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Abstrakt  
Parkinsons sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd och drabbar med åren allt 
fler människor världen över. Följderna av detta innebär en påverkan på 
livskvaliteten för den drabbade, men tillståndet påverkar även direkt närstående 
som får en försämrad livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva upplevelser av att vara närstående till personer med Parkinsons sjukdom. 
Tio vetenskapliga artiklar blev utvalda vid en litteratursökning och dessa 
analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats i enlighet 
med Graneheim och Lundman (2004). Analysen resulterade i sex slutkategorier: 
att känna brist på information och stöd från vårdpersonal och familj; att känna 
begränsningar i det sociala livet; att förändringar bidrar till omförhandlingar i 
relationen; att ha känslor av oro, rädsla och sorg; att känna fysiska och psykiska 
påfrestningar och vikten av att tillgodose egna behov; att känna gemenskap och 
jämföra sig med andra i samma situation. Resultatet visade att närstående hade ett 
stort behov av information men upplevde att de inte fick nog med information 
eller ingen alls. De upplevde även samma när det gäller stöd. Vidare påverkas det 
egna sociala livet samtidigt som relationen mellan den närstående och den sjuke 
personen förändras. Denna studie kan bidra till att sjuksköterskan kan bemöta och 
tillgodose närståendes behov när de är i en situation som innebär vård av en 
anhörig. 
 
 
Nyckelord: Närstående, parkinsons sjukdom, upplevelser, litteraturstudie, 
kvalitativ innehållsanalys. 
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Risken att bli sjuk i en eller flera kroniska sjukdomar ökar, och med åren blir allt fler människor 

drabbade (Duggleby et al., 2012). Att bli diagnostiserad med en kronisk sjukdom innebär enligt 

flera studier (Eriksson & Svedlund, 2005; Papadopoulos, 1995; Öhman & Söderberg, 2004) att livet 

för den drabbade förändras, men även att närstående med god hälsa påverkas och att livet förändras 

även för dem. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan 

på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt kunna kommunicera med patienter men även 

närstående. Sjuksköterskan ska ha förmågan att informera närstående och försäkra sig om att de 

personer som får information förstår den (Socialstyrelsen, 2005). Begreppet närstående syftar på en 

eller flera personer som den sjuke personen betraktas ha en nära relation till (Socialstyrelsen, 2007). 

I flera studier (Öhman & Söderberg, 2004; Eriksson och Svedlund, 2005; Golics et al., 2012) 

definieras närstående som den sjuke personens närmsta familj. I denna litteraturstudie kommer vi att 

använda oss av närståendebegreppet för att beskriva familj, make, maka och anhörigvårdare. 

 

Larsen (2003) tillämpar en vedertagen definition av kroniska sjukdomar och beskriver att dessa 

tillstånd har en lång varaktighet, är progressiva i sin utveckling och i de flesta fall permanenta. 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) tar även upp att kroniska sjukdomar associeras med osäkra 

förlopp och en osäker prognos. Sav et al. (2013) har en liknande definition av begreppet som 

föregående forskare men utvecklar denna och tillägger att dessa sjukdomar många gånger även 

förknippas med funktionsnedsättningar för de som drabbas.  

 

Idag räknas många av samhällets sjukdomar till de som är kroniska, och ett vanligt tillstånd som 

tillhör denna grupp är Parkinsons sjukdom (Casey, 2013). Enligt en studie av Wirdefeldt, Adami, 

Cole, Tricholoulos och Mandel (2012) beräknades det år 2005 finnas mellan 4.1 – 4.6 miljoner 

människor med Parkinsons sjukdom världen över. I samma studie beskriver forskarna att siffran 

kommer stiga till år 2030 och menar då att antalet människor med Parkinsons sjukdom kommer öka 

till 8.7 – 9.3 miljoner världen över. Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som 

normalt drabbar människor över 60 år, det finns enligt forskarna två orsaker till att denna sjukdom 

uppkommer. Den ena orsaken handlar om ärftliga faktorer medan den andra orsaken är oklar och 

innebär att det inte finns någon känd förklaring. Sjukdomen kännetecknas av både motoriska och 

icke motoriska symtom, de motoriska symtomen handlar om muskelstelhet, ofrivilliga skakningar, 

långsamma rörelser och frånvaro av rörelser medan de icke motoriska symtomen handlar om bland 

annat sömnstörningar, känselstörningar och neuropsykiatriska störningar. Det som händer i kroppen 

vid Parkinsons sjukdom är att dopaminerga nervceller som förekommer i de basala ganglierna, går 

förlorade under en längre tid. Dopamin är en betydelsefull signalsubstans som tillhör det centrala 



3 

 

nervsystemet och bildas genom att aminosyran tyroxin omvandlas till DOPA, som i sin tur 

omvandlas till dopamin. Funktionen som denna signalsubstans har är att korrigera motorisk 

inlärning och kontrollera motoriska rörelser, men även reglera känslor och humör hos människan. 

Förlust av dopamin innebär därför att det sker en försämring av motoriken som i sin tur orsakar 

störningar i rörelsemönstret (Casey, 2013). 

 

I flertalet studier (Duggleby et al., 2012; Eriksson & Svedlund, 2005; Golics, Salek, Basra & Finlay, 

2013) uttrycker forskarna att livskvaliteten påverkas till det sämre hos närstående då en nära 

anhörig blir kroniskt sjuk. När personer drabbas av kroniska sjukdomar där en eller flera 

funktionsnedsättningar medföljer är det vanligt att vården sker i hemmet med hjälp av familjens 

insatser. Familjemedlemmar kan ta på sig rollen som vårdare och samtidigt ansvaret för 

omvårdnaden. Att vårda någon i hemmet anses vara en svår uppgift och bidrar till att behov som 

närstående har sätts åt sidan. För familjen är situationen stressfull och innebär förändring och 

anpassning av det egna levnadssättet. Kroniska sjukdomar orsakar fysiska och känslomässiga 

förändringar samtidigt som de bidrar till känslor av rädsla och osäkerhet inför framtiden. Förlust av 

frihet och ambitioner är även en upplevelse till följd av sjukdomen (Eriksson & Svedlund, 2005; 

Papadopoulos, 1995). I en studie av Wittenberg, Saada och Prosser (2013) känner närstående som 

har ansvaret över omvårdnaden en börda då en nära anhörig har insjuknat och menar att sjukdomen 

påverkar deras liv vad gäller välbefinnande, livskvalitet , fysisk- och emotionell hälsa. 

 

Curry et al. (2010) har i sin studie räknat upp några olika känslor som vanligtvis kommer till uttryck 

hos familjen när en anhörig blir sjuk. En händelse som de närstående fruktar för är att råka skada 

den sjuke personen, även känslan av att inte känna sig tillräcklig och vara till nog stor hjälp när det 

handlar om att sköta om personen. Kroniska sjukdomstillstånd är enligt Papadopoulos (2010) en 

bidragande orsak till att närstående går miste om sin egen frihet och sina drömmar på grund av ett 

större ansvar. Eriksson och Svedlund (2005) tar upp att närstående får ett ökat ansvar för hushållet 

vilket i sin tur leder till att deras hälsa kommer i andra hand och att andra aktiviteter de har måste 

avslutas. Rollen som vårdare medför många negativa konsekvenser både fysiskt och känslomässigt 

men även ekonomiskt. Att vårda en närstående dygnet runt kan påverka den sociala, sexuella och 

vänskapliga relationen negativt, samtidigt som omvårdnaden många gånger för den närstående och 

den sjuke närmre varandra (Eriksson & Svedlund, 2005). Enligt Golics et al. (2013) är det vanligt 

att närstående påverkas mer av sjukdomen än vad den sjuke gör. Kroniska sjukdomar kommer ofta 

som en chock för närstående då processen från frisk till sjuk går snabbt, förändringar sker snabbt 

och närstående blir tvungna att anpassa sina liv för att det ska gå ihop med den sjukes vardag 
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(Eriksson & Svedlund, 2005).  

