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Abstrakt

Att vara närstående till en kronisk sjuk person kan upplevas påfrestande när den 
sjuke är beroende av dem och det kan leda till utmattning både mentalt och 
fysiskt. Därför behöver närstående finna sätt för att kunna hantera sin vardag.
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av hanterbarhet av
vardagen hos närstående till personer med kronisk sjukdom. En litteratursökning 
gjordes och det framkom femton artiklar som analyserades med en kvalitativ 
manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att kämpa för ett 
normalt liv, Att göra allt för den sjuke, Att träffa andra och få kunskap och 
information, Att relationerna till familjen fördjupades och Att klara av 
utmaningar. Närstående fann en mening med livet trots att det var svårt ibland. 
Närstående har behov av information och emotionellt stöd vilket sjuksköterskan 
kan bidra med.           

Nyckelord: Hanterbarhet, närstående, kronisk sjukdom, kvalitativ 
innehållsanalys, litteraturstudie, stöd.  
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Att på något sätt drabbas av en kronisk sjukdom är en upplevelse av att det dagliga livet 

förändras i flera avseenden (Bury, 1982). Hos människan finns en känsla av att vara 

oförstörbar men när hon drabbas av sjukdom kommer detta antagande att ifrågasättas och en 

del av självet kommer att gå förlorat. Upplevelsen i sig är att på ett sätt förlora helheten av ens 

verklighetsuppfattning, av det som är välbekant och familjärt i vardagen och i livets 

uppbyggnad. Det föder dels osäkerhet och ovisshet samt en känsla av att livet blir 

okontrollerbart, det kan vara att behöva lita på att andra skall göra sådant som man själv 

tidigare kunnat göra på egen hand. Det sker också en omvälvande förlust av säkerhet som ger 

känsla av oro, ångest och rädsla hos den sjuke individen (Toombs, 1993, s. 92-94). En kronisk 

sjukdom kan definieras som ett livslångt sjukdomsförlopp som påverkar det psykologiska, 

fysiska och sociala livet (Hymovich & Hagopian, 1992).

Det sociala livet minskar vid kronisk sjukdom, detta kan vara en av anledningarna till att 

förlora en del av sig själv. Det som sker är att det påverkar familj och vänner på det sättet att 

de blir uttröttade, eftersom den sjuke spenderar större delen av sin vakna tid tillsammans med 

dem. Att den sjuke individen är hemma oftare och mer beroende av sina närstående kan 

förklaras mot att sjukdomen tar den energi som de tidigare hade till att ta sig ut bland vänner 

och andra sociala sammanhang. Risken att förlora vänner blir större ju svårare sjukdomen blir 

eftersom de måste ta alla initiativen till social samvaro (Charmaz, 1983).  

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) beskriver att personer med kronisk sjukdom 

förlorade sin självständighet och kunde inte längre göra det de gjorde förut. Det resulterade i 

att de blev tvungna att be deras närstående om hjälp även om det var väldigt enkla uppgifter. 

Det var också deras närstående som fick bistå med hjälp för att de skulle klara av det dagliga

livet och känna sig trygga när de inte fick den hjälp de behövde från sjukvården. De tyckte det 

var viktigt att försöka leva som förut, genom att få vara självständig och ta vara på sig själv 

efter sin egen förmåga, fick de självkänsla och kände sig nöjda. Det var också vanligt att de 

försökte tänka på att andra hade det värre än dem själva och detta var ett välkommet 

distraktionsmoment för att orka leva med sin sjukdom (Öhman et al., 2003). 

Townsend, Wyke och Hunt (2006) och Kirkpatrick Pinson, Ottens och Fisher (2009) fann i 

sina studier att den sjuke hade lättare att hantera det dagliga livet om de hade familj och 

vänner som var stöttande. Finlayson, Van Denend och DalMonte (2005) skriver också att 

personer med multipel skleros tyckte att det positiva med sjukdomen var att familjen stärktes 
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och att de träffade och fick vänner via stödgrupper. Kim, Kim, Schwartz-Barcott och Zucker 

(2006) beskriver att personer som lever med en kronisk sjukdom kan känna hopp i att kunna 

utföra de vanliga aktiviteterna och att ha en tro till Gud. Källan till hopp upplevs inte alltid att 

komma från dem själva utan från de personer som står dem nära som familj och vänner. 

Engström och Söderberg (2007) fann i sin studie inriktat mot intensivvård, att patienternas 

närstående hade en stor betydelse för dem. Utan sina närstående kände de sig ensamma, 

medan närvaron av dem gjorde att de kände sig trygga och att det fanns någon som förstod 

dem. Det var också denna närvaro som gjorde att patienterna fortsatte att kämpa, därför är det 

viktigt att inte glömma bort de närstående i omvårdnadsarbetet. 

Enligt Bergblom och Askwall (2000) är en närstående är inte alltid det biologiska blodsbandet 

mellan individer, utan patienter upplever att dem de har en god relation till är de som står dem 

närmast. Det är en person som är patienten riktigt nära, som är omtänksam, som patienten litar 

på och respekterar och får respekt tillbaka från. Det handlar om ömsesidig kärlek till varandra.

Robb (1998) beskriver att de som räknas som en patients närstående är de personer som 

patienten själv anser vara hans/hennes familj, det kan exempelvis vara en make, maka eller 

syskon.

Känsla av sammanhang, KASAM, beskrivs av Antonovsky (2005, s. 16-17, 42-50, 86). 

Denna teori innehåller tre olika begrepp; hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Begreppet hanterbarhet beskriver till vilken grad det upplevs att man har resurser som står till 

ens förfogande. Dessa resurser är en hjälp i hur individen lyckas möta de krav som ställs på en 

beroende på vad denne utsätts för. Resurser kan vara sådana som människan själv kontrollerar 

eller som kontrolleras av andra. Dessa resurser kallas generella motståndsresurser (GMR) och 

kan vara jagstyrka, pengar, kulturell stabilitet och socialt stöd, vänner och familj. Resurserna 

kan vara allt som gör att människan kan ta sig igenom olika svåra situationer i livet och bli 

stärkta av dem. Att ha en hög hanterbarhet gör att människan inte känner sig som ett offer och 

kan se att allt tillslut kommer att lösa sig och de kommer inte att sörja för evigt. Det upplevs

inte heller att livet behandlar en orättvist trots att man utsätts för olyckliga händelser. De 

nästkommande två begreppen beskrivs följande som att ha begriplighet innebär att det man 

utsätts för i framtiden kommer vara förutsägbart och om det inte är det, omstruktureras det till 

begripligt av människan. Meningsfullhet kan ses som en motivator, att ha hög meningsfullhet 

är att vara engagerad i saker som betyder något för människan känslomässigt. Dessa tre 

begrepp är sammanflätade med varandra, där meningsfullheten är den viktigaste för att 
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människan skall ha ett starkt KASAM (Antonovsky, 2005, s. 16-17, 42-50, 86). Denna teori 

är den teoretiska referensram som kommer att användas för att förstå resultaten av

litteraturstudien. 

Rees, O’Boyle och MacDonagh (2001) visade på att det finns studier som pekar mot att 

närstående får en sämre livskvalitet och har en större benägenhet att drabbas av så väl fysisk

som mental utmattning när deras anhörig drabbas av kronisk sjukdom. Enligt (SOSFS 

2005:12) har sjuksköterskan inte enbart till uppgift att bemöta patienten med respekt, omtanke 

samt ge information och göra denne delaktig, sjuksköterskan skall också bemöta och ta hand 

om närstående på samma sätt. Därför känns det relevant och betydelsefullt att fördjupa 

kunskapen om hur närstående upplever hur de kan hantera vardagen. Detta för att vi som 

sjuksköterskor skall kunna ge en god omvårdnad och ge närstående hjälp och stöd i sitt sätt att 

hantera sin vardag tillsammans med en kronisk sjuk.

