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Abstrakt  

Närstående till en person med allvarlig kronisk sjukdom lever med känslor av 

rädsla, ilska, ångest, maktlöshet och skuld. Även deras närståendes relationer 

påverkas och vardagen förändras. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

upplevelsen av att vara närstående till en person med allvarlig kronisk sjukdom. 

Det gjordes en litteratursökning där tio studier valdes ut, som analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i sex 

kategorier; att måste ta ett större ansvar i vardagen, att hitta sätt att hantera den nya 

situationen, att behöva stöd för att förstå och hantera sjukdomen och den sjuke, att 

känna sig otillräcklig, att sakna de relationer som har varit, att vara rädd och orolig 

inför döden och framtiden. I resultatet framkom att närstående är i stort behov stöd, 

information och praktisk hjälp från hälso- och sjukvården. Slutsatsen är att livet 

som närstående till en allvarlig kronisk sjuk person är påfrestande och innebär en 

stor omställning. Det är lätt hänt att fokus hamnar på den sjuke och närstående 

tenderar att glömmas bort. För närstående är kunskap och stöd viktigt för att lära 

sig hantera och förstå sin förändrade vardag. Denna litteraturstudie kan bidra till att 

sjuksköterskor får en större insikt om hur det är för närstående att leva med en 

person med en allvarligt kronisk sjukdom. 

Nyckelord: närstående, upplevelser, kronisk sjukdom, omvårdnad, 

kvalitativ litteraturstudie  
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Att drabbas av en allvarlig kronisk sjukdom är en omfattande och beständig förändring av den 

sjukes liv där vardagslivet förändras utifrån flera aspekter. När en person drabbas av en 

allvarlig kronisk sjukdom innebär det att den sjuke behöver hjälp från andra i sin närhet. 

Denna förändring är även en stor omställning för den närstående (Whittemore & Dixon, 

2008).  Som närstående kan det vara svårt att få beskedet att en familjemedlem har insjuknat i 

en kronisk sjukdom (Eggenberger, Meiers, Krumwiede, Bliesmer & Earle, 2011).  

 

Att definiera ordet kronisk sjukdom är viktigt från ett omvårdnadsperspektiv. Det har gjorts 

försök att definiera ett heltäckande begrepp av chronic illness och chronic disease.  Det som 

karakteriserar en kronisk sjukdom är, enligt Lubkin och Larsen (2009, s. 4-5) ett permanent 

kvarvarande funktionshinder orsakat av icke-reversibel patologisk förändring. Det krävs även 

rehabilitering eller lång period av övervakning och vård. Illness är den mänskliga upplevelsen 

av sjukdomen, det vill säga, det subjektiva som beskriver upplevelser av symtomen och 

lidande, hur sjukdomen uppfattas av den sjuke själv (Lubkin & Larsen, 2009, s. 4-5).   

 

Kroniska sjukdomar är den vanligaste orsaken till att vuxna söker sjukvård idag. Kronisk 

sjukdom är även mest kostsamma för hälso- och sjukvården idag och är den vanligaste 

dödsorsaken (Whittemore & Dixon, 2008). Enligt Lubkin och Larsen (2009, s.6) är kroniska 

sjukdomar vanligast bland personer från 65 år och äldre. En utmaning inom sjukvården är att 

stödja och hjälpa personer med kronisk sjukdom. De som uppsöker vården på grund av någon 

akut åkomma med kortare vårdbehov behöver en annan typ av omvårdnad än de personer med 

kronisk sjukdom som behöver mer omfattande omvårdnad med mera förebyggande åtgärder. 

Här är även närstående en del av omvårdnaden. Enligt Lubkin och Larsen (2009, s.14) ska 

vårdpersonalen fokusera sig på två typer av prevention strategier vid kronisk sjukdom; Den 

initiala som är förebyggande av kroniska sjukdomar och även det som är förebyggande av 

komplikationer beroende av sjukdomen. 

 

Med begreppet en allvarlig kronisk sjukdom menas i denna uppsats en sjukdom med dödlig 

utgång. Fokus ligger på närståendes upplevelser i ett senare skede av sjukdomsförloppet. 

Öhman (2009, s.103) ger exempel på allvarliga kroniska sjukdomar såsom olika former av 

cancer, lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar, njursjukdomar som kräver dialys, samt hjärt- 

och kärlsjukdomar. I denna studie har vi valt att fokusera på tre kroniska sjukdomar; 

amyortophic lateral sclerosis (ALS), kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i ett sent skede 

och pancreacancer. Vi ville fånga ett inifrånperspektiv av hur det är för en närstående att leva 
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med och uppleva vardagen med en person som har en allvarlig kronisk sjukdom. 

Socialstyrelsen (2004) fastställer ordet närstående som ”person som den enskilde anser sig ha 

en nära relation till”. Ordet anhörig fastställs som ”person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna”. I denna studie innebär benämningen närstående en person som har en 

nära relation till den som har allvarlig kronisk sjukdom. 

 

Sjukdomen ALS är en allvarlig neurologisk kronisk sjukdom som är neurodegenerativ som 

leder som till progressiv svaghet från motoriska nervceller. Den progressiva svagheten av 

muskler leder till fullständig förlamning. Förlamningen beror på att de nervceller i hjärnan 

och ryggmärgen som styr musklerna bryts ned. Denna sjukdom är vanligare hos män än hos 

kvinnor och har en dödlig utgång, där den sjuke oftast inte lever mer än tre år. Symtom som 

kan uppkomma är svaghet, spasticitet, muskelförtvining, tal och svälj svårigheter. Dessa 

symtom ökar succesivt med sjukdomen (Corcia & Gordon, 2012).   

 

En annan svår kronisk sjukdom är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) där personen i 

början av sjukdomen kan leva relativt obehindrat. Symtomen som hör till sjukdomen KOL är 

andnöd, långvarig hosta, att slemproduktionen ökar och komplikationer som utveckling av 

kronisk luftrörskatarr och emfysem (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2000).  

Vartefter de sjukliga förändringarna i luftvägarna och lungblåsorna fortskrider, minskas 

lungkapaciteten och andningsförmågan blir sämre och sämre. Ångest, panikångest och 

depression som kommer till följd från andnöden är vanligt bland de som har KOL. Den svåra 

ångesten som KOL patienter har, tenderas att glömmas bort i hälso- och sjukvården där det 

fokuseras mer på de fysiska besvären (Simpson & Rocker, 2008). En mycket aggressiv 

kronisk sjukdom är pancreas cancer där dödligheten är stor. Medellivslängden från att 

diagnosen är fastställd tills personen dör är 3-6 månader. Detta gör att diagnosen blir svår att 

ta till sig och kan leda till svår ångest för den sjuke och närstående. Symtomen är inte stora till 

en början och det är därför den diagnostiseras sent. Symtomen som medföljer kan vara gulsot, 

smärta i magen och aptitlöshet. Svårigheten med sjukdomen är diagnosen. Den upptäcks ofta 

för sent när cancern har avancerat. Behandlingsmetoderna är få och medför en stor dödlig 

utgång (MacIntyre, 2011). 