 

Litteraturgenomgången visar att livet hos närstående påverkas till det sämre då en nära anhörig 

diagnostiserats med en kronisk sjukdom. Till vår kännedom är det brist på forskning som beskriver 

hur personer upplever att leva med någon som har Parkinsons sjukdom. För att vi som 

sjuksköterskor ska kunna stödja närstående som lever med en sjuk anhörig är det viktigt att ha 

kännedom över hur dessa upplever situationen. Den kunskap som vi förväntar oss att få från 

resultatet av studien är att bättre förstå vad de närstående känner och hur de mår samt vad de 

förväntar sig från oss som vårdpersonal. Vi förväntar oss även att finna i resultatet vad vi som 

vårdpersonal kan göra för att på bästa sätt tillgodose behoven hos de närstående. Syftet med denna 

litteraturstudie var därför att beskriva upplevelser av att vara närstående till personer med 

Parkinsons sjukdom. 

 

Metod 
I denna litteraturstudie har en kvalitativ metod använts med fokus på ett inifrånperspektiv. Denna 

metod var mest lämplig då syftet som studien baserats på var att beskriva upplevelser av att vara 

närstående till personer med Parkinsons sjukdom. En litteraturstudie är en granskad sammanfattning 

av vetenskapligt material för att se hur kunskapsläget ligger till om ett ämne (Polit och Beck, 2008). 

Holloway och Wheeler (2010) beskriver att forskarna använder sig av kvalitativ metod när de i sina 

studier vill fokusera på människors upplevelser, känslor och beteenden. 

 

Litteratursökning  

För att hitta de artiklar som är vetenskapliga och relevanta för den litteraturstudie som ska utföras 

har databaserna Cinahl och Pubmed använts. Pubmed är en övergripande databas som refereras till 

artiklar från källor som MEDLINE, OLDMEDLINE och övriga databaser. Polit och Beck (2008) 

menar att Cinahl och Pubmed är de som är bland de viktigaste databaserna för forskande 

sjuksköterskor, detta då vetenskapligt material inom omvårdnad kan erhållas från dessa. 

 

Litteratursökningen startade med att en pilotsökning utfördes i de databaserna som nämnts ovan. 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är det betydelsefullt att göra denna typ av sökning i 

början av en studie för att ta reda på om det finns tillräckligt med vetenskapligt material. Den 

pilotsökning som utfördes visade att det fanns relevant data och därefter påbörjades den 

systematiska sökningen i samma databaser. Så långt det gått har ämnesord i Cinahl och MESH-

termer i Pubmed använts. Förutom ämnesord har även sökningar i fritext utförts, detta då några av 
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de sökord som användes inte fanns som ämnesord. William et al. (2011) menar att en kombination 

av ord som skrivits i fritext och MESH-termer eller liknande ger ett bättre resultat. Vid 

artikelsökningen har även trunkering (*) använts på ett av sökorden då vi önskade flera möjliga 

ändelser till detta ord. De sökord som har använts var parkinson's disease, qualitative studies, 

qualitative, family, caregivers, spouses, relatives, experience, quality of life, coping, perspective och 

burden. Sökningen inleddes med att söka varje ord för sig, sedan kombinerades sökorden med hjälp 

av de booleska sökoperatorerna AND och OR. William et al. (2011) nämner att det finns en regel 

som innebär att sökord ska sökas var för sig innan dessa kombineras med varandra, när 

kombinationen sedan utförs är det viktigt att inte skifta mellan olika sökoperatorer då det kan 

vilseleda de som tar del av studien. I slutet på varje hel sökning lades begränsningar till, dessa var 

peer reviewed, engelskt språk, 1994-2014 och kvalitativa studier, se Tabell 1. 

 

För att välja ut artiklarna som svarade mot det syfte studien hade läste vi först rubriken, sedan lästes 

abstraktet igenom och ibland gjordes en snabb översikt av hela artikeln då abstraktet någon gång 

inte gav oss det vi var ute efter. Sökningarna i Cinahl och Pubmed gav oss fem artiklar vardera som 

svarade mot vårt syfte, totalt tio artiklar till analysen. Slutligen utfördes en sökning av ytterligare 

artiklar i de funna artiklarnas referenslista, detta resulterade dock inte i några fler funna artiklar. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som valts för studien var att fokusera på närståendes upplevelser av ett 

fenomen, även Parkinsons sjukdom inkluderades. Det exklusionskriteriet vi hade var att artiklarna 

inte skulle handla om patientens upplevelser av att leva med en sjukdom.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Syftet med sökning: upplevelsen av att vara närstående till personer med Parkinsons sjukdom. 

PubMed 2014-02-01 

Begränsningar: engelska, kvalitativa studier, 1994-2014 

Söknummer  *)  Söktermer   Antal träffar  Antal valda 

1   MT  Parkinson disease  36856 

2   FT  Qualitative   127600 

3   MSH  Family    227156   

4   MSH  Caregivers   20276 

5   MSH  Spouses    6463 

6   FT  Experience   432501 

7   MSH  Quality of life   111990  
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8   FT  Coping     118286  

9   FT  Perspective   116464  

10     1 AND 2   189 

11     3 OR 4 OR 5   240837 

12     6 OR 7 OR 8   634934    

  

13     10 AND 11 AND 12 (limits) 8   4 

14     1 AND 9 AND 11 (limits)  6   1 

CINAHL 2014-02-01 

Begränsningar: engelska, kvalitativa studier, peer-reviewd, 1994-2014 

Söknummer  *)  Söktermer   Antal träffar  Antal valda 

1   CH  Parkinson disease  7094 

2   CH  Qualitative studies+  66457 

3   CH  Family+    102735   

4   CH  Caregivers   15785 

5   CH  Spouses    5057 

6   FT  Relatives   5892 

7   FT  Experience*   157014 

8   CH  Quality of life+   44077 

9   CH  Coping+    19215 

10   FT  Burden    20405 

11     1 AND 2   121 

12     3 OR 4 OR 5 OR 6  115694 

13     7 OR 8 OR 9   208118 

14     10 AND 11 AND 12 (limits) 26   4 

15     1 AND 2 AND 10 (limits)  12   1 

Totalt valda artiklar          10 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, MT – Mesh major topic i databasen PubMed, CH – Suggest subject terms i 

databasen CINAHL, FT – fritext sökning 

 

Kvalitetsgranskning 

När alla artiklar som svarade mot vårt syfte funnits utfördes en kvalitetsgranskning med hjälp av ett 

granskningsprotokoll, detta i enlighet med Willman et al. (2011). Då litteratursökningen gav oss 

kvalitativa artiklar användes bilaga H (Willman et al., 2011) som är riktad till studier med kvalitativ 

metod. Protokollet som var till hjälp för granskningen innehöll punkter som frågade efter syfte, 

information om deltagarna, kontext, etiskt resonemang, relevant- eller strategiskt urval, metod för 

urval, datainsamling och analys, logiskt resultat, data- och analysmättnad m.m. Vi valde även att 

stryka två frågor då dessa inte var relevanta för de artiklar som valts. De två frågorna vi valde att 
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inte ha med var ”om resultatet redovisas i förhållande till en teoretisk referensram” och ”om det 

råder analysmättnad”. Svarsalternativen till frågorna i protokollet var ja, nej och vet ej, och för att ta 

reda på vilken kvalitet varje artikel hade räknades varje positivt svar som ett poäng, medan ett 

negativt svar räknades som noll poäng. Poängen som sedan uppnåddes räknades om i procent 

(Willman et al. 2011). Nio av artiklarna hade hög kvalitet medan en artikel hade medel kvalitet, 

ingen av de funna artiklarna hade låg kvalitet, se Tabell 2 och 3. 

