få ett helhetsintryck. Processen fortsatte genom att textenheter som beskrev 

informanternas upplevelser togs ut ur analysenheten. Därefter gjordes en kondensering av 

textenheterna som bröts ner i mindre, mer lätthanterliga delar – fortfarande med fokus på det 

aktuella fenomenet. De kondenserade textenheterna översattes till svenska samt kodades med 

nummer för att lättare kunna följas bakåt under arbetets gång. Textenheter med likartade 

upplevelser sammanfördes i olika kategorier. Dessa kategorier reducerades sedan genom 

sammanslagning till färre och bredare kategorier. Processen upprepades tills de slutliga 

kategorierna erhölls. Dessa utgör resultatet av analysen (jfr. Burnard, 1991).  
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra slutkategorier som presenteras i tabell nedan (Tabell 2).  

 
Tabell 2. Översikt av kategorierna (n=4) 
___________________________________________________________________________ 

Kategorier 

___________________________________________________________________________ 

Att ständigt vara tillgänglig och ensam om ansvaret. 

Att se sin partner förändras. 

Att känna oro inför en oviss framtid. 

Att lojalitet och kärlek ger kraft att orka.  

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Att ständigt vara tillgänglig och ensam om ansvaret  

 

I tre studier framkom att närstående till människor med MS upplevde krav på en ständig 

tillgänglighet. De kände att dygnets timmar inte räckte till för både vård av partnern och egna 

behov. Dygnet-runt-vården gav upphov till känslor av utmattning och att vara avskärmad 

från omgivningen. Närstående blev bundna till hemmet då den sjuka partnern inte kunde 

lämnas ensam för en längre stund (Boeije, Duijnstee & Grypdonck 2003; Cheung & 

Hocking., 2004a; O´Brian, 1993b). En studie visade att närstående beskrev vårdandet som 

alltmer krävande, både fysiskt och psykiskt, eftersom partnern blev mer och mer beroende av 

hjälp (Boije et al., 2003). I en av studierna framkom att närstående blev mer sårbara till följd 

av den utökade vårdarrollen och den ständiga tillgängligheten (Cheung & Hocking, 2004a). 

 
“I was cut off from the world…You have a totally different 
life witch is bound to home and to her….”  (Boeije et al., 
2003, s.246)  
 

Vårdandet innebar, enligt två av studierna, ett stort ansvar eftersom närstående ansvarade 

både för partnerns välbefinnande och för de övriga sysslorna som rörde hemmet. De 
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upplevde ensamhet i föräldraskap och beslutsfattande som de tidigare hade ett gemensamt 

ansvar för (Cheung & Hocking, 2004a ; McKeown et al., 2004). Ansvaret beskrevs som totalt 

och konstant trots att de närstående ibland blev avlastade (McKeown et al., 2004).  

 

Studier av Boeije et al., (2003), Cheung & Hocking, (2004a) och O´Brian (1993b) skildrade 

hur närstående kände att kontrollen över det egna livet gått förlorad, och att livet nu endast 

fokuserades på vårdandet. De upplevde många begränsningar och inskränkningar, bland 

annat tvingades de försaka sitt privatliv, egna aktiviteter och socialt umgänge med vänner.  

En studie beskrev att de närstående önskade ett eget liv, men tvingades acceptera att 

drömmar och mål troligtvis aldrig skulle bli verklighet (Cheung & Hocking, 2004a).  

  

                    ”…Thoughts about my future life have been quarantined (put on 

hold).” (Cheung & Hocking, 2004a, s.161)  

 

I två av studierna framkom att många närstående tvingades minska ner på arbetstiden eller 

helt sluta arbeta för att ta hand om sin sjuka partner. De förlorade sin självkänsla och 

yrkesidentitet och fick istället rollen som obetalda vårdare, vilket ledde till känslor av att ha 

lägre status i samhället. De förlorade även sin ekonomiska trygghet. Förlusten av ett betalt 

arbete upplevdes som svår att acceptera (Boije et al., 2003; Cheung & Hocking, 2004a).  

 

”I´d love to work. I hate not working. I hate it…I stopped work 
because it just got all too difficult. It got too difficult trying to do 
everything.” (Cheung & Hocking, 2004a, s.159)     
 

”I was an estate agent, but when she became care dependent, I 
stopped working. Now I stay home all day with her….In the 
beginning, it was terrible…” (Boeije et al., 2003, s.246)  
  

Studier av Cheng & Hocking, (2004a); Fleming Courts et al., (2005) och McKeown, (2004) 

visade att känslor av ensamhet i vårdgivarrollen var vanliga bland de närstående. De upplevde 

brist på förståelse och stöd från familj och vänner. Omgivningens intresse av att hjälpa 

minskade med tiden och den närstående stod ensam med ansvaret. 