 

Kroniska sjukdomar innebär att de är långvariga och osäkra beträffande förlopp, prognos och 

behandling. Osäkerhet är en vanlig känsla bland de som drabbas av kronisk sjukdom. Hos 

människor med allvarlig kronisk sjukdom kan depression vara en stor del av deras liv. De 
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finner att deras liv inte har den mening som den en gång hade. Det sociala nätverket har 

minskat, kroppsfunktion hade blivit försämrad och oförmåga att fysiskt delta i tidigare 

frilufsaktiviteter (Norwood, 2007; Seamark, Blacke & Seamark, 2004). Det mest 

betydelsefulla stödet upplever den sjuke komma från närstående, som ses som ovärderlig 

resurs. Många gånger anser den sjuke att närstående ger den bästa omvårdnaden (Bergbom & 

Askwall, 2000). Människor med allvarlig kronisk sjukdom tillbringar stora delar av sin tid i 

hemmet som medför att de behöver stort hjälpbehov från sina närstående. Livet och vardagen 

förändras, oftast drastiskt, inte bara för den sjuke utan även för närstående (Öhman & 

Söderberg, 2004 a). Att som vårdpersonal få en djupare förståelse för de närståendes 

upplevelser är en värdefull hjälp i arbetet, för att lättare var ett stöd och kunna hjälpa dem på 

bästa sätt och att möta de närstående där de befinner sig i livet. Syftet med litteraturstudien 

var att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person med en allvarlig kronisk 

sjukdom. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie är gjord med en manifest kvalitativ innehållsanalys. Denna analys är 

vanlig inom omvårdnadsvetenskap och har ett systematiskt tillvägagångsätt som ger en ökad 

insikt och kunskap inom ett område. För att med ett inifrån perspektiv till närstående beskriva 

upplevelser utan att förlora kärnan i texten, är kvalitativ innehållsanalys en lämplig metod 

(Downe-Wamboldt, 1992). I kvalitativ forskning görs studier om människors upplevelser där 

människan ses som en helhet och beskrivs från ett inifrånperspektiv (Polit & Beck, 2008, 

s.17).  Med manifest ansats menas det som texten säger, det vill säga att tydligt beskriva 

texten utan att tolka (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Litteratursökning 

Först gjordes en pilotsökning för att försäkra sig om att det fanns vetenskapliga studier inom 

området och för att finna lämpliga sökord. För att hitta vetenskapliga studier utifrån studiens 

syfte gjordes sökningar i databaserna PubMed och Cinahl med hjälp av MeSH termer och 

Thesaurustermer.  PubMed är den äldsta och mest kända databasen inom hälso- och sjukvård. 

Cinahl är något yngre och mer inriktad på omvårdnadsvetenskap. Inklusionskriterierna för de 

utvalda studierna som ingick i vår analys var att studierna skulle vara kvalitativa, skrivna på 
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engelska, vara granskade av sakkunniga forskare inom området (peer review) och att 

närstående som ingick i urvalet av studierna skulle vara i en ålder över 18 år. 

Sökorden som användes var family, caregivers, spouses, pancreas cancer, motor neuron 

disease, close relatives, experiences, chronic disease, chronic illness, chronic obstructive 

pulmonary disease, patients partner, qualitative studies, amyotrophic lateral sclerosis. Olika 

kombinationer av sökorden gjordes för att få en effektiv sökning. De booleska 

sökoperationerna som användes var AND och OR. Sökordet OR breddade den systematiska 

sökningen eftersom det med hjälp av OR får referenser dels genom det ena eller andra ordet, 

samt även de båda tillsammans (Willman el al., 2006, s. 66). Tabell 1 presenterar en översikt 

av litteratursökningens resultat. 

 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning                         

Syftet med sökning var att beskriva närståendes upplevelse av att leva med en person som har 

en allvarlig kronisk sjukdom. 

 

PubMed 20120906 

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  AAntal valda  

     

1  MSH  Family 794779  

2  MSH  Caregivers 18072 

3  MSH  Pancreas cancer 49551 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

17 

 

 

 

MSH 

MSH 

 

 

 

MSH 

 

MSH 

 

MSH 

 

 

MSH 

 

1 AND 2 

1 AND 2 AND 3 

Experiences 

Motor neurone  

disease 

5 AND 6 

5 AND 6 AND 7 

Spouses 

1 AND 10 

Chronic illness 

11 AND 12 

Chronic obstructive pulmonary 

disease 

13AND 14 

Close relatives 

1 AND 16 

 

15324 

4                                                1 

105605 

 

20181 

1408 

12                                              1 

79872 

7722 

366478 

268 

 

27697 

14                                              1 

14358 

12444 
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Pubmed   20120906 

Söknr *) Söktermer Antal träffar                   Antal valda 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

 

MSH 

 

 

 

MSH 

 

 

 

Chronic disease 

17 AND 18 

6 AND 19 

1 AND 12 

Patients partner 

21 AND 22 

 

 

353839 

269 

18                                              1 

18021  

5250 

81                                              1     

 

                      

CINAHL  20120917   

1 

 

2 

3                                                               

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

THS 

 

THS 

THS 

 

THS 

 

THS 

 

THS 

 

THS 

 

THS 

Pulmonary disease chronic 

obstructive 

Qualitative studies 

Amyotrophic lateral sclerosis 

Cargivers 

 

Family 

 

4 OR 5 

 

6 AND 1 AND 2 

 

3 AND 4 

 

 

5049  

 

17025  

605 

11456 

15087 

28295 

7                                               3 

 

10                                             2 

Totalt utvalda artiklar                                                                                                               10 

*) MSH- MeSH termer, THS Tesaurus termer 

 

 

     

Kvalitetsgranskning 

Av de funna artiklarna i litteratursökningen, lästes först titlar, för att hitta relevanta studier. När 

titlarna motsvarade syftet, lästes abstrakten i studierna. Tio studier valdes ut. 

Kvalitetsgranskningen utfördes med ett protokoll för granskning av kvalitativa vetenskapliga 

artiklar (Willman et al., 2006, s. 156-157). I detta protokoll kontrolleras tydlig avgränsning/ 

problemformulering, om det finns etiskt resonemang, om kontexten är tydlig presenterad, 

tydligt och relevant urval, relevant datainsamlingen, tydligt beskriven analys och ett 

systematiskt beskrivet resultat. Utifrån protokollet gjordes en total bedömning av studiens 

kvalitet. Hela protokollet består av ja, nej eller vet ej frågor med poäng. Därefter räknas 

poängen ut för hela kvalitetsbedömningen som bedöms i procent. Kvalitetsgraden hög (80-100 

%), medel (70-79%), eller låg (60-69 %) (Willman et al., 2006, s. 156). Tabell 2  presenterar en 

översikt av kvalitetsgranskningen av de valda studirna. 
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Tabell 2 Översikt över studier inkluderade i analysen (n=10) 

 
Författare/År  Typ av 

studie 

Deltagare Metod Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Bergs, 

2001 

Kvalitativ 6 kvinnliga  

närstående 

Ostrukturerade,  

djupgående intervjuer/ 

Fenomenologisk 

 

Kvinnorna i studien 

upplever det som sin 

plikt att ta hand om 

sin man. Författaren 

upplever att fruarna 

till viss del förlorar 

sin självidentitet, de 

försummar sig själva 

och sin hälsa för sina 

sjuka män. 

Medel 

Bolmsjö & 

Hermerén, 

2001 

Kvalitativ 8 patienter (sex 

kvinnor) 

8 närstående 

(4 kvinnor) 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

 

Studien visar att 

närstående och den 

sjuke ser på 

processen på olika 

sätt. Nära anhöriga 

behöver mer 

information om 

sjukdomen och 

någon utomstående 

att prata med. Den 

sjuke uttrycker inte 

lika starkt de 

behoven. 

