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           Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att belysa närståendes upplevelse av att leva med per-
son med Parkinsons sjukdom. Parkinson sjukdom är en av många andra kroniska 
sjukdomar. När en familje medlem får en kronisk sjukdom, blir hela familjen på-
verkad. Parkinson sjukdom har stora variationer i omvårdnadsdiagnos och pro-
gnos för närstående och hela familjen. Vi har valt fjorton artiklar som motsvarar 
syftet och som sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest 
ansats. Analysens resulterade i fyra kategorier; att känna stort ansvar, stress och 
ökande krav, att gemenskap med partner och samvaro med andra människor för-
ändras, att sakna stöd och resurser och att ha sämre hälsa och välbefinnande. 
Närstående upplevde ett ökat ansvar både i och utanför hemmet. Närståendes so-
ciala kontakter hade minskat och de upplevde en förlust av kamratskap. De ansåg 
också att de hade mer behov av information, stöd och resurser än vad de fick. 
Närstående oroas mycket mer över den sjukes tillstånd än sin egen hälsa och det-
ta bidrog till sämre hälsa för närstående. Närståendes behov och upplevelse ger 
andra individer möjligheter att planera in omvårdnadsinterventioner på ett bättre 
sätt både för den sjuke och övriga familjen. 

 
Nyckelord: psykologiska aspekter, Parkinson’s sjukdom, närståendes upplevelse, 
omvårdnad. 
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Många miljoner människor världen runt drabbas av kroniska sjukdomar som påverkar hela 

deras livssituation. Individens livsmönster förändras, vilket innebär att invanda värderingar 

om hälsa och viktiga livsfunktioner måste omvärderas. Sjukdom gör ofta människan medve-

ten om förändringar i sin egen självbild och innebär en förlust av självkänsla som den sjuka 

personen måste återfinna (Madjar, 1997, s.58).  

Om en familjemedlem drabbas av kronisk sjukdom med tillhörande funktionsnedsättning på-

verkas övriga familjemedlemmars dagliga aktiviteter, roller och emotionella hälsa (Forsberg-

Wärleby, 2002). Framför allt äldre människor drabbas ofta av sjukdomar som leder till ned-

satt funktionsnivå och ökar risken för permanent handikapp med restriktioner i dagliga livet 

vilket kan ha en negativ effekt på personens livskvalitet. Handikapp och sjukdom är inte ett 

individuellt problem utan ska ses relaterat till omgivning och förhållanden och brister i sam-

hället. För människor som lever med stora funktionsnedsättningar styrs tillvaron mer av and-

ras villkor och möjligheter vilket minskar utrymmet för självbestämmande, utveckling och 

ansvar (Statens Medicinska Råd, 1991). 

Majoriteten av kronisk sjuka personer vårdas hemma och de behöver långvarig omvårdnad 

som närstående ger. En skandinavisk studie har visat att äldre personer föredrar att vårdas 

hemma med hjälp av närstående och hemtjänst. Förr i tiden bodde flera generationer tillsam-

mans, de gamla togs hand av de yngre (Essen & Fux-Karlsson 1991, s. 23).  Målet med om-

vårdnaden av kroniska sjuka personer är att lindra symtomen samt att höja den sjuka perso-

nens livskvalitet och välbefinnande (Beck-Friis, 1999, s. 198-199).  

Sunvisson (1994) skriver att anhöriga eller närstående till kronisk sjuka personer upplever att 

de inte klarar av att tillfredställa en sjukdomsdrabbad familjemedlems behov. Närstående sär-

skilt maken/makan upplever känslor av förgrämdhet och bitterhet över livet (Sunvisson, 

1994). Ofta är det makar, mödrar, döttrar och svärdöttrar som står för vårdinsatserna (Save-

man, Cigehen, Persson & Renard, 1987, s. 96). Vård  av närstående ska vara frivillig och som 

ingen ska tvingas till. Omvårdnad under en längre tid kan annars leda till att känslomässigt 

laddade situationer uppstår efter hand. Det är viktigt att de anhöriga och den vårdade perso-

nen har fått bestämma vården själva, annars uppstår en ökad risk för relationsproblem inom 

familjen. Det finns många anhöriga som inte haft möjlighet att påverka vårdsituationen, utan 

de befinner sig bara plötsligt i den (Svensson, 1995).  
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Enligt Glozman, Bicheva och Fedorova (1998) känner sig vårdaren som en egoist när 

han/hon lämnar den vårdberoende personen ensam hemma. I deras studie framkom att många 

närstående upplevde trötthet, hade depressionssymptom, var mer ledsna och inte nöjda med 

livet. De upplevde minskad livskvalité. En del bytte jobb och arbetsplats under tiden för att 

anpassa sig till den sjuka personens situation. Essen och Fux-Karlsson (1991) skriver att när-

stående ofta har svårt att inse hur omfattande vården kommer att bli, vilket kan bero på brist-

fällig information eller att närstående ställs utanför beslutet om vårdprocessen.  

Parkinsons sjukdom är degenerativ sjukdom och kännetecknas av tre huvudsymtom: 

Tremor: den sjuke drabbas av skakningar i den dominanta sidan, dessa är ofta halvsidiga, av 

långsam grovvågig typ och förekommer främst i vila. Rigiditet: den sjuke drabbas av stelhet i 

muskler med svårigheter att utföra rörelser, igångsättningssvårigheter, motorikrubbning yttrar 

sig med små korta steg och framåtlutad gång, svårighet att vända och att avsluta smidigt. Hy-

pokinesi: rörelsefattigdom förlångsammade rörelser, stel mimik (Grefberg & Johansson 1997, 

s.1082-1083). 

Symtomen på Parkinsons sjukdom är progredierande med olika hastighet, men går ej att 

stoppa eller hindrar. En vanlig utveckling följer dessa nedanstående i 5 steg i den ordning de 

står (Larsson & Rundgren, 1997,  s. 196).  

1. ensidiga besvär med minimala rörelsesvårigheter 

2. dubbelsidiga besvär ofta med rörelseproblem i bål nacke eller huvud  

3. dubbelsidiga besvär med ostadighet i stående och risk för att ramla tex vid vändningar 

4. dubbelsidiga besvär och balansproblem, patienten är handikappad men kan i viss  

            omfattning gå och stå utan hjälp 

5. bunden till säng och eller rullstol. Kan inte längre gå själständigt 

Att leva med Parkinsons sjukdom innebär en del förändringar i tillvaron. Det innebär att 

kroppens koordinationsförmåga och händernas rörelser försämras. Synsvårigheter kan upple-

vas då ögonmuskulaturen stelnar. En del av personer kan få svårt att läsa, vilket beror på att 

ögonmusklerna inte klarar av att skifta blicken från en rad till en annan nog snabbt. Personer 

upplever att gångmönstret förändras, tårna fastnar i trösklar och mattkanter. Personer med 
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Parkinsons sjukdom drabbas även av vegetativa problem som inte kan påverkas av den egna 

viljan. De har oftast dagliga smärtor (Thommessen et al., 2002). 

Thommessen et al., (2002) gjorde en undersökning om hur närstående psykologiskt klarar av 

att hantera familjemedlemmars sjukdom. Majoriteten av deltagarna upplevde att hela famil-

jens livsmönster hade förändrats, vilket innebar att invanda värderingar och viktiga livsfunk-

tioner måste omvärderas. Många upplevde att det sociala livet var påverkat på ett negativt 

sätt. 

