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Abstrakt 
 
Att vara närstående till en person som lever med en långvarig sjukdom innebär en stor 
förändring. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vara närstående 
till en person med långvarig sjukdom. Litteraturstudien baserades på 17 vetenskapliga studier 
som analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fem kategorier; att försöka 
anpassa sig till en förändrad vardag, att känna osäkerhet men även hopp, att förlora sin roll 
inom familjen, att uppleva förändringar i det sociala livet, att ha behov av förklaringar och stöd. 
Det framkom i resultatet att närstående försökte upprätthålla en balanserad livsstil trots stor 
omsorgsbörda, de saknade sitt sociala liv. De beskrev vardagen som begränsad och oroade sig 
för familjens ekonomi. Förlust av kärlek och intimitet beskrevs samtidigt var kommunikationen 
mellan makarna förändrades. Närstående beskrev att stöd från familj och vårdpersonal var 
värdefull. Slutsatsen var att närstående behöver hjälp med individuell anpassad information och 
stöd, för att bygga upp en bra relation är det viktigt att kommunikationen mellan närstående 
och sjuksköterskan fungerar.  
 
Nyckelord: närstående, upplevelser, långvarig sjukdom, litteraturstudie, kvalitativ 
innehållsanalys, omvårdnad 
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Att leva med en långvarig sjukdom innebär en del begränsningar. Studien Öhman, Söderberg 

och Lundman (2003) beskriver att den sjuke lever ett begränsat liv och de känner sig som en 

halv person eftersom styrkan minskat men viljan fanns kvar. Att vara sjuk känns som ett hårt 

liv och de vill inte visa sitt lidande för andra. Sjukdom innebar en känsla av ensamhet, att vara 

annorlunda och brist på gemenskap med andra. Den sjuke vill uppnå hälsa och längtade efter 

oberoende. Tankar om framtiden var att kunna bo hemma så länge som möjligt. De berättar att 

relationer till andra påverkas, vilket innebar att de inte kunde delta i det sociala samspelet 

mellan människor som i sin tur leder till ensamhet. Känslor av gemenskap med familjen är 

avgörande för den sjukes välbefinnande. Efraimsson, Höglund och Sandman (2001) beskriver 

att personer med långvarig sjukdom oftast har en önskan om individuellt anpassad vård. De 

beskriver vidare att när sjukdomen orsakar begränsningar i den sjuke personens sätt att leva sitt 

vardagliga liv, förändrades familjerelationerna radikalt. Enligt Öhman och Söderberg (2004a) 

kunde förmågan att klara av stora påfrestningar som sjukdomen medförde även påverka 

relationen mellan make och maka. 

 

Enligt Toombs (1993) upplevs sjukdom som en förlust av helhet som yttrar sig i olika former. 

Det ger en känsla av att förlora kroppslig integritet, kroppen kan inte längre tas för givet eller 

ignoreras. När människan är frisk är den levda kroppen närvarande genom att vara omärkbar, 

kroppen blir närvarande vid sjukdom och det påverkar det dagliga livet. Öhman, Söderberg och 

Lundman (2003) menar att leva med en långvarig sjukdom innebär att uppleva kroppen som ett 

hinder och man måste kämpa för att leva ett normalt liv. Den sjuke berättar om hur livet 

förändrades från en dag till en annan, vilket medförde att den sjuke och deras närstående 

tvingades acceptera situationen på kort tid. När det normala livet går förlorat beskriver Burke 

(1999) att känslor av sorg kan förkomma hos den sjuke men även hela familjen kan känna sorg. 

Personen som drabbas av en långtidssjukdom kan även se sig själv som annorlunda.  

 

Studien Delmar et al., (2005) visar att identiteten med tillhörande sociala roller hotas för en 

person som lider av långvarig sjukdom. Det gäller att lära sig leva med den nya situationen för 

att känna sig i balans.  Vissa långtidssjuka hade lättare att leva med sin sjukdom än andra, 

några visade inte alltid synliga tecken på sjukdom och det kunde leda till svårigheter att 

acceptera sjukdomen. För många långvarigt sjuka var det svårt att be om hjälp och förnekelse 

av sjukdomen kunde hindra den sjuke men också ses som en reparerande process som 

framkallade hopp (Delmar et al., 2005). 
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Socialstyrelsen (2011) definierar anhörig som en person inom familjen eller i kretsen av de 

närmaste släktingarna och närstående beskrivs som en person den individuelle tycker sig ha en 

nära relation till. Närstående används synonymt med anhörig men är ett vidare begrepp 

eftersom det finns andra personer än nära släktingar som träder in och antar rollen som anhörig.  

Enligt Lögstrup (1994) är kärlek till din nästa osjälvisk och det ligger ett outtalat krav i varje 

möte mellan människor. Det etiska kravet är tyst radikalt och ensidigt och det är inte ett krav 

som ställs av den andre personen, utan den är outtalad. Många närstående ser sitt 

omvårdnadsansvar som ett sätt att vara engagerad i sina käraste. Deras kärlek bygger på 

villkorslös kärlek och de ser inte omvårdnads biten som en börda 

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska 

sjuksköterskan tillvarata patientens och närståendes kunskap och erfarenhet, föra deras talan 

och bidra till en helhetssyn men även visa omsorg och respekt för patientens autonomi. Moser, 

Houtepen och Widdershoven (2007) visade att sjuksköterskan måste vara lyhörd för 

förändringar i patientens behov och önskemål runt deras autonomi och stöd från sjuksköterskan 

kunde underlätta patientens autonomi. Studien Brobäck och Berterö (2003) visade att 

närståendes upplevelser av en god relation till sjuksköterskan var när den sjuke blev omvårdad 

av kunnig personal och de såg både den sjukes och de närståendes behov. Enligt International 

Council of Nurses (2002) etiska kod för sjuksköterskor är omvårdnad sjuksköterskans 

ansvarsområde och grundläggande uppgift är att främja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom 

samt lindra lidande och möjliggöra en värdig död. Ansvaret ska omfatta både det praktiskt och 

vetenskapliga kunskapsområdet. Enligt Benzein, Johansson och Svaneman (2004) var 

bekräftande relationer med familj och vänner en viktig del för personer med långvarig 

sjukdom. Relationerna med andra patienter och omvårdnadspersonal utgjorde också en 

avgörande roll. Sjuksköterskor upplevde att kommunikation med närstående var en tillgång 

(Benzein et al., 2004). 