 

Hög 

Curtis et al., 

2008 

 

Kvalitativ 55 patienter 

36 familje- 

medlemmar 

31 läkare 

25 sjuk 

sköterskor 

 

Semistrukturerad djup 

intervju/ 

Grounded theory 

Studien visar 

betydelsen av 

prognostisk 

information, behovet 

och önskan om stöd 

för sina 

förhoppningar 

 

Hög 

Hasson et al., 

2009 

Kvalitativ 9 närstående Semistrukturerade 

Intervjuer/ kvalitativ 

innehålls 

analys 

Deltagarna blev 

intervjuade efter 

deras anhöriga hade 

avlidit. Studien 

belyser hur liver 

förändras för de 

närstående, känsla 

av att vara fängelse i 

sitt eget hem, saknad 

av information och 

support från 

samhället. 

 

Medel 

Kuyper     

&Wester,  

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 19 kvinnliga 

partner 

12 manliga 

partner 

12 läkare 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/jämnförande 

analys 

Studien resulterade i 

fyra huvudteman: 

biografiska 

konsekvenser, 

patient-partner 

relationer, 

sjukrelaterade 

problem och 

vardagliga bördor.  

 

Hög 
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forts Tabell 2   
Författare/År  Typ av 

studie 

Deltagare Metod Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Ozanne et al., 

2011 

Kvalitativ 14 patienter 

(7 män och 7 

kvinnor) 

13 närstående 

(8 män och 5 

kvinnor) 

Semistrukturerade 

intervjuer /kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien visar att 

anhörig har 

strategier för att 

klara vardagen så 

ökar förmågan att 

klara av den svåra 

situationen. Genom 

acceptans, att leva i 

nuet och ha ett starkt 

stöd från familj, 

vänner och 

myndigheter ökar 

förmågan att klara 

av situationen 

 

Hög 

Petrin et al., 

2008 

 

Kvalitativ 12 manliga 

anhöriga,  

10 kvinnliga 

anhöriga 

Telefon 

Intervjuer/kvalitativ  

innehållsanalys 

Studien resulterade i 

fyra huvudteman: 

coping efter 

diagnosen, eget 

omdöme av känslor, 

supportsystem, 

familj dynamik och 

framtiden. Resultatet 

visar hur det är för 

anhöriga att leva 

med en person som 

har pancreas cancer 

 

Hög 

Ray & Street, 

2006 

 

Kvalitativ 18 kvinnliga 

anhöriga, 

6 manliga 

anhöriga 

Semistrukturerade 

intervju/ kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien resulterade i 

sex huvudteman: 

beständighet och 

osäkerhet, gör inga 

planer, var är min 

partner? var har min 

dag tagit vägen?, 

tittat genom livet 

igenom ett 

skyltfönster och vem 

är personen som jag 

blivit? Resultatet av 

studien visar de 

psykosociala och 

känslomässiga 

förluster som 

upplevs dagligen. 

 

Hög 

Spence et al.  

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 6 kvinnliga 

närstående, 

1manlig 

närstående 

Semistrukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien visar att 

anhöriga har ett stort 

ansvar med lite hjälp 

utifrån. Tre olika 

teman kom fram: 

effekterna av 

familjens 

omvårdnad, 

otillfredsställda 

behov av stöd och  

vårdarens 

uppfattning . 

Medel 
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Analys 

Studierna som valdes analyserades systematiskt med manifest kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Downe-Wamboldt (1992). Denna metod valdes för att få ett inifrånperspektiv av 

att vara närstående till en person med en allvarlig kronisk sjukdom och för att egna tolkningar 

ska uteslutas (Downe-Wamboldt 1992).    

Studierna lästes igenom noggrant flera gånger av båda författarna för att få en känsla för 

helheten.  Därefter valdes textenheter ut. Det resulterade i 224 textenheter som markerades 

med siffror utifrån artiklarna och löpnumret på textenheten, allt för att senare kunna hitta igen 

texten i respektive artikel. Textenheterna översattes till svenska och kondenserades i två steg.  

Kondensering är en process där textenheten kortas ned och för att inte tappa kärnan i texten 

granskas textenheterna textnära (Downe-Wamboldt 1992).  Därefter sorterades textenheterna i 

65 kategorier, som därefter bearbetades till 28 kategorier som ytterligare bearbetades till 10 

kategorier. Slutligen framkom sex kategorier. 

 

Fort. Tabell 2  

 

Författare/År  Typ av 

studie 

Deltagare Metod Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Öhman & 

Söderberg, 

2004 b. 

Kvalitativ 14 närstående 

 

Narrativa intervjuer/ 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys 

Studien resulterade i 

tre huvudteman: ett 

krympande liv, 

tvingad att ta ansvar, 

kämpar för att hålla 

igång. Resultatet 

visar att leva med en 

person som har en 

kronisk sjukdom tar 

mycket energi och 

tid. Det kräver ett 

totalt engagemang 

och upplevs som 

överväldigande. 

Hög 
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Resultat 

Analysen av studien resulterades i sex kategorier (Tabell 3). 

Tabell 3. Översikt av slutkategorier (n=6) 

Kategorier 

Att måste ta ett större ansvar i vardagen  

Att hitta sätt att hantera den nya situationen 

Att behöva stöd för att förstå den sjukes behov 

Att känna sig otillräcklig 

Att sakna de relationer som har varit 

Att vara rädd och orolig inför döden och framtiden    

 

Att måste ta ett större ansvar i vardagen  

Studier (Kuyper & Wester, 1998; Petrin, Bowen, Alfano & Bennet, 2008; Öhman & 

Söderberg, 2004 b) visade att närstående efter sjukdomsbeskedet upplevde att det tog ett tag 

att ta in beskedet och förstå att den sjuke inte kommer att bli frisk igen. Deras liv skulle aldrig 

bli densamma som förut.  

I think right after the diagnos it was very difficult. It was a chock (Pertin et al, 

2008,s. 283). 

Studier (Bergs, 2011; Hasson et al., 2009; Kuyper & Wester, 1998; Ozanne, Graneheim 

Persson & Strang, 2011) beskrev att närstående successivt anpassade sina liv för att kunna ta 

hand om den sjukes ökade omvårdnadsbehov. Studier (Bergs, 2011; Kuyper & Wester, 1998; 

Petrin et al., 2008; Spence et al., 2008; Öhman & Söderberg 2004 b) beskrev hur närstående 

blev tvungna att planera och själva ta hand om alla de dagliga ärenden som de tidigare gjort 

tillsammans. Vardagen beskrevs av närstående som tung och ibland övermäktig. Närstående 

kunde ibland känna sig fångade av den nya situationen och allt ansvar som sjukdomen 

medförde. 

