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Abstrakt  
När en person får en kronisk sjukdom påverkas de närstående, som också har 
behov av stöd för att hantera den nya situationen. Syftet med denna litteraturstudie 
var att beskriva hur närstående till personer med allvarlig kronisk sjukdom 
upplevde att få stöd. Studien är baserad på 16 vetenskapliga studier som är 
analyserade med kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade 
slutligen i fem kategorier: att någon finns till hands när det behövs, att bli sedd 
och bekräftad, att växa i rollen som vårdare, att känna gemenskap med andra och 
att få veta för att kunna förstå. Det fanns ett stort behov av stöd både 
professionellt och stöd från familj och vänner hos närstående för att orka fortsätta 
vårda samt att kunna hantera sin situation. Närstående hade behov av delat ansvar 
för den sjuke, avlastning och egentid vilket hjälpte dem att finna styrka. 
Informationen var viktig för de närstående, då de ville veta mer om sjukdomen 
och sjukdomsförloppet, samt att veta hur de skulle handla i olika situationer för att 
känna sig trygga. De upplevde det viktigt att bli sedd av sjukvårdspersonal och att 
respekt visades, både för dem och för den sjuke. Att sjukvårdspersonal fanns 
tillgänglig upplevdes som ett viktigt stöd för närstående till personer med kronisk 
sjukdom.   
Nyckelord: stöd, information, gemenskap, egentid, respekt, tillgänglighet, 
litteraturstudie   
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Den friske partnerns reaktion på diagnos av en kronisk sjukdom är många gånger lika stark 

som den drabbades. Detta är något som ofta inte uppmärksammas. Att leva som närstående 

till personer med kronisk sjukdom är en unik upplevelse och situation (Hilbert, 1993 & 

Shanfield, 1989). Enligt Papadopoulos (1995) kan diagnosen av en kronisk sjukdom inom 

familjen innebära en extremt stressande period för både den sjuke och de närstående. Att både 

vara oförberedd för de fysiska och de emotionella förändringarna som uppstår, såväl som 

osäkerheten som medföljer kronisk sjukdom är något som alla måste gå igenom inom 

familjen. Nya metoder för att hantera sjukdomen skapas och ett stort ansvar vilar på de 

närstående i och med den kroniska sjukdomen. 

  

Den friska människan lever sitt liv utan begränsningar medan personen med kronisk sjukdom 

tar en dag i sänder.  När en person drabbas av en kronisk sjukdom uppstår en förändring som 

inte helt går att påverka, det självklara i livet får plötsligt begränsningar och osäkerhetskänslor 

uppstår. Kroppen som tidigare varit ett redskap har nu blivit ett hinder och det fortsatta livet 

blir nu en stor omställning för personen med kronisk sjukdom (Neville, 2003).  

  

Kronisk sjukdom kan definieras som en livslång och bestående sjukdom som påverkar den 

normala psykologiska och sociala funktionen hos människan (Goble, 2004). Att som 

sjuksköterska bygga upp en bra relation mellan patient och sjuksköterska ger den sjuke någon 

att lita på och någon de kan uttrycka sina innersta känslor till. Det som ses som viktigast i 

relationen är att den sjuke får känna sig som en människa som betyder något. Vidare beskrivs 

relationen till sjuksköterskor som att ge den sjuke energi och ork, att finna mening med livet 

och detta innebär att lidandet minskar (Mok & Chiu, 2004). Toombs (1993, s. 89) förklarar 

också hur sjuksköterskor måste få en inblick i hur livet upplevs för en person som lever med 

kronisk sjukdom för att kunna förstå dennes livsvärld. Enligt Basset (2002) måste 

sjuksköterskor vara öppna för den sjukes alla behov för att kunna ge god omvårdnad. Det är 

viktigt att se de psykiska, de själsliga och även de fysiska behoven.  

  

När en person drabbas av en kronisk sjukdom förändras inte enbart det dagliga livet för 

personen med sjukdomen utan även tillvaron för närstående som finns i den sjukes omgivning 

(Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Öhman och Söderberg (2004) menar att när någon 

insjuknar i en allvarlig kronisk sjukdom har det en direkt inverkan på de friska närstående och 

påverkar hela familjen. Stöd från omgivningen är också en mycket viktig del i de närståendes 

process att orka kämpa och leva med sjukdomen (Sallfors & Hallberg, 2003; Wackerbarth & 
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Johnson, 2001).  

  

Papadopoulos (1995) beskriver att de roller och uppgifter individen har i familjen ofta är 

betydelsefulla för identitet och välmående. Ett socialt familjestöd ger positiva effekter då 

någon i familjen blir sjuk. All omsorg, av både praktisk och känslomässig karaktär, bidrar till 

hälsa och anpassning till situationen. Förutom den enskilde är det familjemedlemmar som 

först uppmärksammar när någon blir sjuk. Kristjanson och Aoun (2004) framhäver att 

upplevelsen av att vara närstående är individuell och innebörden av att vara närstående avgörs 

av den unika situationen som varje närstående eller patient befinner sig i. Flera studier visar 

att det är när familjemedlemmarna fungerar i balans med varandra som familjeenheten har en 

stärkande och helande funktion för individen. En familj är van att hantera uppgifter och lösa 

problem som en enhet, och reagerar som enhet men också som individer i ett ömsesidigt 

förhållande. Hur familjen har fungerat och hur de har löst problem tidigare avgör hur de kan 

hantera och lyckas med situationen (Söderberg et al., 1999; Öhman & Söderberg, 2004).  

  

Begreppet närstående innebär benämning på en eller flera personer som står i nära relation till 

någon som lider av ohälsa, sjukdom eller som är i behov av vård och omsorg. Närstående 

används allt oftare som ersättning för anhörig i vetenskaplig litteratur och i lagstiftande texter. 

Vi har valt att använda begreppet närstående i denna studie för att en närstående kan förutom 

personer med släktskap till exempel vara en vän, en granne eller en person från en utvidgad 

familj, exempelvis en tidigare hustrus barn i en senare relation (Kristjanson & Aoun, 2004).  

 

Närstående som stöttar personer med kronisk sjukdom glömmer ofta bort att se till sina egna 

behov och ser därför inte att de själva har det svårt och behöver stöd. Sjuksköterskans uppgift 

i detta fall är att även kunna se de närstående och ge stöd och inte bara fokusera på patienten 

(Lindholm, Rehnfeldt, Arman & Hamrin, 2002). Basset (2002) betonar att sjuksköterskor ska 

kunna se de närstående och deras behov av omvårdnad. När sjuksköterskor är väl insatta i 

personens sjukdom och behandling fungerar kontakten mellan henne och patienten/närstående 

bättre. Det som framhålls som det viktigaste är sjuksköterskors förmåga att skapa en trygg 

omgivning för patienten och därmed de närstående.  

  

 Det är en komplex verklighet de närstående lever i, de pendlar exempelvis mellan upplevelser 

av meningsfullhet, samhörighet, hopp och trygghet å ena sidan och utsatthet, maktlöshet och 

sorg å andra sidan (Goble, 2004; Mok & Chiu, 2004). Sjuksköterskors förmåga att locka fram, 
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stärka och stödja de positiva krafter som är förenade med att vara närstående, kan vara 

avgörande för om de närståendes positiva och utvecklande eller negativa och nedbrytande 

upplevelser skall få överhand (Ward-Griffin & McKeever, 2000). 

  

Sallfors och Hallberg (2003) beskriver om närståendes ständiga oro och ängslan för personen 

med kronisk sjukdom. Att leva som närstående till en person med kronisk sjukdom innebär 

känslomässiga utmaningar och en rädsla för det okända, vilket kan ge känslor av frustration 

och maktlöshet. Att leva som närstående till en person med kronisk sjukdom innebär att leva 

här och nu, att söka information och att sträva mot lindring och styrka både för sig själv och 

för personen med sjukdom. Den närstående söker även egna sätt för att orka kämpa, till 

exempel fysiska aktiviteter eller att gå i kyrkan, vilket kan ses som ett sätt att hantera sin 

livssituation. 

  

Ämnet stöd är svårt att definiera men enligt Stoltz (2006) innebär det bland annat tillgången 

till synlig hjälp; som information och utbildning, vilket i sig skapar förutsättningar för att 

underlätta närståendes kompetens och kapacitet att vårda. Dessutom innebär stöd att 

individerna sätts i centrum och att de individuella behoven uppmärksammas. 

Mycket talar för att familjen kommer att få en allt större betydelse i omvårdnaden. En viktig 

förutsättning för att det ska fungera bra, är att se varje familj som unik, försöka stödja den 

närstående och den sjuke så de blir delaktiga på sitt sätt och på en nivå som passar dem båda 

(Carlsson, 2002, www.sos.se 2007-09-19).  