 

När en person blir sjuk påverkas även de närstående. För att kunna ta del av de närståendes 

upplevelser och erfarenhet av att leva med en person som har en långvarig sjukdom är det 

viktigt att som sjuksköterska lyssnar på deras berättelser. Enligt Söderberg (2009) är 

upplevelsen det centrala med ett inifrånperspektiv, den ger kunskap och en djupare förståelse 

om det dagliga livet. Fokus ligger på personers subjektiva upplevelse av sjukdom och dess 

konsekvenser. Litteraturstudien har ett inifrånperspektiv och resultatet utgörs av vetenskapliga 
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artiklar. Syftet med denna studie är att beskriva närståendes upplevelser att leva med en person 

med långvarig sjukdom. 

 

Metod  

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning genomfördes via de bibliografiska referensdatabaserna 

PubMed, Cinahl och Academic Search Elite. De sökord som använts var family, experience, 

qualitative study, family caregivers, relationship, spouses, lived experience, quality of life, 

family life, interviews, home nursing och close relatives. Sökorden har använts var för sig och i 

kombination med Booleska operatorn AND för att öka precisionen i sökningen. Vissa av dessa 

sökord är MeSH-termer (PubMed) och thesaurus (Cinahl) det betyder att orden finns i 

databasernas uppslagsverk, det har även gjorts en fritextsökning, det är en sökning som 

inkluderar databasens alla referenser som innehåller det sökta ordet (Willman, Stoltz & 

Bahtesevani, 2006, s. 68). I denna litteraturstudie inkluderades vetenskapliga studier med fokus 

på att beskriva upplevelsen hur det är att vara närstående till en person med långvarig sjukdom 

och endast studier med ett inifrånperspektiv. Sökningen inkluderar studier skrivna på engelska 

som publicerats mellan åren 2000-2010 och omfattar enbart vuxna personer över 18 år. 

Exklusionskriterier är studier som fokuserar på cancer- eller psykiska sjukdomar samt palliativ 

vård för att begränsa arbetet storlek. Val av vetenskapliga studier har gjorts genom att läsa 

studiernas titlar och abstrakt, totalt 258 studier hittades var av 17 studier valdes ut som 

motsvarade syftet. En översikt av litteratursökningen i tabellform visar hur tillvägagångssättet i 

sökningen gjorts och hur sökorden används.  

 
Tabell 1: Översikt av litteratursökning  
___________________________________________________________________________ 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva upplevelsen av att vara närstående till personer 
med långvarig sjukdom. 
___________________________________________________________________________ 
 
Databas  Söktermer                      Antal referenser               Antal utvalda artiklar 
__________________________________________________________________________________________ 
                       
PubMed 2010-10-01 
1  Family caregivers 25706  0 
   
2  Experience  345415  0 
   
__________________________________________________________________________________________ 
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Tabell 1: (forts.) Översikt av litteratursökning  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Databas  Söktermer                   Antal referenser             Antal utvalda artiklar 
__________________________________________________________________________________________ 
      
PubMed 
 
3  Qualitative study 72377  0 

 
4  Relationship  977987  0 
 
5  Spouses  9779  0 

 
6  Lived experience 2321  0 
 
7  Quality of life  152165  0 
 
8  Family  712225  0 

 
9  Family life  135126  0 

 
10  1 AND 2 AND 3 AND 4 43  2 
   
11  1 AND 2 AND 5 AND 7 45  5 
 
12  1 AND 6 AND 7 18  1 
 
13  4 AND 5 AND 8 AND 9 37  2  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Databas  Söktermer                   Antal referenser             Antal utvalda artiklar  
___________________________________________________________________________ 
CINAHL 2010-10-01   
 
1  Home nursing  9195  0 
   
2  Experience  69511  0 
   
3  Spouses  4826  0 
 
4  Close relatives  170  0 
 
5  Interviews  81936  0 
 
6  1 AND 2 AND 3 31  1 
 
7  4 AND 5  68  3 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 7

 
Tabell 1: (forts.) Översikt av litteratursökning  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Databas  Söktermer                   Antal referenser             Antal utvalda artiklar  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Academic Search Elite 2010-10-01   
 
1  Lived experience 1699  0 
   
2  Spouses  8084  0 
 
3  1 AND 2  16  3 
       
____________________________________________________________________________ 

 

Kvalitetsgranskning  

I denna litteraturstudie genomfördes kvalitetsgranskning i enlighet med Willman et al., (2006), 

syftet med kvalitetsgranskningen var att finna bästa tillgängliga kunskap om upplevelsen hos 

närstående till person med långvarig sjukdom. Granskningen utfördes med hjälp av ett 

protokoll för värdering av kvalitativa studier som underlag. Studierna bedömdes om 

problemformulering var tydligt avgränsat, om kontexten var tydlig, urvalet relevant, metoden 

väl beskriven, resultatet tillämpligt och om det fanns någon teori. Litteraturstudierna tilldelades 

poäng för varje positivt svar, hela granskningen ger en poängsumman som sedan räknades om i 

procent av den totala poängsumman, därefter skedde en gradering av kvalitén. 80-100 procent 

bedöms som grad I, hög kvalitet, 70-79 procent som grad II, medelkvalitet 60-69 procent 

bedöms som grad III, låg kvalitet (Willman et al., 2006, s. 96). En av studierna har både 

kvantitativ och kvalitativ design, i den studien har endast kvalitativ text analyseras. Efter 

kvalitets granskning återstod 17 kvalitativa litteraturstudier. 

 
Tabell 2: Översikt av studier som ingår i analysen n=(17) 
__________________________________________________________________________ 
Författare/ Typ av Deltagare Metod                     Huvudfynd     Kvalitet 
Årtal design  Datainsamling/          
Land   Analys        
       
________________________________________________________________________________________ 
 
Bergs Kvalitativ 6 kvinnor Ostrukturerad                     Närstående              Grad II 
2002   Intervjuer                     upplevde   
Island   fenomenologisk                     isolering och en  
   metod                     känsla av förlorad   
                                                               frihet. 
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Tabell 2: (forts.) Översikt av studier som ingår i analysen n=(17) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Författare/ Typ av Deltagare Metod                     Huvudfynd     Kvalitet 
Årtal design  Datainsamling/          
Land   Analys        
       
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Bäckström & Kvalitativ 7 kvinnor Narrativ                     Vårdpersonal behöver       
Sundin.   2 män Intervjuer                     se och lyssna till                 Grad II 
2010   Kvalitativ-                     närståendes erfarenheter 
Sverige   Innehållsanalys                     ge dem stöd och se deras 
                        behov 
 
Calasanti & Kvalitativ 22 män Djupintervjuer                      Vilka strategier              Grad I 
King   analyseras i en                       och förhållningssätt  
2007   Grounded                      som används i  
USA   theory                      vårdandet i hemmet. 
 
 
Eriksson & Kvalitativ  4 kvinnor Narrativa                      Ensamhetskänslor               Grad II      
Svedlund   Intervjuer                     trots att de levde 
2006   Fenomenologisk                   tillsammans, 
Sverige   Hermeneutisk                     vardaglig kamp 
   metod                     och strävan efter 

                    ett normalt liv. 
 