Personen med Parkinsons sjukdom har oftast arbetat hela sitt liv och efter pensionen bryter 

sjukdomen ut. Efter pensionen finns det en önskan att ta vara på tiden och tillbringa mer tid 

tillsammans med sina närstående och barnbarn eller gör andra saker som man inte har hunnit 

under arbetstiden (Thommessen et al., 2002). Många med Parkinsons sjukdom lever tillsam-

mans med sina närstående. Strang (1999, s. 167) menar att sjukvården tänker mycket mer på 

den sjuka personens hälsa än på närståendes hälsa och upplevelser. I relationen mellan när-

stående och patient är det viktigt att sjukdomen inte tar för stort utrymme. Det skall finnas 

plats för både enskilda och gemensamma intressen och aktiviteter. Om samhällets stöd inte är 

tillräckligt finns risk för att närstående inte orkar med. Följden kan bli att närstående tvingas 

att till stor del ge upp möjligheterna att påverka sitt eget liv (Forssell, 1998). 

Eckerdal (1999, s.183) skriver att det är viktigt att försöka stödja de drabbade familjemed-

lemmarna psykologiskt och socialt under den tiden de lever tillsammans med den sjuka per-

sonen. Det är viktigt att utveckla en förståelse av vad de går igenom. De närstående behöver 

stöd så att de orkar ge stöd till den sjuka personen. Stödet ska medverka till att minska den 

fysiska, psykiska och sociala belastningen (Essen & Fux-Karlsson, 1992; Forsell, 1998). Som 

vårdpersonal bör man känna till att närstående har ett plågsamt sorgarbete och kan drabbas av 

psykisk sjuklighet senare i livet, anser Forsell (1998). Flera studier behövs för att beskriva 

närståendes upplevelse av att vårda en sjuk person. Strang (1999, s. 167-171) skriver om att 

det är av värde att belysa hur livet med en person med Parkinsons sjukdom påverkar närstå-

endes hälsa och välbefinnande. Begreppet närstående innefattar förutom anhörig, den enskil-

des släkt, nära vänner som kan delta i omvårdnaden av den enskilde. Syfte med denna littera-

turstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person med Parkinson’s 

sjukdom.  
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Metod 

Litteratursökning 

Denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga studier som söks via databaser Medline CI-

NAHL, Psycinfo och Academic search. Sökord vi använde är omvårdnad, närstående, Par-

kinson’s sjukdom, psykologiska aspekter, symptom, life-experience, Parkinson’s disease, 

spouses’ experience, nursing, relatives’ experience. Vi använder även sökorden i konstella-

tioner med forskningsmetoden som content analysis, qualitative studies med avsikt att söka 

efter artiklar som motsvarar vårt syfte. Vi sökte artiklarna vars årtal var mellan 1990 till 

2002. Vi hittade 62 artiklar  och 14 artiklarna svarade mot vårt syfte. De redovisas i Tabell 1.  

 

Analys  

I denna litteraturstudie användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Manifest an-

sats innebär att man strävar efter att beskriva innehållet utan att göra egna tolkningar (Downe 

– Wamboldt, 1992). För att få djupare förståelse av de insamlade materialen gjordes en nog-

grann genomläsning i syfte att identifiera ett antal textenheter som svarade mot det valda syf-

tet. Arbetet med insamling av textenheter var klart när det fanns så många textenheter att 

textenheterna började upprepa sig och verifiera varandra. Därefter genomfördes kondense-

ringen av textenheterna, i syfte att göra dessa mera hanterbara. Utifrån den kondenserade tex-

ten skapades att-satser för att lättare kunna få fram kategorier (Downe-Wamboldt, 1992; 

Burnard, 1991). 

 

Olika kategorier skapades baserade på textenheter som framkommit i databehandlingen. Ka-

tegorierna jämfördes mot varandra och kategorier med likartat innehåll sammanfördes i hu-

vudkategorier. Vi testade validiteten, genom att kategorierna jämfördes med det skrivna ori-

ginalmaterialet (Downe-Wamboldt, 1992). 
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 Tabell 1 Översikt över artiklarna ingående i analysen (n= 14). 

 
Författare (År) Typ av stu-

die 
Deltagare Metod Huvudfynd 

Aarsland, Larsen, Karl-
sen, Lim & Tandberg  
(1999) 
 

Kvantitativ  
94 
 

Skickade hem fråge-
formulär till närstå-
ende. 

Upplevelse av trötthet, ledsna mindre 
nöjd med livet. Upplevde mer depres-
sion. 

Berry & Murphy  
(1995) 

Kvalitativ  
30 
 

Strukturerade inter-
vjuer 

Ökad stress, vårdbelastning, sömn 
problem, negativ upplevelse av egna 
hälsa, psykiska och fysiska ohälsa. 
 

Carter Stewart 
Archbold et al.  
(1998) 

Kvantitativ 
och kvalita-
tiv 

 
380 
 

Frågeformulär och 
sedan strukturerad 
intervju 

Definierar typer och mängd av på-
frestningar i olika stadier av Parkin-
sonssjukdom. 
 

Edwards & Reuttiger  
(2002) 

Observation, 
kvalitativ. 

 
41 
 

Observation, struk-
turerad intervju. 

Minimal ansvars och bördor. Psykiskt 
tung, sviktande närståendes hälsa, 
otillräcklig, maktlöshet. God hälsa, 
bra med hälsa. 
 

 Edwards &Scheetz 
(1998) 

Kvantitativ 
studier 

 
41 
 

Enkätundersökning 
 

Ansvarsfullhet, kostnader, psykiskt 
stress, bördor/tyngden, otillräcklig, 
hälsoproblem. 

Habermann  
(2000) 
 

Kvalitativ 
studie 
 

 
8 
 

Semistrukturerad in-
tervju 

Känsla av maktlöshet. Hade svårt att 
få jobb, få fritidsaktiviteter i balans, 
svår situation, finner ingen mening 
med livet, negativ upplevelse. 
  

Lindgren, C 
(1996) 

Kvalitativ  
10 

Semistrukturerad in-
tervju 

Värdefull information om kronisk 
sorg hos individer med försvagande 
sjukdomar och deras närstående  
 

McCall (1995) Kvalitativ  Frågeformulär och 
intervjuer 

Stress pga. omvårdnadsarbete, psy-
kisk ohälsa för närstående och den 
sjuke 

Miller, Berrios, & Po-
litynska, 
( 1995) 

Kvalitativ 
studie 

 
54. 

Bandade intervjuer  Depression bland närstående, dålig 
hälsa och prestationsförmåga, mins-
kade yttre kontakter, kognitiva stör-
ningar. 
 

O’Reilly Finnan, Allw-
right, Smith, & Ben-
Shlomo  
(1996) 

Kvantitativ 145 vård-
givare 
och 124 
st i en 
kontroll 
grupp 

Frågeformulär Mindre tid att vara ute eller gå på se-
mester. Mindre kontakt med grannar, 
kamrater. Ökade vårdbehov till sina 
närstående. Psykiska och psykologis-
ka problem. 
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Tabell 1 (forts).Översikt över artiklarna ingående i analysen (n= 14)  
 
 
Sanders-Dewey, 
Mullins, & Chaney,  
(2001) 

Kvantitativ  
44 
 

Strukturerad fråge- 
formulär 

Upplevelse av nedstämdhet, di-
stress, osäkerhet med situationen. 

Smith, Ellgring, & 
Oertel, (1997)  

Kvantitativ   
153 
 

Enkät undersökning Kvinnor har större andel sömnstör-
ningar än män. Förbättringen av 
sömnkvalitén hos vårdgivare är en 
viktigt komponent i behandlingen 
av PD relaterad stress 
 

Whetten-Goldstein, 
Sloan, Kulas, 
Cutson, & 
Schenkman, (1997).  

Kvalitativ 
studie 

 
109 

Deskriptiv studie, 
intervjun i deras 
hemmet 

Ökade kostnader för bl a medici-
ner, transport till och från olika ak-
tiviteter och terapier. Arbetade 
mycket både hemma och i trädgår-
den 
 
 

Widerfors & Bir-
gersson  
(2000) 

Kvalitativ  
13 

Kvalitativ induktiv 
inspirerad av groun-
ded teori 

Lyfter fram vikten av kunskap om 
och förståelse hur PD sjuka och de-
ras närstående kan uppleva och 
hantera sin situation. Närstående 
och PD upplever ett stort stöd från 
patientföreningarna. 
 