Närståendes behov i vård och omsorg är ett högt prioriterat område inom omvårdnad och idag 

finns ett stort allmänintresse ute i samhället. Allt fler närstående tar ett stort ansvar genom att 

åta sig uppgifter som annars skulle ha utförts av vård - och omsorgspersonal. Oavsett vilken 

roll de personer som finns i omgivningen av personen med kronisk sjukdom har, är det en stor 

och betydelsefull grupp, för individen själv men även för omvårdnaden (Goble, 2004; Krevers 

& Öberg, 2007, www.socialstyrelsen.se 2007-09-11; Andershed, 1999, 

www.socialstyrelsen.se, 2007-09-10). 

  

Denna litteraturstudie kan bidra till att öka förståelsen om vilka behov av stöd närstående till 

en person med kronisk sjukdom har, vilket i sin tur kan leda till en mer optimal omvårdnad 

där både den sjuke och dennes närstående behov av stöd tillfredsställs. Syftet med denna 
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litteraturstudie var därför att beskriva hur närstående till personer med kronisk sjukdom 

upplever att få stöd.  

 

Metod 

Litteratursökning 

Vår litteratursökning baserades på publicerad internationell och nationell vetenskaplig 

litteratur och fokus lades på att finna kvalitativa vetenskapliga studier. I första hand inriktade 

vi oss på att söka i databaserna Cinahl och Medline eftersom det är de databaser Polit och 

Beck (2004, s. 92-95) rekommenderar när det gäller studier i ämnet omvårdnad. Sökningar 

efter vetenskapliga studier skedde också via den bibliografiska referensdatabasen Academic 

Search. Litteratursökningen utgjordes av sökorden chronic illness, experience, support, 

caregiver, next of kin, significant others och spouses kombinerade på olika sätt (tabell 1). Vi 

har även använt oss av manuell sökning genom att använda vetenskapliga studiers referenser 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 72). Vår sökning har inte haft någon begränsning vad 

gäller årtal då de vetenskapliga studierna var publicerade. Detta för att försöka uppnå bredd på 

resultaten av våra sökningar, då inriktningen på att få stöd var svårt att hitta. Sökningen av 

vetenskapliga studier resulterade slutligen totalt i 28 studier varav 16 motsvarade vårt syfte 

och blev utvalda för analys (se tabell 2). Studierna är publicerade mellan årtalen 1997-2006.  

 
Tabell 1 Dokumentation över artikelsökning 
 
 
Sökord 

Academic Search  
Antal träffar 

CINAHL  
Antal träffar 

Medline  
Antal träffar 

Support + next of kin 13 10 50 
Support + next of kin + 
experience 

4 3 4 

Support + chronic illness 136 104 6627 
Support + chronic illness 
+ experience  

51 29 164 

Support + chronic illness 
+ experience + significant 
others 

1 1 1 

Caregiver + support + 
experience 

182 79 79 

Caregiver + support + 
experience + spouses 

10 12 5 

    
För kvalitetsbedömning av våra funna vetenskapliga studier har vi använt oss av Willmans et 

al. (2006, s. 156-157) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Protokollet innehåller följande delar av kvalitetsbedömning: studiens syfte, 

problemformulering, etiskt resonemang, urval, metod, giltighet, kommunicerbarhet och 
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huvudfynd. Kriterierna för studiens sammanfattning klassificeras som låg, medel eller hög 

kvalitet. Då en studie klassificeras som låg finns bristfälliga formuleringar, dåliga eller 

otillräckliga beskrivningar, och/eller om resultatet är ologiskt eller obegripligt. Vid hög 

kvalitet på studien är sammanhanget och urvalsprocessen väl beskrivna och innehåller 

datainsamlingsmetod, transkriberingsmetod och analysmetod. Även om interaktionen mellan 

data och tolkning visas och om det finns metodkritik så är kvaliteten hög. Studier som bedöms 

vara av medelkvalitet är en blandning av låg och hög kvalitet (Willman et al., 2006, s. 94).  

  

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod vid omvårdnadsforskning där forskaren 

beskriver upplevelsen av ett fenomen. Forskningsmetoden utgör en systematisk och objektiv 

analys som skapar obetydligt informationsbortfall utifrån originaldata (Downe-Wamboldt, 

1992). Litteraturstudien bygger på analys av vetenskapliga studier, där kärnan är närståendes 

upplevelser av att få stöd när de lever med en person som har en kronisk sjukdom. 

Analysmetoden vi använt oss av är kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad av Burnard 

(1991) och Downe-Wamboldt (1992), som framlägger en forskningsmetod som sker i olika 

steg. De data som ligger till grund för analysen kommer att ha sitt ursprung i enstaka ord, 

fraser, påståenden eller hela stycken. Downe-Wamboldt (1992) beskriver att kvalitativ 

innehållsanalys kan vara uppbyggd på en latent och/eller på ett manifest sätt. Manifest 

innehållsanalys innebär att enbart analysera det konkreta som verkligen står i texten. Burnard 

(1991) anser att metoden är reliabel eftersom forskarna hela tiden går tillbaka till 

ursprungstexten och ser därmed till att alla aspekter tas med.  

Vi startade analysarbetet med att läsa igenom de utvalda studierna ett flertal gånger för att på 

så sätt fördjupa oss i forskningsmaterialet. Därefter fick varje studie en egen bokstav, där 

nästa steg blev att ta ut textenheter som svarade mot beskrivningen hur närstående till 

personer med allvarlig kronisk sjukdom upplever att få stöd. Varje textenhet markerades med 

en siffra, denna kodning återkom då textenheterna skrevs av på ett fristående dokument, detta 

för att underlätta återfinnandet av textenheten i originalskick. Därefter kondenserades 

textenheterna till en mer sammanfattande mening, utan att kärnan i innehållet förlorats. Av de 

kondenserade textenheterna förde vi samman de textenheter som berättade om liknande 

upplevelser, till preliminära kategorier. Dessa blev olika kategorier fördes stegvis samman 

och alla kategorier uteslöt varandra. Genom detta tillvägagångssätt kommer arbetet att bli mer 

överskådligt, eftersom kategorierna blir färre men bredare (Holloway & Wheeler, 2002, s. 
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238-241). Genom att hela tiden gå tillbaka och jämföra kategorierna med de ursprungliga 

textenheterna validerades kategoriseringen och slutkategorierna jämförs med hela 

forskningsmaterialet. Burnard (1991) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys är en lämplig 

metod att använda då en textnära och stegvis bearbetning av materialet minskar risken för 

informationsbortfall, och blir mer och mer sammanförda. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är en kategori en grupp som har gemensamt innehåll och kategoriseringen är själva 

kärnan i kvalitativ innehållsanalys. 

Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n =16) 

Författare, år Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
datainsamling/analys

Huvudfynd Kvalitet 

Almberg et 
al., 1997 

Kvalitativ 46 närstående 
13 män 
33 kvinnor 

Öppna intervjuer/ 
Fenomenologisk 
metod 

Beskrev hur 
påfrestningen att 
vårda en närstående 
med demens för en 
del resulterade i 
känslor av 
självanklagelse, 
sorgsenhet och oro. 
De sökte 
information om 
sjukdomen och 
sökte efter stöd i 
olika former. 

Hög 

Andreassen, 
et al., 2005 

Kvalitativ  9 närstående 
1 bror 
8 makar 

Öppen och 
semistrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
metod 

Beskrev 
närståendes 
upplevelser, deras 
behov av 
information under 
sjukdomstiden samt 
hur de sökte 
information om 
sjukdomen när 
deras närstående 
drabbats av 
esofagus cancer. 
Studien visade även 
hur viktigt det var 
att involvera barnen 
i vårdandet av den 
sjuke 
familjemedlemmen. 

Hög 
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Tabell 2 (forts. ) översikt över artiklar som ingår i analysen (n =16) 

Bergs, 2002 Kvalitativ 6 kvinnor Ostrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
metod 

Kvinnorna i studien 
var missnöjda med 
bristen på stöd från 
vänner, familjen 
och hälso- och 
sjukvården. 
Däremot upplevde 
de livskvalitet från 
barn, barnbarn och 
att de kunde vårda 
sina män ända till 
slutet. 

Hög 

Efraimson et 
al., 2001 

Kvalitativ 5 familj- 
medlemmar             
1 syster                    
2 män                      
1 fru                         
1 son                      

Ostrukturerade och 
öppna intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 

Resultatet visade 
att förändringen 
från att vara i en 
naturlig vårdande 
situation till en 
patient/ 
närståendevårdare 
gjorde att hemmet 
blev offentligt. 
Familjevårdarna 
var tvungna att lära 
sig hantera 
vårdsituationen. 
Förändringarna i 
livssituationen 
innebar livslånga 
transitioner. 

Hög 

Eriksson & 
Svedlund, 
2006 

Kvalitativ 4 kvinnor Intervjuer med 
narrativ ansats/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 

Att leva som 
närstående innebar 
en känsla av 
avskildhet från 
livet. Kvinnorna 
upplevde känslor 
av ensamhet i 
relationen till deras 
män på grund av 
sjukdomen. Men 
genom sina roller 
som vårdare fick de 
stöd att upprätthålla 
en meningsfull 
relation med män-
nen. 