 
Hepburn et al. Kvalitativ/ 132 närstående Intervjuer                     Större likheter än               Grad I 
2002 Kvantitativ                       olikheter i omvård-  
USA                      nads upplevelse                                                         
                        mellan kvinnlig 

                    verksamhet än manliga 
 
 
Jumisko, Kvalitativ 8 närstående Intervjuer                     Omvärldens dåliga              Grad II  
Lexell & Fenomenologisk behandling av både  
Söderberg metod den som är sjuk och  
2007 dennes närstående 
Sverige  
 
 
 
Mutch Kvalitativ 8 närstående Semi-                    Partnern kände sig                 Grad I 
2010   strukturerade                         tvungen att vårda sin  
England   intervjuer                     anhöriga 
   Kvalitativ                     De försummade sina 
   innehållsanalys                     behov och hälsa.  
                        De kände skuld och var 
                        missnöjda med sina liv 
 
 
Neufeld &  Kvalitativ 34 män  Intervjuer                      Upplevelse av att                   Grad I     
Kushner     Dagbok                     vårda sjuk anhörig       
2009   Gruppdiskussioner                Männen uppfattade 
Canada   Kvalitativ                              bristande orientering                    
   innehållsanalys                     till omvårdnads situation                      

                                              och svagt stöd av sjukvården. 
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Tabell 2: (forts.) Översikt av studier som ingår i analysen n=(17) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Författare/ Typ av Deltagare Metod                     Huvudfynd     Kvalitet 
Årtal design  Datainsamling/          
Land   Analys        
       
____________________________________________________________________________________________ 
 
Paulson, Kvalitativ 14 kvinnor Narrativ                     Närståendes kamp               Grad II  
Norberg &   Intervjuer                             för en normal  
Söderberg   Fenomenologisk                  vardagsliv trots   
2003   Hermeneutisk                      långvarig sjukdom i familjen 
Sverige   metod 

 
 

 
Rodham, Kvalitativ 8 närstående Semi-                      Information om               Grad II 
Rance &   strukturerad                       livssituationen för 
Blake                                              intervjuer                      de som lever med 
2010   Fenomenologisk                     Fibromyalgi och  
England   metod                       deras närstående 
 
 

                                            
Sanders & Kvalitativ 17 män Semistrukt.                     Männen upplevde att  
Power   Intervjuer                              deras roll i äktenskapet                               
2009   Fenomenologisk                   förändrades                             Grad II 
USA   metod                                    och de fick en ny relation 
                        till sin sjuka fru. 
 
 
Sjöqvist- Kvalitativ 7 män Intervjuer                      Viktigt med stöd                     Grad I 
Nätterlund  7 kvinnor Kvalitativ-                             och motivation  
2010   innehållsanalys                      för att minska känsla  
Sverige                         av ensamhet för närstående 
                         till personer med afasi 
                         pga. kommunikations problem 
 
 
Svanström &     Kvalitativ  5 närstående Ostrukturerade                     Närstående utan                      Grad II 
Dahlberg   Intervjuer                     inflytande över sin 
2004   fenomenologisk                    situation ger känslor 
Sverige   metod                     av meningslöshet 
                        De blir främlingar i 
                        sin egen värld.  
                      
 
Söderberg, Kvalitativ 5 män Intervjuer                     Hela familjelivet             Grad II 
Strand,   Kvalitativ-                     påverkas och  
Haapala &   innehållsanalys                     begränsas av partners  
Lundman                        sjukdom. 
2003 
Sverige 
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Tabell 2: (forts.) Översikt av studier som ingår i analysen n=(17) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Författare/ Typ av Deltagare Metod                     Huvudfynd     Kvalitet 
Årtal design  Datainsamling/          
Land   Analys        
       
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Thomas &         Kvalitativ 4 kvinnor Semi-                     Närstående                           Grad II 
Greenop  2 män strukturerade                         behöver stöd 
2008   intervjuer                     från sjukvården för att 
Sydafrika   Kvalitativ-                     minska ensamhet, 
   Innehållsanalys                     depression och trötthet. 
                        
 
Williams  Kvalitativ 42 närstående Intervjuer                              Närstående var                      Grad I 
et al.   deskriptiv &                     bekymrade över  
2008   tematisk analys                     förlusten av sina liv 
USA                        och kände sig inte                      
                        som samma person 
 
 
Öhman & Kvalitativ 10 kvinnor Intervjuer                    Att leva med en               Grad I                        
Söderberg                        4 män Kvalitativ                     långvarig sjuk person  
2004   innehållsanalys                    upplevs av närstående 
Sverige                       som en minskad personlig 
                       frihet med ökat ansvar. 
 
 
___________________________________________________________________________________________  
 
Analys 
Innehållsanalysen har sitt ursprung inom journalistiken och metoden har använts för att kritiskt 

granska propaganda (Downe-Wamboldt, 1992). Analysen genomfördes med manifest ansats i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2003). Denna metod syftar till att klarlägga individers 

upplevelser genom att upptäcka mönster och egenskaper och beskriver fenomenet som de 

upplevs i verkligheten. Ett viktigt beslut är valet av enheten för analys som vägleds av frågan 

som ska besvaras. Alla studier lästes igenom för att få en känsla av helhet och sammanhang, 

sedan identifierades meningsenheter som motsvarade syftet med studien. Dessa textenheter 

bestod av meningar, fraser och ord som kodades med siffror för att kunna spåras i 

ursprungsstudien. Meningsenheterna översattes och kondenserades i flera steg för att finna 

kärnan och sammanfördes efter innehållet. Därefter bildades kategorier utifrån kondenseringen. 

Kategoriseringen skedde i flera steg med syfte att bilda färre och bredare kategorier. Analysen 

resulterade i fem slutkategorier, vilket utgör resultatet. 

 

 



 11

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier, vilket redovisas i Tabell 3 och beskrivs i löpande text 

med citat. 

____________________________________________________________________________ 

Tabell 3: Översikt av kategorier (n=5) 

____________________________________________________________________________ 

Att förlora sin roll inom familjen 

Att uppleva förändringar i det sociala livet  

Att ha behov av förklaringar och stöd  

Att känna osäkerhet men även hopp 

Att försöka anpassa sig till en förändrad vardag 

____________________________________________________________________________ 

 

Att förlora sin roll inom familjen 

Flera studier (Hepburn et al., 2002; Paulson et al., 2003; Thomas & Greenop, 2008; Sanders & 

Powers, 2009; Sjöqvist & Nätterlund, 2010; Svanström & Dahlberg, 2004) visar på roll 

förändringar inom familjen, närstående kände att de fick ta det mesta av ansvaret som 

vårdnaden om barnen och hushållsarbete. Många närstående upplevde förändringar i ekonomin 

och att de inte kunde hantera familjens nya förhållande. Den sjuke partnern kunde inte arbeta 

som tidigare och de närstående beskriver att det var svårt för familjen att klara av hushållet när 

de tappande sin partners inkomst (Neufeld & Kushner, 2009; Williams et al., 2008; Bäckström 

& Sundin, 2010; Söderberg et al., 2003). De närstående uttryckte känslor av att de förlorat sin 

identitet genom att vårdsituationen till den sjuke gjorde att de kände sig mera som en moder 

eller fader till dem än maka eller make (Bergs, 2001; Bäckström & Sundin, 2010; Mutch, 2010; 

Rodham et. al., 2010; Williams et al., 2008; Öhman & Söderberg, 2004b). 