 

Yes, [sigh] this lack of freedom was really a feeling I had . . . I could have had 

greater freedom, but then X would have to have gone into institutional care. And 

she shouldn’t be there. So, those two things weighed against each other. I 

accepted this lack of freedom, so she could stay at home . . . Yes, I did it (Öhman 

& Söderberg 2004 s. 401). 
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Studier (Bergs, 2001; Kuyper & Wester, 1998; Ozanne et al., 2011) beskrev att rollen att 

vårda den sjuke upplevdes för många närstående som ny och ansvaret gjorde att närstående 

upplevde de att de förlorat sin frihet. De kämpade med en ovilja att behöva be om hjälp, som 

medförde att de kände sig misslyckade när de inte klarade av att ta hand om den sjuke själv 

(Bergs, 2001; Ozanne et al., 2011). Närstående upplevde också motstånd till att ta sig tid för 

återhämtning, även när det fanns möjlighet. De hade svårt att koppla av. Ansvaret ökade 

vartefter sjukdomen framskred.  Trots att det nya livet innebar ett stort ansvar och mycket 

jobb så kunde närstående känna glädje i att ha ett fint hem och ett gott förhållande till den 

sjuke (Öhman & Söderberg, 2004b). 

   

Att hitta sätt att hantera den nya situationen 

Studier beskrev (Bergs, 2011; Kuypler & Wester, 1998; Ozanne et al., 2011) att närstående 

fann en ny balans i familjesituationen då de anpassat sig till motgångarna och hittat olika sätt 

att hantera den nya situationen.  

I Studierna (Bergs, 2001; Kuyper & Wester, 1998; Ozanne et al., 2011; Petrin et al., 2008; 

Öhman & Söderberg, 2004 b) framkom det att närstående valde att fokusera på en dag i taget 

och att leva i nuet för att slippa tänka på sjukdomen och framtiden. Att försöka acceptera 

situationen, ta hand om vardagliga saker och att inte oroa sig för framtiden var olika sätt för 

att orka med den nya situationen. Studien (Ozanne et al., 2011) beskrev närståendes strategier 

för att klara den nya situationen. Genom hjälp och stöd från vänner upplevdes den nya 

situationen som mer hanterbar och gav en känsla av hopp. Stöd från hälso- och sjukvården 

skapade känsla av trygghet och hanterbarhet. Insikten över att de själva inte kunde kontrollera 

situationen och sjukdomen gjord det lättare för närstående att hantera livet  

But then, I don’t know, I think I put my head in the sand and take each day as it 

comes. There’s not much one can do other than take the day as it comes and make 

the best of every day (Ozanne et al., 2011, s.1368). 

Genom att förstå att detta var en sjukdom som även andra familjer var drabbade av, beskrev 

närstående detta som en hjälp, för att få perspektiv över sin egen situation (Öhman & 

Söderberg, 2004 b). Det blev lätt att närstående” tog över” saker som den sjuke kanske 

fortfarande klarade av att göra. Närstående upptäckte vikten att låta den sjuke ta mer ansvar 

över sin sjukdom och låta den sjuke hitta egna lösningar (Spence, Hasson, Waldron, 

Kernohan, Mclaughlin, Watson & Cochrane, 2009). Närstående fann en styrka av stöd och 
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tröst genom sin religion och att besöka kyrkan (Bergs, 2001; Petrin et al., 2008 ), och de 

upplevde deras jobb som ett välbehövligt avbrott från den svåra situationen hemma (Bergs, 

20011; Kuyper & Wester, 1998). 

My job saves me from losing my wits…If I were not working; I would not know               

how to manage (Bergs, 2011, s. 617). 

 

Att behöva stöd för att förstå den sjukes behov 

Studier (Bolmsjö & Hermerén 2001; Hasson et al., 2009; Kuyper & Wester 1998; Ozanne et 

al., 2011; Petrin et al., 2008) beskrev att närstående inte alltid fick tillräcklig information om 

sjukdomen från hälso- och sjukvården. De ansåg att de själva fick söka efter information för 

att få en förståelse för sjukdomen och hur den skulle påverka framtiden.  

Närstående beskrev i studier (Hasson et al., 2009; Kuyper & Wester, 1998) hur de upplevde 

en ökad depression och ångest när de fick en alltför ingående information om diagnosen. De 

tyckte läkarna skulle lägga mer fokus på mänsklig medkänsla (Curtis et al., 2008). Närstående 

beskrev att de kände sig åsidosatta av läkarna, när deras frågor och närvaro upplevdes som 

störande och oönskade av läkaren (Hasson et al., 2009; Kuyper & Wester, 1998). Det var 

viktigt att närstående och den sjuke fick samma information för att lättare kunna förstå 

sjukdomen (Kuyper & Wester 1998).   

Well, I have to say, I prefer to have all the information. I don’t know how 

everybody else feels, but I would like to know everything (Curtis et al., 2008, 

s.616) 

Närstående beskrev i studier hur de saknade ett känslomässigt stöd under tiden som de 

vårdade sina sjuka i hemmet (Bergs, 2001: Hasson et al., 2009; Ozanne et al., 2011). De 

beskrev svårigheten att be om hjälp och stöd från hälso- och sjukvården. De upplevde att de 

inte blev erbjuden den hjälp de behövde som de menade gav en känsla av bitterhet och 

besvikelse. Det kändes även svårt att be om hjälp från sitt eget sociala nätverk (Bergs 2001; 

Kuyper och Wester, 1998). Närstående beskrev att de blev mer och mer beroende av hjälp och 

stöd i hemmet desto längre sjukdomen framskred (Bergs 2001; Bolmsjö & Hermerén 2001; 

Ozanne et al., 2011). De saknade information angående lämpliga hjälpmedel i hemmet som 

underlättade vardagen för dem. De fick istället lösa de problem som uppstod själva (Bolmsjö 

& Hermerén 2001; Ozanne et al., 2011). 
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Of course I do not want to fail my husband, one wants in all possible ways to see 

this through to the end. Therefore I feel it is so important that people like myself 

in this situation could intermittently get a rest from the difficult role… If I could 

get more support from the health system I would rather accept the situation of 

caring for him at home (Bergs, 2001 s.619). 

I studier (Bolmsjö & Hermerén 2001; Öhman & Söderberg 2004) beskrev närstående hur 

tröttsamt och svårt det var när det kom in ny vårdpersonal som inte kände till förhållandena i 

hemmet. När den sjuke blev inlagd på sjukhuset upplevde närstående att personalen inte tog 

hand om den sjuke lika bra som närstående hade gjort hemma.  

I studier (Bolmsjö & Hermerén, 2001; Ozanne et al., 2011; Petrin et al., 2008) betonade 

närstående vikten av att ha någon utomstående att prata med. De fann tröst att prata med 

vänner, särskilt de med liknade erfarenheter av sjukdomsupplevelser (Petrin et al., 2008). Att 

ha ett rikt socialt nätverk var betydelsefullt och familjer som stod nära varandra var ett 

värdefullt stöd. Med stöd utifrån blev vardagen mer hanterbar och det blev lättare att ta hand 

om sorgen (Ozanne, et al., 2011).   

 

Att känna sig otillräcklig 

Studier (Bergs 2001; Hasson et al., 2009; Ozanne et al., 2011; Öhman & Söderberg 2004) 

beskrev att även om närstående kände att de gjorde sitt yttersta kunde de ändå ha känslor av 

otillräcklighet, skuld, skam och att inte ställa upp tillräckligt, för den sjuke. Närstående 

beskrev att de hade svårt att glädjas av sina egna intressen på grund av skuldkänslor mot den 

sjuke (Kuyper & Wester 1998; Hasson et al., 2009). Maktlöshet kände de närstående när de 

inte kunde göra något åt den sjukes lidande. Denna maktlöshet som infann sig gav känslor av 

irritation, depression, ilska och förnekelse (Kuyper & Wester 1998).  