Hög 
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Tabell 2 (forts.) översikt över artiklar som ingår i analysen (n =16) 

Friesen et al., 
2002 

Kvalitativ 30 närstående        
23 vuxna                  
7 barn 

Semistrukturerade 
och öppna intervju 
frågor/ 
Fenomenologisk 
metod 

De närstående 
beskrev att de kom 
närmare varandra i 
och med 
sjukdomen. Detta 
innebar att de 
tillsammans kunde 
se tillbaka och lyfta 
fram det positiva i 
livet. Interaktionen 
kring den sjuka 
gjorde att familjen 
kunde hantera 
sjukdomen och 
dess förlopp. De 
lärde sig leva med 
sjukdomen. 

Hög 

Gall et al., 
2003 

Kvalitativ 9 mödrar Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
metod 

Visade vikten av 
information när det 
handlade om 
upplevelsen av stöd 
som erbjöds till 
närstående av 
sjuksköterskorna. 

Hög 

Harden et al., 
2002 

Kvalitativ 20 närstående 
vårdare 

Fokusgrupper/ 
Fenomenologisk 
metod 

Visade närståendes 
behov av 
information och 
stöd. Det framkom 
att både patienter 
och närstående är 
oförberedda på att 
klara av 
behandlingen. 
Symtomen som 
sjukdomen innebar 
hade inverkan även 
på de närstående.   

Hög 

Hudson et al., 
2002 

Kvalitativ 8 närstående            
5 kvinnor                  
3 män 

Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
metod 

Närstående var 
väldigt oförberedda 
inför sin roll som 
vårdare och 
behövde mycket 
mer stöd från sjuk-
vården. 

Hög 

Payne et al., 
1999 

Kvalitativ 39 närstående         
15 män                      
24 kvinnor 

Semistrukturerande 
intervjuer med 
öppna 
intervjufrågor/ 
Fenomenologisk 
metod 

Deltagarna kände 
oro, att livet blev 
begränsat och ett 
begränsat stöd. 
Kvinnor och yngre 
närstående kände 
mer stress och hade 
svårare att hantera 
situationen. 

Hög 
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Tabell 2 (forts.) översikt över artiklar som ingår i analysen (n =16) 
 
Rose, 1999 Kvalitativ 21 familjer Ostrukturerade 

Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
metod 

Informationen bör 
vara individuellt 
anpassad till alla 
närstående. 
Informationen bör 
även vara relaterat 
till sjukdomen och 
prognosen. 

Medel 

Stoltz et al., 
2006 

Kvalitativ 20 närstående-
vårdare                       
7 män                    
13 kvinnor 

Intervjuer m. 
narrativ ansats/ 
Fenomenologisk/ 
hermeneutisk metod 

Stöd för deltagarna 
innebar en känsla 
av tvåsamhet i 
sjukdomen. 

Hög 

Wiles, 2002 Kvalitativ 30 närstående- 
vårdare 
5 Makar; män 
2 Vuxna barn 
Makar 
14 kvinnor        
9 Vuxna barn 

Djup intervjuer/ 
Fenomenologisk 
metod 

Studien visade att 
tillgänglighet i det 
formella stödet 
underlättade 
vårdandet för de 
närstående. De 
närstående ville ses 
som individer. 

Medel 

Wilkes et al., 
2000 

Kvalitativ 19 
familjemedlemmar 
från 17 familjer 
övervägande 
kvinnor 

Semistrukturerande 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
metod 

Att information var 
ett av det viktigaste 
stödet de 
närstående behövde 
för att effektivt 
kunna ta hand om 
den sjuka 
närstående. De 
närstående ville 
bemötas som 
individer och att 
deras behov utifrån 
vars i sjukdomen 
de befann sig skall 
ses individuellt. De 
beskrev hur de ofta 
inte visste om deras 
brist på information 
förrän det uppstod 
en krissituation.  

Medel 
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Tabell 2 (forts.) översikt över artiklar som ingår i analysen (n =16) 
 
Winslow, 
2003 

Kvalitativ 21närståendevårdare  
11 fruar                    
4 män                      
4 döttrar                  
1 son                       
1 styvdotter 

Semistrukturerande 
frågor, kvalitativ 
innehålls analys/ 
Fenomenologisk 
metod 

Resultatet 
indikerade i att de 
närstående 
upplevde en känsla 
av lättnad, en 
känsla av 
gemenskap, nya 
kunskaper och en 
tro på att patienten 
får utbyte av 
servicen. De fann 
att motståndet att 
använda dagvården 
inkluderade att ta 
emot hjälp från 
andra, orolig för 
kvaliteten och oro 
för det finansiella. 
Att klara av rollen 
som närstående till 
en kronisk sjuk 
person innebar att 
de närstående fick 
leva i nuet.  

Hög 

Öhman & 
Söderberg, 
2004 

Kvalitativ 14 närstående        
13 makar                 
1 dotter 

Intervjuer m. 
narrativ ansats/ 
Fenomenologisk/ 
hermeneutisk metod 

De närstående 
sökte en förståelse, 
de såg det positiva 
att få vara 
tillsammans ända i 
slutet. 

Hög 

 
Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 3). Kategorierna presenteras i tabell 3 och styrks 

med citat från de vetenskapliga studierna som har ingått i vårt analysarbete. 

 

Tabell 3 Översikt av slutkategorierna (n =5) 

Kategorier 

Att någon finns till hands när det behövs 

Att bli sedd och bekräftad 

Att växa i rollen som vårdare  

Att känna gemenskap med andra  

Att få veta för att kunna förstå 

 

Att någon finns till hands när det behövs   

Att sjukvårdspersonal var tillgänglig och närvarande beskrev närstående som en stor del i vad 

de upplevde som stöd (Wilkes, White, O�Riordan och Aust, 1999). Sjuksköterskors 

tillgänglighet per telefon var en viktig del i vad närstående såg som stöd och trygghet i 
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vårdandet av den kroniskt sjuka personen (Hudson, Aranda & Mcmurray, 2002; Payne, Smith 

& Dean, 1999; Stoltz, Willman & Udén, 2006). Det var viktigt att veta vem de kunde ringa 

och var, bara vetskapen om detta var ofta nog för de närstående (Stoltz et al., 2006). 

Närstående upplevde att sjuksköterskor visade stöd i form av tillgänglighet, vilket hjälpte att 

minska känslor av ensamhet och att lära sig acceptera sin livssituation (Payne et al., 1999; 

Öhman & Söderberg, 2004). Att sjuksköterskor fanns till hands som stöd gjorde att närstående 

upplevde känslan av att vara prioriterad av andra människor (Stoltz et al., 2006).  

 
�. I eeeh . . . think, that kind of, if you have it so that you can call 
such wonderful people, then you needn�t have such very, very big 
troubles. So I think we feel pretty good, I think . . . and they say every 
time they�re here that: �If it is anything then just call, because we are 
available around the clock,� so eeeh . . . (Stoltz et al., 2006, s. 600).  

 
 
Närstående beskrev uppskattning av sjukvårdspersonalens förmåga att ha sett deras behov av 

avlastning i vårdandet (Gall, Atkinson, Elliott & Johansen, 2003; Öhman & Söderberg, 2004). 

I Winslow (2003) studie beskrev närstående upplevelser av stöd i form av dagvård. Där fann 

närstående en möjlighet att kunna ge stimulans och gemenskap till den sjuke. Det var mycket 

på grund av detta de närstående fann styrka att orka behålla sin roll som vårdare. Att 

närstående fick hjälp av personliga assistenter att vårda den sjuke när sjukdomen framskred, 

uppskattades och avlastade de närståendes ansvar och delade arbetsbördan (Gall et al., 2003; 

Stoltz et al., 2006; Öhman & Söderberg, 2004). Närstående upplevde att avlastning från 

vårdandet gav avkoppling (Stoltz et al., 2006). Studier visade att avlastning gett möjlighet för 

närstående att se positiva saker i livet (Bergs, 2002; Stoltz et al., 2006). Avlastningen hade 

gett de närstående tid att tänka på andra saker, och de hade haft möjlighet till tillfredsställande 

aktiviteter så som promenader med hunden eller att lösa korsord.  

 
It�s so good to have nature around you out here, mmm. . . because 
then you can go out in the forest and find yourself again (Stoltz et al., 
2006, s. 603). 

 

When the ill person became dependent on an assistant day and night, 
the help was received with gratitude (Öhman & Söderberg, 2004, s. 
403). 

 

I studier av Almberg, Grafström och Winblad (1997) och Winslow (2003) framkom att 

närstående fick mycket stöd och kände gemenskap från andra närstående som var i samma 
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situation. Att få stöd från andra närstående gjorde att närstående fick en bättre förståelse och 

kunde se verkligenheten bättre. De närstående upplevde att de inte var ensamma att bära detta 

på sina axlar. De upplevde att det fanns andra människor som hade samma känslor och 

upplevelser som de själva, vilket gav emotionellt stöd. Genom att närstående delade 

upplevelserna med andra fick de stöd att förstå sina egna känslor och stöd att lära sig hantera 

sin situation bättre vilket bekräftade deras känslor (Winslow, 2003). 

 
I often speak to a man whose wife is demented. It is a help to speak 
with someone in the same situation (Almberg et al., 1997, s. 688). 