 
There were also big economical changes, because she worked fulltime, and sick benefit 
or disablement pension is not as high as her salary…yes, we have lost half a salary 
(Söderberg et al., 2003, s. 146). 

 

Studier (Bergs, 2001; Bäckström & Sundin, 2010; Calasanti & King, 2007; Hepurn et al., 2002; 

Neufeld & Kushner, 2009; Sjöqvist-Nätterlund, 2010; Söderberg et al., 2003; Thomas & 

Greenop, 2008; Rodham et al., 2010; Williams et al., 2008) beskrev att närstående som var 

gifta kände förlust som par, förlust av kärlek och förlust av intimitet, de hade förlorat sin 

partner i bristen på samtal och oförmåga att interagera med varandra och upplevde ensamhet 
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och isolering. Närstående berättade att känslor av ensamhet blev närvarande även om de var 

tillsammans med familjen (Öhman & Söderberg, 2004b).  

 

I am really in need of some form of intimate contact with him, but I do not want do press 
him … and this is something one cannot talk so easily about … I am afraid he could 
sense it as an accusation (Bergs, 2002, s. 617). 
 

De närstående beskrev att kommunikationen hade förändras och de sörjde sin väns verbala 

förmåga, bristen på kommunikation kunde orsaka frustration som påverkade partnern (Mutch, 

2010; Paulson et al., 2003). Närstående skildrade att de bäst kunde kommunicera och förstå den 

sjuke på ett sätt som inte andra kunde och de kände särskilt tacksamhet över det (Calasanti & 

King, 2007; Jumisko et al., 2007; Sanders & Power, 2009)  

 

When the sun goes down, there is no one to talk with . . . and I just get lonesome. I get 
lonesome for female companionship. So, needless to say, I have a lot of hobbies. I love 
airplanes, model airplanes. I build model airplanes… (Calasanti & King, 2007, s. 524). 

 

Att uppleva förändringar i det sociala livet 

Familjen kände att de kom varandra närmare och fick en djupare relation, de uppskattade livet 

och kände sig mer ödmjuka, livet sågs som en gåva. Relationerna med släkt och vänner 

beskrevs i vissa studier (Bäckström & Sundin, 2010; Jumisko et al., 2007; Paulson et al., 2003; 

Thomas & Greenop, 2008) som mer betydelsefulla i ljuset av deras förluster. Några närstående 

berättade att de bara kunde umgås med en liten krets vänner eftersom partnerns sjukdom gjorde 

att de inte klarade av större sällskap men de underströk ändå vikten av att upprätthålla ett 

socialt liv (Paulson et al., 2003). Andra närstående ansåg att de hade en förändrad relation till 

släkt och vänner, deras sociala liv hade minskat betydligt på grund av partnerns sjukdom. Det 

berodde till vis del på att närstående tyckte att omgivningen hade svårt att förstå deras nya 

livssituation men även att personen som var sjuk fort blev trött och inte orkade. Familjen kände 

att de exempelvis inte i lika stor utsträckning kunde delta på fester och tillställningar och det 

begränsade för sociala kontakter (Bergs, 2001; Calasanti & King, 2007; Eriksson & Svedlund, 

2006; Neufeld & Kushner, 2009; Rodham et al., 2010; Söderberg et al., 2003; Thomas & 

Greenop, 2008; Williams et al., 2008).  

 

Närstående upplevde förändringar i hela familjens sociala nätverk, svårast var det att förlora de 

nära vännerna. Vissa hade jobbat hårt för att kunna behålla sina gamla vänner. Andra 

närstående berättade att de hade fått en helt ny umgängeskrets och upplevde det som mycket 
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positivt. Några närstående beskrev att från början var den sjukes kolleger och bekanta på besök 

men att de efter hand hade förlorade det mesta av sina sociala kontakter (Sjökvist- Nätterlund, 

2010).  I studierna (Rodham et al. 2010, Neufeld & Kushner 2009) beskrev närstående att 

förlusten av socialt liv kunde ses som en direkt följd av deras bristande förmåga att kunna vara 

socialt aktiv. De vänner som ”förstod sjukdomen” stannade kvar och blev familjens nära 

vänner, de vänner som inte kunde hantera familjens nya situation drog sig tillbaka. När det 

gällde familjens sociala liv var det den sjuke partnern som valde bort alla, det upplevde 

närstående som väldigt tungt eftersom hon själv måste vara hans umgänge (Williams et al., 

2008). 

 

Other people don’t understand – it’s much easier to kind of keep it to yourself and not 
share with people. Because, when you do, they look at you a bit askance, like you’re 
imagining things (Williams et al., 2008, s. 793). 

 

Att ha behov av förklaringar och stöd  

Flera studier (Bäckström & Sundin, 2010; Eriksson & Svedlund, 2006; Mutch, 2010; 

Söderberg et al., 2002; Thomas & Greenop, 2008; Öhman & Söderberg, 2004b) beskrev att 

närstående som fick stöd från familjen, vänner, vårdpersonal och stödjande nätverk var viktig 

och värdefull, för att orka med omvårdanden och känna trygghet. I studier (Bergs, 2001; 

Bäckström & Sundin, 2010; Neufeld & Kushner, 2009) berättade närstående att de upplevde 

svårigheter med att få rätt information och hjälp från vårdpersonal. Detta gjorde att många 

närstående kände som om vårdpersonalen hade ett bristande engagemang för dem. De 

närstående upplevde en stark vilja av att göra allt för att stödja, hjälpa och visa den sjuke 

medkänsla. Det tog mycket tid och energi och krävde totalt engagemang som upplevdes 

överväldigande (Öhman & Söderberg, 2004b; Jumisko et al., 2007). Närstående tyckte att de 

blev som en länk mellan den sjuke och andra personer. De upplevde också att de behövde 

bekräftelse på om saker de gjorde var rätt (Bäckström & Sundin, 2010; Hepburn, 2002). 

 

…my brothers and sisters are here often. They phone a lot too…yes this is the way things 
are. I get a great deal of support from them. Ah yes, my network, people say.  (Eriksson 
& Svedlund 2006, s. 330). 