 

Tabell 2. Procentindelning. 
Kvalitetsgradering Procentindelning 
 
Grad 1 – Hög   80-100 % 
Grad 2 – Medel   70-79   % 
Grad 3 – Låg   60-69   % 
 
Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 96) 
 
Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10). 
Författare Typ av Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
  
(År) studie   Datainsamling  (hög, medel 
Land   /Analys  låg) 
 
Birgersson & Kvalitativ 3 närstående Öppna intervjuer/ Närstående upplevde att de inte  Hög 
Edberg  3 personer  Kvalitativ erhöll samma support från 
(2004)  med PS innehållsanalys personal som personerna med PS. 
Sverige    Det fanns ett behov av mer  
    support som är på specialiserad  
    och individuell nivå. 
 
 
Davey et al. Kvalitativ 14 anhöriga Semistrukturerade Studien visar att närstående kände Hög 
(2004)   intervjuer/Grundad rädsla över att partnern skulle falla 
Storbritannien   teori och skadade sig själv när de skulle  
    hjälpa partnern. Närstående kände  
    ett ökat behov av support och råd 
    från vårdpersonal, detta för att  
    kunna hantera när personen med  
    PS faller. 
 
 
Haahr et al. Kvalitativ 10 makar Djupintervju/ Studien visar att ansvar och Hög 
(2012)   Hermeneutisk solidaritet var teman riktade till  
Danmark   fenomenologisk makar i äktenskapet. 
   analys    
  
 
 
Habermann Kvalitativ 8 makar Semistrukturerade Att se partnern vara frustrerad och Hög 
(2000)   intervjuer/Tolkande kämpa var den största utmaningen 
USA   fenomenologisk för närstående, och för att kunna 
   analys  hantera det egna livet användes 
    copingstrategier av närstående. 
 



8 

 

 
 
Hounsgaard Kvalitativ 10 partners Intervjuer/ Kvinnor till partners med PS Hög 
et al.   Fenomenologisk  upplevde att livet påverkades och 
(2011)   analys att livskvaliteten förändrats på 
Danmark    grund av att de levde med en 
    partner som har PS. 
 
 
Lindgren Kvalitativ 4 närstående Semistrukturerade Studien visar att närstående och Medel 
(1996)  6 personer  intervjuer/ partnern upplevde sorg och 
USA  med PS  känslor av förlust i samband med 
    att partnern hade diagnostiserats  
    med PS. 
 
 
McLaughlin Kvalitativ 26 makar Semistrukturerade Studien visar att diagnosen hade Hög 
et al.    intervjuer/Kvalitativ stor känslomässig påverkan på  
(2010)   innehållsanalys närstående. Rollen som vårdare 
Irland    var de närståendes plikt samtidigt 
    som närstående kände börda över 
    omvårdnaden. 
 
 
Tan et al. Kvalitativ 21 närstående Semistrukturerade Studien visar att närstående Hög 
(2012)   intervjuer/Kvalitativ var i behov av stöd för att minska   
Singapore   innehållsanalys belastningen som sjukdomen förde  
    med sig. Närstående kände en  
    börda över att ta hand om den  
    sjuke allt eftersom sjukdomen  
    kontinuerligt ökade. 
 
 
Williamson Kvalitativ 10 makar Semistrukturerade Studien visar att personer med PS Hög 
et al.   intervjuer/Tolkande även handskades med psykotiska 
(2008)   fenomenologisk symtom och att detta förde med sig 
Storbritannien   analys en förändrad identitet hos den sjuke. 
    De psykotiska symtomen bidrog till  
    att närstående fick använda sig av 
    olika tillvägagångssätt för att lära  
    sig hantera dessa symtom. 
 
 
Wressle et al. Kvalitativ 9 närstående Intervjuer/Kvalitativ Närståendes liv påverkas på grund Hög 
(2007)  7 personer  innehållsanalys av PS, de behövde stöd och  
Sverige  med PS  kunskap om sjukdomen och 
    konsekvenserna av sjukdomen. 
 

Dataanalys  

I denna litteraturstudie har vi fokus på berättelser utifrån ett inifrånperspektiv och har därför endast 

använt oss av vetenskapliga artiklar som är kvalitativa. Artiklarna har fortsättningsvis analyserats 

genom en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 

Innehållsanalys är en typ av forskningsmetod som används för att på ett systematiskt sätt kunna dra 

slutsatser utifrån vetenskapliga texter utan att innehållet i analysenheterna förloras helt (Downe-
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Wamboldt, 1992). Vi har även använt oss av en manifest ansats under analysprocessen, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär att analysen sker utifrån vad som direkt står i texten. 
 

Analysprocessens första steg var att läsa igenom funna vetenskapliga artiklar upprepade gånger, 

detta för att få en översikt över vad materialet handlade om. Efter att artiklarna granskats följde det 

andra steget där textenheter extraherades från resultatet i varje artikel. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är textenheter enstaka ord, meningar eller hela stycken som ska svara mot syftet. 

Syftet var att beskriva närståendes upplevelser extraherades endast textenheter som handlade om 

just detta. För att göra det lättare för oss att hitta tillbaka till varje textenhet kodade vi dessa med två 

siffror, till exempel 2:5 där den första siffran bestämde vilken artikel textenheten kom ifrån och där 

den andra siffran beskrev var i artikeln vi fann den. Fortsättningsvis har vi kortat ner textenheterna 

och bevarat det mest centrala genom kondensering, detta innebär enligt Graneheim och Lundman 

(2004) att texten kortas ner utan att det viktiga i texten går förlorad. Efter kondenseringen 

abstraherades och kodades dessa ännu en gång, nu med en kod som med få ord beskrev textens mest 

centrala innehåll. Koderna jämfördes därefter med varandra och placerades i grupper med andra 

liknande koder. Det sista steget i processen innebar kategorisering och utfördes i flera etapper till vi 

slutligen erhöll sex slutkategorier, se Tabell 4. 
 
 
Tabell 4. Översikt av kategorier (n=6) 
Att känna brist på information och stöd från vårdpersonal och familj 

Att känna begränsningar i det sociala livet 

Att förändringar bidrar till omförhandlingar i relationen 

Att ha känslor av oro, rädsla och sorg 

Att känna fysiska och psykiska påfrestningar och vikten av att tillgodose egna behov  

Att känna gemenskap och jämföra sig med andra i samma situation 

 
Resultat 
Det resultat vi har fått fram grundades på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarna har analyserats och 

resulterat i sex slutkategorier. Resultatet har sammanfattats i brödtext under varje kategori, även 

citat förekommer i originalspråk från artiklarna för att styrka innehållet. 