 

God interaktion mellan sjuksköterskor, läkare och närstående gjorde att närstående kände sig 

väl omhändertagna och stöttade i sin roll som vårdare. För närstående och de sjuka var 

sjuksköterskor och läkare värdefulla eftersom de fått både praktisk och emotionell hjälp 

(Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld & Mattiasson, 2005; Rose, 1999). 

 
�physicians to be the most important information source (followed by 
the nurse) for family members and patients�. (Andreassen et al., 
2005, s. 431).  
 

När de närstående fick hjälp i vårdandet och vårdansvaret för den sjukes välbefinnande 

delades, upplevdes det mer rättvist och de kände lättnad när sjuksköterskor delade deras 

ansvar (Eriksson & Svedlund, 2006; Hudson et al., 2002; Stoltz et al., 2006). Närstående fick 

tid att reflektera över olika bekymmer och behov som uppkom. De upplevde tvåsamhet i 

vården och fick stöd och möjlighet att uppfylla löftet att vårda den sjuke hemma ända till 

slutet (Rose, 1999; Stoltz et al., 2006). Som närstående upplevdes det som ett stort stöd att 

veta att det akuta sjukvårdsteamet kunde komma in och ta över vid behov. Det räckte många 

gånger att bara veta att de fanns till hands, att de kunde gå in och ta svåra beslut när det gällde 

vården av den sjuke. Det skattades högt att inte behövt ta beslut angående hälsan för den de 

vårdade (Stoltz et al., 2006).   

�..but it has become a tremendous relief with kind off inside of me I 
can say, on account of the AHCa being called in, because then I don�t 
feel that I have the responsibility for his well-being regarding the dis-
ease, but it�s they who take care of that (Stoltz et al., 2006, s. 600). 

 

Närstående upplevde det viktigt att få en bra och nära relation med sjuksköterskor och 

personliga assistenter (Efraimsson, Höglund & Sandman, 2001; Öhman & Söderberg, 2004) 

Det var ett stort stöd att ha kontinuitet och vem som kom på de regelbundna besöken (Payne 

et al., 1999). Det upplevdes som stöd för närstående när sjuksköterskor blivit välkända och 
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ibland till och med känts som en familjemedlem (Efraimsson et al., 2001). Almberg et al. 

(1997) beskrev att närstående upplevde att de fått stort stöd av sjukvårdspersonal. Närstående 

kände att de fick tid och blev sedda vid sidan av den sjuke och de upplevde sig få stöd då de 

uttryckte sina behov till sjuksköterskor (Harden et al., 2002; Hudson et al., 2002).  

 

Att bli sedd och bekräftad 

I flertalet studier belystes vikten av att närstående fick sina outtalade behov tillgodosedda 

vilket gjorde att de närstående orkade kämpa vidare (Harden et al., 2002; Hudson et al., 2002; 

Wilkes et al., 1999; Stoltz et al., 2006). Eriksson och Svedlund (2006) beskrev närståendes 

behov av stöd som hjälp till att bevara familj- och vänrelationer, och deras önskan att 

sjuksköterskor såg deras outtalade behov. Rose (1999) beskrev närståendes önskan att 

sjuksköterskor såg att deras behov förändrades med tiden och att sjuksköterskor kunde 

bedöma dem adekvat. Detta hade inneburit tröst och bekräftelse och gett närstående känslan 

av värde (Stoltz et al., 2006).   

 
Family carers felt they really had been listened to, when somebody 
had witnessed and recognized their situation as it was and showed an 
understanding (Stoltz et al., 2006, s. 601).  

 
Närstående upplevde stöd genom att bli sedda av sjuksköterskor som egna individer. 

Närstående såg sjuksköterskor som närvarande, då de upplevde sjuksköterskor som goda 

lyssnare och kände att de kunde öppna sig om personliga svårigheter som inte handlade om 

det direkta vårdandet (Gall et al., 2003; Harden et al., 2002; Stoltz et al., 2006). 

 
It�s all about (me) and how I feel and (nurse) let me know that every 
time (Gall et al., 2003, s. 301).  

 
Närstående upplevde att de hade byggt upp tillit till sjuksköterskor, framförallt då närstående 

förde samtal med sjuksköterskor (Andreassen et al., 2005). För att närstående skulle kunna ta 

till sig och tro på vad sjukvårdspersonal sade, krävdes det en grundläggande process för 

respekten att förtroende mellan närstående och sjukvårdspersonal fanns (Friesen, Pepler & 

Hunter, 2002). Närstående ansåg att relationen till sjuksköterskor var en viktig del för att 

kommunikation och samarbete mellan de skulle fungera (Gall et al., 2003).  

 

You get a feeling of trust when you talk with a nurse (Andreassen et 
al., 2005, s. 431). 
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Närstående i Efraimsson et al. (2001) studie beskrev hur de värdesatte att sjuksköterskor var 

rättvisa och vänliga. Även i Stoltz et al. (2006) beskrev närstående att de upplevde stöd när de 

kände att de i andras ögon, var lika viktiga och lika värda som den sjuke. 

 

I Eriksson och Svedlund (2006) beskrev närstående vikten av att skapa tid och rum för egna 

intressen vilket gav dem styrkan att fullgöra sin roll som vårdare. De upplevde 

tillfredsställelse av att själva få stå i centrum i eget arbete och/eller hobbies. Närstående i 

Stoltz et al. (2006) och Winslow (2003) beskrev hur viktigt det var att få egentid, att bara fått 

chans att sitta ner utan den ständiga rörelsen runt i kring. Det hade gett dem andrum för 

rekreation och en chans att kunna slappna av. Egentid sågs som frihet och hade inneburit en 

känsla av lättnad och förnyelse vilket gett närstående styrkan att fortsätta vårdandet. 

Närstående beskrev i Bergs (2002) studie när de hade haft chans att behålla sitt arbete såg de 

detta som en fristad och chans till egentid och ville behålla det så länge det gick och klarade 

av det för att orka med vårdandet av den sjuke. Egentiden hade gett dem chans att uppleva 

tankefrihet och en paus från vårdandet. Närstående upplevde att naturen och skogen hjälpte 

dem att hitta sig själva för en stund, och de kunde tänka på annat (Stoltz et al., 2006).  

 

Work and/or hobbies are examples whereby spouses are able to put 
themselves in the centre for a while (Eriksson & Svedlund, 2006, s. 
330).  

 
En aspekt som närstående beskrev som stöd var att familjemedlemmen fick god omvårdnad 

och att dennes autonomi respekterades även respekten för privatlivet lyftes fram som viktigt 

(Efraimsson et al., 2001; Winslow 2003). Genom att sjuksköterskor visade respekt för den 

sjuke fick de närstående kraft att orka vårda (Hudson et al., 2002). Stoltz et al. (2006) lyfter 

fram vikten av att närstående upplevde stöd när känslan av att sjuksköterskors omsorg var 

äkta i vården av deras älskade och rättvis, det genom sjuksköterskors sätt att vara, tala och 

utföra saker (Stoltz et al., 2006).  

 
The meaning of support was also to be sensing a genuineness in oth-
ers, that people, through their way of being, speaking, and doing 
things showed that they really cared for the family carer and their 
loved one equally (Stoltz et al., 2006, s. 599). 

 
Att växa i rollen som vårdare 

I studien av Stoltz et al. (2006) berättade närstående att genom att se vårdandet som utmaning, 

gav det dem stöd att finna inre kvaliteter hos sig själva. De fann styrka och envishet hos sig 
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själva vilket sågs som stöd genom att de kunde förlita sig på sig själva. Wiles (2003) beskrev 

att närstående som fick vara delaktiga i vårdandet generellt kände välbefinnande och kontroll 

över situationen. Andreassen et al. (2005) och Payne et al. (1999) beskrev att närstående 

kände stor tillfredsställelse i att vara vårdare och ett bra stöd för sin partner. 

 

Närstående i Öhman och Söderberg (2004) upplevde nytt hopp vid minsta förbättring eller då 

sjukdomsförloppet hos den sjuke avstannat. I studien av Hudson et al. (2002) framkom det att 

närstående trodde på att ta en dag i taget för att orka fortsätta ge god omvårdnad för den sjuke. 

Även sjuksköterskor hjälpte närstående att känna optimism i vårdandet. 

 

Many caregivers believed taking one day at a time was a valuable 
strategy in managing the demands of caring (Hudson et al., 2002, s. 
266). 

 

Behovet av att som närstående känna sig värdefulla och respekterade var ett stöd, och det gav 

dem känslan av att kunnat tillfredsställa behoven hos den kroniskt sjuka personen. Att haft ett 

socialt stöd och bra kommunikation från sjukvårdspersonal gav de närstående möjlighet att 

kunna uppleva en tillfredsställelse att kunna lindra och hjälpa den sjuke att bo hemma så länge 

som möjligt (Bergs, 2002; Rose, 1999).  

 

� it is rewarding for me, being able to care for him � (Bergs, 2002, 
s.618).  

 
They [the wives]�.are pleased if they can occasionally satisfy their 
husbands� needs (Bergs, 2002, s.618). 