Närstående uttryckte, i en av studierna, ett stort behov av stöd och tröst eftersom de ofta kände 

sig vilsna och hjälplösa. De behövde någon som lyssnade på dem och som förstod innebörden 

av att vårda sin partner. De ville få prata öppet och uppriktigt om sina svårigheter (Fleming 

Courts et al., 2005). 
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                 ”They say…’How are you?’ and you say’ fine,’ and they don´t even 
hear past the ‘fine’; they don´t really want to know that he had an 
exacerbation…” (Fleming Courts et al. 2005, s.23) 

 

”Just once, somebody out there someplace come and put their arm 
around me and say ‘you are going to be fine. Here, lets take care of 
the problem.’” (Fleming Courts et al., 2005, s.23)  
 
  

I en studie av Cheung och Hocking (2004b) beskrevs hur känslan av ensamhet förstärktes när 

de närstående bemöttes av bristande empati och förståelse hos sjukvårdspersonal. Många 

beskrev negativa erfarenheter från tidigare kontakter och därför undvek de att be om hjälp. 

I en annan studie beskrevs att de närstående upplevde brist på information samt svårigheter 

att hitta, och få tillgång till, den service som fanns. De var ofta tvungna att vänta på att få 

hjälp och kände sig besvikna på sjukvården (Fleming Courts et al., 2005). Studier av Cheung 

och Hocking, (2004b) och McKeown et al., (2004) visade att närstående var missnöjda på 

grund av svårigheterna att få hjälp av myndigheter i samhället. Myndigheternas bristande 

flexibilitet skapade frustration och oro och närstående beskrev att samhällssystemet 

begränsade och hindrade dem, istället för att hjälpa dem. 

 

                 “Despite all these funding programs, he was too old for one and too 
young for another, and too sick for this and not sick enough for that. 
Excluded from one because he worked and one because he didn´t 
work.” (Cheung & Hocking, 2004b, s.480) 

 
                  “It took about a year and two months for her to get one wheelchair.” 

(McKeown et al., 2004, s.227) 
 

En studie beskrev att några närstående faktiskt valde att avstå från hjälp. Orsakerna till detta  

var att de inte ville tynga andra med sina problem eller att deras stolthet hindrade dem från 

att be om hjälp. Några ville dölja sanningen, och låtsades att allt var perfekt. Andra upplevde 

att de själva gav den bästa vården, och ville skydda sin partner genom att inte acceptera hjälp 

utifrån (McKeown et al., 2004). 

 

                  ”…every family has their own problems, their own worries; you don´t 
want to burden somebody else with your problems.” (McKeown et al., 
2004, s.226) 
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                  ”I have two sisters and I wouldn´t tell them…You want everything to 
appear perfekt, everything’s wonderful, you don´t want your family to 
know.” (McKeown et al., 2004, s.226) 

 
Att se sin partner förändras 

 

I en studie framgick det tydligt att många äktenskap påverkades negativt av sjukdomen som 

orsakade osämja och meningsskiljaktigheter i äktenskap som tidigare varit harmoniska. 

Sjukdomen beskrevs som en tredje part i äktenskapet (Fleming Courts et al., 2005). Boeije et 

al.(2003) och O´Brian, (1993b) beskrev hur närstående ansåg att partnerns fysiska och 

kognitiva förändringar orsakade störningar i parrelationen samt att de nu upplevde ett mer 

distanserat förhållande.  

I två av studierna beskrev några av de närstående hur de upplevde att den sjuka maken eller 

makan förvandlats till att bli mer en patient än en partner (Boeije et al., 2003; Cheung & 

Hocking, 2004a). Enligt studier av Cheung och Hocking (2004a) upplevde de närstående att 

den sjuka partnern blev mer och mer främmande i och med sjukdomens progress. De var 

sorgsna över förlusten av den partner som de en gång kände och förstod. Förlusten gav 

upphov till saknad av gemenskapen i det dagliga livet. 

 

” Yes, our relationship has changed. It has become more distant I 
think. It is more a care-based relationship now. And that is quite a 
different thing. Yes, it has changed. As I say, things are more 
detached. She is more a person you have take care of, and that is 
different from what it was. She has become a patient, and a partner 
is not the same as a patient.” (Boeije et al., 2003, s.246) 
 

” As time progressed, I was no longer looking after the person I had 
courted, married, and loved. I was looking after a person. ….If I kept 
trying to look after the person I loved, It just made things worse…. I had 
to become disconnected to the pert of it…. You have to break away from 
the person who was a lover to a person that you’re caring for.”  
(Cheung & Hocking, 2004a, s. 159) 

 
 

Två studier visade att den förändrade partnern krävde mycket uppmärksamhet och de 

närstående upplevde ofta brist på uppskattning och förståelse. Detta ledde till känslor av 

irritation, frustration och besvikelse, men de närstående försökte vara tålmodiga och ha 

överseende med den sjuka partnerns otacksamhet. Känslan av att bli manipulerad av den sjuka 

människan medförde att den äktenskapliga lojaliteten förvandlades till en plikt (Boeije et al. 
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2003; Cheung & Hocking, 2004b). Några närstående förklarade att de kunde ha dåligt 

samvete för att de själva uppträtt illa mot partnern när tålamodet tagit slut (Fleming Courts et 

al., 2005). 