 
 
 
Resultat 
Resultatet sammanställdes (Tabell 2) och redovisas nedan under varje kategori. Kategorierna 

illustreras och valideras med valda citat, som hämtats från de olika originalkällorna. Det är 

endast vuxna människor som berättat om sina upplevelse av att vara en närstående till en per-

son som drabbats av Parkinson’s  sjukdom.  

Tabell 2 Översikt över huvudkategorierna n=4 

Kategorier 

Att känna stort ansvar, stress och ökande krav 

Att gemenskap med partner och samvaro med andra människor förändras  

Att sakna stöd och resurser 

Att ha sämre hälsa och välbefinnande 
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Att känna ett stort ansvar, stress och ökande krav 

Närstående upplevde att de fått en större ansvarsroll i det dagliga livet. Närstående till patien-

ter upplevde ökat ansvar både i och utanför hemmet. I en studie av Edwards och Scheetz 

(2002) upplevde kvinnor att belastningen hade ökat dubbelt så mycket. De flesta av kvinnor-

na var ansvariga för omvårdnaden av den sjuke (Edwards & Scheetz, 2002; Berry & Murphy, 

1995). Ökat ansvar var beroende på hur patientens förmåga att klara av de olika dagliga akti-

viteterna förändrats. Närstående upplevde ett visst tvång och beroende genom att de hade an-

svaret att påminna patienten om tider för läkemedelsintag (Widerfors & Birgersson, 2000). 

Många närstående kände sig tvingade att ta på sig detta ansvar för den sjuke (Edwards & 

Reuttiger, 2002). 

En närstående hade ansvaret att hjälpa med de nödvändiga livsaktiviteterna (Widerfors & 

Birgersson, 2000). Några närstående upplevde att de hade skuldkänslor över att inte klara av 

att ge tillräckligt med omvårdnad och att inte klara av ansvaret för den direkta omvårdnaden 

eller andra uppgifter som var knutna till den sjuka personens tillstånd, livssituation och välbe-

finnande (Carter et al., 1998). En del av de närstående upplevde att deras livskvalité hade 

minskat under vårdtiden, att ansvaret och vårdkravet hade ökat markant. Detta ledde till en 

känsla av otillräcklighet vilket i sin tur blev orsak till inre stress (Sanders-Dewey, Mullins & 

Chaney, 2001). 

När en person drabbas av något som förändrar förutsättningarna i livet, så ändras deras när-

ståendes förutsättningar också. Många vittnar om att de har haft tankar och känslor om att 

något har varit på tok. Detta har gjort att situationen har upplevts som påfrestande. Att inte 

veta vad som är på tok eller kunna förstå vad som är fel, är mycket påfrestande för en männi-

skas hälsa och för de närstående. När de fick diagnosbeskedet kunde det uttrycktas, ”som nå-

got föll från axlarna” och situationer i vardagslivet den senaste tiden fick sin förklaring (Wi-

derfors & Birgersson, 2000). 

Flera närstående tog beskedet om diagnosen lugnt. Ibland hände det att den 
medicinska diagnosen kunde ge en förklaring till varför många situationer i 
vardagslivet under de senaste månaderna hade upplevts som arbetsamma 
och tålamodsprövande (Widerfors & Birgersson, 2000, s. 5) 

De som anat vad som varit galet tog beskedet på ett lugnt sätt, medan andra bara ville blocke-

ra diagnosen och sina känslor genom att fly till någon släkting (Edwards & Ruettiger, 2000). 

Människor som vårdar sin sjuka närstående upplevde att det var en fortgående och framåt-
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skridande stressituation de stod inför. De blev frustrerade av situationen och sjukdomen när 

de såg hur partnern kämpade mot sjukdomen. Partnerns tillstånd påverkade närstående på så 

sätt att de hade svårt att inte hjälpa patienten. En av närstående uttryckte sin empati till sin 

partner genom att hjälpa den sjuke personen att resa sig från restaurangstolen. En annan när-

stående gick ut och roade sig för att glömma bort eller fly från verkligheten en stund, medan 

andra närstående tog med sig sin sjuke till konsert och bio för att roa sig (Habermann, 2000; 

Lindgren, 1996).  

Watching him struggle is very difficult for me. I have seen him in the worst 
possible stages, barely able to walk, dragging his leg, he has fallen. It both-
ers me that he has to struggle like this. (Habermann, 2000, s. 1411).  

The hardest thing is seeing her like this, seeing her and sensing her frustration, 
unhappiness, with the situation. You don’t like to see people you love like this. 
You want to see them happy and well, and so for me the greatest problem is 
simply seeing her like that all the time. The frustration of not being able to deal 
with it, not being able to… (Habermann, 2000, s. 1411).  

Stressen och påfrestningen på den närstående ökade generellt med ökande sjukdomssymtom. 

I de första stadierna upplevdes inga till små problem i allmänhet. Oron börjar göra sig gällan-

de från sjukdomsstadie två. Från stadie tre var närståendes stress och frustration över sjuk-

domen betydligt kraftigare än i det första stadiet (Carter et al., 1998).  

Somliga närstående tyckte att det var viktigt att låta den sjuke leva oberoende och att han/hon 

skulle leva i nuet (Widerfors & Birgersson, 2000). Närstående upplevde trötthet som bidrog 

till en viss inskränkning i deras tidigare aktiviteter, och även oro för den sjukes hälsa var do-

minerade hos vissa närstående. En närstående visade sin oro genom att tillsammans med and-

ra uppmanade patienten att söka hjälp för sina skakningar (Widerfors & Birgersson, 2000).  

Vi hade sagt åt henne att gå till doktorn, men hon drog sig för det. (Widerfors 
& Birgersson, 2000, s 5).  

Närstående till den sjuke tyckte att sjukdomen var en bidragande orsak till emotionell stress. 

Det visade sig genom att närstående inte orkade utöva den extra insats som var nödvändig för 

deras tillstånd och att sjukvårdspersonalen ägnade sin uppmärksamhet enbart på patienten 

(Aarsland, et al., 1999; Edwards & Ruettiger, 2002; Habermann, 2000; Sanders-Dewey, et 

al., 2001). En positiv upplevelse en kvinna hade, var att mannens sjukdom medförde att hon 

kunde ägna sig åt att skriva en bok som senare gavs ut, vilket förbättrade deras privatekonomi 

(Habermann, 2000).  
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Närstående upplevde en ökande ansvarsroll i det dagliga livet, vilket satte vissa begränsning-

ar på deras fritidssysselsättning och intresse. Detta ledde till att de flesta närståendes sociala 

liv var mer sårbara för utbrändhet, vilket ledde till fysisk och psykisk utmattning (Edwards & 

Ruettiger, 2002).  

I feel like I’ve accomplished something and so I feel better about myself. I 
really needed to do this. It was very important to me, and if I can make a small 
success at it, well then if he has to go on disability or something, its something 
that I can do that will contribute to our income and the boy’s college (Haber-
mann, 2000, s 1412). 

It is possible that as caregiver’s burdens increased, they become unwilling or 
unable to exert to the extra effort necessary to help manage their spouse’s con-
ditions (Edwards & Ruettiger, 2002, s 184). 

Kommunikationsproblem orsakade större börda pga. oro, frustration samt spänningar. De 

flesta närstående upplevde en försämring av livsstil och levnadsstandard, som bidrog till öka-

de risk för försämring av den sjukes tillstånd (Carter et al., 1998) 

Att gemenskap med partner och samvaro med andra människor förändras  

I de analyserade undersökningarna fanns de som tyckte att deras sociala kontakter hade för-

ändrats, och att de upplevde en förlust av kamratskap. Ett stort nätverk var viktigt för att när-

stående skulle klara av att leva med en person med Parkinsons sjukdom. Somliga närstående 

fick åka på Parkinsonsläger för att träffa andra med liknande problem. Där upplevdes vistel-

sen positivt, för att de fick nya vänner och de fick se att de inte var ensamma i sin situation. 