 

Att känna brist på information och stöd från vårdpersonal och familj 

Flertalet studier (Birgersson & Edberg, 2004; Davey, Wiles, Ashburn & Murphy, 2004; McLaughlin 

et al., 2010) visade att närstående påpekade brist på tillgänglig information angående sjukdomen 
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efter att den anhöriga diagnostiserats med Parkinsons sjukdom. De beskrev att vårdpersonalen inte 

gav dem nog med information angående sjukdomen och inte heller vilka komplikationer som 

tillståndet kunde medföra. Närstående uppgav att de kände sig förvirrade och oroade över att inte 

veta om de olika symtom som kunde uppkomma i samband med sjukdomen (Williamson, Simpson 

& Murray, 2008). I flera studier (Birgersson & Edberg, 2004; Tan, Williams & Morris, 2012) 

uttryckte de närstående att de ville få mer information för att kunna hantera den nya situationen som 

sjukdomen förde med sig. I en annan studie (Davey et al., 2004) kände de en brist på och ett stort 

behov av information om hur fall skulle hanteras av dem själva, vilka konsekvenser som detta 

kunde ge samt hur de närstående skulle hjälpa sin partner vid fall. Den brist som uppkom när det 

handlade om information från vårdpersonal ledde till en känsla av isolering bland de närstående 

(Birgersson & Edberg, 2004). 

 

Well, you can't get information so easily, you have to ask all the time, and I received very poor 

information from the beginning... (Birgersson & Edberg, 2004, s. 626). 

 

I en studie (Davey et al., 2004) beskrev närstående att de inte fått information om var och till vem 

de skulle vända sig med sina frågor och funderingar. De berättade att det fanns en osäkerhet och 

förvirring över varifrån och från vem de skulle få information angående sjukdomen, och denna brist 

på information bidrog till att de närstående inte visste hur de skulle underlätta situationen för den 

sjuke. I en annan studie (Birgersson & Edberg, 2004) framkom det däremot att närstående kände 

tacksamhet när de väl blev informerade av personalen.  
 

No I haven't [had any information]. Where would I get that information? (Davey et al., 2004, s. 

1364). 

 
I did not receive any written document from anyone, how it [the disease] could influence both 

her and myself as a relative... when it comes to being a relative... one could never have 

imagined... I have no idea how I’m going to behave to help X... I have no experience of nursing, 

and to help someone to dress, you maybe do it backwards (Birgersson & Edberg, 2004, s. 627). 

 

För de närstående var även behovet av emotionellt stöd från vårdpersonal och övriga 

familjemedlemmar stort, detta för att lättare kunna hantera de utmaningar som sjukdomen förde 

med sig. Närstående upplevde bristen på stöd från personal och övriga familjemedlemmar som ett 

hinder för att lättare kunna möta utmaningar som uppkom. De kände också att de inte alltid fick 

uppskattning från övriga familjemedlemmar och vänner för sina insatser runt den sjuke personen 
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(Tan et al., 2012). I en studie (Wressle, Engstrand & Granéus, 2007) talade de närstående om att det 

var viktigt för dem att ha tillgång till socialarbetare för att få stöd på det sättet, särskild då svåra 

beslut skulle tas. 

 
Support...I need it more than he needs it. He can get from me all the support, but I have nobody 

(Tan et al., 2012, s. 2240). 

 

Att känna begränsningar i det sociala livet 

I en studie (Haahr, Kirkevold, Hall & Østergaard, 2012) framkom det att närstående kände sig mer 

bundna till hemmet, att de inte kunde gå ut när och hur länge de ville, vilket i sin tur ledde till social 

isolering. Närstående fick tacka nej till social kontakt med andra på grund av att den sjukes behov 

av vård var så stort, och att denne på grund av detta inte kunde lämnas ensam (Hounsgaard, 

Pedersen & Wagner, 2011). En av de närstående nämnde att hon kände sig tvungen att acceptera den 

vårdande rollen då hon visste att partnern skulle ha gjort detsamma för henne (Tan et al., 2012). En 

annan studie (Hounsgaard et al., 2011) visar även på att närstående kände att det var en plikt att 

vårda sin partner. 

 

...in daytime I do my own things, but I am never gone for a long time (Haahr et al., 2012, s. 

342).  

 

As a wife, I have to declare that I will look after my husband (Tan et al., 2012, s. 2238). 

 

Vårdnaden av den sjuke ledde till att närståendes livsstil begränsades (Tan et al., 2012). Livet hos 

de närstående hade förändrats så de inte längre kunde röra sig fritt ute som de tidigare gjort och 

vanor som de tidigare haft förändrades på grund av tiden som det tog att vårda den sjuke personen 

(Wressle et al., 2007). Enligt Habermann (2000) upplevde närstående svårigheter att uppfylla sina 

intressen och hobbys, samt kunna utföra aktiviteter tillsammans med sin sjuke partner. I en annan 

studie (Hounsgaard et al., 2011) fick de närstående helt ge upp hobbys och tidigare intressen för att 

få mer tid till den sjuke. De var heller inte bjudna lika ofta som innan sjukdomen till sociala 

evenemang eftersom den sjuke och de andra personerna inte kände sig bekväma (Habermann, 

2000).  
 

Probably socially you're not invited too as many things as you used to be because it's harder for 

him to converse or them to feel comfortable and converse with him. We are used to being invited 

to a lot of dinner groups and things... (Habermann, 2000, s. 1412).  
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Parkinsons sjukdom förde med sig många förändringar i den närståendes liv, en av dem beskrev hur 

hon plötsligt var tvungen att vara den skyddande i förhållandet efter att hennes make alltid haft den 

uppgiften (Hounsgaard et al., 2011). I en annan studie (Haahr et al., 2012) beskrev närstående att 

hon var tvungen att vara den starka sedan partnern blivit sjuk. Rollen som vårdare upplevdes av 

några närstående som något givande och som förbättrat deras liv (Tan et al., 2012), och förändringar 

som sjukdomen fört med sig hade enligt några närstående haft en positiv inverkan på deras liv 

(Habermann, 2000).  

 

Då sjukdomen fortskred upplevde de närstående en förlust av att deras egna liv tagits ifrån dem, 

detta då deras partner hade uppvisat olika symtom som uppkom i samband med sjukdomen 

(Hounsgaard et al., 2011). De närstående upplevde förlust av framtidsplaner, sociala aktiviteter och 

det liv de tidigare haft (McLaughlin et al., 2010) och känslan av förlust kunde även uppkomma i 

samband med tragiska händelser som inträffade under sjukdomsförloppet (Lindgren, 1996). De 

närstående beskrev att de var tvungna att ge upp jobbet de hade för att ha möjlighet att ta hand om 

den sjuke personen på heltid, detta resulterade i sin tur i en stor förlust av inkomst (McLaughlin et 

al., 2010). Andra närstående beskrev att de istället valde att byta jobb för att på så sätt få mer tid att 

spendera med den sjuke personen (Wressle et al., 2007). Många av de närstående fick även ge upp 

förväntningarna att gå i pension på grund av deras ekonomiska situation (Tan et al., 2012).  

 
We have very little savings. That is the only thing; I cannot retire (Tan et al., 2012, s. 2240).  