 

Några män upplevde möjligheter till hjälp som svårt, skrämmande och byråkratisk och det blev 

viktigt för dem att få förklaringar och information (Neufeld & Kushner, 2009; Söderberg et al., 

2003). Närstående berättade att de deltog i stödgrupper för att få prata (Calasanti & King, 2007; 

Hepburn et al., 2002; Öhman & Söderberg, 2004b). Några studier (Bergs, 2001; Neufeld & 
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Kushner, 2009; Sjöqvist-Nätterlund, 2010; Söderberg et al., 2003) beskrev att närstående kände 

att stöden ofta var otillfredsställande vilket medförde ouppfyllda förväntningar och några 

närstående upplevde att de hade ett ansträngt förhållande till hälso- och sjukvården. 

 
The process, the journey is the same. The how you manage it is what’s different. I think a 
lot of that . . . depends on access to information and to support, but a lot of it is based on 
your resources. Those are what life has given you (Neufeld & Kushner, 2009, s.179). 

 

Att känna osäkerhet men även hopp  

Oro var uppenbart när de närstående förstått sitt öde och framtiden kändes osäker (Calasanti & 

King, 2007; Eriksson & Svedlund, 2006; Paulson et al., 2003). Några kvinnor beskrev att de 

hade en känsla av uppgivenhet och att de hade påverkats negativ av sin partners sjukdom. 

Insikten att de skulle leva 30 till 40 år med en person som drabbats av en långtidssjukdom 

framkallade känslor av kvävning för kvinnorna (Bäckström & Sundin, 2010). Ett fåtal 

närstående kände sig stolta över sin förmåga att kunna vårda sin sjuka partner i hemmet. Andra 

kände sig extra nöjda över att de hade kunnat upprätthålla de normer och värderingar som var 

viktiga för sin livskamrat (Calasanti & King, 2007; Sanders & Powers, 2009). Studier (Bergs, 

2001; Öhman & Söderberg, 2004b; Paulson et al., 2003) visar att närstående upplevde det svårt 

att se den sjuke personens lidande och de ville lindra deras lidande.  

I think that the worst part is behind you …. (now) it is just to endure. But it takes a little 
time; it is about trying to see the lighter side of life (Bäckström & Sundin, 2010, s.121). 

 

Även om närståendes nuvarande liv var slitsamt beskrev många att det är viktigt att känna 

hopp. De betonade också vikten att känna förväntningar och föreställningar om framtiden 

(Bergs, 2001; Bäckström & Sundin, 2010; Eriksson & Svedlund, 2006; Öhman & Söderberg, 

2004b). Någon berättade att de förlitade sig helt på sin Gudstro (Williams et al., 2008). 

Semester drömde många närstående om men förberedelserna och organiseringen för att 

genomföra semestern avskräckte många (Eriksson & Svedlund, 2006; Mutch, 2010; Sjöqvist-

Nätterlund, 2010; Söderberg et al., 2003).  

 

Att försöka anpassa sig till en förändrad vardag 

I studier (Eriksson & Svedlund, 2006; Svanström & Dahlberg, 2004; Thomas & Greenop, 

2003) beskriver närstående att de upplevde svårigheter att upprätthålla en balanserad livsstil 

och beskrev sina liv som hämmade. Närstående tyckte att omvårdnaden av deras partner tog en 

stor del av livet och de blev medvetna om allt de missade men hoppades på förändring 

(Eriksson & Svedlund, 2006; Sanders & Power, 2009; Williams et al., 2008). I flera studier 
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(Bäckström & Sundin, 2010; Eriksson & Svedlund, 2006; Rodham et al., 2010; Svanström & 

Dahlberg, 2004; Öhman & Söderberg, 2004b) beskrev närstående livet som en ständig kamp 

och de blev tvungna att anpassa sig till omständigheterna. Tillvaron skildrades som inskränkt, 

all tillgängligt utrymme hade krympt och de hade en känsla av att förlora kontrollen 

(Bäckström & Sundin, 2010; Jumisko et al., 2007; Williams et al., 2008). Att vårda en sjuk 

familjemedlem hemma uppfattade närstående som en mycket krävande uppgift, de kände sig 

ofta maktlösa och otillräckliga och tyckte det var svårt att be om hjälp (Bäckström & Sundin, 

2010).  

 

I definitely feel like I’m, in some ways, like my life is on hold. Life has been put on hold 
and it needs to be taken off hold (Williams et al., 2008, s. 794). 

 

Närstående upplevde emotionell trötthet av sin partners ständiga förändringar av sjukdomen 

(Bergs, 2001; Bäckström & Sundin, 2010; Eriksson & Svedlund, 2006; Öhman & Söderberg, 

2004b). Studien Bergs (2001) beskrev att närstående behövde ”ta en dag i taget” för att klara av 

förändringar av partners sjukdom. De upplevde en känsla av att tvingas acceptera partnerns 

kroppsliga förändringar som en normal del av livet (Eriksson & Svedlund, 2006; Söderberg et 

al., 2003). De närstående berättade om ändringar av vardagen som genomfördes för att passa in 

i den nya livssituationen, de blev tvungna att planera deras sociala kontakter och 

fritidsaktiviteter. De närstående beskrev hur viktigt men samtidigt svårt det var att planera i 

förväg, ibland blev de tvungna att omorganisera alla planer för att det dagliga livet skulle 

fungera (Mutch, 2010; Svanström & Dahlberg, 2004). Närstående uttryckte känslor av orättvisa 

och de hade en djup känsla av förlust (Bäckström & Sundin, 2010; Jumisko et al., 2007). 

 

 Well I did not think that it was going to be this prolonged and heavy going and trying, 
all of it. ..but it is like a long journey in some ways. Things do not go as quickly as you 
want...it has been up and down. It is been like a rollercoaster ride (Bäckström & Sundin, 
2010, s. 118).  

 

 
Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara närstående till personer med 

långvarig sjukdom. Analysen resulterade i fem kategorier: Att förlora sin roll inom familjen, att 

uppleva förändringar i det sociala livet, att ha behov av förklaringar och stöd, att känna 

osäkerhet men även hopp, att försöka anpassa sig till en förändrad vardag. 
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I vårt resultat beskrevs att förlora sin roll inom familjen som en förändring med ökat ansvar och 

att kommunikationen ändrades. De närstående beskrev att de förlorat sin partner och upplevde 

ensamhet och isolering. I likhet med vårt resultat beskriver Dahlberg (2007) en aspekt av 

ensamhet som kan upplevas även om andra personer är närvarande, det är känslan att vara 

annorlunda att inte tillhöra någon. Känslan av ensamhet kan vara djup och stark som att känna 

sig övergiven och ledsen inuti, att någonting saknas. Det kan vara en tomhet som känns lika 

svår som sorg. Ensamheten skapar en stressituation och det kan vara svårt att bryta ensamheten 

själv (Dahlberg, 2007). I likhet med vårt resultat visar också studien Birgersson och Edberg 

(2004) att rollerna i familjen hade förändrats sedan en av makarna blev sjuk. Denna förändring 

behövde inte upplevas som en börda för deras relation utan kunde göra att deras relation under 

årets lopp stärktes och fördjupades.  