I studier av Boeije et al., (2003) och Cheung och Hocking, (2004b) beskrevs att närstående 

oroades över partnerns MS-relaterade depression. De var bekymrade för hur förhållandet 

skulle påverkas av partnerns nedstämdhet, förtvivlade utbrott eller hot om självmord. 

Vetskapen om att partnern önskade ta sitt liv innebar en stor påfrestning för relationen, 

eftersom det upplevdes mycket svårt att hantera.  

 
” I hate myself for saying it, but I said, ’ It is easier to be you that to 
live with you! It is a good thing that it isn’t me that had MS, cause you 
wouldn’t put up with this kind of attitude.’” 
(Fleming Courts et al., 2005, s.24) 
 
“Lately, my wife has become depressed in response to MS, and that’s 
a great burden…” (Boeije et al., 2003, s.247) 
 
”Janice would cry almost all day long, from the time she got up, 
and the first phrase she would say was ‘I wish I was dead, I’m 
going to kill myself’.” (Cheung & Hocking, 2004b, s.479) 
 

  
I två studier framkom att närstående kände sig osäkra på äktenskapets överlevnad. De oroade 

sig för hur förhållandet skulle kunna fortsätta och tvivlade på sin förmåga att stå fast vid sina 

löften. De kände sig fångade i sitt äktenskap och tankar på skilsmässa var vanligt före-

kommande (Cheung & Hocking, 2004b; Fleming Courts et al., 2005). Det förändrade samlivet 

gav också upphov till tvivel angående ett fortsatt förhållande (Fleming Courts et al., 2005). 

 
                                                                                                                       
“ This may sound really terribly selfish but I didn’t sign on for 
this. And facing all these thing…as much as I love 
him…Number one, can I do that, and number two, what is it 
going to cost…” (Fleming Courts et al., 2005, s.24) 
 

 
 

Att känna oro inför en oviss framtid 

 

Studier av Cheung och Hocking, (2004b) och O´Brian, (1993b) visade att den okända och 

oförutsägbara framtiden gav upphov till känslor av rädsla och osäkerhet hos närstående. Att 

inte kunna kontrollera eller förutsäga sjukdomens förlopp och konsekvenser medförde att 
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närstående kände sig maktlösa. Sjukdomens progressiva natur orsakade oro för partnerns 

framtida funktionshinder och vilka konsekvenser de skulle få för den framtida vården i 

hemmet. I en studie framkom att närstående ville vara beredda på sjukdomens framtida 

utveckling och uttryckte ett behov att veta mer om MS (Boeije et al., 2003).  

 
“I gathered information about MS and how her situation could 
turn out. And I said to myself, ‘I’ll have to be ready for it when 
the situation arrives.’” (Boeije et al., 2003, s.246) 

 

Tre studier visade att många närstående uttryckte oro för sin egen hälsa. De var bekymrade för 

vad som skulle hända i framtiden, om de inte längre hade möjlighet att vårda sin partner på 

grund av egen ohälsa, eller om en olycka skulle inträffa. De strävade efter att ge omsorg i 

hemmet, men oroade sig för att framtida försämring av deras egen hälsa skulle begränsa 

förmågan att vårda partnern. Närstående fasade för dagen när vårdandet i hemmet skulle bli 

omöjligt, och var rädda för att tvingas flytta den sjuka partnern till en vårdinrättning (Boeije et 

al., 2003; Cheung & Hocking, 2004b; Mc Keown et al., 2004).  