Vänner och bekanta som kan ställa upp om de tillfrågas (Carter et al., 1998; Sanders-Dewey, 

Mullins & Chaney 2001; Edwards & Reuttiger 2002; Widerfors & Birgersson, 2000; Ed-

wards & Scheetz, 2002; Berry & Murphy, 1995; McCall, 1995).  

Vissa närstående pratade om hur viktigt det var att kunde fortsätta med sina egna liv, egna ru-

tiner och ha egna vänner (Widerfors & Birgersson, 2000). 

I feel it is important for me to maintain my part of my life too, because I don’t 
want to get consumed with this. I want to be supportive but I don’t want it to con-
sume me (Haberman, 2000, s 1412) 

Det fanns en viss acceptans bland närstående för mindre aktiviteter och sociala kontakter vil-

ket berodde på deras förståelse för hur svårt det var för partnern att vara ute när dennes sym-

tom var extra påtagliga. Hellre än att utsätta partnern för något kränkande så accepterade de 

mindre sociala kontakter och ändringar i sitt fritidsliv. Samtidigt fanns det närstående som 
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upplevde att partnerns sjukdom inte påverkade hur de spenderade livet tillsammans, däremot 

var deras fysiska relation förändrad i fråga om sexuell samvaro. Somliga började sova i olika 

rum, ett par hade inte varit sexuellt aktiva på några år och kommit att acceptera detta. En del 

tyckte att partnerns sjukdom hade fört dem närmare varandra efter sjukdomsdebuten (Ed-

wards & Ruettiger, 2002; Lindgren, 1996; Sanders-Dewey, Mullins & Chaney, 2001).  

I think the closeness we had has changed. It’s hard to put it into words, it’s a feel-
ing, the physical part is different (Haberman 2000, s. 1412) 

Our relationship is better than it ever was. I mean, and it’s different. It seemed 
almost to make it easier to communicate about other tings too…. (Habermann, 
2000, s. 1413) 

Det finns tankar bland vårdande närstående på hur omgivningen uppfattade den sjukes bete-

ende i sociala samhang. Att gå på restaurang kunde upplevas som generande när den sjuke 

tappade ett glas med vatten, ramlade från stolen eller gick på ett stelt sätt, typiskt för Parkin-

sonlikt sätt (Lindgren, 1996). Den sjuke behövde även stöd och hjälp när han var i biljettkö, 

vilket gjorde att medföljande närstående undrade vad andra människor egentligen tänkte och 

trodde om den sjukes beteende (Widerfors & Birgersson, 2000). 

De drog sig för att fara någonstans i rädsla för att ett skov plötsligt skulle uppstå hos den sju-

ke. Detta satte vissa begränsningar på deras fritidsaktiviteter och intressen, som ledde till att 

de flesta närståendes sociala liv var mer sårbart. Närstående riskerade även att drabbas av ut-

brändhet. För att kompensera detta är det en del närstående som ”flydde” bort, de skapade 

andra aktiviteter för att koppla av en stund om tillfälle gavs (Edwards & Ruettiger, 2002). 

Några upplevde det som en stor förlust att de måste ge upp sina planer för en aktiv och njut-

bar fritid (Lindgren, 1996). 

En närstående tyckte att det blev arbetsamt att hon måste ta över många av de funktioner i 

hemmet som maken tidigare hade han skött. Många närstående ansåg att de hade en viktig 

roll för sin sjuka partner i sin uppgift att försöka mildra dennes besvär (Widerfors & Birgers-

son, 2000).  

Att mildra besväret, vi kompletterar varandra, och hjälpa honom fånga stunden” 
(Widerfors & Birgersson, 2000, s 6) 
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O’Reilly et al., (1996) skriver att närstående hade mindre tid att resa på semester och delta i 

andra aktiviteter pga. att de måste ge omvårdnad till den sjuke. Detta bidrog till att de sociala 

kontakterna med andra minskade. Närstående blev allt mer isolerade ju mer sjukdomen för-

sämrades, då den sjuke inte klarade av de dagliga aktiviteterna. 

Att sakna stöd och resurser 

Parkinsons sjukdom medför en del oförmåga av att klara av ADL och vissa andra aktiviteter. 

En närstående påpekade om det moment som hon inte alls hade tänkte på att det var en själv-

klarhet, nämligen att hjälpa personen när han skulle plocka upp saker som han hade tappat på 

golvet (Carter et al., 1998).  

En av närstående upplevde att det var en viktig funktion att hjälpa den sjuke med psykiskt 

och fysiskt tänkande för att orka med sjukdom. Behovet av hjälp var viktigt för att den sjuke 

skulle kunna bo i egen bostad och slippa flytta till ett boende. Närstående ville att den sjuke 

inte skulle ligga någon annan till last, de önskade att den sjuke skulle klara av sina dagliga 

aktiviteter (Widerfors & Birgersson, 2000).  

 Situationen var frustrerande när andra fick vänta på honom” (Widerfors & Bir-
gersson, 2000, s 6). 

 

Några av närstående tyckte att de hade svårt att få stöd från andra (Edwards & Ruettiger, 

2002). Att få hjälp var viktigt för de flesta av de närstående. I en studie av Carter et al., 

(1998) där närstående till personer i tidiga sjukdomsstadier upplevde att de inte fick någon 

hjälp från släktingar, bekanta eller hemtjänst med omvårdnaden av den sjuke. En brist på stöd 

och information bidrog till ökad stress. Närstående fick inte tillräckligt med information, som 

ledde till att de fick leta efter information själv i böcker, broschyrer för att veta vad som på-

gick hos sin partner (Widerfors & Birgersson, 2000). De fick däremot mer hjälp när sjukdo-

men hade nått senare stadium på grund av att den sjukes symtom hade utvecklats sig betyd-

ligt mer. I många fall kunde den Parkinsonsjuke vara rullstolberoende/sängliggande en stor 

del av tiden och därmed mer beroende av hjälp. Många närstående hade mindre möjlighet att 

komma ut och få ledigt en stund, vilket ansågs som viktigt för att orka med att sköta omvård-

naden av den sjuke (Edwards, & Reuttiger, 2002). 
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Närstående upplevde en ekonomisk börda och brist på resurser som var förknippad med den 

direkta omvårdnaden av partnern. De flesta närstående menade att sjukdomen bidrog till eko-

nomiska problem och att de förlorade inkomstmöjligheter. De fick visserligen kompensation 

från samhället, men den var liten i förhållande till inkomstbortfallet. En tredjedel av de när-

stående tyckte att deras största ekonomiskt belastande utgift var kostnader för mediciner 

(Carter et al., 1998; Edwards & Scheetz, 2002; Miller et al. 1995; Whetten-Goldstein, Sloan, 

Kulas, Cutson & Schenkman, 1997).  

En närstående var tvungen att hyra ett vårdbiträde som hjälpte henne regelbundet med om-

vårdnaden av den sjuke. Sjuka personer med dålig ADL-funktion gjorde att närstående upp-

levde en ökande belastning och ansträngning (Carter, et al., 1998; Lindgren, 1996; Edwards 

& Scheetz, 2002; Whetten-Goldstein, et al., 1997).  