There is feeling of guilt. I mean, it’s only natural now… I beat myself up about it 

for a long time, and I lost my patience when (Mother) would have asked me to get 

her stuff, and you would have said right, OK, and you know you have feelings of 

guilt but you know other people have said that’s only natural, that you can’t 

expect to be patient all the time… I just wish that she never had to go through all 

that (Hasson 2009 s.160). 

Närståendes beskrev i studier (Bergs 2001; Kuyper & Wester 1998; Öhman & Söderberg 

2004 b) att deras hälsa påverkades negativt av den sjuke. Det var många praktiska saker i 

vardagen som måste göras, som medförde att de kände sig utslitna både fysiskt och mentalt. 

Närstående kände sig tyngda av den stora arbetsbelastningen, upplevde att det inte fanns tid 
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för återhämtning samtidigt som de kände kravet av att vara starkare än vad de egentligen var. 

Detta kunde leda till en känsla av stor stress, att inte hinna med allt som skulle göras och 

framförallt inte hinna med sig själv eller den sjuke. Närstående beskrev hur betungande livet 

upplevdes och det kunde leda till utmattning, utbrändhet och depression (Petrin et al. 2008; 

Ray & Street 2006). Sjukdomen medförde också känsla av isolering för närstående, då den 

sjuke inte ville ha besök. Även rädsla för att lämna den sjuke ensam gjorde att närstående 

upplevde isolering (Bergs, 2011; Hasson et al., 2009). 

I en studie (Öhman & Söderberg, 2004) beskrev närstående att de kunde uppleva att de var 

tvungna att visa konstant hänsyn till den sjuke och sätta egna behov sist. Den sjuka personen 

var alltid i centrum, och hela livet planerades runt hans eller hennes välbefinnande. I en studie 

(Bergs, 2001) beskrev närstående att den sjuke klagade för att få uppmärksamhet och att den 

sjuke hade fullt upp med att prata om sig själv så att folk till slut inte orkade lyssna på dem. 

 

Att sakna de relationer som har varit 

I studier (Bergs, 20011; Hasson et al., 2009; Kuyper & Wester, 1998; Ozanne et al., 2011; 

Ray & Street, 2006; Öhman & Söderberg, 2004 b) beskrev närstående att sjukdomen 

påverkade relationen till den sjuke och upplevde en saknad av det förlorade förhållandet  

Närstående beskrev i studier (Ray & Street, 2006; Kuyper & Wester, 1998) att alla planer och 

idéer som de hade haft försvann i och med att sjukdomen kom in i deras liv (Ray & Street, 

2006; Kuyper & Wester, 1998).  Närstående saknade den närhet och intimitet de brukade ha 

och tyckte det var svårt att prata öppet med sin sjuke partner om detta, av rädsla att såra eller 

skapa känslor av skuld. De upplevde att deras kärlek till sin sjuke partner förändrades under 

sjukdomens gång och de saknar den person som den sjuke en gång varit (Bergs, 2001). Hade 

närstående haft ett bra förhållande med den sjuke innan sjukdomen, så menade de att 

sjukdomen stärkte relationen. Hade de däremot haft ett ansträngt förhållande innan sjukdomen 

så blev relationen sämre i och med sjukdomen (Ray & Street, 2006). För att skydda den sjuke 

så undvek närstående att prata om egna känslor. Olika behov och olika prioriteringar skapade 

konflikter och ibland upplevde de att den sjuke bestämde över deras liv. Allteftersom 

sjukdomen framskred så förändrades även närståendes känslor i förhållandet till den sjuke 

(Bergs, 2001; Kuyper & Wester, 1998; Ozanne, et al,, 2011; Spence, et al., 2009; Öhman & 

Söderberg, 2004). 
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I do not love him as I did earlier … I would rather say that I care immensely 

about him. This is more like fondness and friendship (Bergs, 2001, s.617).  

I studier (Bergs, 2011; Ray & Street, 2006; Spence, et al., 2009; Öhman & Söderberg, 2004) 

upplevde närstående att rollerna förändrades i och med sjukdomen. De upplevde att ha blivit 

en sjuksköterska eller mamma till den sjuke och att de förlorat sin livspartner och fått en baby 

att ta hand om.  

I don’t feel like I have a better half, I feel like I’ve got a baby. So, yeah, but I 

mean, I still love him to death and I’d do anything for him, but, you’ve sort of 

been left with the whole burden on you, to carry. I feel like I’ve got a baby, I 

haven’t got a husband (Ray & Street, 2006, s. 39). 

Närstående kände frustration när de inte fick förståelse eller erkännande från sin sjuke partner. 

De ville ha förståelse för sina behov av egen tid (Ozanne, et al., 2011) och upplevde sig 

ensam som berodde på en saknad av sitt tidigare sociala liv. De upplevde även att de hade 

mindre att prata om med den sjuke (Bergs, 2001). 

Gradually we have had less and less to talk about… gives the impression that he 

has no interest anymore, neither in myself nor in his surroundings…After he 

started going in and out of hospitals we stopped being good friends like we used 

to bee (Bergs, 2001 s. 617). 

I studier (Bergs, 2001: Kuyper & Wester, 1998; Ozanne, et al., 2011) beskriver närstående hur 

de av rädsla för att såra den sjuke inte pratade om sina egna känslor. Dåligt humör från den 

sjuke och dålig kommunikation gjorde att närstående kunde känna sig ensamma med sina 

bekymmer och rädslor. Närstående tyckte det var viktigt att prata om gamla minnen och saker 

som hände under dagen. Det gav styrka och känsla av glädje i att vara tillsammans (Öhman & 

Söderberg, 2004). Närstående rapporterade att deras relation efter diagnosen kunde bli bättre 

än den varit tidigare (Petrin et al., 2008). 

  

Att vara rädd och orolig inför döden och framtiden 

Närstående beskrev i studier (Bergs, 2001; Hasson etal., 2009; Kuyper & Wester, 1998; Petrin 

et al., 2008; Ray & Street, 2006; Spence et al., 2008; Ozanne et al., 2011; Öhman & 

Söderberg, 2004) att de kände stor oro och rädsla, när de såg den sjukes lidande och ångest 

inför den kommande döden. Det var påfrestande att se den sjuke ha ont och de kände orättvisa 

över att se dem lida. Det var inte ovanligt att de stängde av för att orka med situationen 
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(Kuyper & Wester 1998; Ray & Street 2006; Petrin et al., 2008; Spence et al., 2008; Öhman 

& Söderberg, 2004).  

Att se den sjuke sakta brytas ned av sjukdomen samt att inte kunna göra något åt det, var en 

svår upplevelse för närstående. De kände rädsla och oro för att den sjuke skulle sluta andas 

och att den sjuke inte skulle överleva. Det var svårt för dem att koppla av från dessa tankar 

som följde dem hela tiden (Bergs 2001; Hasson et al. 2009; Kuyper & Wester 1998; Ray & 

Street, 2006; Spence 2008; Öhman & Söderberg 2004).  

I have this constant fear that he will stop breading, so I need to sleep near him so 

I can be on the alert if something happens. (Bergs 2001 s.617). 