 

”I worry about something happening to me. What would 
happen to Ted? That’s my biggest worry. If anything happened 
to me and he can see…(but) he can’t do anything to get help 
for me…I hope I outlive Ted. That’s my ambition in life – to 
outlive Ted.”(Cheung & Hocking, 2004b, s.479)  
 
“And you know, I don’t worry what’s going to happen to me, I 
worry what will happen to him without me.” (McKeown, 2004, 
s.226) 
 

 

Att lojalitet och kärlek ger kraft att orka  

 

Studier av Boeije et al. (2003) visade att många närstående beskrev hur kärleken till partnern, 

i kombination med den äktenskapliga lojaliteten, gjorde att de orkade fortsätta vårda sin 

partner. De närstående beskrev vårdandet av partnern som det enda alternativet eftersom 

kärleken var så stark, och för att de en gång lovat varandra att hålla ihop tills döden skiljer 

dem åt. De beskrev hur de kände en ökad närhet till sin sjuka partner trots alla påfrestningar 

MS hade medfört, och uttryckte en förhoppning om att få vara tillsammans så länge som 

möjligt. I en studie framkom att de närstående var tacksamma för att ha lyckats hålla ihop 
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med sin partner och för att de fortfarande hade möjligheten att bo tillsammans (Cheung & 

Hocking, 2004a). 

 
”I am married to her, and I still take that very seriously. When you 
give your marriage vows, and marriage is forever and a day, well, 
stick to them.” (Boeije et al., 2003, s.247) 
 
”I’ve always felt a bit rewarding about the way that we have 
stayed together and that Jan hasn’t been sort of left in a nursing 
home. Generally, I’m quite happy with the way things are 
going.” (Cheung & Hocking, 2004a, s.160) 

 

En av studierna visade att många närstående kände stolthet över att klara av att vårda sin 

partner. Förutom att vara vårdgivare åt sin sjuka partner var de ofta tvungna att ta över 

uppgifter som partnern brukade ansvara för, samtidigt som de hade sina egna uppgifter att 

utföra. Dessa närstående förvånades själva över vad de faktiskt kunde, och hann, utföra under 

dygnets timmar. Studierna beskrev även hur de krävande uppgifterna kunde hjälpa den 

närstående att utveckla nya förmågor, en inre styrka och ett nytt sätt att se på livet. En känsla 

av att ha vuxit som människa beskrevs av flera av de närstående (Cheung & Hocking, 2004a).  

 
     ” I think I’ve done quite well. I’m happy with what I’ve done. I 

think I’ve been challenged, you know. I’ve changed career and 
swapped jobs a couples of times and managed mortgages and 
guided the kids. I’ve been forced to be a better person.” (Cheung 
& Hocking, 2004a, s.160) 
 

Fleming Courts et al. (2004) visade i sin studie att MS resulterade i förändrade roller i 

förhållandet, eftersom en partner blev beroende av den andra. Närstående tyckte dock att de 

hade utvecklats till bättre vårdgivare för att de kände sig behövda av sin partner. Vidare 

framkom att närstående upplevde sig ha en viktig uppgift att fylla genom att de försökte få 

partnern så fungerande och oberoende som möjligt. Trots förändrade roller och krav på 

anpassning beskrev närstående förhållandet som starkt och utvecklande.  

 
“My marriage is stronger than it has ever been.” 
(Fleming Courts et al., 2005, s.23-24) 
 
“You are thrown into a role, you learn it; it’s a very healthy thing.” 
(Fleming Courts et al., 2005, s.23-24) 

 

Studier av Cheung och Hocking (2004a) visade att leva ”dag-för-dag”, i nuet, var ett sätt att 

hantera den svåra situationen för närstående. De upplevde svårigheter att se framåt och var 
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tvungna att koncentrera sig på det som var viktigt just nu. Att oroa sig för framtiden, eller älta 

det som varit, beskrevs som lönlöst. De beslutade sig för att inte försöka förverkliga drömmar 

och planer, utan valde att avvakta istället. Denna strategi reducerade stress och oro för de 

närstående och gjorde att de orkade med situationen.  

 

” …I just do things day by day, that’s all I do, I don’t 
plan.”(Cheung & Hocking, 2004a , s.161) 
 
“ I don´t worry about tomorrow because I have no control over 
tomorrow.” (Cheung & Hocking, 2004a, s.161) 
 

En studie visade att närstående tvingades kämpa för att kunna hålla ihop sitt liv och sitt 

äktenskap. De bet ihop och strävade efter att förbli starka eftersom detta motverkade känslor 

av hjälplöshet (Cheung & Hocking, 2004a). I två andra studier framkom att närstående 

försökte hålla fast vid det som fortfarande kunde kontrolleras och försökte acceptera, och 

göra det bästa av, den rådande situationen (Boeije et al., 2003; Hainsworth, 1996). 

 

                    ”If I get all depressed too, we´ll just fall apart and that can´t happen. 
So I feel like I´ve got to be the one to be bright and bubbly all the 
time and be strong, emotionally strong, for the two of us.” (Cheung 
& Hocking, 2003a, s.163) 

 
                    “Accept what is happening and make the most of it.” (Hainsworth,     

1996, s.38) 
 

 

 
Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka närståendes upplevelser av att vårda en 

person med multipel skleros. Analysen slutade i fyra kategorier: att ständigt vara tillgänglig 

och ensam om ansvaret, att se sin partner förändras, att känna oro för en oviss framtid samt 

att lojalitet och kärlek ger kraft att orka. 