Att ha sämre hälsa och välbefinnande 

Att ge omvårdnad kan innebära långtgående effekter på vårdgivarens sociala, emotionella 

och fysiska hälsa. Vårdgivarna var mer kroniskt deprimerade och löpte tre gånger större risk 

för att drabbas av kroniska sjukdomar, vilket berodde på att de upplevde att partnerns sjuk-

dom hade en negativ inverkan på deras egna fysiska reaktioner. De upplevde även emotionell 

utmattning/trötthet. Detta kunde utlösas av något speciellt tragiskt som hände, vilket gjorde 

att närstående upplevde en känsla av förlust och sorg (Aarsland et al., 1999). Deras sorg var 

mer en tillfällig känsla av nedstämdhet. En vårdgivare med kronisk sorg som var aktivt orien-

terad kunde ta sig friheten att unna sig en glad stund för att glömma bort den sjukes sjukdom 

för att klara av att gå vidare. En närstående ville blockera och fly från sina känslor om ma-

kens sjukdomsdiagnos genom att fly till släktingar. Hon upplevde att det slutgiltiga beskedet 

om makens sjukdom var förkrossande (Lindgren, 1996). Partnerns sjukdom hade en negativ 

inverkan på närståendes hälsa genom att de flesta närstående rapporterade mer sjuklighet i sin 

vardags liv (Lindgren, 1996; Habermann., 2000). Den psykiskt och sociala funktionen hos 

deras funktionshindrade vårdtagare var inte starkt förknippade med deras egen psykologiska 

hälsa (Berry & Murphy, 1995). 

“You live with what you get… I have days that I feel very, very sorry for myself, 
but then that’s the way it is”, it didn’t affect me one bit, that’s life. There’s more 
tragic things in life than people having Parkinson’s ….. My biggest concern today 
is if something happens to me, how she is going to get along” (Lindgren, 1996, s. 
358-359). 
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Andra vårdgivare var mer kroniskt deprimerade, flydde ut för att kunna glömma en stund och 

klagade över att det egentligen inte var mödan värt. Den självrapporterade sjukligheten var 

högre och den psykiska hälsan hos äkta hälfter var låg. För män var sjukdomens intensitet 

den näst mest betydelsefulla orsaken till somatisk depression. Hög grad av stress hos män var 

den största orsaken till somatiska depressioner. I många fall de led flesta närstående av en 

signifikant högre nivå av depression (Miller, Berrios & Politynska, 1996)  

Sömnstörningar var vanliga problem för de flesta närstående till en Parkinsonsjuk person. 

Det berodde på att den sjuke var vaken eller vaknade ofta under natten pga sjukdomssymp-

tom och behövde hjälp. Sömnproblem verkade vanligare än problem med insomningen. De 

uppstod när de måste vakna mitt på natten för att hjälpa den sjuka med något. Dessa vakperi-

oder kompenserade en del närstående med en tupplur mitt på dagen (Smith, Ellgring & Oer-

tel, 1997; Widerfors & Birgerson, 2000). Vårdgivare rapporterade generellt hög upplevelse 

av depression och stress, som en bidragande orsak till sömnsvårigheter (Smith et al., 1997). 

Kvinnliga närstående var mest utsatta för sömnstörningar, detta ledde till påverkat sömn-

mönster hos dessa. Detta berodde ofta på psykologiska problem relaterat till sjukdomen 

(Smith et al., 1997; Edwards & Ruettiger, 2002).  

”I cannot sleep well at night” Smith, Ellgring & Oertel, 1997, s. 195. 

Edwards och Ruettiger, (2002) skriver att sömnproblemen bidrog till förändringar i de dagli-

ga personliga aktiviteterna samt ökade ansvarsrollen i dagliga livet. Närstående rapporterade 

att den sjukes bekymmer bidrog till ökande sömnproblem. Närstående satt på nätterna och 

tänkte på de situationer som varit under dagen som de och den sjuke upplevt (Edwards & Ru-

ettiger, 2002; Smith, Ellgring, & Oertel, 1997). 

Närstående upplevde att de drabbades av kroniska sjukdomar pga. det ökande omvårdnadsar-

bete de måste ge, vidare upplevde de en ökad stress, dels beroende av att de måste ge om-

vårdnad och dels klara av allas behov. Detta bidrog till att äldre närstående löpte tre gånger 

större risk att drabbas av kroniska sjukdomar som stroke och hjärt-kärlsjukdomar.  

 

Detta gjorde att närstående isolerade sig själva och riskerade att utveckla psykiska besvär 

Somliga närstående drabbas av emotionell utmattning/trötthet och med låg psykisk hälsa 

(O’Reilly et al., 1996; Aarsland et al., 1999; Lindgren, 1996). 
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Närstående till dem som befinner sig i senare fasen av sjukdomen var mer stressade och oro-

liga på grund av att sjukdomssymtom började visa sig tydligare än i föregående stadier. I 

denna fas upplevde närstående mer negativa förändringar i hälsan, de var frustrerade över 

sjukdomen, vilket ledde till ökad sjuklighet (Carter et al., 1998). De drabbades även av stress 

pga ouppfyllda förväntningar om att den sjuke skulle bli bättre och det bidrog till att den sju-

kes psykiska tillstånd försämrades vilket ökade stressen än mer för den friska närstående 

(Carter et al., 1998; Edwards & Ruettiger, 2002 ). 

Kvinnliga närstående drabbades i högre grad av förvirring, störning och trångmål medan 

manliga närstående drabbades i högre grad av somatiska depressioner (Carter et al., 1998; 

Miller et. al., 1995; Smith et al., 1997). Andra närstående rapporterade en ökning av bekym-

mer, kronisk stress i samband med sjukdomen och det var mycket svårt att anpassa sig till si-

tuationen (Edwards & Reuttiger, 2002 Edwards & Scheetz, 2002; Smith et al., 1997; Miller et 

al., 1996). 

Diskussion  

Syftet med vår uppsats var att beskriva närståendes upplevelse av att leva med en person med 

Parkinsons sjukdom. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att känna ett stort ansvar, stress 

och ökande krav, att gemenskap med partner och samvaro med andra människor förändras, 

att sakna stöd och resurser och att ha sämre hälsa och välbefinnande. 

Många människor som drabbas av en sjuk närstående vet oftast inget om sjukdomen innan de 

ställs inför situationen. För det mesta upptäcker dessa människor att de inte hade en aning om 

vad de ställdes inför i början av partnerns sjukdom (Davidsson, Lundstig, & Nilsson, 2003). 

Resultatet i denna studie visade att när en person drabbas av något som förändrar förutsätt-

ningarna i livet, så ändras deras närståendes förutsättningar också. Enligt Harden et al., 

(2002) var makan till prostatacancersjuka män mer oroliga och dessutom engagerade om hur 

man skulle kämpa mot cancersjukdomen och de var också oroliga för att förlora sin närståen-

de. I en studie av Adelbratt och Strang (2000) med närstående till personer med hjärntumör 

var oron stor för att deras närstående skulle avlida. Närstående tyckte den cancersjukes per-

sonlighet hade förändrats samt även att dennes sociala personlighet hade dött. Närstående 

hade ett stort ansvar med att försöka i att ordningsställa dessa bitar och hade tagit över hela 

ansvaret för patientens överlevnad och sjukdom. En manlig närstående började lära sig att 

laga mat, innan makan dör (Adelbratt & Strang, 2000). I en studie av Gray, Fitch, Phillips, 
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Labrecque och Klotz, (1999) anpassade sig somliga kvinnor till deras närståendes behov 

samtidigt som de kunde ägna sig åt sig själva. 

Studien visade att närstående upplevde en ekonomisk börda och brist på resurser som var 

förknippad med den direkta omvårdnaden av partnern. Närstående till kroniska sjuka perso-

ner upplever att deras inkomst minskar pga. av den sjukes ökade medicinkostnader. Detta bi-

drar till ett minskat välbefinnande (Mannion, 1996). Författaren skriver även att make/maka 

rapporterade minskande sociala aktiviteter speciellt när det är mannen som drabbats av sjuk-

domen. Dessa närstående hade ca 65 arbetstimmar timmar per vecka när det gäller direkt 

vård och vård som var förknippat till den kronisk sjuka personen (Mannion, 1996). Läkeme-

del i sond, läkemedelskassett till smärtpump, sondmatning är sånt som närstående kan ha an-

svaret över. Mycket omkring den sjukes läkemedelsintag hade det närstående ansvaret över, 

dock med hjälp från samhällets öppenvård och andra sociala stöd instanser (Eckerdal, 1999). 