I studier (Bergs 2001; Bolmsjö & Hermerén 2001; Curtis et al. 2008; Kuyper & Wester 1998; 

Ozanne et al. 2011; Petrin et al.2008; Öhman & Söderberg 2004) beskrev närstående att det 

var svårt att prata om döden med den sjuke för att de var rädda att den sjuke skulle bli 

deprimerad och få ångest om de pratade om döden.  Närstående hade även svårt att se sitt liv 

som ensamstående och undvek att tänka och prata om döden för att det upplevdes betungande. 

Detta gjorde att de kände en osäkerhet inför den kommande framtiden.  

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. She took it up many times (Öhman & Söderberg 2004 s. 405). 

När sjukdomen gått så långt att de närstående kände sig överbelastade och livet kändes 

outhärdligt önskade de att de sjuke skulle sluta leva. De menade att livet ändå var ett lidande 

för den sjuke och för dem själva (Kuyper & Wester 1998). Det kändes positivt att vårda den 

sjuke då de känt varandra sedan länge. De kände glädje och tillfredsställelse över att kunna 

hjälpa och att vara ett stöd och att respektera den sjukes önskan att få dö hemma (Bergs, 2001; 

Hasson et al., 2009; Ozanne et al., 2011;Spence et al., 2008 Öhman & Söderberg 2004). 

I believe that it is my duty to care for him … I want to be there for him as long as 

he requires my help. Somehow I have this responsibility as a woman, as his wife 

… even if he age quicker than me, I am not going to let him down (Bergs, 2001, s. 

619). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteratur studie var att beskriva upplevelse av att vara närstående till en 

person med en allvarlig kronisk sjukdom. Analysen resulterade i sex kategorier; att måste ta 
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ett större ansvar i vardagen, att hitta sätt att hantera den nya situationen, att behöva stöd för att 

förstå och hantera sjukdomen och den sjuke, att känna sig otillräcklig, att sakna de relationer 

som har varit och att vara rädd och orolig inför döden och framtiden. 

I resultatet framkom att närståendes liv förändrades när partnern blev allvarligt sjuk. Livet var 

inte längre som förut och stora anpassningar i vardagen medförde ansvar och påfrestningar för 

närstående. Rees, O’Boyle, och MacDonagh, (2001) beskrev olika problem som vardagen 

bestod av som kunde resultera i att närstående blev deprimerade och upplevde ångest. De var i 

ständig oro för sin sjuke partner och närståendes livskvalité tenderade att bli sämre än den 

sjuke. Oro över behandlingarna, de fysiska begränsningar och smärta var några av de sakerna 

de närstående oroade sig mer över än den sjuke. Även depression tenderade att vara större 

bland närstående än den sjuke då närstående bland annat upplevde ett alltför stort ansvar och 

även hopplöshet inför vardagen (Rees et al, 2001). Fast livet kan kännas tungt och ibland 

tröstlöst är det viktigt att känna hopp och vårt resultat visar bland annat hur viktiga vänner är i 

upplevelsen av meningsfullhet och hopp för närstående. Enligt Lindholm, Holmberg, och 

Mäkelä (2005) så lindrar hoppet lidandet och ger en känsla av frid och en känsla av frihet. 

Hoppet är en förutsättning för hälsa och ger en meningsfull vardag och lusten att leva. Enligt 

Reinke, Shannon, Engelberg, Young och Curtis (2010) är hopp en viktig del i att kunna 

hantera den förändrade vardagen. Hopp gör även livet mer meningsfullt och bidrar till viljan 

att kämpa. Enligt studien är det viktigt som sjuksköterska att bygga upp ett förtroendefullt 

förhållande genom att vara tillgänglig och närvarande för att stödja närståendes behov av att 

känna hopp och mening med livet. I en studie av Meleis, Sawyer, Messias och Schumacher 

(2000) beskrivs att engagemang och medvetenhet är viktiga delar i hur övergången för 

närstående blir till den förändrade vardagen. Utifrån detta resonemang så är det därför viktigt 

att närstående ska ges möjlighet att bearbeta och hitta sin nya roll i vardagen. Kunskap ger 

medvetenhet och engagemang hos närstående, två viktiga komponenter för att kunna gå 

vidare i vardagen. Med tanke på att närstående kan visa en högre nivå av stress och depression 

än den sjuke, är det viktigt som vårdpersonal att ge tillfällen för närstående att berätta om sina 

svårigheter. 

I resultatet framkom att för att orka med den förändrade vardagen och klara av de ständiga 

utmaningar det innebar att ta hand om sin sjuke partner, så tog närstående en dag i taget och 

levde i nuet. Burton (2000), menar att när livet sätts på sin spets hanteras den nya situationen, 

på olika sätt, genom olika individuella copingstrategier. Några tog sig an den nya situationen 

på ett mer aktivt problemlösande sätt medan vissa uttryckte stark förtvivlan och upplevde 
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maktlöshet. Några valde att distansera sig, de upplevde att situationen kändes för tung och 

stängde av. Människor som aktivt försöker hitta lösningar på problemet och skapa 

möjligheter, mår enligt Burton (2000) bättre psykiskt än de som upplever maktlöshet och 

hopplöshet. I en studie av Reidenbaugh et al (2003) granskas hur copingstrategier kan hjälpa 

närstående som vårdar den sjuke och där framgår vikten av att närstående får känna sig 

delaktig i vården. Närstående ska vara med vid informationen och planering i omvårdnaden. 

Andra copingstrategier enligt studien var att kunna acceptera sjukdomen och att kunna 

definiera problem på ett mer hanterbart sätt. För att som sjuksköterska hjälpa närstående att 

hitta copingstrategier är det viktigt att veta vad de oroar sig för och vad de har för resurser. 

Genom att bekräfta och lyfta fram närståendes positiva sidor ger det mer effekt än att bara ge 

information. Enligt Cheung och Hocking (2004) är det viktigt att som vårdpersonal identifiera 

vad som oroar närstående. Det kan vara många olika saker som kräver olika åtgärder. Här 

poängterar författarna att som vårdpersonal tänka på att närstående kan ha svårt att uttrycka 

sig. Utifrån detta resonemang anser vi att för att kunna hjälpa närstående att hitta verktyg att 

hantera sin vardag är det av största vikt att låta närstående vara delaktig i vården. Genom att 

bekräfta och lyfta fram närståendes positiva sidor kan vårdpersonal stärka närståendes 

copingstrategier. 

I resultatet framkom att närstående upplevde en tydlig brist på information och stöd från 

hälso- och sjukvården, där närstående upplevde att de inte blev förstådda i sin nya situation 

och roll. Enligt Waldrop, Kramer, Skretny, Milch och Finn (2005) beskriver närstående vad 

vårdpersonalens engagemang har för betydelse när informationen ges. Att sätta sig ned med 

de närstående och ge en god information var viktigt. Det var betydelsefullt att som 

vårdpersonal visa sitt engagemang så att de närstående skulle få en förståelse för situationen. 

Persson, Rasmusson och Hallberg (1997); och Rees et al. (2001) beskriver hur närstående kan 

känna att läkarna ” kastar diagnosen i ansiktet” utan tänka sig för och att informationen ges på 

ett negativt sätt. De närstående tyckte att informationen skulle baseras på uppgifter byggt på 

fakta och som inger hopp och leder till en känsla av kontroll. Närstående som fick 

informationen samtidigt som den sjuke kände sig mer tillfredsställda. Utifrån detta 

resonemang om brist på information och stöd kan förstås att det är betydelsefullt för de 

närståendes välbefinnande att få ett tillfredställt behov av stöd och information från hälso- och 

sjukvården. För att fungera som ett professionellt stöd är det viktigt att visa empati och ha en 

god självkännedom. 