 

I kategorin att ständigt vara tillgänglig och ensam om ansvaret beskrevs i studier som att 

närstående kände sig ensamma och isolerade från omvärlden på grund av att hela deras tid 

gick åt till att vårda och hjälpa partnern. Vid jämförelse med andra studier fann vi likheter 

mellan resultaten. Boeije och van Doorne-Huiskes (2003) beskriver hur närstående till 

människor med MS såg mörka moln hopa sig när partnerns hjälpbehov blev allt större. De 
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var tvungna att ge upp sina egna aktiviteter och sina jobb, vilket upplevdes som stora 

förluster. Några närstående beskrev vårdgivandet som ett heltidsjobb eller som att passa upp 

dygnet runt. De få närstående som hade kunnat behålla sina förvärvsarbeten berättade om hur 

de började skift nummer två när de kom hem till sin partner. De var fysiskt utmattade och 

klagade över att de inte alls kunde slappna av eftersom de ständigt var i tjänst. Eriksson och 

Svedlund (2006) visar att närstående till människor med kronisk sjukdom upplevde hur 

vårdandet och det totala ansvaret dominerade deras liv. De tvingades mer eller mindre överge 

sin tidigare livsstil för att ge sin sjuka partner full uppmärksamhet, och utrymmet för 

spontana aktiviteter hade krympt. Det som tidigare varit naturligt att göra var inte längre 

möjligt att genomföra, och de förlorade därmed sin frihet. De kunde inte lämna sin partner 

ensam utan att känna dåligt samvete och stress.  

 

Eriksson och Svedlund (2006) beskriver vidare hur närstående till en partner med kronisk 

sjukdom kände sig ensamma trots att de levde i ett parförhållande – de var ensamma i 

tvåsamheten. Känslan av ensamhet förstärktes när den sjuka partnern inte ville dela med sig 

av sina känslor och tankar. Det gemensamma sociala umgänget med vänner och bekanta hade 

också minskat avsevärt på grund av partnerns orkeslöshet, och de närstående beskrev att de 

tillbringade mycket mer tid i hemmet än de gjort förut. Till slut tappade närstående intresset 

att delta i sociala aktiviteter, delvis på grund av vännernas bristande förståelse för deras 

situation.  

  

Resultatet av denna litteraturstudie visade att många närstående inte ville ta emot hjälp av 

olika skäl och detta resulterade i en ökad känsla av ensamhet. De avstod från avlastning trots 

den krävande situation de befann sig i. Studier av Sato, Ricks och Watkins (1996) visar att 

majoriteten av närstående till människor med MS var i behov av ekonomisk hjälp, samt hjälp 

med barntillsyn, matlagning och andra sysslor i hemmet. Vidare beskriver författarna att 

dessa närstående rapporterade att de inte fått någon hjälp av de kommunala organisationerna, 

men noterade samtidigt att de, av okänd anledning, förmodligen inte alls tagit kontakt med de 

kommunala resurser som fanns tillgängliga. Det bekräftades även att de närstående som 

erbjöds hjälp med vården, och tog emot den, fick mer tid och energi över till sina egna behov. 

 

Studier av Knight, Devereux och Godfrey (1997) visar intressanta skillnader beträffande män 

och kvinnors upplevelser av att vara vårdgivare till en person med MS. Det framkom att 

kvinnor upplevde en större psykisk belastning än män och detta tog sig uttryck i 
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sömnsvårigheter och känslor av utmattning. Männen däremot, beskrev oftare att de kände 

tillfredställelse till följd av vårdandet. Även Boeije och van Doorne-Huiskes (2003) beskriver 

hur kvinnor som vårdade en partner med MS försökte leva upp till en vårdgivarroll präglad 

av omgivningens krav, medan de manliga vårdgivarna tyckte att de presterade något, värd att 

uppmärksamma och belöna. Dessa skillnader kan bero på de traditionella mans- och 

kvinnorollerna i samhället, där kvinnan, i första hand, förväntas vara den som vårdar och tar 

hand om andra människor. Forssén och Carlstedt (2001) belyser i sin studie att kvinnor ofta 

kände sig tvungna att ta ansvar för andras människors behov, vilket gav negativa konsekven- 

ser på deras egen hälsa. Av detta ansvarstagande, och för vissa kvinnor svårigheter att sätta 

gränser, följde känslor av utmattning samt fysisk och psykisk överansträngning. 