För den som drabbas av en demenssjukdom kan normala dagliga aktiviteter, beteende och 

dagliga vanor gradvis försvinna, vilket gör att den närstående känner att detta inte är samma 

människa som jag gifte mig med en gång tiden.  För dessa närstående ökar frustrationen och 

känslan av otillräcklighet när partnerns demenssjukdom sakta bryter ned dennes förmåga att 

klara sig själv (Brännström, Tibblin & Löwenborg, 2000).  

Studien visade att närstående inte orkade utöva den extra insats som var nödvändig för deras 

tillstånd och att sjukvårdspersonalen ägnade sin uppmärksamhet enbart på den sjuke. När 

krav ställs som inte motsvarar vår förmåga att handskas med situationen uppstår stress. Om 

inte fysiska och psykiska resurser finns, som behövs för återhämtning går den anhörige in i 

något som kan kallas utmattningsstadiet. Anpassningsmekanism ett viktigt moment för att 

orka gå vidare och för att anpassa sig till den nuvarande situationen, enligt Tamm (1991). 

Resultatet visade att närståendes sociala kontakter hade förändrats och upplevde förlust av 

kamratskap. Närstående till kroniska sjuka patienter upplever att isoleringsproblematiken är 

stor, eftersom de ägnar en stor del av sin tid till direkt omvårdnad. Därför är viktigt att erbju-

da närstående möjlighet till ett socialt nätverk (Sisk, 2000). De beskrev en känsla av maktlös-

het, hjälplöshet och skuld, ilska och bitterhet, känna sig isolerade och trötta. Det är många 

känslor som en närståendes tankar rör sig kring under tiden deras anhöriga är sjuka, känslor 

som ilska, vrede, rädsla, förlust och skuld. Närstående som lever med en sjuk person brottas 

med olika problem som stress, sömnsvårigheter, ekonomiska såväl som fysiskt och psykiskt 
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problem i deras vardagsliv. Sjukdomsförväntningar skiljer sig något åt beroende på sjuk-

domsstadiet samt behovet av hjälp från andra myndigheter (Johansson & Fahlström, 1993). 

Resultatet visade att närstående drog sig för att fara någonstans i rädsla för att ett skov skulle 

uppstå hos den sjuke. Närstående ställdes inför svåra valsituationer mellan omsorg och egen 

familj, yrkesarbete, fritidsintresse samt vänner. Närstående till Parkinsonsjuka var ofta hänvi-

sade till sin egen kraft eftersom det inte var någon självklarhet att de fick den hjälp och stöd 

de behövde från samhället.  Barnen och maka var den mest utsatta gruppen för stress, efter-

som de var de närmast närstående till den sjuke (Johansson & Fahlström, 1993). Det visade 

sig att närstående levde ett isolerat liv. Då bör man tänka på vad som kan göras för att höja 

livskvalité och välbefinnande för den kronisk sjuka personen och dennes partner (Mannion, 

1996).  

I analysen framkommer att några närstående upplevde att de hade skuldkänslor över att inte 

klara av att ge tillräckligt med omvårdnad och att inte klara av ansvaret eller andra uppgifter 

som var knutna till den sjuka personens tillstånd, livssituation och välbefinnande. I en studie 

av Sisk (2000) var närstående rädda för framtiden. Att se smärta hos deras nära och kära som 

förväntar sig mer än vad som är möjligt att leva upp till, kan skapa ett spänt förhållande till 

sin älskade. I undersökning framkom att det stora flertalet av Parkinsonsjukas närstående 

hade mindre tid till ledighet, nöjen, personlig frihet, privatliv, energi, pengar, sköta sin hälsa, 

mindre relation med släkt. Undersökningen visade också att närstående kände smärta i att åse 

den sjuke bli sämre. Den sjuke förväntade sig mer än vad som är möjligt, relationen med den 

sjuke var påverkad, att den sjuke inte uppskattade den vårdandes ansträngning.  

Enligt Teel och Press (1999) går närstående till kroniska sjuke igenom olika faser, vilket in-

nebär att de kan leva under pressen av Parkinsons sjukdom under en längre tid innan den sju-

ke kommer till slutfasen. Detta innebär att närstående har en längre period att leva tillsam-

mans med den sjuke. Deras största ”självpåtagna” uppgift är att höja den sjukes välbefinnan-

de. Kriser och depressioner drabbar ofta kronisk sjuka närstående när de känner att inte klarar 

av sin kronisk sjuke partner trots att de gör sitt bästa. Känslor som trötthet och avståndsta-

gande kan då komma att utvecklas hos de närstående. 

Att vårda på heltid är ett psykiskt och fysiskt tungt arbete, därför är det viktig att en tydlig 

vårdarroll utvecklas innan sjukdomsförloppet går för långt (Sisk, 2000). Davidsson, Lundstig 

och Nilsson, (2003) skriver att närstående skall kunna förvänta sig att den sjuke får sina be-
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hov av sjukvård tillgodo sedda enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslag) samt också information 

att deras skyldigheter inte är så stora inom relationen som man tror. 

Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig 
till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder 
för att förebygga sjukdom och skada. (HSL 1985: 560. § 2b). 

Analysen visade att det fanns en viss acceptans bland de närstående för mindre aktiviteter och 

sociala kontakter vilket berodde på deras förståelse för hur svårt det var för partnern när den-

nes symtom var påtagliga. Det finns forskning som visar att närstående till kronisk sjuka, 

vanligtvis kvinnor upplever svårigheter i relationen, relationsproblem som dold oro från en 

deprimerad partner, ökade gräl, och fullständig frånvaro av sexuell relation (Mannion, 1996). 

Partners som har en egen oförmåga och sexuella förväntningar kan skylla på sin sjuke part-

ner, samtidigt som de är irriterade på partnern för att denne inte kan uppfylla förväntningarna 

(Brännström et al., 2000).  

Resultatet visade att somliga par hade börjat sova i olika rum, ett par hade inte varit sexuellt 

aktiva på några år och kommit att acceptera problem. Sexualitet är inte bara att kunna genom-

föra ett samlag. Kärlek är också kramar, kyssar och erotik. Den omsorg och omtanke som vi-

sas vid omvårdnaden är också ett viktigt verktyg för relationens bevarande. Goda stunder 

som går att återuppleva i minnet, stunder i livet som de har haft tillsammans, som de gjort 

tillsammans, att glädjas åt de goda stunderna, ta vara på guldkornen den dag som är, leva i 

nuet. Sexualiteten kan knytas till de fysiologiska behoven, men det är även nära förknippad 

med behovet av trygghet, kärlek och tillhörighet. Att leva ut sin sexualitet kan även betraktas 

som att förverkliga sin mänskliga potential (Skansgård, Svendsen, Aanrud & Aars, 1998). 

I en studie av Harden et al., (2002) gjord på prostatacancer män, upplevde närstående att rela-

tionen och gemenskapen var påverkade pga den prostatacancer sjuka mannen har svårt att 

kontrollera urinavgången och riskerar att utveckla inkontinens och riskerar impotens. Närstå-

ende till prostatasjuka män upplevde att sociala aktiviteter tycktes vara mindre viktig för 

dem. De ägnade sig mycket åt att vara tillsammans och delade på varma känslor av kärlek. 

Barnen hade ändrat på sina semesterplaner och tillbringade mer tid hemma. De ville stödja 

varandra och dela på den nödvändiga tiden i deras relationer (Harden et al., 2002). 