Syftet med litteraturstudien är att beskriva upplevelsen av hanterbarhet av vardagen hos 

närstående till personer med kronisk sjukdom.

Metod

Litteratursökning

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 61-62) skriver att i forskargruppen bör det tas 

hänsyn till språkliga kunskaper, i vår grupp behärskar vi svenska, engelska och norska bäst 

därför kommer artiklar att sökas med dessa språk. Relevanta källor skall identifieras och dessa 

var Cinahl, PubMed samt PsycINFO, det är databaser som innehåller omvårdnadsforskning. 

Sökord som användes var chronic illness, spouses, next of kin, close relatives, family 

members, emotions, experience och qualitative research. I de fall MeSH-termer fanns 

tillgängliga i PubMed användes de för att sortera bort ”brus”, annars användes fritextord i 

PubMed och även i de andra databaserna (Willman et al., 2006, s. 68). För att få en mer 

preciserad sökning skall inklusions- och exklusionskriterier identifieras. Inklusionskriterier 

var vuxna 19+, artiklar skrivna på engelska, svenska eller norska, att artiklarna var peer-

reviewed och att studierna var kvalitativa. Exklusionskriterier var barn, närstående till person 
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i livets slut, översiktsartiklar och kvantitativa artiklar (Willman et al., 2006, s. 69-70). Tabell 

1 representerar litteratursökningens resultat.

Tabell 1 Översikt av litteratursökningar samt inkluderade artiklar
Syfte sökning: Upplevelsen av hur närstående hanterar dagligt liv tillsammans med en kronisk sjuk 
person

CINAHL 20100124 (peer reviewed + engelska)

Söknr *) Söktermer
Antal 
träffar Inkluderade

1 FT Chronic illness 2595
2 FT #1 AND next of kin 115125
3 FT #1 AND close relatives 3 1
4 FT #1 AND spouses 51 3
5 FT #1 AND family members 82
6 FT #1 AND emotions 45 1

PsykINFO 20100127 (peer reviewed)
1 FT Chronic illness 13786
2 FT #1 AND Close relatives 42 1
3 FT #1 AND #2 AND Experiences 38
4 FT Next of kin 413
5 FT Experiences 136905
6 FT #1 AND #4 AND #5 24 1

PubMed 20100124 (engelska, svenska, norska)
1 FT Chronic illness 300604
2 FT Spouses 8646
3 #1 AND #2 433
4 #3 AND Qualitative research 13 2
5 MSH Spouses 4400
6 MSH Qualitative Research 7701
7 #5 AND #6 AND #1 5 1

PubMed 
20100127

1 FT Chronic illness 391676
2 FT Spouses 9289
3 FT Experiences 86562
4 #1 AND #2 AND #3 21 1

*) FT= Fritextord, MSH= MeSH termer i databasen PubMed 
___________________________________________________________________________

Övriga artiklar som valdes till analysen hittades med manuell sökning i olika artiklars 

referenslistor (Willman et al., 2006, s. 80). 

Litteraturgranskning

De vetenskapliga artiklarna kvalitetsbedömdes på ett systematiskt tillvägagångssätt, detta med 

ett protokoll för bedömning av kvalitativa studier (Willman et al., 2006, s. 156-157). I detta 
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protokoll kontrolleras om studien bland annat har en tydligt presenterad problemformulering 

och syfte, om det är tydligt skrivet hur dataanalysen gått till och om det finns ett etiskt 

resonemang. Utifrån protokollet erhålls en viss procent av ”rätta” svar och studien kan 

därefter klassas in i grad I , II eller III (låg, medel och hög). De studier som användes i denna 

litteraturstudie innefattade de med medel eller hög kvalitet (Willman et al., 2006, s. 83-84, 94-

96, 156-157). I tabell två redovisas en översikt av artiklarna som ingått i analysen.

Tabell 2 Översikt över artiklar inkluderade i analysen (n=15)

Författare/År
Typ av 
studie

Deltagare
Metod 

Datainsamling/Analys Huvudfynd Kvalitet

Bartels 
DesRosier et 
al.,1992

Kvalitativ 9 närstående Fokusgrupper/ Konstant 
jämförande 
analysprocess (Glaser & 
Strauss, 1978)

De deltagande kvinnorna 
beskrev en ständig kamp 
mot sjukdomen i det 
dagliga livet. De beskrev 
också att vänner var 
viktiga för att orka samt att 
de hade behov att egentid.

Medel

Boström et al., 
2006

Kvalitativ 36 närstående Intervjuer/ Latent 
kvalitativ 
innehållsanalys

Studien visade hur det var 
att vara närstående till 
personer med 
muskeldystrofi. Studien 
påvisar även vikten av att 
sjukvårdspersonal förstår 
närståendes känslor när 
någon i familjen har en 
kronisk sjukdom.

Hög

Donalek., 
2009

Kvalitativ 8 med kronisk 
sjukdom           
13 närstående 

Intervjuer/ Tematisk 
analys

Familjemedlemmarna 
upplevde skiftande roller 
och ansvar inom familjen 
samt en kamp om att 
bibehålla ett "normalt" 
familjeliv. En känsla av att 
livsvärlden krympte fanns 
också.

Hög

Eriksson & 
Svedlund., 
2006

Kvalitativ 4 närstående Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermenuetisk metod 
(Ricoeur)

Kvinnorna i studien 
upplevde avskildhet, 
ensamhet och förändringar 
i förhållandet då deras 
partner drabbats av 
kronisk sjukdom. 
Kvinnorna beskrev att de 
försökte bevara en 
meningsfull relation till sin 
make/sambo.  

Hög
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Forts. Tabell 2

Författare/År
Typ av 
studie

Deltagare
Metod 

Datainsamling/Analys Huvudfynd Kvalitet

Fernanades et 
al., 2006

Semi-
Kvalitativ

16 närstående Enkät med uppföljande 
Intervjuer/ Deduktiv och 
induktiv tematisk analys 
med fenomenologisk 
ansats

Flera teman visades som 
beskrev känslor som 
nedstämdhet, ångest, 
kraftlöshet och en 
sorgeprocess. Man fann 
även att paren kom 
närmare varandra.

Hög

Jumisko et al., 
2007

Kvalitativ 8 närstående             Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermenuetisk metod 
(Ricoeur)

De närstående i studien 
beskrev känslor som att 
tappa fotfästet, att inte ha 
någon att dela bördan med 
samt att inte bli mött med 
värdighet, men de 
upplevde också att det 
fanns ljuspunkter.

Hög

Kuyper & 
Wester., 1998

Kvalitativ 31 närstående                  
12 allmänläkare 

Intervjuer/ Jämförande 
analys

Resultatet påvisade att de 
närstående tycktes förlora 
sin rytm, sin roll i 
familjen, samt sina vänner. 
Det fanns också känslor 
kring relationen till den 
sjuke samt upplevelser av 
att bli ignorerar av hälso-
och sjukvården.