 

Kategorin att se sin partner förändras visade en negativ påverkan på parrelationen till följd av 

sjukdomens konsekvenser. Den sjuka partnern krävde mer och mer vård samtidigt som 

hans/hennes mentalitet förändrades och de närstående upplevde att de vårdade en 

främmande, och ibland aggressiv, människa. Till följd av detta tvivlade många närstående på 

parrelationens överlevnad. 

 

Eriksson och Svedlund (2006) visar att närstående till en människa med kronisk sjukdom 

uppmärksammade att partnern blev mer och mer uppgiven och övergav tidigare intressen till 

följd av nedsatta funktioner. Närstående såg även hur partnern blivit mer tillbakadragen och 

egocentrisk. Kleinman (1988, s.178) beskriver hur närstående kände förtvivlan och 

maktlöshet när partnern totalt absorberades av sin kroniska sjukdom och blev helt oförmögen 

att bry sig om sin make och sina barn. Det enda som existerade var sjukdomen. Studier av 

Ybema, Kuijer, Hagedoorn och Buunk (2002) visar att närstående till en människa som lider 

av allvarlig kronisk sjukdom upplevde att de inte längre hade något utbyte av relationen. 

Detta var relaterat till ökad utmattning och en högre benägenhet att avpersonalisera den sjuka 

partnern. Vidare belystes att relationer där vårdgivaren inte fick någon respons från sin sjuka 

partner blev mycket lidande.   

 

Relationsproblematik framkom både i denna litteraturstudies resultat och i de ovan nämnda 

studierna. Det är inte svårt att tänka sig hur en relation, där en partner drabbas av en 

progressiv sjukdom, genomgår omfattande förändringar till följd av de påfrestningar som 

relationen utsätts för. Eriksson och Svedlund (2006) visar att närstående till personer med 

kronisk sjukdom upplevde att sjukdomen hade flyttat in i deras liv som en ovälkommen 
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inkräktare. Livet var inte längre som förut och de var tvungna att anpassa sig till 

förändringarna som sjukdomen orsakade. Den tidigare närheten emellan makarna hade 

försvunnit och sjukdomen medförde en känsla att vara övergiven av sin partner.  

  

Många närstående valde att fortsätta leva tillsammans med sin partner, trots att 

påfrestningarna var stora och att de egentligen inte orkade. Boeije och van Doorne-Huiskes 

(2003) konstaterar i sin studie att många närstående till personer med MS inte gav uttryck för 

kärlek och tillgivenhet under intervjuerna. Istället beskrev de närstående sig som människor 

som handlade moraliskt, i enlighet med de äktenskapliga löftena. Många kände sig inte 

längre känslomässigt bundna till sin partner. De tillbringade dagarna i samma hus men i olika 

rum och såg vårdandet som en plikt och ingenting annat.  

 

Kategorin att känna oro för en oviss framtid visade att närstående upplevde rädsla och 

maktlöshet inför sjukdomens oförutsägbara förlopp, och den ovisshet framtiden förde med 

sig. Att vara tvungen att flytta sin partner till en vårdinrättning upplevdes som skrämmande 

och otänkbart. Knight et al. (1997) bekräftar detta fenomen då en av de mest framträdande 

känslorna hos närstående till människor med MS var stor oro inför framtiden. Vitaliano, 

Young och Zhang (2004) konstaterar i sin studie att närstående som vårdade en kronisk sjuk 

partner, försämrades i sin egen hälsa allt eftersom tiden gick. Närstående rapporterade att de 

upplevde en ständig stress och depression till följd av den börda som vårdandet medförde. 

 

Oron och motviljan till avlastning beror delvis på att de närstående upplever att de tappar 

kontrollen när vården av partnern hamnar i någon annans händer. Hong (2005) visar att 

närstående upplevde en stor oro när den allvarligt sjuka människan vårdades på sjukhus. De 

oroade sig för om partnern fick den vård han/hon behövde och för huruvida partnern kunde 

göra sig förstådd när han/hon var i behov av hjälp. De var även rädda för att mista sin partner 

under vårdtiden. Många närstående uttryckte ett behov av att ständigt kontrollera att partnern 

verkligen blev väl omhändertagen. 

Resultatet i denna kategori visar på att många närstående har en stark önskan att göra allt de 

kan för sin partner, och verkligen vill vårda henne/honom i hemmet. 

 

Kategorin att lojalitet och kärlek ger kraft att orka beskrev närståendes stolthet över att kunna 

utföra de sysslor som vårdandet innebar samt för att de hade en viktig uppgift att fylla. Här 

beskrevs kärleken och lojaliteten till partnern som stark, vilket var en förutsättning för att 
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orka med uppgiften. Närstående kände glädje över gemenskapen och tiden tillsammans med 

partnern. De kämpade en dag i taget och försökte göra sitt bästa. 