 

Kommunikationsproblem begränsar den sjukes möjlighet att förmedla sig till omgivningen. I 

enlighet med Kirkevold och Strömsnes Ekern (2003) är kommunikation det sätt människor 

förmedlar sin uppfattning till omvärlden. Man kan påverka andra människor med hjälp av 

kommunikation och själv bli påverkad genom kommunikation. När man kommunicerar väljer 

man att lyfta fram ett visst förhållande, det är inte verkligheten man ger uttryck för utan sin 

egen uppfattning om den. Budskapet blir olika på det verbala och det icke verbala planet eller 

på olika nivåer, talar parterna på olika nivåer kan det uppstå stor förvirring. Är man enig i en 

sak men känner motvilja mot den som framför saken kan man verka osäker och 

dubbelkommunicera, det är inte lätt att kommunicera och samspela med varandra (Kirkevold & 

Strömsnes Ekern, 2003). 

 

I resultatet under kategorin att uppleva förändringar i det sociala livet ansåg närstående att 

deras sociala liv hade minskat, familjen blev viktigare och de kände en djupare relation. I 

enlighet med vår studie beskriver Wressle (2006) att den sjukes trötthet och bristande förståelse 

från vänner var en orsak till inskränkt socialt nätverk. Besök på t.ex. teatrar och konserter var 

inte möjligt eftersom de inte visste hur hälsotillståndet på den sjuke var just den dagen. 

Umgänget hade minskat, att bjuda hem vänner kändes tungt eftersom det krävdes förberedelser 

som gjorde att när gästerna kom var de närstående helt slutkörda. Studien Birgersson och 

Edberg (2004) visar att familjen spelade en viktig funktion och det var betydelsefullt att 

försöka bibehålla sina relationer.  
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I litteraturstudien framkom vikten för närstående att få förklaringar och stöd. Studien 

Birgersson och Edberg (2004) visade att de närstående fick bristfällig information trots att de 

följt med deras sjuke partner till läkarbesöken. De menade att bristen på engagemang från 

hälso- och sjukvårdspersonal skapade frustration som ledde till känslor av irritation men också 

uppfattningen av att överges. I likhet med vårt resultat fann Bulley, Shiels, Wilkie och 

Salisbury (2010) att om närstående fått bättre information om sjukdomen hade de kunnat 

hantera situationen på ett annat sätt. Tecken på att närstående behöver stöd och hjälp är när 

deras egen hälsa försämras, signaler som stress, ångest, depression och ensamhet måste tas på 

allvar. Studien Nilsson, Skär och Söderberg (2010) visade att distriktsköterskan genom att 

använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) kunde öka tillgängligheten till vård i 

hemmet. Den direkta kommunikationen gjorde att distriktsköterskan genom stöd kunde 

förbättra omvårdnaden. Det skapade trygghet och en mer förtroendefull relation mellan dem. 

De menar att tekniken inte kan ersätta distriktssköterskans närvaro i den sjukes hem men kunde 

ses som ett komplement till vården. Några närstående i vår studie behövde bekräftelse på att de 

gjorde rätt. Ladimäe, Leppik, Tulva, och Hääl (2009) visade att socialt stöd kunde fungera som 

en hjälp och lindra stress nivån i stressade livssituationer. Stödet bidrog också till en känsla av 

välbefinnande. 

 

I kategorin att känna osäkerhet men även hopp framkom i vår studie att närstående kände oro 

och osäkerhet inför framtiden. Studien Neville (2003) beskriver att osäkerhet är en del i 

sjukdoms erfarenhet och kan påverka psykosocial anpassning. När en negativ utveckling 

befaras, upprätthålls osäkerhet genom att man tror att utvecklingen är en positiv händelse. Att 

inte veta vad som sker är bättre än att veta. Neville (2003) menar att känslor av osäkerhet är 

vanliga och är ofta sammankopplade med ängslan och depression. Vårt resultat visar att även 

om livet var slitsamt var det viktigt att känna hopp. Detta styrks i studien Lindholm, Holmberg, 

och Mäkelä (2005) som beskriver att den främsta källan till hopp är familj och vänner men 

även medarbetare, medpatienter eller andra personer som delar samma öde. Hoppet var en 

förutsättning för hälsa, det lindrar lidande, gav inre frid, förtroende och en känsla av frihet. Det 

visade att vårdgivarna kunde uppmuntra hoppet genom att engagera sig och ge information om 

sjukdom, behandling, medicinering och eventuella fysiska och psykiska reaktioner. Hoppet 

förstärktes av vårdgivarens positiva attityder, förtroende och att de inte struntade i 

hopplösheten. Inställningen till livet betydde mycket för att känna hopp och var knutet till det 

som var meningsfullt i det dagliga livet. En del fann tröst och hopp genom att upprätthålla 

aktiviteter som tidigare varit meningsfulla för personen och en del kände hopp genom bön till 
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Gud (Lindholm et al., 2005). Det framkom även i vår studie att några närstående helt litade på 

sin gudstro. Enligt studien Birgersson och Edberg (2004) var gemenskapen med Gud viktig, 

den gav en känsla av förtröstan och styrka.  

 

I resultatet att försöka anpassa sig till en förändrad vardag försöker närstående upprätthålla ett 

normalt liv. Liknande resultat framkom i studien Neville (2003) som visade att personer som 

har en sjukdom och deras familjer försöker att leva så normalt som möjligt genom att ta en dag 

i taget. Att planera för framtiden upplevdes som skrämmande och familjen försökte undvika att 

tänka på sjukdomen. Även studien Cedervall och Åberg (2010) visar att närstående tog livet 

som det kom och oroade sig inte i förväg för problem. Den sjukes sämre förändringar 

undertrycktes för att de skulle slippa tänka på framtiden. Det framkom även i vår studie att 

omvårdnaden av den sjuke tar en stor del av livet och uppfattades som en krävande uppgift, 

många närstående hade svårt att be om hjälp. Liknande resultat redovisas av Bulley et al., 

(2010) där närstående upplevde det krävande att tänka både för sig själv och för den sjuke och 

att hela tiden vara medveten om den sjukes behov. Studien Lindsey (1996) visar att 

sjuksköterskan kan hjälpa de närstående genom att fokusera på den sjukes styrka och stärka den 

för att den sjuke ska kunna hjälpa till med omvårdnaden själv så länge det är möjligt. 