Samhället vill att sjuka personer i mesta möjliga mån ska vara hemma för att avlasta lands-

tingens sjukvårdresurser. Detta innebär att närstående är hänvisade till andra instanser för att 

få hjälp med den sjukes livsföring (Orsholm, 2002). Det finns forskning som visar att närstå-
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ende till kronisk sjuka, vanligtvis kvinnor, upplever svårigheter i relationen, relationsproblem 

som dold oro från en deprimerad partner, ökade gräl, och fullständig frånvaro av sexuell rela-

tion (Mannion, 1996). I en studie av Metcalfe, Liede, Trinkaus, Hanna och Narod (2002) på 

kvinnor med bröstcancer konstaterades att 32,8 % av de närstående upplevde att relationer, 

känslor och emotionella kontakt hade förändrat sig sedan den cancersjuke hade genomgått 

sina första genetiksprover på cancern. Medan andra närstående trodde att relationer sinsemel-

lan hade blivit bättre. Maken till en bröstcancersjuk kvinna upplevde att kvinnan var mer in-

satt i sjukdomen och han var orolig för att makan skulle komma att dö av cancern. 

Närstående lever sig in i sjukdomen och dess konsekvenser, de måste uppmuntra den sjuke 

när orken saknas och finnas tillhands när sjukdomens svårigheter uppstår i det dagliga livet. 

De närstående bör även vara uppmärksamma på känslomässiga reaktioner hos den sjuke. 

Därför behöver även den närstående moraliskt stöd för att orka ha det tålamod och uthållighet 

som krävs när det känns extra jobbigt (Gray et al., 1999; Lindsey, 1997).  

Metcalfe et al., (2002) skriver i undersökningen av bröstcancerpatienter att närstående upp-

levde att det rådde brist på information från rådgivnings konsultation. Närstående var i behov 

av extra information och stöd om hur närstående ska stödja den bröstcancer sjuka frun, samt 

anpassnings strategier för att kunna gå vidare. Författarna skriver att några närstående upp-

levde att de inte fick tillräckligt med stöd eller inte fick stöd alls när sjukdomen upptäcktes. 

Andra närstående fick stöd men upplevde att det inte räckte och att stöd var nödvändigt för 

närstående till bröstcancersjuka kvinnor.   

Närstående till prostatacancersjuka upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd och under-

visning när det gäller det sexuella och att det var sällan man diskuterade med sjukvårdsperso-

nal. Närstående upplevde att sjukvårdspersonalen sällan frågade om deras sexuella umgänge 

(Harden et al., 2002). Även närstående till demenssjuka behöver stöd för att kunna ta hänsyn 

till sina egna behov. Studier visar även att närstående kände sig dåligt informerade (Ching-

Ching Chung, 1997; McGrath, Muller, Brown, Teitelman & Watts 2000).  

Närstående till den äldre sjuka går igenom olika faser, vilket innebär att de kan leva under 

pressen av Parkinsons sjukdom under en lång tid innan den sjuke kommer till slutfasen. Detta 

innebär att närstående har en längre period att leva tillsammans med den sjuke. Deras största 

”självpåtagna” uppgift är att höja patientens välbefinnande. Kriser och depressioner drabbar 

ofta kroniskt sjukas närstående när de känner att inte klarar av sin partner trots att de gör sitt 
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bästa. Känslor som trötthet och avståndstagande kan då komma att utvecklas hos de närstå-

ende (Teel & Press, 1999). 

Konsten att sköta sin egen hälsa handlar om att utveckla en djup förståelse av livet, förmåga 

att lösa problem, tillräckligt självförtroende och ett ansvarsfullt sätt att leva livet. Detta är 

nyckel ingredienser i livet (Ventegodt, 1996). Livsförändringar formar och påverkar vår 

framtid, oss själva och reaktioner påverkar omgivningen. Förändringar som är långsiktiga 

kan ha avgörande effekt på vårt inre och vår livsstil väcker många känslor. Känslor som är 

undertryckta leder till psykiska och fysiska problem.  

Närstående till den kronisk sjuka kommer i kontakt med olika problem som gäller deras egen 

hälsa. För att minimera dessa problem, kan kommunen erbjuder växelvård för den sjuke eller 

hemtjänst. Växelvård fungerar på så sätt att man erbjuder den sjuke två veckor på boende, där 

personen får den omvårdnad som krävs och även fysisk och psykisk träning. Under tiden vi-

lar den närstående och får möjlighet att sova en hel natt, kanske åka på semester för att kopp-

la av från stressen som finns tillsammans i hemmet hos den sjuke (Orsholm, 2002). En del 

närstående kan erbjudas att åka på närståendeläger, där de träffar nya vänner och hör vad 

andra går igenom. På det sättet inser närstående att de inte är ensamma i sin situation. En när-

stående ägnade sin tid åt att skriva vilket förstärkte hennes coping förmåga (Orsholm, 2002). 

Studien visade att närstående drabbades av stress pga ouppfyllda förväntningar om att den 

sjuke skulle bli bättre och det bidrog till att den sjukes psykiska tillstånd försämrades vilket 

ökade stressen än mer för den friska närstående. Närstående till hjärntumörpatienter levde 

ofta med ständigt rädsla, för att den cancersjuke skulle få återfall av tumören även efter att 

läkaren säger att tumören har gått tillbaka. De upplevde att det inte fanns en garanti för den 

sjukes fortsatta hälsa. Detta bidrog till sämre hälsa för närstående. Närståendes rädsla att den 

sjuke skulle dö gjorde att de levde här och nu och började planera för den framtida begrav-

ningen (Adelbratt & Strang, 2000). Närstående var ledsna och ville inte tillbringa tiden före 

operation med att vara bekymrade, de försöker vara positiva. Detta förbättrar deras hälsa av-

sevärt (Gray et al., 1999).  

Många närstående upplever sömnsvårigheter, och avbrutna sömntimmar när de ska hjälpa 

den sjuke med dennes dagliga och nattliga behov. De står för stora delar av hjälpen till den 

sjuke på nätter såväl som på dagarna. De vaknar varje eller varannan timme natten igenom 

för att hjälpa personen vända sig i sängen eller göra sina behov (Waite, 2000). Personer med 
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låg funktionsförmåga bidrar till ökade funktionsaktivitet hos närstående eftersom närstående 

tar över större delen av hans/hennes dagliga aktiviteter (Teel & Press, 1999). Närstående upp-

lever att det var en stressig situation att leva med en sjuk (Johansson & Fahlström, 1993). 

Närstående till Parkinsonsjuka personer upplever att det svåraste under de sista månaderna av 

patientens liv var att få psykiskt hjälp och hjälp med den sjukes hygien samt de timmar pati-

enter är ensam under dagen och under natten (Waite 2000). Axelsson och Sjödén, (1998); 

Teel och Press, (1999); Dula, Haywood-Niler och Kiecolt-Glaser, (1990) skriver att det mest 

optimala var kvällshjälp och livskvalitet. Närstående beskrev att de har behov att hitta en me-

ning med att vårda en sjuk person och att finna en mening med detta sätt att leva. De beskrev 

även att varje vårdsituation är unika och att närstående vill vara delaktiga i livet med den sju-

ka personen. Genom att vara delaktiga i den sjukes liv innebär att de ville förstå den sjukes 

andra värld och vara delaktig i den (Andershed & Ternestedt, 1999).  

Enligt Waite (2000) är majoriteten av närstående i det sena stadiet av sjukdomen äldre och 

har skött den Parkinsonssjuke under längre tid, det innebar även att de har egna medicins-

ka/hälsoproblem. Detta i sin tur gör att närstående har försämrad hälsa och kan bli ett krävan-

de uppgift för andra närstående.  