Boeije och van Doorne-Huiskes (2003) visar i sin studie att kärleken och den äktenskapliga 

lojaliteten gjorde vårdandet av en partner med MS till en självklarhet för dessa närstående. 

De hade överhuvudtaget inga tvivel beträffande att ta hand om sin partner. De trodde på 

äktenskapet och var fast beslutna att hålla löftet de en gång gav. Knight et al.(1997) bekräftar 

att många närstående till människor med MS såg positivt på att vara vårdgivare, eftersom det 

gjorde att de brydde sig om andra människor i större utsträckning än förr, och att de hade 

större förståelse för andras behov och problem. 

 

Ett kärleksfullt förhållande eller äktenskap, som är i grunden gott, har förmodligen störst 

möjlighet att överleva, även om sjukdomen inkräktar på relationen. Detta styrks av Ybema et 

al. (2002) som menar att ett äktenskap som är bra från början gör båda parterna mer 

motiverade att fortsätta ett ömsesidigt stödjande och tillfredsställande förhållande.  

 

Åldern på personerna kan vara av betydelse för om äktenskapet ska hålla eller inte. 

Situationen kan ses ur olika perspektiv beroende på om man är en yngre eller en äldre 

närstående. De par som levt länge tillsammans och delat tidigare med- och motgångar kan ha 

lättare att acceptera situationen. Detta påstående bekräftas i studier av Boeije och van 

Doorne-Huiskes (2003) där en äldre närstående beskriver att han är från en generation som 

håller sina löften, medan yngre människor skulle ha begärt skilsmässa om de ställdes inför 

samma svårigheter som han mött. 

Eriksson och Svedlund (2006) menar att närstående till kroniskt sjuka människor var tvungna 

att ta dagen som den kom för att kunna hantera de utmaningar som de ställdes inför. Strategin 

att leva i nuet hindrade dystra framtidsvisioner, och hjälpte närstående att handskas med den 

rådande situationen. De betonade behovet av att leva livet dag-för-dag och att inte tänka på 

framtiden.  

 

Enligt Sällström (1994, s.219) är behovet av omvårdnadsinterventioner individuellt och 

därför måste sjuksköterskan vara öppen under samtalet med den närstående för att ha 

möjlighet att sätta sig in i dennes livshistoria. Genom livsberättelsen kan hon förstå den 

närståendes tankar och handlingar. Faktorer som tidigare erfarenheter, synen på sig själv och 

andra, den egna hälsan samt hur det sociala nätverket ser ut, har betydelse för att 

sjuksköterskan ska kunna kartlägga närståendes resurser, styrkor och svagheter. Därigenom 
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får hon möjlighet att erbjuda individuellt utformade omvårdnadsinterventioner, som ökar 

närståendes förmåga att hantera situationen. Genom att den närstående får professionell 

hjälp, kan han/hon i sin tur ge en bättre vård och därigenom öka livskvaliteten för den sjuka 

människan.  

 

Det är av största betydelse att mötet med närstående präglas av respekt för deras integritet, 

samt empati och lyhördhet. Fredriksson och Eriksson (2003) tar upp vikten av att 

sjuksköterskan respekterar människors rätt till autonomi så att den hjälp som ges inte upplevs 

som kränkande och påträngande. Hon har ett moraliskt ansvar i att inte utnyttja den 

asymmetri som faktiskt finns i förhållandet mellan professionella vårdare och personer i 

beroendeställning. 

 

Resultatet i vår litteraturstudie tyder på att det finns brister beträffande bemötandet av 

närstående, den information som ges och det stöd som erbjuds, både från sjukvården och från 

samhället i övrigt. Det är betydelsefullt att verkligen ta reda på vad närstående behöver, samt 

erbjuda flera olika möjligheter till stöd som fungerar och som närstående vill, och kan, ta till 

sig. Många närstående har inte fått information om vilken service som finns att tillgå.  

 

Cockerill och Warren (1990) diskuterar betydelsen av att närstående får information om 

möjligheterna att få hjälp med vårdandet. Många närstående utnyttjar inte de resurser som 

finns och några av dem uttrycker missnöje med de valmöjligheter de har. Därför är det viktigt 

att närstående får vetskap om vilka möjligheter som finns att tillgå så att de kan känna sig 

trygga med att ta emot hjälp och stöd utifrån. Sjuksköterskan kan exempelvis använda sig av 

utbildningsprogram, supportgrupper och informationsbrev till närstående för att upplysa dem 

om att det finns hjälp att få och betydelsen av att ta emot den. O´Brian, Wineman och Nealon 

(1995) föreslår att sjuksköterskor ska arbeta för att närstående lättare ska få tillgång till 

avlastning i form av dagcenter eller korttidshem för den sjuka familjemedlemmen. Detta 

skulle underlätta situationen främst för de närstående som kombinerar vårdgivarrollen med 

många andra roller. McQueen Dewis och  Niskala (1992) anser att sjuksköterskan ska 

uppmärksamma den närståendes insats som vårdgivare och betona hur värdefull den är för 

den sjuka människan.  