Medel

Lukkarinen & 
Kyngäs., 2003

Kvalitativ 146 närstående Frågeformulär/  
Innehållsanalys

Det fanns känslor av 
rädsla, ångest och 
hopplöshet. Livet blev 
organiserat på ett nytt sätt 
men även mer begränsat 
gällande bland annat egen 
tid.

Hög

Paulson et al., 
2003

Kvalitativ 14 närstående Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermenuetisk metod 
(Ricoeur)

De närstående upplevde att 
deras liv påverkades 
markant och att de levde i 
skuggan av sin makes 
sjukdom. Upplevelser av 
att inte kunna ta det 
dagliga livet för givet. 
Kvinnorna kände även 
ensamhet fast de var ett
par på grund av 
sjukdomens varaktighet.

Hög
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Forts. Tabell 2

Författare/År
Typ av 
studie

Deltagare
Metod 

Datainsamling/Analys Huvudfynd Kvalitet

Persson et al., 
1997

Kvalitativ 9 närstående Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermenuetisk 
analysmetod 

De närstående upplevde 
förändrade roller, oro och 
osäkerhet som påverkade 
den närståendes 
livssituation, parets 
gemensamma liv och hur 
de som ett par hanterade 
situationen.

Hög

Stödberg et 
al., 2006

Kvalitativ 15 närstående 11 
Partners                   

Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analysmetod (Ricoeur)

Presenterades i fyra teman 
som omfattade: att oroa sig 
för den sjukes hälsa, en 
kamp för att vara 
involverad, upplevelse av 
självförtroende samt 
hantering av sjukdomen. 
De närstående kände sorg 
när den sjuke försämrades.

Hög

Sverker et al., 
2007

Kvalitativ 23 närstående Intervjuer/ Systematisk 
induktiv kvalitativ 
metod, innehållsanalys

Resultatet visade 
upplevelser av att känna 
dåligt samvete, få mindre 
fritid och mer hemarbete. 
Även en störning i det 
sociala livet framkom.

Hög

Söderberg et 
al., 2003

Kvalitativ 5 närstående  Intervjuer med narrativ 
ansats/ Kvalitativ 
tematisk innehålls 
analys 

De närstående männen i 
studien upplevde att de 
fick ta mer ansvar över 
hemmet samt att de fick 
lära sig vad deras makar 
var i behov av. De hade 
bristande information om 
Fibromyalgi och 
sjukdomen hade stor 
påverkan på dem. 

Hög
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Forts. Tabell 2

Författare/År
Typ av 
studie

Deltagare
Metod 

Datainsamling/Analys Huvudfynd Kvalitet

Wressle et al., 
2007

Kvalitativ 7 kroniskt sjuka 
9 närstående

Intervjuer/ Läste igenom 
och sorterade in i olika 
fenomen

Studien påvisade 
konsekvenserna i det 
dagliga livet, förändrade 
roller och vanor, minskat 
socialt umgänge, samt 
stress och oro inför 
framtiden.

Hög

Öhman & 
Söderberg., 
2004

Kvalitativ 14 närstående Intervjuer med narrativ 
ansats/ Hermenuetisk 
analys 

De närstående upplevde en 
minskad frihet samt ett 
ökat ansvar. De kände 
även att framtiden var 
osäker men trots det så 
fanns det glädje i att få 
vara tillsammans.

Hög

Analys 

Den manifesta innehållsanalysen beskrivs av Downe-Warnboldt (1992) att den mäter hur ofta 

samma ord, fraser eller meningar förekommer och beskriver enbart det synliga och 

uppenbara, utan utrymme för egna tolkningar. Forskningsfrågan är till för att generera 

kunskap och öka förståelsen för ett specifikt fenomen. Kodningssystem bör definiera viktiga 

egenskaper av specifika kategorier och särskilja likheter och skillnader mellan kategorierna, 

kategorierna skall ömsesidigt utesluta varandra. Det är viktigt att lyssna på andras idéer och 

inte ha färdiga åsikter om det analyserade materialet, det vill säga för hur resultatet skall bli 

innan det är färdigställt.

Analysmetoden inspireras av Downe-Warnboldt (1992). Artiklar som svarade mot syftet 

valdes ut och från dessa extraherades textenheter som beskrev hanterbarhet utifrån 

Antonovsky’s teori för vad det innebär. Dessa kodades med färg och nummer för att i ett 

senare skede kunna se från vilken artikel de extraherats ur. Textenheterna som blev 240 

stycken översattes och kondenserades om nödvändigt, det vill säga textenheterna kortades ner 

och kärnan lyftes fram. Därefter sammanfördes de textenheter som liknade varandra i 68 
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mindre kategorier, detta fortgick i fem steg tills det fanns fem kategorier där innehållet

liknade varandra och kategorierna i sig uteslöt varandra. 

Resultat

Tabell 3 Kategorier (n=5)

Kategorier
Att kämpa för ett normalt liv 
Att göra allt för den sjuke
Att träffa andra och få kunskap och information
Att relationerna till familjen fördjupades
Att klara av utmaningar

Att kämpa för ett normalt liv 

I Lukkarinen och Kyngäs (2003) beskrevs det att sjukdomen från början skapade känslor av 

rädsla, ångest och hopplöshet hos närstående. Studierna Sverker, Östlund, Hallert och 

Hensing (2007), Boström, Ahlström och Sunvission (2006) visade att närstående fick lära sig 

att leva på ett nytt sätt på grund av sjukdomen och att det i sig var en inlärnings- eller 

anpassningsprocess och i Lukkarinen och Kyngäs (2003), Söderberg, Strand, Haapala och 

Lundman (2003) påvisades att förändringarna allt eftersom blev en normal del av livet. 

At first, the disease caused fears, anxiety and hopelessness, but these feelings 
gradually subsided and the patients and spouses got accustomed to live with the 
disease (Lukkarinen & Kyngäs, 2003, s. 190) 

Närstående förstod att den sjuke personen inte skulle återhämta sig och att livet inte skulle bli 

som det en gång varit. Sjukdomen var en del av livet och ödet och de var tvungen att ta det 

som det kom och de fick leva på det sätt som var möjligt (Lukkarinen & Kyngäs, 2003; 

Öhman & Söderberg, 2004). De uppmuntrade och gav vägledning för att hjälpa den sjuke och 

de kämpade för att livet skulle vara så normalt som möjligt både för den sjuke och sig själv. 

Det fanns en önskan att göra saker som de gjort tidigare och de försökte behålla sin tidigare 

livsstil och genom att lära sig att känna igen komplikationer som sjukdomen medförde blev 

det lättare (Eriksson & Svedlund, 2006; Jumisko, Lexell & Söderberg, 2007; Paulson, 

Norberg & Söderberg, 2003; Stödberg, Sunvission & Ahlström, 2006; Söderberg et al., 2003; 

Öhman & Söderberg, 2004). Det beskrevs att det var viktigt att försöka hålla hemmet så 

normalt som möjligt för att det skulle kännas som ett hem (Öhman & Söderberg, 2004).
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I studier Boström et al. (2006), Kuyper och Wester (1998), Lukkarinen och Kyngäs (2003) 

framkom att de kämpade för att uppnå en känslomässig balans i det vardagliga livet både för 

dem själva och för den sjuke och genom att bearbeta och övervinna förluster kunde en ny 

balans och acceptans i familjesituationen antas. Det beskrevs i studierna Bartels DesRosier,

Catanzaro och Piller (1992), Boström et al. (2006), Eriksson och Svedlund (2006), Wressle,

Engstrand och Granérus (2007), Öhman och Söderberg (2004) att de ville ta hand om den 

sjuke personen hemma så länge de klarade av det trots påtryckningar från omgivningen. Även 

om deras nattsömn blev störd så ville de ändå fortsätta att dela säng och sovrum. I Söderberg 

et al. (2003) studie beskrevs det att barnen i familjen hade lättare att acceptera situationen, det 

var mer naturligt för dem än för den vuxne närstående i familjen. 