 

Att känna gemenskap med andra 

Studier framhävde familjens och vännernas stöd som en av grundstenarna i vad närstående 

såg som stöd (Almberg et al., 1997; Bergs, 2002; Öhman & Söderberg, 2004). Stödet från 

familj och nära vänner var mycket uppskattat och värdefullt. De närstående fann lindring i att 

uppnå känsla av lagarbete i vården om den sjuke (Eriksson & Svedlund, 2006).  

  
 This support from family and friends eases the strain on the caring 
spouse and brings to her a sense of being appreciated, indeed valued 
(Eriksson & Svedlund, 2006, s. 330). 

 

De närstående kände mycket glädje i besök av exempelvis barnen, detta hade gett dem ett 

avbrott i vardagen och de annars slentrianmässiga och tråkiga rutinerna i vardagen (Bergs, 
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2002; Eriksson & Svedlund, 2006). Studier visade att relationer i familjen hade stärkts i och 

med sjukdomsdiagnosen, och syskon som inte hört av sig ofta blev nu en tillgång i vårdandet 

(Eriksson & Svedlund 2006; Harden et al., 2002). Familjens närhet skapade trygghet för de 

närstående och att veta att den sjuke var hos barnen upplevdes som tryggt och säkert (Bergs, 

2002; Öhman & Söderberg, 2004). Almberg et al. (1997) beskrev att närståendes känslor att 

stöttas av personer i sin omgivning gjorde att de fick styrka i vårdandet.   

 
I [wife] do not know where I would be if I did not have my children 
and grandchildren � (Bergs, 2002, s. 618). 

 

Visitors provide a pleasant break from daily routines, which may be 
filled with medical treatment and repetitive, boring phases of the pa-
tient�s daily life (Eriksson & Svedlund, 2006, s. 329).  

 

Stödet från familj och vänner bestod bland annat av att de visades uppskattning av 

ansträngningen i vårdandet för den närstående, det hade gett en känsla av värde och styrka. De 

närstående lyfte fram känslan av att ha fått förtroendet att vårda den sjuke gav stöd och 

uppmuntran till den närstående (Almberg et al., 1997; Eriksson & Svedlund, 2006). Ett viktigt 

stöd hade varit att ha syskon, barn och barnbarn i närheten, och att de kunnat ställa upp om 

behov uppstod ingav en trygghet hos de närstående (Bergs, 2003; Öhman & Söderberg, 

2004).   
This support from family and friends eases the strain on the caring 
spouse and brings to her a sense of being appreciated, indeed valued 
�. (Eriksson & Svedlund, 2006, s. 329). 

 

Närstående beskrev att sjukdomen hade medfört att familjen kommit närmare varandra både 

barnen (Payne et al., 1999; Stoltz et al., 2006) och makarna kom närmare varandra och ett 

förtroende sinsemellan byggdes upp. De vuxna barnen kunde ändra sina planer för att umgås 

med den sjuke i familjen (Harden et al., 2002). Relationen mellan makarna blev djupare och 

både de närstående och den sjuke kunde uppleva glädje även när det var och kändes svårt. 

Närstående och den sjuke kunde prata om minnen och vardagshändelser som gav styrka och 

välbefinnande i känslan av att vara tillsammans (Öhman & Söderberg, 2004).  

 
I think it has brought the whole family closer (Payne et al., 1999, s. 
42). 

 
Närstående beskrev vikten att som �vårdare� få stöd av den som vårdas och de upplevde stöd 

när den �vårdades� mod gav dem mod att orka göra det man gjorde (Hudson et al., 2002). 
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Stödet från familjekretsen gjorde att de närstående kände sig trygga i sitt vårdande. Att veta 

att barnen kom när det behövdes gjorde att de kände sig prioriterade, det var även stödet från 

den närmaste familjekretsen som sågs som störst (Andreassen et al., 2005; Payne et al., 1999; 

Stoltz et al., 2006).  

 
I flera studier visade resultatet att närstående sökte hjälp i högre makter för att finna stöd för 

själen. Det upplevdes som att tron gav mening till livet och hjälpte att skapa värden i livet 

(Bergs, 2002; Efraimsson et al., 2001; Harden et al., 2002: Wilkes et al., 2000) Tron gav de 

närstående styrka och motivation att orka fortsätta sin roll som vårdare genom att de såg de 

grundläggande värdena och livsfilosofin (Efraimsson et al., 2001). De närstående fann 

känslomässigt stöd genom gemenskapen i de andra kyrkomedlemmarna (Harden et al., 2002). 

Närstående beskrev att tron till gud innebar att de fick hjälp att se det inneboende behovet hos 

människan när det gällde grundläggande frågor; meningen med livet, sjukdom och död och de 

kände att tron förbättrade deras mentala hälsa och gav dem livskvalitet (Bergs, 2002).  

 

 After everything became so difficult I [wife] have started to call upon 
my faith for spiritual support � it gives me increased strength (Bergs, 
2002, s. 618). 

 

Att få veta för att kunna förstå  

I flera studier beskrev närstående hur behovet av information var ett av de grundläggande 

behoven av stöd. Informationen skulle vara individuell och anpassad efter varje enskild 

situation och behov (Hudson et al., 2002; Rose, 1999; Stoltz et al., 2006; Wilkes et al., 2000). 

I studierna av Hudson et al. (2002) och Rose (1999) framkom det att närstående fått stöd och 

vägledning i vad som kunde förväntas när en person är döende och hur tiden som är kvar kan 

upplevas. Närstående upplevde att informationen undvek att känslor av rädsla uppstod. Då 

närstående insåg att döden var ofrånkomlig för den sjuke var information nödvändig.  

 
For those who have accepted that the death of the patient is inevita-
ble, information about what that will be like is needed (Rose, 1999, s. 
84).  

 

Att som närstående få den grundläggande informationen om sjukdomen och dess förlopp av 

sjuksköterskor värdesattes högt. I studien av Wilkes et al. (2000) visade det att närståendes 

behov av information från sjuksköterskor innebar överlevnad för dem, både när det gällde det 

finansiella och olika medicinska behandlingar. För närstående var det viktigt att få 
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information om vad som kunde inträffa i vårdandet av sjuka personer och information om vad 

som väntade (Wilkes et al., 2000). Närstående berättade att information om vad som kunde 

ske i den slutliga fasen var mycket viktig. För närstående som accepterat att döden var ett 

faktum för de sjuka var information om situationen nödvändigt (Rose, 1999). Gall et al. 

(2003) beskrev hur viktigt det var för närstående att kunna ställa frågor till sjuksköterskor. 

Närstående uppskattade att läkare var tillgängliga och att de fick stöd att förstå och hantera 

osäkerheten i sjukdomen. De beskrev att de hade fått svar på sina medicinska frågor och en 

del närstående hade sett läkaren som sin livlina (Andreassen et al., 2005). 

 
 
The doctor is our lifeline. When you are so close to the experts as we 
are now, we ought to get the truth directly from the doctor if there is 
anything we wonder about. We have entrusted ourselves to the experts 
(Andreassen et al., 2005, s. 431). 

 
I studien av Rose (1999) framkom det att närstående hade önskan om att sjuksköterskor såg 

deras outtalade behov av information. Det innebar att närstående kunde få information utifrån 

deras eget behov. Närstående upplevde att sjuksköterskor hade förståelse för deras tankar 

kring att vara närstående och vårdare. Närstående upplevde att sjuksköterskors inte skulle ge 

dem orealistiska hopp eller att få för rak och saklig information, utan att få information som 

de klarade att hantera.   

 

 Studies with carers of stroke patients highlight the necessity of pro-
viding information tailored to the needs of individual carers, and not 
making assumptions about how much different carers can understand, 
assimilate and retain (Rose, 1999, s. 83). 

 

Studier visade närståendes behov av information, både emotionellt och vid hjälp med det 

praktiska i vardagen. Närstående uppskattade den kunskap sjuksköterskor hade och deras vilja 

att dela med sig av den, som hjälpte närstående att möjliggöra förståelse för livsförändringar 

som de hade fått göra (Efraimsson, Höglund & Sandman, 2001; Wilkes et al., 2000; Öhman & 

Söderberg, 2004).  

 

Närstående uppgav hur de fick stöd och förståelse för sjukdomen och vårdandesprocessen via 

information från TV, tidningar, böcker, broschyrer och andra uppslagsverk (Almberg et al., 

1997; Friesen et al., 2002) samt även via Internet (Andreassen et al., 2005). Via Internet 

kunde närstående ibland få svar när de hade frågor, då de vissa gånger upplevde att det var 
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svårt att veta hur de skulle formulera och ställa frågor per telefon till sjukvårdspersonal. 

Närstående använde dessutom Internet för att bekräfta information de fått av 

sjukvårdspersonal (Andreassen et al., 2005). 

  

I think that the Internet was a great help, since it is difficult to tele-
phone someone and pose relevant questions when I hardly know what 
I want to find out (Andreassen et al., 2005, s. 432). 