 

I och med att vi har fördjupat oss i detta fenomen har vi fått en djupare insikt i hur det kan 

vara att, som närstående, leva med en kroniskt sjuk människa. Den ökade förståelsen kan i 
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sin tur påverka våra handlingar i det praktiska vårdarbetet. Vi kan som sjuksköterskor också 

informera och motivera våra medarbetare att bli medvetna om de närståendes situation i syfte 

att främja deras hälsa och underlätta deras dagliga liv. Ökade kunskaper om närståendes 

situation leder till att deras behov och förväntningar kan tillgodoses på ett bättre sätt. 

 

I denna litteraturstudie har endast vetenskapliga studier som uppfyller flertalet av 

inklusionskriterierna enligt Willman och Stoltz (2002, s.122-123) använts, vilket bidrar till 

att öka tillförlitligheten i resultatet. Vi valde bort studier med kvantitativ design samt studier 

som inte var relevanta mot syftet. En av studierna var en blandning av kvalitativ och 

kvantitativ design, men eftersom endast kvalitativ data analyserats, påverkade detta inte 

resultatet.  

 

När det gäller kvalitativ forskning kan begreppen, pålitlighet och tillförlitlighet användas för 

att beskriva olika aspekter av en studies trovärdighet. Graneheim och Lundman (2004) menar 

att det är värdefullt, ur trovärdighetssynpunkt, att ge en tydlig och klar beskrivning av kultur 

och sammanhang, urvalet av deltagare samt processen för datainsamling och analys. 

Trovärdigheten ökar dessutom om resultatet presenteras på ett sätt som tillåter läsaren att 

söka alternativa förklaringar. 

 

I enlighet med Holloway och Wheeler (2002, s.241) har vi under hela analysprocessen 

kontinuerligt gått tillbaka till ursprungsmaterialet för att försäkra oss om att vi hållit oss till 

fenomenet som undersöks. Därmed kontrollerades att textens innebörd inte förlorades under 

analysprocessens gång. Det kan däremot finnas en liten risk för brister i översättningen från 

engelska till svenska. Litteraturstudiens svaghet kan ligga i att dess resultat enbart stödjer sig 

på sju vetenskapliga studier, men samtidigt visar denna litteraturstudie att den kvalitativa 

forskning som idag finns gällande närståendes upplevelser av att vårda en människa med MS 

är begränsad. Holloway och Wheeler (2002, s.430) diskuterar begreppet överförbarhet och 

menar att det är ett mått på hur, och i vilken utsträckning, resultatet av analyserad data 

allmänt kan tillämpas på andra grupper av människor. Det åligger författaren att 

tillhandahålla relevant och beskrivande data på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att 

omsätta resultatet till andra sammanhang.    

När resultatet av denna litteraturstudie relaterades till andra studier, samt till annan litteratur, 

fann vi att närståendes upplevelser av att vårda en person med multipel skleros har många 

likheter med närståendes upplevelser av att vårda människor som lever med annan kronisk 
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sjukdom. Därför är resultatet av denna litteraturstudie överförbart till närstående som 

befinner sig i liknande situationer (jfr. Holloway & Wheeler, 2002). 

 

Slutsats  

Sjukdomen multipel skleros medför mycket lidande som kan upplevas ur flera perspektiv. 

Denna litteraturstudies resultat belyser och lyfter fram de utmaningar och svårigheter som 

närstående upplever i rollen som vårdgivare till sin partner. Det framkommer tydligt att det 

finns ett stort behov av både praktisk hjälp och känslomässigt stöd till de närstående, 

eftersom de känner sig ensamma och övergivna med ett totalt ansvar för vården.  Därför bör 

närstående få tillgång till en sjuksköterska som fungerar som kontaktperson för dem. En av 

hennes uppgifter skulle vara att hålla en kontinuerlig kontakt samt följa upp de närståendes 

situation. Genom sjuksköterskans interventioner kan närståendes känsla av ensamhet lindras.  

Denna litteraturstudie visar att den forskning som finns mellan åren 1990 - 2006 utgörs av ett 

begränsat antal studier. Fortsatt forskning inom detta område är nödvändigt för att bättre 

kunna möta de behov som närstående och människan med MS har. Fler interventionsstudier, 

där dessa människors förväntningar är det centrala, behövs för att kunna tillgodose det 

individuella behovet av stöd. 
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