Det fanns en önskan hos närstående att den sjuke personen skulle säga att det var bättre nu, 

därför att det var så jobbigt att se sin älskade försämras (Bartels DesRosier et al., 1992; 

Kuyper & Wester, 1998). I studien Jumisko et al. (2007) fick närstående kämpa för att få 

hjälp och det var viktigt att vara envis och stark. De svävade mellan hopp och förtvivlan 

beroende på den sjukes tillstånd och de kämpade för att vara tålmodiga. Studierna Persson, 

Rasmusson och Rahm Hallberg (1998), Eriksson och Svedlund (2006), Boström et al (2006), 

Fernandez, Reed och Dziurawiec (2006) och Jumisko et al. (2007) beskrev att de hade ett val 

om sjukdomen skulle få påverka deras liv eller inte. De var också stolta och uttryckte 

beundran över dem själva och den sjuke när de hade lyckats med att klara av situationen på ett 

positivt sätt och inte låtit sjukdomen styra livet. I studier Eriksson och Svedlund (2006), 

Persson et al. (1998) framkom det att relationer till vänner och partnern var samma som innan 

sjukdomen, de hade inte märkt någon skillnad.

What happens is that you eventually arrive at a crossroad and you try… in a way 
you get to choose. Because if you just sit there depressed and apathetic, seeing 
everything black as night then you go under yourself (Eriksson & Svedlund, 2006, s. 
329)

Justeringar gjordes för att leva i den nya livssituationen (Eriksson & Svedlund, 2006).

I flera studier (Paulson et al., 2003; Persson et al., 1998; Söderberg et al., 2003) betonade 

närstående till kroniskt sjuka personer att de blev mer ensamma och fick ett mindre socialt liv, 

det ansågs dock viktigt att försöka upprätthålla social samvaro med andra trots att sjukdomen 

ofta hindrade detta. I studier Donalek (2009), Eriksson och Svedlund (2006), Stödberg et al.
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(2006) menade närstående till kroniskt sjuka personer att de kände sig begränsade och 

oförmögna att leva som de ville, de ville inte ge upp fritid och frihet.

I studier Bartels DesRosier et al. (1992), Eriksson och Svedlund (2006), Kuyper och Wester 

(1998), och Paulson et al. (2003) framkom det att de behövde få vara för sig själva, ägna tid 

till sina intressen och att arbeta var viktigt för att orka vårda den sjuke. Det kunde handla om 

att promenera, träffa andra för att inte tappa fattningen och att på något sätt kunna fly 

hemifrån för att lindra oro och irritation. De som hade skapat ett utrymme i hemmet som bara 

var deras, hade det lättare att komma ifrån vårdandet och bundenheten till hemmet vilket var 

en lättnad för dem. Det handlade inte om att de ogillade vad de gjorde eller att de inte älskade 

den sjuke utan att de hade ett behov av att tänka på annat och komma ifrån situationen en 

stund. 

"I just felt like…if I couldn´t get away from the situation for just a little bit…I felt like 
I was about to go stand on a corner and scream. It´s not because I don´t love him, or 
it´s not because I resent what I´m doing, it´s just that I need some space." (Bartels 
DesRosier et al., 1992, s. 90)

I studier Boström et al. (2006), Persson et al. (1998), Wressle et al. (2007), Öhman och 

Söderberg (2004) beskrevs upplevelser av en skrämmande och osäker framtid. Det fanns 

strategier där närstående valde att inte tänka på framtiden, det var viktigt att fortsätta ha en 

vardag. De ville inte tala om döden, de ville leva i nuet. I Boström et al. (2006), Eriksson och 

Svedlund (2006) och Persson et al. (1998) studier framkom att de tyckte att det var 

meningslöst att fundera för mycket om det skulle ordna sig till det bästa eller inte. Vissa ville 

inte veta saker om deras partner eftersom det blev för överväldigande, istället levde de en dag 

i taget, var här och nu i sina tankar, utan att reflektera på gårdagen eller morgondagen.  

“And think when I’ll die,” she said. “Yes,” I said, “we don’t talk about that. I don’t 
think that far ahead,” I said . . . We’ll not think about it now, for we’ll live in the 
present, that’s that (Öhman & Söderberg, 2004, s. 405)

The future, I don´t want to think about that (Wressle et al., 2007, s. 136) 

Att göra allt för den sjuke

I Paulson et al. (2003) studie visade det sig att de närstående gjorde det bästa de kunde för att 

den sjuke skulle känna välmående bland annat genom att massera den kroniskt sjuka 

individen om denne var stel och sårig. I Boström et al. (2006), Paulson et al. (2003), 
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Söderberg et al. (2003) och Öhman och Söderberg (2004) studier uttryckte närstående en stark 

vilja och önskan om att kämpa och göra allt för den sjuke. De tyckte att de var tvungna att 

anstränga sig för att inte låta den sjuke ge upp samt att dennes problem var mycket värre än 

deras. De var tvungna att anpassa sig till den sjuke och de satte sig själva i andra hand. I 

studierna av Jumisko et al. (2007) och Persson et al. (1998) beskrevs att när den sjuke fick 

hjälp anpassad efter dennes behov underlättade det deras dagliga liv. I studier Boström et al. 

(2006), Fernandez et al. (2006), Jumisko et al. (2007), Söderberg et al. (2003) beskrevs det att 

de såg med ömhet på sin sjuka anhörig och ville kunna trösta och underlätta för dem och det 

var viktigt att kommunicera med varandra inom familjen. De trodde att den sjuka kände att de 

hade varit där och stöttat och det fanns en vilja att hjälpa den sjuke, men även att låta denne 

veta detta. Mödrar och makar kände ett starkt band till den sjuke på grund av dennes 

hjälpbehov. 

"I think that she feels that I´ve supported her, that I´ve been there, yes, that she has 
got the opportunity to have a good cry and be damned." (Söderberg et al., 2003, s. 
146)

Det var en stor glädje att kunna göra saker tillsammans med den sjuke och att det hade 

förändrats hur de värderade dessa aktiviteter. De uppmuntrade den sjuke till mer aktivitet för 

att förhindra isolering och det var livskvalitet att vara tillsammans (Boström et al., 2006; 

Donalek, 2009; Eriksson & Svedlund, 2006; Paulson et al., 2003; Persson et al.,1998; Öhman 

& Söderberg, 2004). De försökte hitta nya möjligheter till självständighet både för den sjuke 

och sig själv. Närstående gav stöd, en hjälpande hand och hittade nya former för samarbete 

för att upprätthålla gemenskapen (Boström et al., 2006). En närstående bytte arbete för att få 

så mycket tid som möjligt tillsammans med den sjuke (Wressle et al., 2007).