 

I samband med sjukdomen fick de närstående lära sig att ta ansvar för nya saker, vilket kunde 

upplevas som överväldigande (Tan et al., 2012). I en studie av Wressle et al. (2007) beskrev de 

närstående att de fått ta över ansvaret för trädgårdsarbete, matlagning, städning och tvätt samt att de 

fick ta över det ekonomiska ansvaret i hemmet. Detta ansvar uppkom då den sjuke inte längre hade 

ork att ta hand om detta själv. En annan uppgift som de närstående tog på sig ansvaret för var 

administreringen av mediciner till den sjuke (Hounsgaard et al., 2011). Genom att vara aktiv vid 

medicinering försökte närstående göra livet så hanterbart som möjligt för dem själva (Haahr et al., 

2012). 

 

En känsla som de närstående hade var att de aldrig fick vila och att de kände att de inte hade energi. 

Denna känsla hade uppstått efter att de tagit på sig nytt ansvar som den sjuke tidigare haft men även 

på grund av den hjälp som den sjuke var i behov av dygnet runt. Konsekvenserna av detta var att de 
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närstående inte kunde delta i aktiviteter, ha kontakt med vänner och familj samt ta hand om sig 

själv. En partner till den sjuke beskrev att hon var så trött att hon kollapsade då hon aldrig fick vila 

ut (Hounsgaard et al., 2011). Den sjuke tog upp hela dagen för de närstående som aldrig fick en hel 

dag att vila (Tan et al., 2012). 

 

It's quite hectic...he takes up all my rest day. I have to send him to his appointments or therapy. 

It's tiring and I'm always busy (Tan et al., 2012, s. 2240).  

 

Närstående beskrev att de kände dåligt samvete och maktlöshet när de var tvungna att åka bort och 

lämna den sjuke personen hemma med en annan vårdare (Hounsgaard et al., 2011; Tan et al., 2012). 

Några närstående kände sig istället instängda när de valde att inte alls åka bort, då de inte ville att 

den sjuke skulle vårdas av en annan (Tan et al., 2012) och andra menar på att det var oansvarigt om 

den sjuke skulle bli lämnad ensam (Hounsgaard et al., 2011). I en annan studie (Haahr et al., 2012) 

tar de närstående upp att om de var tvungna att gå någonstans såg de till att någon annan fanns där 

för att se efter den sjuke partnern. Skuldkänslor var vanligt förekommande när de inte kunde ha sin 

partner hemma hos sig och istället var tvungna att hälsa på dem på äldreboendet de bodde på 

(Wressle et al., 2007).  

 

Att förändringar bidrar till omförhandlingar i relationen 

En studie (Habermann, 2000) visade att Parkinsons sjukdom förde med sig många olika positiva 

och negativa förändringar mellan partnerna. Dessa kunde variera från små sociala aktiviteter till 

förändringar i relationen. De närstående beskrev att sjukdomen hade påverkat hur de spenderade tid 

tillsammans med den sjuke och att de var tvungna att omförhandla tiden de spenderade tillsammans. 

Aktiviteter de tidigare gjort tillsammans kunde inte längre utföras på grund av sjukdomen och detta 

bidrog till frustration hos de närstående. I ett flertal andra studier (Birgersson & Edberg, 2004; 

McLaughlin et al., 2010; Williamson et al., 2008) fanns det även beskrivet att närstående upplevde 

en känsla av förlust då deras partner inte längre kunde delta i aktiviteter som de tidigare kunnat och 

leva det liv de en gång levt. Närstående kände en blandning av förlust, hopplöshet och förtvivlan 

över att den sjuke gled längre ifrån dem och att de inte längre kände samma tillgivenhet och 

samhörighet med sin partner. 

 

...there's a lot of things we don't do, we don't play tennis anymore with our sons, we don't ski 

(Habermann, 2000, s. 1412). 
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Några av de närstående ansåg att tiden de spenderade tillsammans inte hade förändrats men att de 

upplevde negativa effekter på den fysiska relationen. De upplevde att deras sexuella relation 

förändrats och att de inte länge kände samma närhet och sociala kontakt med sin partner. 

Sjukdomen hade negativa effekter på relationen men även vissa positiva effekter då de närstående 

upplevde att tiden efter att partnern diagnostiserats förde dem närmre varandra (Habermann, 2000). 

I studien av Tan et al. (2012) beskrev de närstående att den vårdande rollen gett dem möjlighet att 

förstärka relationen, samt att omvårdnaden varit tillfredsställande och förbättrat familjebanden.  

 
I think the closeness we had has changed. Its hard to put it into words...we still have a good 

relationship at times as far as the intimacy goes (Habermann, 2000, s. 1412). 

 

En studie (Haahr et al., 2012) tar upp att närstående kände en förlust av intimitet, vänskap och en 

förlust av deras tidigare sociala liv under tiden de levde med den sjuke partnern. Förlusterna ledde 

till att de närstående på nytt fick lära sig att leva tillsammans med sin partner (Hounsgaard et al., 

2011).  

 

...'there has been loss of many things. Loss of the person you married, loss of abilities, loss of 

strenght... (Haahr et al., 2012, s. 341). 

 

Närstående kände att det mest utmanande var att se den sjuke personen kämpa med sina känslor av 

frustration och sorg samtidigt som att kämpa med sig själv för att klara sig igenom sjukdomen. En 

annan utmaning som de närstående handskades med var att försöka ta sig igenom dagarna med den 

sjuke personen (Habermann, 2000). 
 

Watching him struggle is very difficult for me. I have seen him in the worst possible stages, 

barely able to walk, dragging his leg, he has fallen. It bothers me that he has to struggle like 

this (Habermann, 2000, s. 1411). 
 

Att ha känslor av oro, rädsla och sorg 

I ett flertal studier (Lindgren, 1996; McLaughlin et al., 2010) framkom det att närstående 

påverkades känslomässigt när en nära anhörig blev diagnostiserad med Parkinsons sjukdom. Några 

upplevde en lättnad över att diagnosen inte var något värre (McLaughlin et al., 2010) medan det i en 

annan studie visade sig att närstående inte hade påverkats alls efter diagnosen. De närstående 

uttryckte att sjukdomen fört med sig känslor som ilska, förnekelse, förtvivlan, depression, sorg, 

skuld, frustration och rädsla (Lindgren, 1996). Sorg var en känsla som ständigt fanns där enligt de 
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närstående. Att känslan av sorg var starkare efter diagnosen var vanligt vilket bidrog till en vilja av 

att stänga ute sjukdomen från deras sinne (Lindgren, 1996). Känslorna av sorg uppkom efter de 

ständiga krav som fanns där och de förluster som drabbade dem (Williamson et al., 2008).   

 
I sometimes cry when everything seems hopeless but I seldom show him that I have been sad  

(Haahr et al., 2012, s. 342). 

 

I flera studier beskrev de närstående att de kände en ständig rädsla och oro över att den sjuke 

personen skulle tappa balansen och falla (Davey et al., 2004; Tan et al., 2012). De kände även oro 

och rädsla över att vara ute och gå med den sjuke då denne kunde stanna upp mitt i vägen och inte 

kunna fortsätta gå (Tan et al., 2012). I två studier beskrev de närstående en känsla av rädsla att 

lämna den sjuke ensam om något skulle hända under den tiden (Birgersson & Edberg, 2004; 

Wressle et al., 2008). Att lämna den sjuke utom synhåll bidrog till känslor av oro (Tan et al., 2012).    