  
Sökandet efter information i olika källor gav närstående känslor av att de gjort något och 

något som var bra. Informationen de fann lärde dem om hur människor lär sig att leva med 

sjukdomar (Andreassen et al., 2005; Friesen et al., 2002). Närstående upplevde att kunskaper 

de fått om sjukdomar lindrade rädslan och obehaget inför vårdandet och att de fick kunskap 

och förståelse för förändringar i och med kronisk sjukdom (Öhman & Söderberg, 2004).  

 
Närstående uppgav att de var i behov av att få information om olika läkemedel och dess 

biverkningar som de kom i kontakt med. De ville även få förklarat av sjukvårdspersonal vad 

olika hjälpmedel kunde uppnå (Efraimsson et al., 2001; Wilkes et al., 2000). I en studie 

(Hudson et al., 2002) framkom det att närstående behövde stöd i läkemedelshanteringen som 

vårdare och att de fick bekräftelse av sjukvårdspersonal att de gjorde rätt. 

  

To be responsible for the dosage of morphine and that sort of thing. I 
kept panicking and thinking about it and ringing up at night and say-
ing �am I doing the right thing�? (Hudson et al., 2002, s. 266).  

 
Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur närstående till personer med allvarlig kronisk 

sjukdom upplevde att få stöd. Analysen resulterade i fem kategorier: att någon finns till hands 

när det behövs, att bli sedd och bekräftad, att växa i rollen som vårdare, att känna gemenskap 

med andra och att få veta för att kunna förstå.  

 

I litteraturstudien framkom det att närstående behövde och uppskattade att vården och 

sjukvårdspersonal var tillgänglig. Det gjorde att de kände sig trygga i sin roll som 

vårdare, då de visste att det alltid fanns någon att ringa och prata med om de behövde 

stöd. Bara vetskapen om att det fanns någon där var tillräckligt nog för dem. 

Tillgängligheten per telefon visade sig vara en viktig del i vad närstående upplevde som 

stöd och trygghet i vårdandet. Eriksson och Lauri (2000) beskriver hur viktigt det är för 

de närstående att vårdpersonal har tillräckligt med tid för att samtala med dem när det 
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finns behov av samtal. Genom att sjuksköterskor är tillgängliga och stöttande, bidrar det 

till att närstående minskar sina känslor av ensamhet. De lär sig också att acceptera sin 

livssituation och kände sig prioriterade av andra människor. Low, Perry och Wilkinson 

(2005) beskriver hur de närstående upplever känslor av trygghet genom att 

sjukvårdspersonal finns tillgängliga och kan ge råd om vårdandet till dem. Däremot visar 

studier även på sjukvårdens otillgänglighet och där det framkommer hur närstående 

eftersöker stöd från hälso- och sjukvården. De vill ha råd om hur de i vardagen skulle 

hantera den kroniska sjukdomen, men de vet inte var de ska vända sig (Birgersson & 

Edberg, 2004; Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007).  

 

Studien visade vikten av att sjuksköterskor såg de närstående och deras outtalade behov 

för att kunna hantera sin situation. Närstående ville att sjuksköterskor skulle se att 

behoven hos dem förändrades med tiden och ge det stöd som situationen krävde. Detta 

ledde till att närstående kände att de fick känslan av värde. I en studie framhäver Neufeld 

och Harrison (2003) att närståendes förväntningar på stöd som uteblivit är den mest 

genomträngande svårigheten och innefattar ouppfyllda eller uteblivna erbjudanden om 

hjälp, förväntningar av stöd som uteblivit för social växelverkan, missriktad hjälp, eller 

inkompetens hos sjukvårdspersonal. Underförstått stöd var en av närståendes 

förväntningar på vad vänner, familj och sjukvårdspersonal ska ge dem. Vidare beskriver 

Neufeld och Harrison (2003) i studien att när stöd de förväntat sig uteblev förändras 

närståendes förhoppningar av att få stöd. De lär sig att minska förväntningarna och för en 

del närstående innebar det upplevelsen av begränsade resurser och negativa konsekvenser 

även för den de vårdade.  

 

Litteraturstudien visade även på att det outtalade behovet kunde ses som att närstående fick 

avlastning i vårdandet av den allvarligt kroniskt sjuka personen. Avlastningen bidrog till att 

de närstående orkade kämpa vidare. Low et al. (2005) beskriver hur närstående upplever att 

avlastning hjälper dem genom att få några timmar för sig själv. Närstående berättar att hela 

dagarna, varje dag sköter de om sin sjuke närstående och att bli avlastad en dag är underbart. 

Avlastning gör det möjligt för närstående att tänka på annat och hinna med det dagliga livet. 

Resultatet i litteraturstudien visade att ett delat ansvar av den sjuke, som att exempelvis 

avlastning fanns tillgängligt, bidrog till att närstående fick tillgång till egentid. De närstående 

värdesatte högt att få tillgång till egentid, då det fanns chans till vila och avkoppling. Egentid 

gjorde det möjlighet att orka fortsätta fullgöra sin roll som vårdare. Detta överensstämmer 
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med en studie Low et al. (2005) som beskriver hur närstående uppskattar egentid, då de kan 

släppa sina tankar kring vårdandet och få tid över för andra aktiviteter, som exempelvis att 

handla eller promenera. Egentid är det tillfälle då det ger närstående möjlighet till att vara för 

sig själv och då de kan känna avkoppling från vårdandet. De närstående kan slappna av under 

sin egentid eftersom de vet att de professionella tar hand om den sjuke på ett bra sätt. De 

känner ett välbefinnande genom att veta att deras sjuke närstående mår bra i andras händer, 

vilket i sin tur gör att de kan tänka på annat. Van den Heuvel, De Witte, Lidwien, Sanderman 

och Meyboom-de Jong (2001) beskriver hur närstående upplever välbefinnande genom 

egentid och det ger möjligheten att delta i ett socialt sammanhang. Närstående upplever inte 

att så mycket av vården av den sjuke som är en börda, utan mer det faktum att de inte ha 

möjlighet för egentid. Det är en mycket viktig del för de närstående att orka behålla sin 

vårdanderoll.  

 

Chappell och Reid (2002) beskriver även de om hur välbefinnandet hos närstående påverkas 

av det sociala stödet de mottagit, där bördan är påverkad av hur ofta det finns tid för 

avlastning och därmed möjlighet för egentid samt närståendes självkänsla. Det kan inom 

familjen finnas behov av att uppmärksamma rollfördelningen och skyldigheterna. Att stödja 

en kroniskt sjuk person kan av erfarenhet vara en mycket påfrestande situation, som 

exempelvis känslomässiga krav, och detta kan medföra att chanserna till ett socialt liv 

minskar, om inte egentid förekommer hos närstående. En skillnad från vårt resultat beskriver 

Low et al. (2005) vidare, hur en närstående inte känner sig bekväm i att lämna sin sjuke 

närstående till de professionella, då engelska språkproblem uppstår. Detta leder till att den 

sjuke och de professionella inte kan kommunicera, vilket i sin tur bidrar till att den närstående 

inte kan slappna av under egentiden. Om det hade funnits någon som kan det språket de talar 

hade denna obekväma situation aldrig uppstått och den närstående hade kunnat ta tillvara på 

egentiden. Ett problem med både avlastning och egentid tar Low et al. (2005) upp, där den 

egna tiden för närstående varierar beroende på vilket familjeförhållande som vardera har. 

Närstående som kanske har mindre barn, kan inte i samma utsträckning ta tillvara på 

egentiden som en äldre människa kan göra.  

 

I litteraturstudien framkom det att närstående fick stort stöd av sjukvårdspersonal, genom att 

bli sedda som egna individer vid sidan av den sjuke. Närstående upplevde stöd genom att 

sjuksköterskor såg dem som betydelsefulla i vården av den kroniskt sjuke. Närstående 

upplevde tillit och bekräftelse från sjuksköterskor genom att de inte tilläts att glömma bort sig 
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själva. Andershed och Ternestedt (2000) beskriver att närstående till döende personer 

upplever tacksamhet över att sjuksköterskor visar genuint intresse för dem genom att 

sjuksköterskor kommer in på rummet och sitter ned bredvid och pratar en stund. De upplever 

att sjuksköterskor uppvisar omsorg genom att ge närstående tid och uppmärksamhet. 

Sjuksköterskors närvaro utgör en trygghetskänsla bara genom att finnas där. Då resultatet i 

litteraturstudien visade att respekten för de närstående och deras behov innebar att de kände 

sig sedda och lärde sig hantera sin situation, kunde det ses som betydelsefullt att 

sjuksköterskor var medvetna om och förstod sjukdomens konsekvenser för de närstående. 