Then I decided (to change job) and I feel that it was the right decision. We have a lot 
of time together now (Wressle et al., 2007, s. 135)

I studier Boström et al. (2006) och Wressle et al. (2007) uppmuntrades den sjuke att känna sig 

ansvarig i hemmet genom att den sjuke fick göra det han/hon klarade av. Närstående fick 

uppoffra mycket men det var viktigt för att respektera den sjukes värdighet. Studier Jumisko 

et al. (2007) och Paulson et al. (2003) beskrev att de fick styrka när den sjuke hade en vilja, 

hade hopp och klarade av saker och närstående hoppades att den sjuke skulle bli mer positiv 

och intresserad.   
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"You see him doing something he thinks for himself, hopes he can do some 
day…then you get strength." (Jumisko et al., 2007, s. 362)

Att träffa andra och att få kunskap och information

Det uttrycktes en önskan om att träffa andra i liknande situationer och att det var en lättnad att 

få förklaringar (Fernandez et al., 2006; Jumisko et al., 2007). Deltagande i stödgrupper var 

positivt, de fick möjlighet att träffa andra och de kände stöd och en tröst i att inte vara ensam. 

De fick utbyta erfarenheter och fick råd i känslomässiga frågor (Fernandez et al. 2006; 

Jumisko et al. 2007; Wressle et al., 2007; Öhman & Söderberg, 2004). 

De fann en tröst i att se att det fanns människor som hade det besvärligare än de själva och 

som hade klarat av värre situationer. Det hjälpte dem att acceptera sin egen situation och de 

kunde lättare förstå att detta var deras öde (Boström et al., 2006; Stödberg et al., 2006; Öhman 

& Söderberg, 2004). Socialarbetare var stöd när svåra beslut skulle fattas och det var 

värdefullt för närstående att ha denna kontakt och att det fanns någon som lyssnade på dem 

(Jumisko et al. 2007; Wressle et al. 2007). 

Because there you find out . . . that you aren’t alone in your situation and you see, 
perhaps, that a lot of people are much, much, much worse off, in reality (Öhman & 
Söderberg, 2004, s. 404)

För att klara av den nya situationen fanns det ett hopp om stöd, öppen och ärlig 

kommunikation och information från vårdgivare och yrkesverksamma. Detta gjorde att 

närstående kände sig trygga och lugna. För att hoppet skulle kvarstå var det viktigt att dåliga 

nyheter presenterades på ett bra sätt och vissa ansåg också att detta gavs på ett hoppfullt och 

ärligt sätt (Jumisko et al., 2007; Kyuper & Wester, 1998; Lukkarinen & Kyngäs, 2003; 

Persson et al. 1998). Närstående hade även en önskan om att få aktuell kunskap och de kände 

att de behövde få mer upplysning och stöd för att förhindra ohälsa hos dem själva 

(Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Stödberg et al. 2006). I studien Söderberg et al. (2003) beskrev 

närstående att de inte hade blivit informerad om sjukdomen vilket tycktes vara en stor brist. I 

studier Paulson et al. (2003), Persson et al. (1998) och Söderberg et al. (2003) betonades

betydelsen av att få information tillsammans, för att lättare kunna förstå den sjuke. I studier

Donalek (2009), Sverker et al. (2007), Söderberg et al. (2003) och Wressle et al. (2007) var 

det betydelsefullt för närstående att sjukdomen fick ett namn och att andra människor fick 

kunskap om den för att göra situationen mer bekräftbar för dem och för att få sjukdomen mer 

accepterad. Det var viktigt för närstående att de blev sedda, hörda och respekterade.
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I want to emphasize the importance of giving information to the relatives, that they 
get straight and honest information. "I think it´s very important. It´s not a small 
change for a relative to live with somebody who has an illness, even if it´s not very 
serious or something. There are changes that you are not aware of." (Söderberg et 
al., 2003, s. 147)

I studier Donalek (2009) och Persson et al. (1998) fanns det en osäkerhet om den sjuke 

undanhöll information om sitt sjukdomstillstånd och kände att situationen inte gick att 

förändra. 

Att relationerna till familjen fördjupades

Kategorin beskriver hur relationerna fördjupades men även att kunde försämras. I Fernandez 

et al. (2006), Jumisko et al. (2007), Lukkarinen & Kyngäs (2003), Persson et al. (1998), och 

Söderberg et al. (2003) beskrev närstående att relationen till den sjuke och till barnen hade 

fördjupats, de hade kommit varandra närmare och lärt sig uppskatta varandra mer eftersom de 

förstod livets sårbarhet och för att de hade klarat av sjukdomens utmaningar tillsammans. De 

fick en ökad acceptans för varandras fel och brister och de visade varandra hänsyn på ett 

annat sätt än tidigare. Studier Lukkarinen och Kyngäs (2003), Öhman och Söderberg (2004) 

skildrade att sjukdomen hade medfört ett hårt liv med mycket ansvar, trots det kände de glädje 

över att ha haft en god relation och ett bra hem. De var nöjda med den nya situationen och det 

värderades högt att vårda och ta hand om varandra.

"After my spouse had been diagnosed, we began to care more for each other, 
became closer than before and took better care of each other." (Lukkarinen & 
Kyngäs, 2003, s. 191)

Närstående uppskattade stödet från familj och vänner, det var värdefullt för dem. Stödet 

gjorde vardagen möjlig, underlättade belastningen och gav dem glädje (Bartels DesRosier et 

al., 1992; Eriksson & Svedlund, 2006; Persson et al., 1998; Stödberg et al., 2006). Det gav 

dem styrka och glädje att vara tillsammans med den sjuke och samtala och att den sjuke var 

förmögen att tala för att de skulle kunna komma överens. Även om de visste att det inte skulle 

bli som förr kände de glädje över att de hade fler bra dagar än dåliga (Jumisko et al., 2007; 

Öhman & Söderberg, 2004). 

I studier av Boström et al. (2006), Fernandez et al. (2006) och Persson et al. (1998) beskrev 

närstående att relationen till den sjuke var ensidigt och att den ömsesidiga samvaron blivit 

sämre. Partnern var mer aggressiv och det fanns en önskan om att inte behöva skämmas för 
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den sjuke. I studier av Eriksson och Svedlund (2006) och Söderberg et al. (2003) hade 

närstående en känsla av att relationen blivit ansträngd eftersom de alltid försökte vara 

omtänksamma och det fanns en sorg i att bara vara vårdare. I studier Eriksson och Svedlund 

(2006), Kuyper och Wester (1998) och Paulson et al. (2003) beskrev närstående att de inte 

längre hade något utbyte av sin partner, att de inte fick delta i dennes inre värld. Den sjuke 

brydde sig inte om den närstående som innan sjukdomen och de kunde inte längre 

kommunicera med varandra.     

“If something would happen to me, she would not be aware,” and I could lay down 
here on the couch for the whole week; it would not bother her. Her interest is 
completely vanished.” (Kuyper & Wester, 1998, s. 244)

Studierna Kuyper och Wester (1998), Lukkarinen och Kyngäs (2003) och Persson et al.

(1998) beskrev att närstående kände sig ensamma när den sjuke fick all uppmärksamhet från 

vänner, familj och sjukvård.  

"I didn´t have anyone to talk to, nobody in the whole world." (Persson et al., 1998, s. 

100)

Att klara av utmaningar
Närstående beskrev att de inte längre fick samma hjälp hemma och kunde inte leva som de 

gjort innan sjukdomen. Det var påfrestande och svårt att bygga upp det nya livet och det 

krävdes mycket energi, fastän det var tröttsamt så fanns ändå en tro om att det till slut skulle 

ordna sig (Eriksson & Svedlund, 2006; Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Paulsson et al., 2003). 