Resultatet visade att närstående inte fick tillräckligt med information, vilket ledde till att de 

letade efter information själv i böcker, broschyrer för att veta vad som pågick hos sin partner. 

Det är nödvändigt att närstående skaffar sig kunskap om sjukdomen, vilka rättigheter och 

skyldigheter de har. Närstående bör få information om vad Parkinsons sjukdom innebär, kun-

na få möjlighet att lära sig medicinska termer som hör till medicineringen, symtom av över-

medicinering, undermedicinering och biverkningar. Närstående bör undervisas om vad funk-

tionshindret kommer att innebära (Davidsson et al., 2003). För att skapa god förutsättningar 

för de kronisk sjuka behövs en samordnad vård-planering där samhällets stödjande insatser 

tillsammans med närstående skapar förutsättningar för människor i svåra situationer att kunna 

leva som vanligt. I vår studie har vi koncentrerat oss vid hemsituationen där de närstående 

ger vård och behandling i hemmet, och har det stora ansvaret för den sjukes livssituation. 

Kommunen kan ställa upp med hemtjänst för att stötta och avlasta närstående samt även utfö-

ra enklare sjukvårdinterventioner. Närstående ska kunna förvänta sig vid behov av hjälp få 

det stöd som behövs, eftersom kommunen har ansvaret för kommunmedborgarna. 

I studien av Harden et al., (2002) visas att det är viktigt med interventionsåtgärder. Närståen-

de och prostatacancersjuka upplever att de behöver mer och extra information om deras pro-
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blem samt att de har luckor i sina kunskaper om tillgängliga hjälpmedel t. ex kateter, postope-

rativa smärtor, erektions och inkontinenshjälpmedel, mm. Vidare betonas att de behöver sjuk-

vårdspersonal som de kan ringa och fråga om något oklart dyker upp innan det är tid för lä-

karbesök. Vidare betonas vikten av att ge prostatacancersjuka och närstående videoband, bro-

schyrer, mm som de kan ta med sig hem och titta på i lugn och ro och reflektera över. Det är 

även viktigt att sjukvårdspersonalen hjälper närstående att hantera den förändrade rollen i de-

ras relation, det kan eliminera den negativa stressen närstående upplever.  

 

Sjukvårdspersonalen ska försöka stödja närstående med att vara optimistiska och professio-

nellt inställda till deras bekymmer och samtidigt uppmuntra dem att erkänna deras bekymmer 

och livssituation (Harden et al., 2002; Metcalfe et al., 2002; Gray et al., 1999).  Sjuksköters-

kan bör ge information, stödja med olika behandlingsval och symptomlindring samt att mins-

ka stress för att öka livskvalité för sjuka och deras närstående. Stressprogram hjälper närstå-

ende att få ett mer tillfredsställande liv och främjar känslomässigt välbefinnande (Adelbratt & 

Strang, 2000; Harden et al., 2002; Metcalfe et al., 2002).  Enligt Pontin (1999) bör individer 

med kronisk sjukdom få kontinuitet i omvårdnaden. En sjuksköterska bör ansvara för och föl-

ja upp patienten så att helhetsperspektivet och patientens trygghet säkras.  

 

Lindsey (1997) menar att ett inre sökande och rannsakande är viktigt då existentiella frågor 

som berör individens egenvärde och val av handlingssätt är en central del för att kunna upple-

va hälsa trots sjukdom. Trots att en människas fysiska förmåga är nedsatt kan individen ge-

nom att uppleva sig som hel och fullvärdig komma till insikt om sitt unika värde. Enligt Car-

nevali (1996, s. 32) är mod en viktig inre resurs som innebär förmåga och vilja att ta risker i 

det dagliga livet. Det finns många situationer i dagligt liv som kräver mod och risktagande. 

Att hjälpa dessa närstående att uppnå empowerment och en känsla av sammanhang i tillvaron 

kan för sjuksköterskan vara en svår uppgift. En del närstående hade helt gett upp. De inre re-

surserna blockerades av rädsla och det dagliga livets krav försökte undvikas. 

 

Närstående i litteraturstudien som hjälpte andra uppgav att de upplevde meningsfullhet. Anto-

novsky (1987, s. 40) menar att meningsfullhet är en motivationskomponent som utgör en 

grund för begriplighet och hanterbarhet. Om en individ upplever motivation ökar följaktligen 

förmågan att förstå och hantera situationen. Koch och Kraklin (2001) påpekar vikten av att 

forska om individens erfarenhet av att leva med sjukdom och effekten av detta. Vidare studier 
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kan även ge kunskap som är betydande för utvecklingen av omvårdnadsvetenskap, vad gäller 

människor som är kroniskt sjuka och den stigmatisering de utsätts för. 

 

Omvårdnadsvetenskap är tvärvetenskaplig och bildar en helhet av olika kunskapsområden. 

Som yrkesverksam sjuksköterska är det bra att kunna utföra en kvalitativ studie. På så sätt kan 

upplevda fenomen och företeelser kartläggas och nå en bredare population. Dagens samhälle 

är föränderligt och består av en mängd kulturer. Detta ställer stora krav på yrkesverksamma 

sjuksköterskor. Det är viktigt att ha redskap för att kunna ta del av aktuell vetenskaplig littera-

tur. På så sätt kan skillnaden mellan tro och vetande manifesteras och kvaliteten på omvård-

naden för patienterna förbättras. Varje enskild människa är unik och det är omöjligt att defini-

era sanningen om hur närstående hanterar att leva med en kronisk sjuk person. Detta är inte 

heller den kvalitativa forskningens syfte. Enligt Forchuk och Roberts (1993) eftersträvar kva-

litativ forskning helhetssyn utifrån individens perspektiv i dennes naturliga miljö. 

 

En människas berättelse om sina upplevelser är trovärdig. Om flera människor berättar om 

liknande upplevelser i likartade situationer blir innehållet trovärdigt för en större grupp. En 

kvalitativ innehållsanalys som är väl genomförd lyfter fram människors upplevelser genom 

rimliga kategorier (Burnard, 1991). Den kan ge förståelse och kunskap om det fenomen som 

studeras (Sveinsdóttir et al., 1999). Litteratursökningen framskred ända tills mättnad i ana-

lysmaterialet uppstod. Alla utom en artikel är på engelska, det är en svenskspråkig artikel. 

Det kan hända att en del av innehållet kan ha gått förlorat vid översättningen till svenska. Ef-

tersom forskarna har liten erfarenhet av metoden kan studien ha begränsats av detta skäl. Re-

sultatet styrks mellantid i huvudsak av tidigare forskning på närliggande områden (Burnard, 

1991). 

För att kunna stötta både den sjuke och närstående kan denna litteraturstudie ge kunskap om 

vilka behov som de närstående har. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förstå-

else för de närståendes situation så att hon kan ge stöd där behovet finns. Kunskap om hur 

närstående är delaktig i den sjuke personens liv är viktig för att sjuksköterskan ska ha möjlig-

heter att stötta familjen i deras engagemang på ett meningsfullt och respektfullt sätt (Anders-

hed & Ternestedt, 1999).  

Det är viktigt när man möter närstående att man har en förståelse att de går igenom en myck-

et tung tillvaro. Det är viktigt att möta dessa personer med tillit och respekt för att öka deras 
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tillit till vårdpersonalen. Enligt socialstyrelsens normer har sjuksköterskan ett yrke som för-

pliktigar och medför ansvar för människors hälsa. Förståelsen spelar stor roll när man möter 

närstående till sjuka människor. För vårdpersonal kan denna studie visa hur närstående drab-

bas av att ha vårdkrävande personer hemma. Vårdpersonalen kan ge kvalitativ vård enbart 

genom att förstå de problem som närstående vanligtvis möts av. Studier av detta slag kan 

också medverka till att anhöriga och närstående som vårdar en sjuk anförvant medvetande-

görs om de problem som de kommer att möta under vårdtiden. 
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