20 
 

Resultatet visade att närstående saknade stöd och någon att vända sig till när allt kändes 

övermäktigt. Enligt Persson et al. (1997)  får de närstående be om stöd från hälso och 

sjukvården. Det praktiska stödet var lättare att få hjälp med än det emotionella/känslomässiga 

stödet. Närstående saknade någon att prata med och alla hade inte ett rikt socialt nätverk. 

Många av de närstående använde sig av sitt egna sociala nätverk, när de behövde någon att 

prata med eller hjälp med något praktiskt. Wallengren, Friberg och Segersten (2008) och 

Persson el al. (1997) beskriver att de närstående kände sig mer trygga och säkra när 

vårdpersonalen bekräftade dem och pratade med dem. Det gav de närstående mer självkänsla 

och en känsla av makt över situationen. Genom förståelsen de fick av vårdpersonalen 

upplevde de en känsla av ett förnyat hopp och hade lättare att kontrollera situationen de 

befann sig i. Enligt Thompson, Lovett, Rose, McKibbin, Conn, Futterman och Thompson 

(2000) så är stödgrupper ett bra sätt att som närstående få hjälp och stöd. Där kunde 

närstående delta frivilligt någon gång i månaden. Dessa möten omfattade en presentation av 

medicinska, juridiska eller andra praktiska frågor som rörde omvårdnad, där deltagarna gavs 

möjlighet att dela med sig av sina personliga erfarenheter och problem. O´Brien, Whitehead, 

Jack och Mitchell (2012) beskriver hur viktigt det är med utbildning för de närstående när de 

skulle ta hand om sina sjuka.  Där närstående tycktes behöva en mer praktisk utbildning att 

kunna ta hand om den sjuke på rätt sätt i hemmet. Även en utbildning om hur vissa 

hjälpmedel fungerar hade varit till hjälp för de närstående. Utifrån detta resonemang kan 

förstås att det är viktigt att som vårdpersonal se den unika livssituationen, att aktivt lyssna och 

vara närvarande och att svara på frågor. Det är även betydelsefullt att berätta för närstående 

vad det finns för hjälp och stöd att erhålla. Att ge närstående utbildning gällande hjälpmedel 

och att de får lära sig att vårda sina sjuka i hemmet är något att ha i åtanke när den sjuke har 

en allvarlig kronisk sjukdom. 

I resultatet framkom det att de närstående kände sig otillräckliga gentemot den sjuke. Sina 

egna behov prioriterades inte av dem själva. De närstående planerade sitt liv efter den sjuke 

där de kände att den sjuke alltid var i centrum. Eriksson och Svedlund (2005) beskriver vikten 

av att skapa utrymme och tid för sina egna intressen och sitt egna sociala nätverk. Det medför 

att närstående kände sig mer uthålliga och starka och hade lättare att fullfölja sin roll i den 

förändrade situationen. Boise, Heagert och Eskenazi (1996) och Action (2002) belyser vikten 

av egen vård för att behålla sin egen hälsa och förebygga framtida sjukdom. När närstående 

tar hand om sig själva och minskade de stressande faktorerna så ledde det till bättre 

välbefinnande. Enligt Glozman (2004) och Golden och Dalgleish (2012) så beskrevs det hur 

närståendes välbefinnande påverkas negativt. När belastningen blir för tung av att vårda den 
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sjuke och belyser vikten av att få stöd i denna situation. Det för att minska den negativa bild 

som kan uppkomma mot den sjuke och för att närstående ska få en bättre fysiskt och psykiskt 

hälsa. Utifrån detta resultat framgår att närstående behöver ett avbrott från vardagen för att må 

bra. Därför är det av betydelse att som vårdpersonal se de närstående och ge dem avlastning. 

Det är betydelsefullt att uppmuntra de närstående att fortsätta med sina intressen och 

uppmuntra dem till ett aktivt socialt liv. När närstående tar hand om sig själv så främjar de för 

sin egenvård. Det är angeläget med kunskap om närståendes upplevelser kring påfrestningen 

att leva med den sjuke, för att minska deras lidande och förebygga framtida sjukdom. 

I resultatet framkom att relationen som par förändrades när den ena drabbades av en svår 

kronisk sjukdom. Den tidigare intimiteten mellan paren var borta. Sjukdomen hade gjort så att 

närstående ibland kände sig övergivna av sin partner. I en studie av Checton, Greene, 

Magsamen, och Venetis (2012) framkom att den sjuke och närstående uppfattade sjukdomen 

olika. Denna olikhet gjorde att de hade svårt att stötta varandra eftersom de inte förstod 

varandra. För att kunna hjälpa varandra i förhållandet måste båda vara medvetna om 

skillnaden hur sjukdomen upplevdes. En bättre kommunikation mellan paren gav en bättre 

hälsa, för båda. Att de kände att de är i det här tillsammans, stärkte förhållandet och 

hanterbarheten. Enligt studien bör vårdpersonal rikta mer uppmärksamhet på parets 

förhållande för att på så sätt kunna hjälpa dem. Det är även viktigt att uppmärksamma och 

hjälpa de olika behov som finns hos paren, var och för sig (Checton, Greene, Magsamen & 

Venetis, 2012). I en studie (Persson, Rasmusson & Hallberg, 1997) så beskrivs par där en har 

drabbats av svår kronisk sjukdom. I studien framkommer olika personlighetstyper bland paren 

som reagerade olika i den stressade situation de befann sig i. Enligt studien var det bra för 

vårdpersonal att känna till dessa olika typer av par eftersom paren behövde olika hjälp.  Det 

fanns par, som fungerade som en enhet och så fanns det par som fungerade självständigt, 

oberoende varandra. Den tredje typen av par var par där en var underställd sin partner. Den 

typen av par upplevde att de inte hade kontroll över situationen, de upplevde att de inte fick 

något stöd, hade liten eller ingen hjälp utifrån och kände sig stressade. Det visar, enligt 

studien, betydelsen av att som vårdpersonal vara lyhörd för att behov och önskemål av stöd 

kan vara olika hos närstående till personer med svår kronisk sjukdom. Interventioner måste 

baseras på den sjuka partnerns samtycke och närståendes förmåga att göra val och ta ansvar. 

De kan ha svårigheter att uttrycka olika önskemål så här gäller det för personalen att vara 

extra lyhörd (Persson, Rasmusson och Hallberg 1997). Utifrån detta är det viktigt att som 

vårdpersonal tänka på att par som är mitt i sjukdomen uppfattar och hanterar sjukdomen på 

olika sätt. Om vårdpersonalen kan få paren att förstå varandras skilda upplevelser av 



22 
 

sjukdomen och stärka ”vi” känslan kan det hjälpa paren att hitta stöd i varandra och 

tillsammans hantera stressiga situationer. Vidare är det av vikt att som vårdpersonal 

uppmärksammar att dynamiken i ett förhållande ser olika ut och vara lyhörd för vilken form 

av stöd som behövs. 

I resultatet framkom att närstående kände stor oro och sorg för sjukdomen och den sjuke. 