I studier Eriksson och Svedlund (2006), Persson et al. (1998), Wressle et al. (2007) och 

Öhman och Söderberg (2004) fann närstående tröst, glädje, styrka och tillfredsställelse i att 

klara av nya dagliga utmaningar med framgång. De hade lärt sig att göra saker de inte gjort 

innan sjukdomen drabbade deras anhörig. Det fanns också en önskan om att fortsätta vara 

frisk, kraftfull och att bevara den egna hälsan. I studier Wressle et al. (2007) och Öhman och 

Söderberg (2004) uttrycktes däremot en oro för framtiden över hur den sjuke skulle klara sig 

om de själva drabbades av sjukdom och inte skulle kunna vara kapabel att ta hand om den 

sjuke. I studier Eriksson och Svedlund (2006), Lukkarinen och Kyngäs (2003) och Paulsson 

et al. (2003) skildrades att de kände sig tvungna att acceptera förändringarna hos den sjuke 

och dennes känslor, vilket hade varit svårt men blivit bättre.
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Yes, I do things that I have never done before. But now I can manage it!´ (Wressle et 
al., 2007, s. 135)

I Studier Bartels DesRosier et al. (1992), Jumisko et al. (2007), Lukkarinen och Kyngäs

(2003), Paulson et al. (2003) och Öhman och Söderberg (2004) beskrevs tillfällen då de 

funderat på att ge upp. Det fanns tankar om att inte längre kunna bemästra situationen, att de 

kände sig inburade och de undrade för vem de gjorde detta. Det fanns tillfällen när de ansåg 

sig ha förlorat förtroendet för att kunna klara av saker, de kunde känna sig desperata och 

deprimerade. De tyckte också att deras engagemang gick förlorat om de inte fick något 

gensvar från den sjuke. I Bartels DesRosier et al. (1992) och Persson et al. (1998) studier 

framkom att närstående inte tyckte sig kunna skydda sig från sjukdomen och ibland kände de 

sig värdelösa. I studien Donalek (2009) beskrev en närstående att hans fru förstörde allt det 

som de byggt upp tillsammans. 

Det beskrevs ett ökat ansvar som tidigare inte hade varit deras och den ökade 

arbetsbelastningen gjorde även att självförtroendet ökade. De berättade att det hade varit ett 

lidande fast nu var det mest positivt med förändrade familjeroller och den förändrade 

livsstilen (Persson et al., 1998). Den förhöjda arbetsbelastningen blev lättare för dem som var 

positiva, kärleksfulla och hade mycket energi (Donalek, 2009). Den sjukes stigande behov var 

en naturlig del av livet likaså att rollerna förändrades (Boström et al., 2006; Fernandez et al., 

2006) och vissa tyckte situationen var svår och betungande medan andra tyckte den var 

hanterbar (Boström et al., 2006).

Det var uppskattat att ha haft en trygg barndom och erfarenhet av kronisk sjukdom vilket 

hjälpte dem att bli mer förstående och lättare övervinna livets svårigheter (Donalek, 2009; 

Eriksson & Svedlund, 2006; Jumisko et al., 2007; Öhman & Söderberg, 2004). Närstående 

hade anpassat sig till den nya livssituationen, omvärderat vad som var viktigt och levde nu ett 

fullvärdigt liv. De reflekterade över det som var viktigt och de mindre bekymren i vardagen 

hade inte samma värde längre. De utnyttjade sin tid bättre och uppskattade livet på ett annat 

sätt (Lukkarinen & Kyngäs, 2003; Paulson et al., 2003; Persson et al., 1998). Studier Jumisko 

et al. (2007) och Öhman och Söderberg (2004) fann att det fanns en mening med allt och att 

de hade blivit självständigare, starkare, lärt sig mer om livet och de var inte bittra. 
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Diskussion

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av hanterbarhet av vardagen hos 

närstående till personer med kronisk sjukdom. Analysen byggdes på femton artiklar som 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats och den resulterade i fem

kategorier: Att kämpa för ett normalt liv; Att göra allt för den sjuke; Att träffa andra och få 

kunskap och information; Att relationerna till familjen fördjupades; Att klara av utmaningar.

I litteraturstudiens resultat att kämpa för ett normalt liv framkom att närstående ville behålla 

hemmet så normalt som möjligt för att det skulle kännas som ett hem. Harrefors (2009, s. 10) 

beskriver att hemmet är en plats som är unik och knuten till känslor av trygghet och att 

hemmet har en påverkan på vår identitet för det är där vi bildar nära och djupa förhållanden. 

Hemmet kan ses som en plats för återhämtning vid sjukdom och det är en plats som 

människan längtar till. Vidare bidrar detaljerna och rutinerna i hemmet till en känsla av ett 

normalt liv och vid sjukdom blir denna upplevelse extra påtaglig och stark. 

Litteraturstudiens resultat visar att närstående i sin kamp för ett normalt liv ville ta hand om 

den sjuke i hemmet så länge de klarade av det och de hade ett val om sjukdomen skulle få 

påverka deras liv eller inte. Zeigler och Nelms (2009) beskriver att patienter med implanterbar 

cardioverter defribilator (ICD) strävade efter att ha ett så normalt liv som möjligt och de fick 

kämpa för att känna sig normala, för att kunna leva med sjukdomen. Normaliseringsprocessen 

beskrivs som att resa sig över sina begränsningar, att fokusera på det positiva och skapa ett liv 

som är normalt och som inspirerar andra. Det är också att skapa en positiv attityd mot livet. 

Det viktigaste för närstående var att varje dag ha en stund för dem själva, då de kunde koppla 

av och samla kraft för att orka med livet som vårdare (Sanders & Power, 2009). Detta i likhet 

med litteraturstudien som fann att närstående som hittat sätt för detta kunde lindra oro och 

irritation vilket bidrog till en känsla av en normal vardag. Enligt Johansson, Fridlund och 

Hildingh (2004) var också det faktum att ha ett jobb, en viktig underlättande funktion för att 

orka vara vårdare och ett sätt för att komma hemifrån en stund. Neville (2003) beskriver att ett 

sätt att klara av vardagen var att behålla den osäkerhet som sjukdomen medförde. Detta kunde 

ske genom att det var bättre att leva i osäkerhet och inte veta vad som skulle hända. I likhet 

med litteraturstudiens resultat som beskriver att närstående ville leva en dag i taget utan att 

tänka på morgondagen för att det var för överväldigande att veta vad framtiden hade att 
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erbjuda. Det också i likhet med Hellström, Nolan och Lundh (2007) som beskriver att inte 

ödsla tankar på vad framtiden har att erbjuda är ett sätt för att få ett gott liv. 

Antonovsky (2005, s. 45) beskriver en del av hanterbarheten att ha resurser som människan 

kontrollerar själv. Litteraturstudiens resultat visade att närstående ville försöka leva ett så 

normalt liv som möjligt. Att göra det som kan göras för att leva normalt kan ses som att ta 

tillvara på de resurser som kontrolleras av en själv och därför går det att hantera situationen 

som finns framför en.   

I resultatet att göra allt för den sjuke framkom det att närstående ville och gjorde allt för den 

sjuke. Løgstrup (1992, s. 172) beskriver den naturliga kärleken som den kärlek som kan 

uppstå mellan människor som har ett erotiskt förhållande eller det kan vara kärlek till sina 

barn eller att det finns en själslig koppling individer emellan. Kärleken uppstår inte för att en 

annan människa behöver vår hjälp utan för att vi har denna människas liv i vår hand och livet 

är skänkt till oss. Johansson, Fridlund och Hildingh (2004) beskriver att det är naturligt att 

vilja ta hand om sin sjuka anhörig och att det är någonting som närstående väljer att göra.