 

 

Omvårdnadsinterventioner för att förbättra för den sjuke och närstående är individuell anpassad 

information och stöd men också vikten av kunskap och delad förståelse av vårdpersonal utifrån 

ett inifrånperspektiv. Avlastning/växelvård är ett bra sätt att förebygga ohälsa hos närstående 

eftersom de då får chansen att vila upp sig. Enligt studien Gilmour (2002) var 

växelvård/avlastning bra för att närstående längre skulle kunna vårda en person med långvarig 

sjukdom i hemmet. Det krävdes att den sjukes närstående accepterade och litade på 

vårdpersonalen och det första mötet med avlastning/växelvården var avgörande om familjen 

skulle godta vården. Närstående tyckte det var betydelsefullt att vårdpersonalen hade 

tillräckligt med information för att kunna vårda den sjuke på bästa sättet. De oroade sig för att 

den sjuke skulle ”hospitaliseras” och inte vilja komma hem igen eller att vårdpersonalen inte 

skulle förstå den sjuke. Gilmour (2002) menade att det var viktigt för sjuksköterskan att bygga 

upp en bra relation för att närstående skulle känna sig trygga.   
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Metoddiskussion 

Pålitligheten i denna litteraturstudie har stärkts genom att metod- och analysmetoden beskrivits. 

För att beskriva litteratursökningen och de ingående vetenskapliga artiklarna har en 

översiktstabell över (tabell 1 och tabell 2). Den vetenskapliga litteraturen kvalitetsrankadess 

självständig av båda författarna utifrån granskningsprotokoll (Willman, Stoltz & Bahtesevani, 

2006) för att minska risken för felbedömning. Kvalitén graderades som grad I, hög kvalitet 

eller grad II, medel kvalitet i enlighet med Willman et al., (2006). Kvalitetsbedömningarna av 

litteraturstudierna kan ha brister eftersom författarna inte har någon större erfarenhet att 

kvalitetsgranskning. Men för att minska felbedömningar efter att båda gjort 

kvalitetsgranskningen oberoende av varandra gjordes senare även en gemensam 

kvalitetsgranskning. En annan aspekt är att en text alltid omfattar flera olika betydelser och 

forskarens egen tolkning kan påverkas av hans/hennes personliga erfarenheter och kunskaper. 

Att tolka kvalitativinnehållsanalys innebär en balansgång det är omöjligt för forskaren att inte 

lägga till sitt eget perspektiv till fenomenet som studeras men forskaren måste låta texten tala 

och försöka att inte använda egna tolkningar. För att öka studiens trovärdighet har därför 

artiklarnas resultat analyserats självständig av båda författarna. Därefter har analyserna 

jämförts och det som visade ha god överensstämmelse utgör resultatet. En svaghet i arbetet kan 

vara att brister i översättningarna kan ha påverkats, eftersom de vetenskapliga 

litteraturstudierna var på engelska som inte är forskarnas första språk. Därför har ett lexikon 

använts vid översättningen.  

 

Överförbarhet i litteraturstudien styrktes genom att använda citat skriven på engelska av 

analysen från original litteraturen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan man för att öka 

överförbarheten i resultatet använda lämpliga citat i brödtexten. Trovärdighet är en fråga om 

hur man bedömer likheter och skillnader mellan kategorierna. Mängden data är också viktig för 

trovärdighet och i denna studie användes vetenskapliga litteraturstudier, mängden data besvarar 

en frågeställning i trovärdigheten och varierar beroende på komplexiteten i de fenomen som 

studeras. Litteraturstudien har också granskats av handledare, samt genom olika seminarium av 

andra studenter. 

 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) är det läsarens beslut huruvida resultatet är överförbara 

till andra sammanhang eller inte. Resultatet grundar sig på 17 vetenskapliga litteraturstudier 

som handlar om olika personers kön och åldrar som har långtidssjukdomar i olika stadier,. 
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Närståendes egen berättelse och erfarenheter kan vara överförbara till andra närstående som 

lever med personer som har liknande eller andra långtidssjukdomar än vad denna 

litteraturstudie har studerat. 

 

Slutsats  

I denna litteraturstudie framkom att närstående lever i en förändrad vardag och känner rädsla 

för familjens ekonomi. Flera studier visade på rollförändringar inom familjen med förlorad 

identitet och ökat ensamt ansvar. Det kom fram att information och förklaringar hade stor 

betydelse och för att skapa en bra relation mellan närstående och sjuksköterskan bygger på 

respekt, är det viktigt att kommunikationen fungerar. Att kunna ta del av närståendes 

upplevelse är möjligt genom att lyssna på närståendes egna berättelser utifrån deras inifrån 

perspektiv, hur de upplever sitt dagliga liv att leva med en långtidssjuk person. Det är viktigt 

som sjuksköterska att ha den fördjupade kunskapen för att kunna dela samma verklighet och 

förståelse. På det sättet kan sjuksköterskan tillgodose närståendes behov av hjälp. Det är viktigt 

att forskningen inom detta område fortsätter eftersom närståendes som vårdar en långvarigt 

sjuk person i hemmet är en stor besparing för samhällets resurser. 



 21

Referenser 

Artiklar märkta * har ingått i analysen  

 

Benzein, E., Johansson, B., & Saveman, B-I. (2004). Families in home care – a resourse or a 

burden? District nurses´ beliefs. Journal of Clinical Nursing, 13, 867-875. 

 

*Bergs, D. (2002). The hidden client – women caring for husbands with COPD: their 

experience of quality of life. Journal of Clinical Nursing, 11, 613-621. 

 

Birgersson, A.M.B., & Edberg, A-K. (2004). Being in the light or in the shade: persons with 

Parkinson´s disease and their partners experience of support. International Journal of Nursing 

Studies, 41, 621-630. 

 

Brobäck, G., & Berterö, C. (2003). How next of kin experience palliative care of relatives at 

home. European Journal of Cancer Care 12, 339-346. 

 

Bulley, C., Shiels, J., Wilkie, K., & Salisbury, L. (2010). Carer experiences of life after stroke – 

a qualitative analysis. Disability and Rehabilitation, 32, 1406-1413. 

 

Burke, M.L., Eakes, G.G., & Hainsworth, M.A. (1999). Milestones of chronic sorrow: 

Perspectives of chronically ill and bereaved persons and family caregivers. Journal of Family 

Nursing, 5, 374-387. 

 

*Bäckström; B., & Sundin, K. (2010). The experience of being a middle-aged close relative of 

a person who has suffered a stroke – six months after discharge from a rehabilitation clinic. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, 116-124. 

 

*Calasanti, T., & King, N. (2007). Taking women’s work like a man. The Gerontological 

Society of America, 47, 516-527. 