 
Crossing the road is a worry for me. I am very fearful of him freezing in the middle of the road. 

So I always choose not to cross the road. I'll take a longer route with him and only cross the 

road at the traffic lights. It is very scary when he freezes in the middle of the road (Tan et al., 

2012, s. 2238). 

 

Närstående upplevde dagligen känslor som hjälplöshet och oro när de tänkte på framtiden 

(Hounsgaard et al., 2011). I flera artiklar beskriver de närstående att de känner en ständig oro över 

framtiden och att de själva ska bli sjuka eller inte ha ork att kunna ta hand om den närstående med 

Parkinson (Hounsgaard et al., 2011; Lindgren, 1996; Tan et al., 2012; Wressle et al., 2007).  

 
I'm worried that I will fall sick. I cannot get sick because I'm a caregiver... (Tan et al., 2012, s. 

2240). 

 

Att känna fysiska och psykiska påfrestningar och vikten av att tillgodose egna behov 

De närstående berättade att den vårdande rollen var både fysiskt och psykiskt påfrestande (Tan et 

al., 2012). De upplevde att vårdnaden var en börda efter deras egna jobb och att bördan blev så stor 

att de behövde hjälp från andra (Hounsgaard et al., 2011). I en studie av Birgersson och Edberg 

(2004) upplevde de närstående att vårdnaden var en belastning och innebar mycket stress. De 

närstående visste inte hur de skulle hantera den krävande rollen som vårdare och stressen som 

denna förde med sig (Tan et al., 2012).  
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För att kunna hantera de vardagliga påfrestningarna som sjukdomen förde med sig uppgav 

deltagarna att det var av stor vikt att ha utrymme för sig själva, göra saker för sig själv (Haahr et al., 

2012) samt att ha egen tid för att klara av bördan (Wressle et al., 2007). I en studie av Habermann 

(2000) berättade de närstående att det är viktigt att ha kvar sitt egna liv, kontakt med vänner samt att 

ha egna rutiner och fortsätta med sina tidigare aktiviteter för att inte göra slut på sig själv. 

Närstående berättade att de hade svårt att se till sina egna personliga behov när de bodde ihop med 

en som var kroniskt sjuk. De närstående uppgav också att jobbet gav de andrum från det dagliga 

livet tillsammans med den sjuke, samtidigt som några skapade egna metoder för att få livet att 

fungera (Hounsgaard et al., 2011).  

 

I en studie av Habermann (2000) uttryckte de närstående att de ville stödja partnern som var sjuk, 

men trots detta ville de inte att stödet de gav skulle ta upp stor del av deras egna liv. Några kände att 

de var tvungna att ge stöd till den sjuke trots egna känslor av hjälplöshet, ångest och stress 

(McLaughlin et al., 2010). Birgersson & Edberg (2004) menar att de närstående kände en lättnad 

när de fick hjälp med omvårdnaden av den sjuke från kommun och andra vårdare. Då de fick hjälp 

kunde de slappna av och samla kraft för att orka med omvårdnaden.  

 

I feel it is important for me to maintain my part of my life too because I don't want to get 

consumed with this. I want to be supportive but I don't want it to consume me (Habermann, 

2000, s. 1413). 
 

Att känna gemenskap och jämföra sig med andra i samma situation 

Flera studier (Birgersson & Edberg, 2004; Williamson et al., 2008) visade att när en anhörig 

diagnostiserades med Parkinsons sjukdom var det vanligt att de närstående jämförde den situation 

de var i med andra i liknande situationer. Jämförelse med andra människor gjorde det lättare för 

dem att förstå annorlunda händelser de råkat ut för (Williamson et al., 2008). En annan studie 

(Birgersson & Edberg, 2004) tar upp att närstående förstod och anpassade sig till den egna 

situationen när de kände igen sig i andras berättelser gällande deras egna reaktioner, känslor och 

tankar. Samma studie tar upp att närstående kände tröst när de fanns andra som var i samma 

situation eller hade det värre.  

 

En studie (Birgersson & Edberg, 2004) visade att det hos närstående fanns det en önskan om att 

träffa andra människor som befann sig i samma förhållande. De ansåg att det var värdefullt att träffa 
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andra som varit med om samma saker då de kunde dela sina erfarenheter mellan varandra. Att möta 

andra i liknande situationer var positivt, detta så de lärde sig nya saker av varandra samtidigt som de 

fick idéer om hur problem och andra frågor kunde hanteras. (Hounsgaard et al., 2011; Wressle et al., 

2007). För några närstående var det betydelsefullt att känna samhörighet med Gud för att erhålla 

styrka (Birgersson & Edberg, 2004). 

 

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

med Parkinsons sjukdom. Resultatet har beskrivits i sex slutkategorier: att känna brist på 

information och stöd från vårdpersonal och familj; att känna begränsningar i det sociala livet; att 

förändringar bidrar till omförhandlingar i relationen; att ha känslor av oro, rädsla och sorg; att känna 

fysiska och psykiska påfrestningar och vikten av att tillgodose egna behov; att känna gemenskap 

och jämföra sig med andra i samma situation 

 

I resultatet framkom det att närstående upplevde brist på information från vårdpersonal och brist på 

stöd från vårdpersonal och familjemedlemmar. Enligt Higgins, Joyce, Parker, Fitzgerald och 

McMillan (2007) är det svårt för närstående att erhålla information från hälso- och sjukvården. 

Närstående upplever att de ”svävar i ovisshet” när de inte blir informerade i samband med den 

sjukes tillstånd (Cavers, 2013). Hos närstående finns det ett stort behov av att bli informerad av 

sjukvårdspersonal, tidigare forskning (Higgins et al., 2007; Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak, 

2013) menar att de vill ha information angående sjukdomen, komplikationer som kan uppkomma 

under sjukdomstiden och förändringar och utmaningar närstående kan komma att möta på grund av 

den sjukes tillstånd. Information bidrar till att ett lugn infinner sig medan brist på relevant 

information kan bidra till fysisk och emotionell påverkan där förvirring och oro är centralt. Vidare 

framkom det även att närstående inte visste vem de skulle vända sig till för information och detta 

bidrog till förvirring och osäkerhet. Enligt Higgins et al. (2007) är det viktigt att närstående från 

första början blir informerade om vem de kommer att få information ifrån och vem de kan vända sig 

till för frågor. Coyne (1997) har funnit att närstående tycker det är svårt att få tag på information 

men även förstå sig på den information som ges.  

 

Att tillhandahålla information från sjukvården anses vara en viktig faktor då information får 

personer att känna styrka, samtidigt som information gör det möjligt för dem att ta hand om en sjuk 

anhörig (Dikkers, Dunning & Savage, 2013). Wallengren, Segesten och Friberg (2010) styrker detta 
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och menar att det är vanligt att närstående söker information på internet, i böcker och tidningar. 

Enligt Kilicarslan-Toruner och Akgun-Citak (2013) är internet den mest använda källan efter 

vårdpersonal för tillgång till information.  