Vissa gör det utan att tänka på den egna hälsan och välmående medan andra också ser till sina 

egna behov samtidigt. Sanders och Power (2009) beskriver att makar tar hand om sina fruar, 

även om sjukdomen har förändrat dem och det inte är som förut, därför att de inser hur 

mycket de älskar dem. Rees et al. (2001) skriver att närstående som vårdar sin sjuka anhörig 

får en känsla för att det är en mening med livet och därmed också en del av livskvaliteten. 

Resultatet i litteraturstudien visade att närstående fick kraft och glädje av att vara tillsammans 

med den sjuke. Hellström et al. (2007) beskriver par som gjorde saker tillsammans för att de 

ville upprätthålla sitt förhållande och det var en del i att uppnå livskvalitet. I början var det ett 

samarbete från båda parter medan det efter en tid blev den närstående som kämpade för att 

upprätthålla vi-känslan som med tiden blivit svagare. 

Antonovsky (2005, s. 45) beskriver att hanterbarhet är att ha generella motståndsresurser för 

att klara av livet och dess utmaningar.  Resultatet visade att närstående gjorde allt för att 

uppmuntra sin partner till att vara mer aktiv och involverad i hemmet. Resurser kan i detta fall 

vara den sjuke och att närstående klarar av att nyttja detta, det kan vara att mobilisera sina 

resurser och göra någonting bra av situationen. 
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I resultatet att träffa andra och få kunskap och information framkom det att närstående fann 

tröst i att träffa andra i liknade situation för att förstå att de inte var ensamma. Torp, Hanson, 

Hauge, Ulstein och Magnusson (2008) implementerade informations – och kommunikations 

teknologi hos närstående som vårdar sin anhörig i hemmet. De flesta deltagarna i studien 

gjorde detta för att komma i kontakt med andra människor och genom frekventa videosamtal 

utvecklades vänskap mellan deltagarna och en känsla av att tillhöra en grupp. Det framkom 

att det var viktigt att ha ett socialt nätverk och det var betydelsefullt för de närstående att 

kunna kommunicera med andra i liknade situationer för att ta lärdom av varandras 

erfarenheter och få känslomässigt stöd. De upplevde att de hade mer att tala om och att det var 

lättare att tala med dem som var i liknande situation därför att andra inte har samma 

förståelse. Sanders och Power (2009) beskriver att makarna kunde gå med i en stödgrupp för 

att klara av vardagen. 

I litteraturstudien framkom det att information var en viktig aspekt för de närstående och att 

detta skulle förmedlas med ett bra tillvägagångssätt. McLean och Timmins (2007) beskriver 

att närstående ville ha information från sjukvården därför att det gav stöd och hjälpte dem att 

klara av olika situationer. Det ansåg sig även få värdefull information från andra än 

sjukvårdspersonal vilket även beskrivs i Torp et al. (2008). Vidare beskriver McLean och 

Timmins (2007) att närstående efterlyste en mer individanpassad information vilket även 

beskrivs av patienter i Thorne, Bultz och Baile (2005). Vidare skriver Thorne et al. (2005) att 

patienter som erfar dålig kommunikation med sjukvården upplever känslor av rädsla och oro. 

Att ha en sämre förmåga att kunna kommunicera med sin patient leder till ilska och missnöje 

hos patienten och bristen på kommunikation kommer att medföra att det är svårare att 

upptäcka psykisk ohälsa hos patienten. Stephenson (1991) menar sjuksköterskan har en viktig 

roll i att implementera och motivera hopp hos sina patienter och deras närstående när de

kommunicerar och informerar.

Antonovsky (2005, s. 45) beskriver dels hanterbarhet som att ha resurser som kontrolleras av 

andra. Resultatet av litteraturstudien visade på att närstående fann stöd och tröst när de fick 

träffa andra i liknande situation och när de fick information kunde de lättare ta sig igenom 

svårigheter. Hanterbarhet kan då nås genom dessa yttre resurser tas tillvara, det kan vara 

vänner, information eller kanske en sjuksköterska som har ens tillit.  
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I litteraturstudiens resultat att relationerna till familjen fördjupades visades att närstående fick 

en djupare relation till den sjuke. Detta i likhet med Sanders och Power (2009) beskriver att 

makar som vårdar sina dementa fruar fann en annan art av intimitet med sin älskade. Denna 

var inte som tidigare och byggdes på respekt för den andre och den närhet som infann sig var 

av den sorten som de hade haft förr med varandra. När det blev för jobbigt att ta hand om sin 

anhörig hemma kunde makarna ringa en vän för att erhålla stöd (Sanders & Power, 2009). I 

litteraturstudien framkom det att närstående som hade familj och vänner som var stöttande

tyckte att dessa var viktiga för att de skulle orka med vardagen. Johansson et al (2004) skriver 

att stödet från familj som bodde hemma eller som fanns runtomkring var betydande och ett 

skäl till att allt fungerade. Litteraturstudiens resultat visade också att det fanns närstående som 

kände sig ensamma och att varken vännerna eller sjukvården såg dem. Det i likhet med 

Holicky (1996) som skriver att ensamhet är en vanlig känsla för närstående, att de känner sig 

isolerade och att de inte har någon att prata med. 

Antonovsky (2005, s. 45-46) beskriver hanterbarhet som att inte se sig själv som ett offer och 

kunna använda sina resurser på ett användbart sätt. Meningsfullhet som också beskrivs är 

viktig för att människan skall orka kämpa. Litteraturstudiens resultat visar på att vissa kan 

klara av att hantera situationen och det är dessa som vet hur de skall använda sina resurser, 

dels genom att skapa en djupare relation till familj och vänner. Det gör också att de har en 

inre mening, någonting att kämpa för. Däremot finns det också de som inte klarar av detta, att 

mobilisera sina resurser och de har därmed också en lägre hanterbarhet.  

I resultatet att klara av utmaningar beskrev närstående att de tyckte att uppbyggnaden av det 

nya livet var krävande trots det fanns en tro på att allt skulle bli bra. I likhet med Frankl 

(2006, s. 29) som skriver att människan har en förmåga att vänja sig med allt. Antonovsky 

(2005, s. 50, 186) menar att det finns en god problemhantering om den som utsätts för en 

utmaning väljer strategi beroende på utmaningens karaktär och tror man att det finns resurser 

till förfogande blir också situationen mer hållbar. Om samma strategier används till alla 

utmaningar som människan ställs inför, kommer resultatet inte bli framgångsrikt. Människor 

som har en stark känsla av sammanhang (KASAM) kommer att välja rätt kombination av 

dennes generella motståndsresurser beroende på utmaning. Resultatet av litteraturstudien 

visade att närstående klarade av utmaningar och därmed har de också lyckats med att välja 

den rätta kombinationen av resurser och erhållit ett högt KASAM. I litteraturstudiens resultat 

hade närstående ibland en känsla av att de inte längre orkade, att de funderade på att ge upp. 
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Frankl (2006, s. 77) beskriver att de som saknar tron på framtiden är de som först kommer att 

gå under, alltså ge upp situationen och börja förfalla inte bara själsligt utan också kroppsligt.