 

Cedervall, Y., & Åberg, A-C. (2010). Physical activity and implications on wellbeing in mild 

Alzheimer`s disease: A qualitative case study on two men with dementia and their spouses. 

Physiotherapy Theory and Practice, 26, 226-239. 
 



 22

 
Dahlberg, K. (2007). The enigmatic phenomenon of loneliness. International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-Being, 2, 195-207. 

 

Delmar, C., Bøje, T., Dylmer, D., Forup, L., Jakobsen, C., Møller, M., Sønder, H., & Pedersen, 

B. D. (2005) Achieving harmony with oneself: life with a chronic illness. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 19, 204-212. 

 

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Method, applications and issues. Health Care 

for Women International, 13, 313-321. 

 

Efraimsson, E., Höglund, I., & Sandman, P. (2001). The everlasting trial of strength and 

patience: Trasitions in home care nursing as narrated by patients and family members. Journal 

of Clinical Nursing, 10, 813-819. 

 

*Eriksson, M., & Svedlund, M. (2006). `The intruder´: spouses´narratives about life with a 

chronically ill partner. Journal of Clinical Nursing, 15, 324-333 

 

Gilmour, J-A. (2002). Dis/integrated care: family cargivers and in-hospitale respite care. 

Journal of Advanced Nursing 39, 546-553. 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursings research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Enducation Today, 24, 

105-112.  

 

*Hepburn, K., Lewis, M. L., Narayan, S., Tornatore, J.B., Lindstrom-Bremer, K., & Sherman 

C.W. (2002). Discourse-deroved perspectives: Differentiating among spouses´experiences of 

caregiving. American Journal of Alzheimer´s Disease and Other Dementia, 17, 213-226. 

 

International Council of Nurses (2002). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. http://www.swenurse.se/admin/Documents/Etik.  

[Läst den 2010-11-25] 

 



 23

*Jumisko, E., Lexell, J., & Söderberg, S. (2007). Living with moderate or sewere traumatic 

brain injury. The meaning of family members` experiences. Journal Fam Nurs, 13, 353-369.  

 

Kirkevold, M., & Strömsnes Ekern, K. (Red.). (2003). Familjen i ett omvårdnadsperspektiv. 

Stockholm: Liber. 

 

Ladimäe, V-I., Leppik, L., Tulva, T., & Hääl, M-L. (2009). Disease-related social and family 

life: people coping with rheumatoid arthritis in Estonia. Critical Public Health, 19, 87-105. 

 

Lindholm, L., Holmberg, M., & Mäkelä, C. (2005). Hope and hopelessness – nourishment for 

the patients’ vitality. International Journal for Human Caring, 9, 33-38. 

 

Lindsey, E. (1996). Health within illness: experiences of chronically ill/disabled people. 

Journal of Advanced Nursing, 24, 465-472. 

 

Lögstrup, K.E. (1994). Det etiska kravet. Göteborg: Bokförlag Daidalos AB. 

 

Moser, A., Houtepen, R., & Widdershoven, G. (2007). Patient autonomy I nurse-led shared 

care: a review of theoretical and empirical literature. Journal of Advanced Nursing 57, 357-

365. 

 

*Mutch, K. (2010). In sickness and in health: experience of caring for a spouse with MS. 

British Journal of Nursing, 19, 214-219. 

 

*Neufeld, A., & Kushner, K. E. (2009). Men family caregivers´experience of nonsupportive 

Interactions. Journal of Family Nursing, 15, 171-197. 

 

Neville, K. (2003). Uncertainty in illness. Orthopaedic Nursing, 22, 3. 
 

Nilsson, C., Skär, L., & Söderberg, S. (2010). Swedish district nurses`experiences on the use of 

information and communication technology for supporting people with serious chronic illness 

living at home – a case study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 24, 259-265. 

 



 24

*Paulson, M,. Norberg, A., & Söderberg, S. (2003). Living in the shadow of fibromyalgic pain: 

The meaning of female partners`experiences. Journal of Clinical Nursing, 12, 235-243. 

 

*Rodham, K., Rance, N., & Blake, D. (2010). A qualitative exploration of carers´and 

patients´experiences of fibromyalgia: One illness, diffrent perspectives. Musculoskelet Care, 8, 

68-77. 

 

*Sanders, S., & Power, J. (2009). Roles, responsibilities, and relationships among older 

husband caring for wives with progressive dementia and other cronic illness. Health & Social 

Work, 34, 41-51. 

 

*Sjöqvist-Nätterlund, B. (2010). Being a close relative of a person with aphasia. Scandinavian 

Journal of Occupational Therapy, 17, 18-28. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf. [Läst den 2010-12-01] 

 

Socialstyrelsen Termbank (2011). 

http://app.socialstyrelsen.se/Termbank/Termbank/Roller.ppt  

[Läst den 2011-01-30]  

 

*Svanström, R., & Dahlberg, K. (2004). Living with dementia yields a heteronomous and lost 

existence. Western Journal of Nursing Research, 26, 671-687. 

 

*Söderberg, S., Strand, M., Haapala, M., & Lundman, B. (2003). Living with a women with 

fibromyalgia from the perspective of the husband. Journal of Advanced Nursing, 42, 143-150. 

 

Söderberg, S. (Red.). (2009). Att leva med sjukdom. Stockholm: Nordstedts Akademiska 

Förlag. 

 

*Thomas, M., & Greenop, K. (2008). Caregiver experiences and perceptions of stroke. Health 

Sa Gesondheid, 13, 29-40. 



 25

 

Toombs, S.K. (1993). The meaning of illness: A phenomenological account of the different 

perspectives of physician and patient. Dordrecht: Kluwer Academic 

 

*Williams, J.K., Skirton, H., Paulsen, J.S., Tripp-Reimer, T., Jarmon, L., McGonigal Kenney, 

M., Birrer, E., Henning, B.L., & Honeyford, J. (2008). The emotional experiences of family 

carers in Huntington disease. Journal of Advanced Nursing, 65, 789-798. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtesevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan 

forskning och klinisk vetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wressle, E., Engstrand, C., & Granérus, A-K. (2006). Living with Parkinson’s disease: Elderly 

patients´ and relatives´ perspective on daily living. Australian Occupational Journal, 54, 131-

139. 

 

Öhman, M. Söderberg, S. (2004a). District nursing – sharing an understanding by being 

present. Experiences of encounters with people with serious chronic illness and their close 

reatives in their homes. Journal of Clinical Nursing. 13, 858-866. 

 

*Öhman, M., & Söderberg, S. (2004b). The experience of close relatives living with a serious 

chronic illness. Qualitative Health Research, 14, 396-410.  

 

Öhman, M., Söderberg, S., & Lundman, B (2003). Hovering between suffering and enduring: 

The meaning of living with serious chronic illness. Qualitative Health Research, 13, 528-542. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