 

Resultatet beskrev även att närstående upplevde brist på emotionellt stöd från personalen och övriga 

familjemedlemmar. Enligt Coyne (1997) kan brist på stöd bero på att vårdpersonalen inte har 

kunskap om just det tillståndet. I samma studie beskriver forskaren att närstående som fick stöd av 

både vårdpersonal och familj klarade sig bättre än de som inte fick stöd. I kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska framkommer det att sjuksköterskan ska ha förmåga att ge stöd åt 

närstående för att förhindra ohälsa och främja hälsa (Socialstyrelsen, 2005). En studie av Nordby, 

Kjønsberg och Hummelvoll (2010) menar att nästan alla vill prata med sjukvårdspersonal, detta för 

att dela upplevelser med någon annan utan att den sjuke är i närheten. De närstående är många 

gånger i behov av både emotionellt och praktiskt stöd. 

 

I resultatet framkom det att livet hos närstående begränsades och förändrades under den anhörigas 

sjukdomstid. Egberg, Andreassen och Mattiasson (2012) beskriver att livet kan begränsas efter att 

en anhörig diagnostiserats med en sjukdom. Att vara bunden och att inte kunna lämna hemmet beror 

ofta på patientens olika symtom och att det kan vara farligt att lämna denne ensam, detta kan leda 

till att närstående väljer att inte resa bort. Att vårda någon i hemmet kan bidra till att de närståendes 

hälsa och livskvalitet påverkas och detta beror många gånger på det stora behov som den sjuke har. 

I en studie av Weimand, Hall-Lord, Hedelin och Sällström (2012) framkommer det att närstående 

kan känna kraftlöshet och att de är uttömda på energi på grund av oro för den sjuke. Att som 

närstående uppleva förlust av det egna livet framkom också i resultatet. Weingarten (2013) kan 

styrka detta och menar att närstående som har en partner med kronisk sjukdom kan uppleva att de 

förlorat sin anhöriga men även sig själv. I en studie av Eriksson och Svedlund (2005) framkommer 

det att tiden tillsammans med vänner kan minska då en nära anhörig blir sjuk. Det minskade sociala 

umgänget kan bero på den sjukes brist på ork, men även på att personerna i umgänget inte har 

förståelse för den sjukes situation och då undviker denne. Konsekvenserna från den anhörigas 

sjukdom kan leda till att mer tid spenderas i hemmet. 

 

I resultatet framkom det även att relationen mellan de närstående och den sjuke personen 

förändrades under sjukdomstiden, och att omförhandlingar i relationen var centralt. Enligt Egberg et 

al. (2012) kan närstående uppleva att de saknar att inte kunna göra saker tillsammans som de 

tidigare gjort med den sjuke. Det kan kännas tungt att bara stå på sidan om och inte kunna göra 
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något, medan partnern förändras mycket och till följd av detta se att denne inte kan göra saker som 

denne tidigare gjort. Att inte kunna gå ut på promenad eller resa bort tillsammans är saker som är 

svårt att utföra vid sjukdom. Det kan vara tungt för närstående att inte kunna göra saker som 

tidigare gjorts tillsammans med den anhöriga. Närstående beskrev att de inte längre kunde besöka 

offentliga platser och inte längre planera saker tillsammans i samma utsträckning som tidigare. I en 

studie av Eriksson och Svedlund (2005) framkommer det att den sjukes tillstånd kan påverka 

relationen mellan den närstående och den sjuke negativt. Närstående kan känna att den fysiska 

närheten förändras och de måste hitta lösningar för att kunna uppmuntra den fysiska relationen och 

för att ha den kvar. Relationen kan även förändras så att den sjuke personen alltid går först och 

rollerna i förhållandet kan förändras. Det kan leda till att kontakten mellan partnerna inte längre är 

densamma och istället ses de som vårdare och sjuk. 

 

Det framkom i resultatet att de närstående upplevde många känslor under tiden den nära anhöriga 

var sjuk. Weimand et al. (2012) beskriver att de närstående kan känna en ständig oro för den sjuke 

personen, samt känna en rädsla över att själv bli sjuk. Fortsatt beskriver forskarna att den oro som 

upplevs kan leda till att närstående lider av sömnlöshet. Enligt Bäckström och Sundin (2010) kan 

närstående leva med känslor av oro och osäkerhet, samtidigt som många känner hopp inför 

framtiden. Känslor av oro kan uppkomma i samband med nya situationer, tankar på framtiden och 

den sjukes hälsa och behandling, samt vid tankat på hur livet förändrats (Eriksson & Svedlund, 

2005). De närstående kan även uppleva rädsla över att den sjuke är så svag. En känsla av sorg kan 

också uppkomma, denna sorg kan träda fram så de närstående tänker på hur märkbara 

förändringarna i livet är, hur deras relation förändrats och att de inte längre har samma relation som 

tidigare (Eriksson & Svedlund, 2005). 

 

I resultatet framkom det att närstående kunde känna fysiska och psykiska påfrestningar hos dem 

själva, och att det var viktigt att tillgodose egna behov för att orka ta hand om den sjuka anhöriga. 

Närstående som vårdar en anhörig kan påverkas olika av stress, och forskare menar att vissa 

påverkas mer samtidigt som andra påverkas mindre. Stress kan i sin tur påverka den fysiska hälsan, 

men även leda till ökad trötthet (Kulkarni et al., 2014). Enligt Coyne (1997) är det vanligt att stress 

hos närstående ökar när den kompetens de har ifrågasätts av personal. Samma forskare menar att 

den sårbarhet som familjer har till stress kan minskar om det går att dela bördan som sjukdomen för 

med sig med andra i eller utanför familjen.  
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Resultatet beskrev även att det var viktigt för närstående att behålla det egna livet för att kunna 

hantera vardagliga händelser och påfrestningar. Enligt Bäckström och Sundin (2009) är det viktigt 

för närstående att känna frihet, men även avlastning från omvårdnaden av en sjuk anhörig för att 

kunna erhålla styrka. Styrka som i sin tur är viktig för att få ny energi till att vårda en sjuk person. 

Att använda arbetet som en plats för att komma bort från påfrestningar i vardagen är vanligt hos 

närstående och beskrivs av många som att vara i ett ”andrum”. Arbetsplatsen bidrar till en känsla av 

”normalitet” och gemenskap, och bidrar till att uppmärksamheten istället ligger på den närstående 

utan några påminnelser om den sjuke. Stunder då närstående kan fokusera på sig själv anses vara 

ovärderliga och ger närstående mening med livet och kan vara till stor hjälp för närstående för att 

samla ny energi. Som närstående är det viktigt att vara mottaglig för all sorts hjälp när det handlar 

om att ta hand om en sjuk person, detta innebär att vara medveten om de egna behov som finns.  

Resultatet beskrev att närstående kände en gemenskap med andra människor och jämförde sig med 

andra som var i samma situation. Torp, Hanson, Hauge, Ulstein och Magnusson (2008) kan styrka 

det som framkommit i resultatet och menar att närstående tycker det är positivt att utbyta 

erfarenheter och lära sig från andra som varit i liknande situationer. Wallin, Larsson, Rubertsson och 

Kristoferzon (2013) menar att det är vanligt att närstående ibland känner att andra inte förstår 

situationen som de är i. Det finns därför ett behov hos närstående att kunna dela sina upplevelser 

med andra personer som har varit i samma situation. Att som närstående få tillgång till stödgrupper 

är enligt Coyne (1997) ett sätt som kan hjälpa närstående att öka sin förståelse om den sjukes 

tillstånd. Forskaren menar att stödgrupper är ett bra sätt att dela erfarenheter och information med 

andra i liknande situationer och att det är gynnsamt för att på ett bättre sätt kunna hantera 

situationen de är i. 