Litteraturstudien visade att närstående efter en tid av lidande fick bättre självförtroende i och 

med det ökade ansvaret hemma. Frankl (2006, s. 80-81) skriver att det inte bara finns en 

mening med livet utan också en mening med lidandet. Lidandet kan inte tas ifrån människan 

och kan bara bäras av den som lider och detta i sig är en unik uppgift och möjlighet. Rees et 

al. (2001) beskriver att närstående fick ett ökat självförtroende när de vårdade den sjuke och 

de kände sig stolta över vad de gjorde för sin anhörig. Kralik, Visentin och van Loon (2006) 

beskriver att transition sker när en persons liv förändras och behovet av att konstruera en ny 

verklighet finns. Transitionsprocessen sker bara om personen är medveten om förändringarna 

och avsaknad av medvetenhet betyder att personen inte är redo. En del i transitionen kan vara 

att konstruera en ny identitet baserat på nya roller och ansvar. Litteraturstudiens resultat visar 

att närstående fick nya roller, de växte med uppgiften, övervann svårigheterna och fann andra 

värden i livet.

Antonovsky (2005, s. 45-46) beskriver meningsfullhet som en viktig komponent för att uppnå 

ett starkt KASAM. Det är att livet har en känslomässig betydelse. Litteraturstudiens resultat 

beskriver att närstående som klarade av utmaningar växte som person. Det kan ses som att de 

hade dels en hanterbarhet men också en mening med livet.   

Omvårdnadsintervention

Att ha en sjuksköterska till hands som kan lyssna och ge goda råd har visat sig fungera bra för 

närstående som vårdar sin sjuka anhörig (Holicky, 1996). Närstående som vårdar sin sjuke 

anhörig bör få stöd och hjälp som är individanpassad, beroende på situation och person 

varierar stödet som behövs. Det är vanligt att närstående drabbas av depression, ett steg i att 

förhindra det är att låta dem ventilera sina känslor och bekymmer, här handlar det om ett 

emotionellt stöd (Kim & Keshian, 1994). Behovet av stöd hos närstående till en person som

har multipel skleros är ett behov att bli lyssnad på och hörd till av andra. De behövde tillgång 

till lämpligt stöd och information för att känna sig dels produktiva och att de hade kontroll 

över sitt liv (Corry & While, 2009). Information bör komma från hälso- och sjukvården och 

det emotionella stödet från de som är närmast familjen, det emotionella stödet skall vara 

fortgående (Holicky, 1996). Närstående som fått stöd av sjuksköterskor i frågan om att hitta 
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ett annat boende för den sjuke, kände inte samma skuld över sitt beslut som de som inte haft 

det (Lundh, Sandberg & Nolan, 2000).

Det är viktigt att ge närstående stöd därför att de ofta själva drabbas av sjukdom (Holicky, 

1996; Rees et al., 2001). Vinsten med det är inte enbart att närstående får en bättre hälsa utan 

det kan också förebygga sjukdomstillstånd som i ett längre perspektiv blir mer 

kostnadseffektivt för sjukvården (Kim & Keshian, 1994).      

Metoddiskussion

I litteraturstudien användes databaserna Cinahl som byggs upp av omvårdnadsartiklar och 

PubMed som anses vara den största databasen där uppdateringar sker varje dag. Artiklarna var 

relevanta och svarade mot syftet av litteraturstudien (Willman et al., 2006, s. 72-73). För att 

ytterligare bredda sökningen användes en tredje databas, PsycINFO. För att komplettera 

sökningen gjordes en manuell sökning, för att utöka sökningens omfattning (Willman et al.,

2006, s. 72). Vi hade specifika sökord som kombinerades med varandra, sökordet coping hade 

också kunnat användas i litteratursökningen, detta valde vi att inte göra, för att fånga 

upplevelser av hanterbarhet istället för färdiga copingstrategier.

Ett protokoll för kvalitetsgranskning av artiklarna som ingått i analysen användes, detta ökar 

trovärdigheten eftersom granskningen sker på ett systematiskt och opartiskt sätt (Willman et 

al., 2006, s. 83). Artiklar med medel eller hög kvalitet valdes till analysen för att stärka 

pålitligheten i litteraturstudien. Vi använde en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats 

och Downe-Warnboldt (1992) beskriver den som en metod som passar för sjuksköterskor och 

syftar till att beskriva ett fenomen genom insamling av upplevelser utan egen tolkning. 

Holloway och Wheeler (2002, s. 252) beskriver risker med insamling av data då det kan vara 

lätt att tolka innehållet för forskaren och för att minska risken läste båda igenom de 

extraherade textenheterna för att se att de var relevanta mot syftet. Eftersom båda författarna 

var med vid översättning, kondensering och kategorisering kunde vi tillsammans diskutera 

materialet för att minimera risken för att förlora kärnan av innehållet. För att försäkra oss om 

att inte misstolka textenheterna gick vi tillbaka till orginaltextenheterna under arbetets gång.    

I analysen beskrivs det tydligt med hur många textenheter som extraherats, hur många steg 

och kategorier som utkristalliserades, att ha en tydlig beskrivning gör enligt Holloway och 

Wheeler (2002, s. 254-255, 257, 262) att läsaren lätt kan följa med i och förstå processen och 
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arbetet blir mer trovärdigt. Det blir också mer pålitligt när processen är beskriven med så 

många detaljer som möjligt. Holloway och Wheeler (2002, s. 256-259) menar att det är bra att 

ha någon eller några som läser igenom arbetet detta är ett sätt för att ytterligare öka arbetets 

trovärdighet. Det gjordes genom seminarium och handledning där fick vi ta del av andras 

synpunkter om den egna litteraturstudien, dessa övervägdes och ändringar skedde efter 

gemensam diskussion. 

Med överförbarhet menas huruvida resultatet kan överföras till liknade situationer och i

kvalitativa studier är detta svårt att uppnå. Trots det kan värdet av studien ändå ha betydelse i 

praktiken (Holloway & Wheeler, 2002, s. 253, 255). Vi hade inte för avsikt att få ett 

generaliserbart resultat, litteraturstudiens omfattning är för liten och därmed går det inte att 

fastslå att det inte finns fler strategier för hanterbarhet. Däremot är litteraturstudien en inblick 

i hur närstående kan hantera sin situation och det i sig är värdefullt för oss som 

sjuksköterskor.  

Slutsats

Upplevelsen av hanterbarhet i dagligt liv hos närstående till personer med kronisk sjukdom 

var att det fanns strategier som gjorde att de kunde klara av vardagen. De kämpade för att 

livet skulle vara så normalt som möjligt och de gjorde allt de kunde för den sjuke på grund av 

den starka kärlek som fanns för denne. De fick styrka och stöd när de träffade människor som 

levde i liknande situation som dem själva och de klarade av utmaningarna som följde med 

sjukdomen som gjorde att de gick stärkta ur dem och såg positivt på livet. Närstående som 

hade hanterbarhet kunde mobilisera sina inre och yttre resurser och hade en mening med livet.

Sjuksköterskan hjälper närstående genom att finnas till och ge information och förslag till 

emotionellt stöd hos exempelvis stödgrupper. Hon kan finnas till för att lyssna och ta 

närståendes känslor och upplevelser på allvar och efter att ha lystrat till dem, ge en 

individanpassad omvårdnad. Vidare behövs mer forskning på området eftersom mycket 

litteratur fokuserar på vad närstående har för tankar kring den sjuke. Det behövs mer fokus på 

närstående och hur de känner och upplever sitt liv och sin hanterbarhet. Denna litteraturstudie 

är ett steg på vägen för att uppmärksamma närståendes behov för att kunna hantera vardagen

och vilka upplevelser som finns i samband med detta.       
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