Fisher et al. (2002) skriver att nivån av oro är lika höga hos de närstående som hos den 

kroniskt sjuka personen. De närstående kan även bli en stressfaktor för den kroniskt sjuka om 

de tror att de närstående oroar sig för mycket (Åstedt-Kurki, Paunonen & Lehti, 1997). I 

motsats till resultatet i vår litteraturstudie beskriver Birgersson och Edberg (2004) hur 

närstående upplever att inte bli sedd av sjukvårdspersonal och att de som närstående inte har 

någon betydelse för den sjuke. Närstående upplever att när sjukvårdspersonal inte ser dem, 

känner de utanförskap och värdelöshetskänslor. De känner sig isolerade när de inte får något 

stöd, vilket bidrar till förödmjukelse och bortglömdhet (Birgersson & Edberg, 2004). Detta 

gör att närstående känner sig mycket osäkra i sin roll som vårdare. För att närstående ska 

känna sig sedda, respekterade och uppleva tillit till sjukvårdspersonal krävs det att tid och 

uppmärksamhet sätts av för de närståendes känslor och behov. 

 

I litteraturstudien framkom det att en del i att få kraft att orka fortsätta vårda som närstående 

var när sjukvårdspersonal visade respekt för den sjuke. Närstående upplevde stöd då de fick 

känslan av att sjuksköterskors omsorg var äkta när de vårdade deras älskade. Motsatsen till 

det i form av bristfällig respekt beskriver Bolmsjö och Hermerén (2003), där 

sjukvårdspersonal i samband med att patienten och de närstående får diagnosen på sjukdomen 

ber dem att inte återkomma då de nu vet om vilken diagnosen är. Närstående upplever att 

sjukvårdspersonal är professionellt korrekta men att de helt saknar medkänsla.  

 

Vår litteraturstudie visade att tillit och respekt mellan sjuksköterskor och närstående var en 

förutsättning för att kunna vårda den sjuke på bästa sätt. De närstående ansåg att relationen till 

sjuksköterskor var en viktig del för att kommunikation och samarbete mellan dem skulle 

fungera och det fick dem att känna sig väl omhändertagna och stöttade i sin roll som vårdare. 

Benzein och Berg (2005) beskriver hur sjuksköterskor kan genom att ha ett familjeperspektiv 

se vilket behov av stöd som finns och aktivera de möjligheter till stöd som finns. Då har 
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patient och närstående chans att kunna stödja varandra och möjlighet att dela bra stunder vid 

sjukdomen. Detta framhävs även av Takman och Severinsson (2004) som beskriver att i mötet 

med närstående bör sjuksköterskor arbeta med att upprätthålla kontakt med dem och hjälpa 

dem att hantera situationen genom att aktivt lyssna och ge respons. Bolmsjö och Hermerén 

(2003) beskriver att det är väl känt att närstående till en person med palliativ vård lider av en 

väldigt stor känslomässig inre stress. Närstående har dessutom väldigt svårt att erkänna för sig 

själva och andra att de behöver stöd och att våga be om hjälp utifrån. Enligt Bolmsjö & 

Hermerén (2003) finns det många förklaringar till varför närstående till en person med 

kronisk sjukdom inte ber om hjälp. Hjälp och assistans utanför familjen ger känslor som gör 

att närstående förlorar sitt eget oberoende av andra människor och minskad värdighet i livet.  

 

I litteraturstudien framkom det att närstående upplevde att de växte i rollen som vårdare och 

kunde hantera sin situation bättre då de fick dela erfarenheter med andra i liknande 

situationer. Genom att träffa andra närstående till personer med kronisk sjukdom bekräftade 

det deras egna känslor och det gav de närstående både stöd och gemenskap. Ahlström och 

Sjödén (1996) belyser att ett sätt att ge mening till förändringarna i de närståendes liv och 

deras strävan, är att jämföra med andra i samma eller liknande situation. Många närstående 

finner tröst när de ser att andra har det likadant och att det till och med hade kunnat vara 

värre. Stödgrupper för närstående som vårdar har utvecklats de senaste åren. I studien av 

Lavoie et al. (2005) beskrivs stödgrupper som en metod för att ge närstående både kunskap 

och stöd i vårdandet. Stödprocessen kompletterar kunskapsprocessen. Deltagarna i grupperna 

lär sig olika copingstrategier och lär sig se fler möjligheter än skyldigheter i vårdandet. 

Stödgrupperna ger möjlighet till förståelse och gemenskap bland familjevårdarna. Zabaleguia, 

Sanchez, Sanchez och Juando (2005) beskriver att deltagandet i stödgrupper ger viktiga 

förbättringar i de närståendes dagliga liv. Närstående får möjlighet att lära sig att bättre 

hantera den nya vardagen, de får stöd i förståelsen kring sjukdomen, lär sig att uppleva 

livskvalitet och får stöd när det gäller exempelvis äktenskapliga förhållanden.  

 

För sjukvårdspersonal som är närvarande ger det tillfälle att få förståelse för de behov 

som närstående har. Detta visar behovet och betydelsen av att utveckla stödgrupper för att 

närstående skall kunna växa i rollen som vårdare och för att orka kämpa vidare i sitt 

vårdande. Dessutom bidrar till stöd och gemenskap med andra människor.  
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Litteraturstudien beskrev att bli sedd och bekräftad innebar för närstående att de kunde växa i 

rollen som vårdare. Då närstående upplevde stöd uppstod det känslor av inre kvaliteter hos 

dem, vilket gjorde att de kunde förlita sig på sig själva och fick chans att se vårdandet som en 

utmaning. Närstående upplevde att delaktighet i vårdandet gav dem välbefinnande och 

kontroll över situationen. Det bidrog i sin tur till stor tillfredsställelse i att vara vårdare och de 

kunde vara ett bra stöd för sin partner. Van den Heuvel et al. (2001) beskriver hur närstående 

växer i sin uppgift genom att veta och känna att de duger, inte genom att ha kunskapen om 

själva sjukdomen i likhet med sjukvårdspersonal. Hanterbarhet kan man stärka genom att visa 

på vilka resurser närstående har att använda sig av och bekräfta dem (Antonovsky, 2003, s. 

38-40). 

 

I studien framkom det att den närstående växte i rollen som vårdare, var när de fick möjlighet 

att känna hopp. Vid minsta förbättring eller då sjukdomsförloppet avstannat helt kunde 

närstående uppleva hopp. De trodde på att ta en dag i taget för att få kraft att orka fortsätta 

vårda den sjuke. Sjuksköterskor var en bidragande faktor till att närstående kunde känna 

optimism. Upplevelsen av att känna hopp innebär att människan blir bekräftad i en relation 

där hopp är relaterat till något meningsfullt som görs av någon annan. Hoppet grundar sig på 

människans upplevelse av en verklighet som denne befinner sig i, där målet är att uppleva 

tillfredsställelse (Benzein, 1999). Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma och öppna för 

närståendes upplevelser angående den sjuke. Därigenom kan sjuksköterskor ge individuell 

vård utifrån den enskilde och dennes närstående. Eftersom det ofta är de närstående som tar 

ansvaret för den sjukes välbefinnande bör sjuksköterskor vid samtal sätta hela familjen i fokus 

och prata med patienten och de närstående samtidigt (Benzein & Berg, 2005).  

 

I vår litteraturstudie framkom det att självkänslan hos de närstående stärktes då de kände 

sig delaktiga i vården. Detta innebar att de upplevde välbefinnande och en känsla av att 

ha kontroll över vårdsituationen. Meningsfullhet i vårdandet kan skapas genom 

delaktighet i sjukdomsförloppet och vårdbehovet både för patient och närstående 

(Antonovsky, 2003, s. 38-40). Relationer mellan familjemedlemmarna stärktes ofta i och 

med diagnosen och de kunde uppleva glädje tillsammans även då de var svårt. Åstedt-

Kurki, Lehti, Paunonen och Paavilainen (1999) beskriver att trots att det är svårt för 

familjen, när en någon i familjen blir sjuk, upplever närstående ändå att sjukdomen ger 

dem styrka. Detta exemplifieras genom objektiva eller accepterande attityder och känslor 
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av lättnad, lika som i tron och hoppet om att den sjuke får hjälp att handskas med sin 

sjukdom. 

 

I studien framkom det att närstående upplevde mycket stöd och glädje i gemenskapen med 

familjemedlemmar och vänner. Deras stöd upplevde närstående som tydliga grundstenar i vad 

de ansåg som stöd. Relationen mellan makarna blev djupare då de kunde uppleva glädje trots 

att det var svårt. De fann välbefinnande i att vara tillsammans. Närstående upplevde det 

dessutom som viktigt att som �vårdare� få stöd av den de vårdar, då den sjukes mod gav dem 

mod att orka fortsätta vårda. Jumisko, Lexell och Söderberg (2007) beskriver motsatsen till 

hur närståendes känslor av ensamhet och upplevelsen av svek från andra närstående, speciellt 

släktingar som varit engagerade i början av sjukdomen. De önskar att släktingar erbjuder sin 

hjälp oftare. De berättar också om känslor av svek när hjälp från social- och hälsovården 

uteblir. De har ofta ett behov att tala om deras erfarenheter men upplever att de professionella 

sällan har tid och knappt informerar dem om var de kan vända sig för stöd. Jumisko et al. 