 

Förslag på interventioner 

Görs en återblick på vad som framkommit i resultatet finns det hos närstående ett behov av att 

erhålla information, detta för att klara av den nya situation som Parkinsons sjukdom hos en nära 

anhörig medför. Utifrån resultatet kan en betydelsefull omvårdnadsintervention planeras och vi 

anser att en bra intervention kan innebära att sjuksköterskan stödjer de närstående till ökad 

empowerment. Ökad empowerment som kan uppnås om sjuksköterskan hjälper de närstående att 

hjälpa sig själva genom att visa hur de kan söka information på egen hand för att klara av situationer 

i framtiden. I en studie av Lemire, Sicotte och Paré (2008) menar forskarna att internet kan bli den 

källa som blir alltmer viktig för att få åtkomst till information, vilket bidrar till ökad empowerment 

hos människor. Vidare beskriver Wilkes, White och O'Riordan (2000) att information är ett bra sätt 



21 

 

för att bidra till empowerment hos familjer. En fortsatt översikt av resultatet visar att flertalet 

närstående har ett behov av att träffa andra människor som varit eller är i liknande situationer. En 

central omvårdnadsintervention kan i detta fall vara att sjuksköterskan samlar de närstående i 

grupper där de tillsammans kan stödja varandra genom att dela med sig av egna erfarenheter och ta 

till sig ny information. Enligt Henriksson och Andershed (2007) känner sig närstående bekräftade 

när de får möjlighet att träffa personer som är i liknande situationer, även när de kan känna igen 

tankar och funderingar. Vidare beskriver forskarna att jämförelser med andra möjliggör att lättare 

hantera den egna situationen samtidigt som känslor av tillhörighet kan uppkomma när erfarenheter 

delas mellan parterna. 

 

Metodkritik 

Till den litteraturstudie som utförts har vi använt oss av en kvalitativ metod och en manifest ansats 

då vårt syfte var att beskriva närståendes upplevelser av att vara närstående till personer med 

Parkinsons sjukdom. Den kvalitativa metoden var mest passande då studien handlade om att 

beskriva upplevelser och den manifesta ansatsen användes då vi i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004) har analyserat artiklarna utifrån vad som direkt står i texten. Studiens fördelar och 

begränsningar kommer att diskuteras med hjälp av begrepp som används för att granska och 

utvärdera trovärdighet och kvalitet i studien, dessa begrepp är: tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftbarhet och överförbarhet. 

 

Tillförlitlighet i en studie innebär att deltagarna kan känna igen sig i resultatet (Holloway & 

Wheeler, 2010). Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan tillförlitlighet upprättas om forskarna 

valt en lämplig metod för datainsamling, nog mängd data för att uppnå ett trovärdigt resultat och 

valt textenheter som är mest lämpliga för syftet. I denna litteraturstudie har en kvalitativ metod 

använts för att på bästa sätt svara till studiens syfte. Alla artiklarna till studien kvalitetsgranskades 

via ett granskningsprotokoll i enlighet med Willman et al. (2011) där nio artiklar visade sig ha hög 

kvalitet och en medel kvalitet. Den kvalitativa innehållsanalysen har utförts i enlighet med ett 

vetenskapligt underlag av Graneheim och Lundman (2004) för att på bästa sätt genomföra analysen 

med hjälp av olika steg. För att stärka tillförlitligheten i studien har vi läst igenom de vetenskapliga 

artiklarna och extraherat textenheterna två gånger vardera, detta för att bli försäkrade om att all text 

som var av värde inkluderades. Översättningen och kondenseringen har utförts så att den centrala 

informationen i texterna inte går förlorad. Trots detta finns det en chans att texten översatts fel eller 

på något sätt tolkats när texten översatts från engelska som inte är det språk vi talar. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att det alltid finns en oavsiktlig risk för att texten tolkas.  
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Pålitlighet i en studie innebär att andra forskare på nytt ska kunna utföra samma forskning och 

erhålla ett liknande resultat, men även att tillvägagångssättet beskrivits i detalj (Holloway & 

Wheeler, 2010). I denna litteraturstudie har vi utförligt beskrivit tillvägagångssättet av 

litteratursökningen, kvalitetsgranskningen och dataanalysen. Tabeller har använts för att tydligt visa 

tillvägagångssättet på sökningarna och översikt av artiklar till analysen. 

 

Bekräftbarhet i en studie innebär att det finns referenser i den flytande texten och en referenslista så 

att läsaren lätt kan spåra originalkällan som data kommer ifrån. Resultatet i studien ska inte 

påverkas av forskarens antaganden, förutfattade meningar och tolkningar (Holloway & Wheeler, 

2010). Vi har stärkt bekräftbarheten då vi använt en manifest ansats vid analysen. Fortsatt har vi 

förenklat för läsaren att hitta tillbaka till originalkällan genom att använda referenser i texten.  

 

Överförbarhet i en studie innebär att resultatet kan föras över från en kontext till en annan kontext 

och att andra forskare kan få liknande resultat i en ny studie (Holloway & Wheeler, 2010). 

Resultatet i studien är vanliga upplevelser enligt genomgång av vetenskaplig data som analyserats, 

därför anser vi att detta kan föras över i ett annat sammanhang. För att stärka överförbarheten har 

citat använts i resultatet, vilket visar på att det är sanna känslor hos närstående. 
 

Slutsats 
Att vara närstående till en person med Parkinsons sjukdom upplevs som fysiskt och psykiskt 

påfrestande, och många aspekter av livet påverkas då en anhörig diagnostiseras med sjukdomen. 

Närstående upplever det som en naturlig plikt att ta hand om den anhöriga eller familjemedlem som 

insjuknat, och detta innebär att de flesta tar på sig rollen som vårdare och därmed ansvaret för 

omvårdnaden. Att vårda en nära anhörig innebär att det sociala livet hos närstående begränsas och 

omförhandlas för att främst kunna prioritera den sjukes behov. Att vara närstående handlar även om 

att handskas med blandade känslor där förlust, oro, rädsla och sorg är centrala. För närstående kan 

det vara en positiv upplevelse att dela känslor och erfarenheter med andra i samma situation, detta 

för att kunna känna gemenskap och kunna hantera situationen. Resultatet i studien har även visat att 

närstående har ett behov av att bli informerade från hälso- och sjukvården för att fortsatt kunna 

hantera de nya situationer som uppkommer på grund av sjukdomen. Att erhålla information är dock 

inte lätt, men istället för att fråga vårdpersonal om information använder många sig idag istället av 

internet.  



23 

 

 

Litteraturstudien som utförts har bidragit till ökad förståelse och kunskap om hur närstående 

upplever att leva med någon som har Parkinsons sjukdom. Denna kunskap kan bidra till att 

sjuksköterskan kan skapa sig en uppfattning om vilka behov närstående till en person med 

Parkinsons sjukdom har. Idag finns mycket forskning om hur patienterna upplever att leva med sin 

sjukdom. Utifrån den litteratursökning som gjordes visade det sig att det fanns väldigt lite forskning 

kring hur närstående upplever att leva tillsammans med en person med Parkinsons sjukdom. Den 

här studien skulle kunna leda till att sjuksköterskor bättre kan bemöta och tillgodose närståendes 

behov vid denna situation.  
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