Många starka känslor infann sig när den sjukes svaga tillstånd förvärrades. Närstående hade 

svårt att prata om döden med den sjuke. Waldrop et al. (2005) beskriver liknande resultat som 

i denna studie, det vill säga att det kan vara både fysiskt och känslomässigt tungt och kan var 

en intensiv upplevelse. Vården de gav kunde samtidigt vara en meningsfull och ge ett fint 

minne från den sista tiden tillsammans. Golden och Dalgleish (2012) beskriver hur närstående 

kan få en minskad aptit och sömnlöshet, samt att kognitiva reaktioner kan förekomma som 

förvirring och oförmåga att koncentrerar sig till följ av sorgeprocessen. Benkel, Wijk och 

Molander (2009) beskriver att när en närstående ser den sjuke befinna sig inför döden så är 

bearbetningen en viktig del. Att uppmuntra den närstående att hjälp finns är en betydelsefull 

del i vårdpersonalens omvårdnadsarbete. Närstående upplevde det svårt att prata med sin 

omgivning om sin sorg för rädsla att belasta dem. Närstående tyckte det var lättare att prata 

med personer som redan sörjt för att de förstod på ett annat sätt. Benkel et al. (2009) beskriver 

vidare att ett sätt att hantera sorgen är att kunna återgå till vardagliga rutiner, som medför en 

ökad energi för att kunna fortsätta sin sorgeprocess i nästa fas. Utifrån detta resonemang kan 

det förstås hur viktigt det är för vårdpersonalen att se de närstående i sin sorgeprocess. Det är 

viktigt att uppmuntra dem till egen tid. När det blir för påtagligt och betungande för den 

närstående kan vårdpersonalen göra dem medvetna om, att det inte är fel att ta en paus från 

sin sorg. Vårdpersonalen kan bekräfta sorgen och uppmuntra närstående till att diskutera 

önskemål och känslor.  

 

 

Metoddiskussion 

För att beskriva trovärdigheten i en kvalitativ studie används begreppen pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-

303). Då studiens syfte var att beskriva närståendes upplevelser så valdes en kvalitativ 

innehållsanalys med ett inifrånperspektiv (jmf. Downe- Wamboldt, 1992). 
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Pålitligheten med studier uppnås när forskare visar hur alla steg i forskningsprocessen gått till 

väga på ett noggrant sätt. I forskningsprocessen ska det tydligt beskrivas hur resultatet har 

uppnåtts och vilka slutsatserna är (Holloway och Wheeler 2010, s.302-303). I denna studie 

visar vi pålitlighet genom att tydligt beskriva litteratursökningen och kvalitetsgranskningen. 

En beskrivning av analysens tillvägagångssätt är väl beskrivet, för att visa hur textnära vi har 

varit. Artiklarna bedömdes och värderades med en granskningsmall (Willman et al., 2006, s. 

156-157) med bedömningen hög, medel, och låg. Av de tio valda artiklarna var det tre artiklar 

med bedömningen medel och de resterande sju artiklarna fick bedömningen hög. Trots medel 

bedömning på tre artiklar så anses de vara pålitliga. I analysarbetet visas tydligt hur 

kategoriseringarna har gått till. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303, 305, 310) 

blir arbetet mer pålitligt om läsaren kan följa processens gång på ett enkelt och tydligt sätt. 

 

Tillförlitlighet i en studie har att göra med att det verkligen är deltagarnas uppfattningar som 

kommer fram och inte forskarens egna tolkningar av dem. Enligt Holloway och Wheeler 

(2010, s. 303) uppnås tillförlitlighet genom att deltagarnas berättelse överensstämmer med 

resultatet. Downe-Wamboldt (1992) och Holloway och Wheeler (2010) anser att läsaren ska 

kunna följa förfarandet i analysprocessen alla steg.  Vi började analysprocessen med att 

noggrant ta ut textenheter som svarade mot syftet med vår studie. Ett vanligt problem enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är att för stora eller för små textenheter tas ut. Detta leder till 

att textenheter som har flera betydelser tappas bort eller att betydelsen i texten helt går 

förlorad. I kondenseringen var vi noga med att vara textnära och behålla kärnan i texten. Då 

textenheterna var skrivna på engelska gjordes även översättningen till svenska vid 

kondenseringen. Vi gjorde en noggrann översättning, trots detta är vi medvetna om att det kan 

finnas brister i våra kunskaper i det engelska språket.  Kategoriseringen skedde i flera steg där 

vi även fick gå tillbaka i analysen några gånger för att försäkra oss om att inte egna tolkningar 

kommit in i arbetet. Även handledare och studenter har läst och kommit med synpunkter på 

denna studie under analysprocessen vilket ytterligare ökar tillförlitligheten på denna studie.   

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s 303) är överförbarhet när ett resultat kan vara 

överförbart till liknande situationer eller kontext. Då studiens resultat och urval är väl 

beskrivet menar Graneheim och Lundman (2004) att studien visar överförbarhet. Vi har i 

Tabell 2 redovisat urvalet av våra artiklar där typ av studie är angett, samt antal deltagare, 

fördelning av kön och huvudfynd presenterats.  Detta gör det lättare att granska studiens 

överförbarhet. 
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Bekräftbarhet medför en försäkran om att det resultat som kommit fram kommer från 

deltagarna och inte från forskaren själv. Det ska finnas en objektivitet på data korrekthet 

relevans och mening som representerar deltagarnas information (Holloway & Wheeler, 2010, 

s. 303; Polit & Beck, 2008, s. 539). För att denna studie ska kunna återskapas så ska läsaren 

kunna få tag i data från dess ursprungskälla. För att försäkra sig om bekräftbarheten i denna 

studie har vi kontinuerligt i löpande text refererat till källorna och redovisat de i referenslistan. 

Genom att använda korrekt referensteknik och ta med relevanta citat i vår studie så stärks 

bekräftbarheten. 

 

Slutsatser 

I litteraturstudien beskrevs upplevelsen att vara närstående till en allvarlig kronisk sjuk 

person. Den nya situationen kunde upplevas som en stor påfrestning och omställning för 

närstående. Det var lätt hänt att fokus hamnade på den sjuke och närstående tenderades att 

glömmas bort. För närstående var kunskap och stöd viktigt för att lära sig hantera och förstå 

sin förändrade vardag. En stor del att vara närstående innebar att vårda den sjuke i hemmet. 

Som närstående förväntades det av dem att vara ett stöd för den sjuke, vilket inte alltid var lätt 

när ångesten och oron var påtaglig. Som närstående behövdes möjlighet att bearbeta och hitta 

sin nya roll. Att känna hopp var en viktig del i att kunna hantera den nya situationen. Hopp 

gjorde även livet mer meningsfullt och bidrog till viljan att kämpa. Med tanke på att 

närstående kan visa en högre nivå av stress, depression och sömnsvårigheter än den sjuke är 

det viktigt som vårdpersonal att ge tillfällen för närstående att berätta om sina svårigheter. Det 

är av vikt att uppmuntra närstående att behålla sitt sociala liv och att ta emot avlastning. 

Stödgrupper ger närstående möjlighet att få känslomässigt stöd och information och få utbyta 

upplevelser och erfarenheter med andra människor i samma situation. Vidare forskning 

behövs angående närstående behov av egenvård och lämpliga omvårdnadsinterventioner för 

att förebygga ohälsa för närstående.  
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