(2007) beskriver vidare hur livet som närstående till en person med kronisk sjukdom förändrar 

förhållanden mellan nära släkt och andra familjemedlemmar. Syskon som ser till den sjuke 

personens barn upplever att deras egna barn blev svartsjuka på antingen den sjuke personen 

eller dennes barn. Närstående upplever att det inte finns nog med tid för att bevara en god 

relation med den sjuke, och de upplever att de växer ifrån varandra vilket resulterar i känslor 

av ångest. I enlighet med vårt resultat från litteraturstudien skriver Jumisko et al. (2007) att 

som närstående se den sjuke göra framsteg och att denne lyckas finna meningsfullhet i sin 

sjukdom ökar hoppet hos de närstående och ger dem styrka. Om den sjuke personen känner 

välbefinnande speglar det också av sig på de friska närstående.  

 

Studien visade hur en del närstående sökte hjälp i högre makter för att finna stöd för 

själen. Närstående upplevde att deras tro gett mening till livet och hjälpt till att skapa 

värden i livet. Tron gav de närstående styrka och motivation att orka fortsätta sin roll som 

vårdare. De fann också emotionellt stöd genom gemenskapen med de andra 

kyrkomedlemmarna. I likhet med Jumisko et al. (2007) söker närstående stöd hos kyrkan 

eller så accepterar de bara situationen för att energin saknas och de har ingen aning var de 

ska vända sig för hjälp. De uttrycker en bitterhet för att de offrar många år till den sjuke 

personen. Att få mer stöd gör att de kan hantera sin situation och det dagliga livet. Att få 

mer service hjälper dem att se deras läge klarare och gör det dagliga livet lättare. Inte alla 
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deltagare önskar att tala om deras känslor, men de uppskattar ett tillfälle att vara 

ensamma. 

 

Litteraturstudien beskrev att behovet av information hos de närstående var ett av de 

grundläggande behoven av stöd. Det som var viktigt var att information var individuell och 

var anpassad efter varje enskild situation och behov, samt att sjukvårdspersonal var 

uppmärksammad på att behovet kunde förändras med tiden. Närstående förväntade att 

sjuksköterskor gav den grundläggande informationen om sjukdomen och dess förlopp, då det 

upplevdes som viktigt för dem. Rätt information och en möjlighet till att förstå den upplevdes 

som ett stort stöd för de närstående under sjukdomstiden. Informationen värderades högt när 

det gällde både emotionellt stöd och stöd med praktiska saker i vardagen. Antonovsky (2003, 

s. 38-40) beskriver hur närståendes förståelse för situationen kan stärkas genom information 

om sjukdomen och sjukdomsprocessen. Speciellt att få klarhet i vad sjukdomens diagnos är då 

närstående vet mer om vad som väntar. Bolmsjö och Hermerén (2003) belyser däremot hur 

närstående till personer med ALS upplever att informationen är adekvat men inte tillräcklig. 

Närstående får inte information om sjukdomen eller om sjukdomsprocessen som de känner 

sig tillfredsställda med. Närstående upplever till och med att de vet mer om sjukdomen än de 

professionella vårdarna då de kommer för att hjälpa i hemmet. Detta gör att närstående 

upplever känslor av osäkerhet och att den vård den sjuke inte får är patientsäker. Närstående 

upplever också att informationen om olika hjälpmedel inte är fullständig eller att den inte 

finns alls. Även Andershed och Ternestedt (2000) beskriver hur närstående känner sig 

försummade och inte fick chans att vara beredd på olika händelser som kan uppkomma när de 

inte får svar på sina frågor. 

 

I studien framkom det att närstående värdesatte högt att få information om vad som 

kunde inträffa i vårdandet av sjuka personer och om vad som väntade. Närstående 

upplevde att information om vad som kunde ske i den slutliga fasen var mycket viktigt. 

Det framkom att närstående värderade högt att sjuksköterskor vågade ta upp sådant som 

närstående upplevde som svårt och hade svårt att ibland acceptera, som exempelvis 

döden. I en studie av Andershed och Ternestedt (2000) framkommer det att om 

närstående till döende personer fick vara engagerade i vården kring den sjuke kan de se 

mycket ljusare på tillvaron och vice versa om interaktion med vårdpersonal uteblir. 

Närstående beskriver bekräftelse och tillitskänsla när vårdpersonalen visar ett respektfullt 

mottagande.   



 29

Litteraturstudien visade hur närstående fick stöd och förståelse för sjukdomen och 

vårdandeprocessen genom att söka information i TV, tidningar, böcker och Internet. 

Sökandet efter information i olika källor resulterade i tillfredsställda känslor för 

närstående. Till skillnad från vad Van den Heuvel et al. (2001) beskriver, skulle 

närstående vilja veta var de ska söka information om sjukdomen för att lätta deras börda i 

vårdandet. Stödberg et al. (2007) beskriver vidare hur bristen på information upplevs för 

de närstående. Där närstående önskar att de kunnat få mer information om sjukdomen, de 

upplever att den information de fått kommer från den sjuke själv. Bristen på information 

och kunskap gör att de upplever att för att kunna stödja den sjuke, är de tvungna att själv 

hålla sig ajour om ny vetenskap.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur närstående till personer med 

allvarlig kronisk sjukdom upplevde att få stöd, användes kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Metoden passade vårt syfte eftersom det är nästintill omöjligt att göra egna 

tolkningar, vilket höjer trovärdigheten i vår studie (Downe-Wamboldt, 1992). Denna är 

inspirerad av Burnard (1991) som arbetar för att vara textnära av ursprungstexten vilket 

medför att kärnan och upplevelsen inte går förlorad, därför bevaras kontexten. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ska tillförlitligheten i studier som är kvalitativa granskas 

utifrån begreppen; trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Studiens trovärdighet kan man 

styrka på olika sätt, till exempel genom att forskaren på ett detaljerat sätt kan beskriva 

analysarbetet så läsaren kan följa hela arbetets gång och att båda författarna läst igenom de 

funna vetenskapliga studierna. Trovärdigheten kan även styrkas med citat från den 

ursprungliga texten eller genom att noggrant och ingående redovisa artiklarna och metoden 

som ingått i arbetet (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att vi som författare har använt 

oss av en tydlig referens teknik hjälper vi läsaren att enkelt hitta tillbaka till ursprungskällan. 

Vi som författare anser även att den höga kvalitén på studier som ingått i analysen höjer 

trovärdigheten i studien.  Båda författarna har läst de vetenskapliga studierna för att på så sätt 

ytterligare öka trovärdigheten och kontrollerat att inga textenheter gått förlorade. Efter uttaget 

av textenheter kondenserades dessa, eftersom den innersta kärnan då behölls och innehållet 

till slutgiltiga analysen minskades och blev mer lätthanterligt (Graneheim & Lundman, 2004).  

Vi har stärkt överförbarheten i och med att tydligt beskriva av urval, datainsamling, 

analysprocess (Graneheim & Lundman, 2004). 
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En svaghet i litteraturstudien är att de analyserade studierna är kvalitetsgranskade utifrån 

Willman et al. (2006, s. 156-157) protokoll. Denna kvalitetsgranskning kan ha gett en nackdel 

för tillförlitligheten i vår litteraturstudie, eftersom vi har begränsad kunskap inom områden. 

Det kan ha skett felbedömningar av studiernas kvalité. Studiens begränsningar är att relativt få 

studier har ingått i analysarbetet (n=16) samt att alla våra funna vetenskapliga studier var 

skrivna på engelska vilket gjort att översättningsfel kan ha uppstått, information kan då ha gått 

förlorad under analysarbetet och när textenheter kondenserades. Studiens resultat beror bland 

annat på syftets formulering, kunskap hos forskarna och material som finns tillgängligt 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 21). Även resultatet hade kunnat se annorlunda ut med flera 

analyserade studier. Inom kvalitativ forskning är det svårt att överhuvudtaget generalisera 

kvalitativa studier, vilket dessutom sällan är forskarens avsikt. För att kunna generalisera 

studier skall resultatet kunna användas på en hel population (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

252-253).  

Slutsatser  

Resultatet av denna litteraturstudie visar att den närstående är en viktig del i den kroniskt 

sjuka personens liv och direkt avgörande för omvårdnadens emotionella kvalitet. Den 

viktigaste slutsatsen är att när sjuksköterskor visar respekt, ödmjukhet och empati bekräftas de 

närståendes känslor och de upplever sig bli sedda. Sjuksköterskor kan bjuda in de närstående i 

samtal och i vårdandet så att de får möjlighet att ge den kroniskt sjuka personen den omsorg 

som krävs för att uppleva välbefinnande. 

 

Resultatet kan användas för fördjupning och kunskap när det handlar om närståendes 

upplevelser av att få stöd. Detta för att möjliggöra en bättre omvårdnad där även närstående 

räknas in. En omvårdnadsintervention kan vara att anordna stödgrupper för närstående, vilket 

bidrar till att närstående får möjlighet att hantera den nya livssituationen och chans till att 

tillgodose sina egna behov av stöd. Stödgruppdeltagande innebär att närstående får sätta sig 

själva i fokus, och en chans att förstå och hjälp att hantera den nya livssituationen. 

Sjuksköterskor kan med fördel främja närståendes behov av att få stöd, eftersom närstående 

spelar en avgörande roll i vårdandet kring den kroniskt sjuka personen.  
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