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Abstrakt
Parkinsons sjukdom är en progressiv kronisk neurodegenerativ sjukdom som i ett
sent skede gör att den som drabbas har ett stort behov av omvårdnad. Den sjukes
anhöriga tar ofta huvudansvaret över omvårdnaden, vilket innebär begränsat liv,
behov av stöd och att sätta sina egna behov åt sidan. Syftet i denna studie var att
beskriva upplevelser av att vårda en närstående med Parkinsons sjukdom. Tio
vetenskapliga artiklar analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys,
vilket resulterade i fem kategorier: Att livet är begränsat med den sjuke i centrum;
att acceptera det nya livet och ta hand om sig själv; att se och hantera förändringar
och en oförutsägbar kropp hos den sjuke; att ha hjälp och stöd av utomstående; att
vilja ha kontroll i vårdandet. Resultatet visade att vårdare till närstående med
Parkinsons sjukdom upplevde brist på stöd, att den sjuke alltid är i centrum samt
att de blev undanhållna information från sjukvården om sjukdomen. Slutsatsen var
att sjuksköterskor behöver ge stöd och mer plats åt den som vårdar, samt att ge
ärlig information om sjukdomens alla aspekter.
Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, närstående, omvårdnad,
Parkinsons sjukdom, upplevelser, vårdare.
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Att drabbas av en sjukdom kan göra att personens pågående livsplaner får ändrad riktning, att
ens livsvärld blir omskakad och en känsla av oordning uppstår. Det liv som en person tagit för
givet ändras plötsligt (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2013; Olsson, Skär & Söderberg,
2010). Dessa personer möts oftast av känslan av sårbarhet och ett uppvaknande av att de är
beroende av sina kroppsliga funktioner. Vanligt bland personer som drabbats av sjukdom är
att uppleva en ökad svaghet, minskad energi och en minskad styrka att leva (Öhman,
Söderberg & Lundman, 2003). Att leva med sjukdom är att leva mellan ett lidande och ett
uthärdande. I de mörkaste stunderna i sjukdomen finns det ljuspunkter där den sjuke upplever
hälsa. Självkänslan, att ha kontakt med andra människor, stöd av anhöriga och att skapa nya
möjligheter anses viktigt för upplevelsen av hälsa trots sjukdom (Öhman et al., 2003). Enligt
Kang och Ellis-Hill (2015) är anhörigas stöd viktigt för att kunna hantera sin sjukdom.
Anhöriga ger positiva känslor till den sjuke och en känsla av att inte vara ensam.

Enligt Whittemore och Dixon (2008) innebär kronisk sjukdom patologiska förändringar som
är irreversibla, permanenta eller som gör att individen får handikapp som består resten av
livet. Alla kroniska sjukdomar har sina specifika symtom och begränsningar men trots
olikheterna så finns det gemensamma utmaningar i livet med kronisk sjukdom. Kronisk
sjukdom har en påverkan på det dagliga livet, fysisk- och psykisk påverkan men även social
och yrkesmässig påverkan. Att leva med en kronisk sjukdom innebär att den sjuke måste lära
sig att acceptera och anpassa livet efter sjukdomen. Processen med att anpassa sig är komplext
och utmanande för den drabbade (Delmar et al., 2005; Whittemore & Dixon, 2008). Delmar et
al. (2005) beskriver att den sjuke hela tiden pendlar mellan hopp och hopplöshet. För att
uppleva välmående trots sin sjukdom krävs det att den sjuke har en vilja att anpassa sig, de
behöver komma till insikt att de vill fortsätta leva och må bra. Anpassningen kan ses som en
process där den sjuke behöver stöd och hjälp. Personer med kronisk sjukdom behöver enligt
Kralik, Koch, Price och Howard (2004) använda olika copingstrategier för att kunna anpassa
sig. Coping definieras i studien som att kunna tolerera, minimera, acceptera och/eller ignorera
saker som inte kan påverkas.

Parkinsons sjukdom (PS) är enligt Casey (2013) en kronisk och progressiv neurodegenerativ
sjukdom som ger tilltagande motoriska handikapp. I hjärnstammen, i substantia nigra sker
bortfall av dopaminneuron vilket gör att det kemiska samspelet i de basala ganglierna
försämras. Vid PS är produktionen av dopamin i hjärnan nedsatt och eftersom dopamin är en
signalsubstans så hämmas signalöverföringen som i sin tur medför störningar i
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rörelseapparaten och även andra funktioner. Orsakerna till nedsatt dopaminproduktion är
enligt Casey två; den ena är fortfarande oklar, idiopatisk, och den andra handlar om ärftliga
faktorer. Behandlingen som ges är symtomatisk och bromsar inte sjukdomsutvecklingen.
Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers.
Sjukdomen drabbar vanligen personer över 60år och är vanligare hos män än kvinnor. I
Sverige är mellan 15000–20000 personer drabbade av sjukdomen och ungefär en procent av
alla personer över 60 år har PS. Sjukdomen drabbar ungefär 2000 personer per år i Sverige.
PS har ungefär samma utsträckning över hela världen där prevalensen är 15 per 10000
(Neuroförbundet, 2014; Svenska Neuroregister, 2016). De motoriska symtom, som också är
de mest kännetecknande för PS är vilotremor, stelhet, ett sakta rörelsemönster och postural
instabilitet, vilket innebär balansrubbningar och ostadig gång. Autonoma, icke- motoriska
symtom kan enligt Ericson och Ericson (2012, s. 294) vara hypersalivation, ökad talgsekretion
i ansikte och hårbotten, ökad svettning, obstipation och miktionsbesvär med täta trängningar.
Vidare beskriver Läkemedelsverket (2007) autonoma symtom som kognitiv svikt, konfusion,
demens, depression, sömnrubbningar, ångest- och panikattacker, ortostatisk hypotension och
dysfagi. Andra symtom som enligt Chang och Fox (2016) är vanliga vid PS är psykotiska
symtom. Psykotiska symtom är för den sjuke associerat med en nedsatt livskvalité och för
vårdaren en ökad vårdbelastning. Uppkomsten av psykotiska symtom vid PS är ett komplext
samspel mellan sjukdomen i sig och läkemedelsbehandling. Psykotiska symtom vid PS kan
vara paranoida vanföreställningar, som föreställning att ens partner är otrogen, att partnern
ska lämna en och att de är förföljda. Många har även syn- och hörselhallucinationer samt
hallucinationer av att känna någons närvaro. Vidare beskriver Chang och Fox (2016) att
psykotiska symtom är associerat med en sämre sjuklighet för patienten och en faktor till en för
tidig död.

En person som drabbats av PS har enligt Giles, Thomas och Lewin (2015) många olika
omvårdnadsbehov i det dagliga livet och ofta dygnet runt. Behoven uppstår oftast på grund av
muskelstelhet och svårigheter att göra snabba rörelser, samt använda sin finmotorik. Dessa
behov kan bestå av att behöva få hjälp med telefonsamtal, att gå på toaletten, klä på sig och
sköta hygien. Giles et al. (2015) menar att en person med PS ofta är i behov av assistans vid
läkarbesök och inköp. Allt eftersom sjukdomen fortgår ökar även omvårdnadsbehoven och
personen behöver då också hjälp med förflyttningar under dygnets alla timmar, vilket ofta
sker med hjälp av en närstående.
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En anhörig definieras enligt Socialstyrelsen (2016) som en person inom ens familj eller bland
ens närmsta släktingar och en närstående definieras som en person som den enskilde individen
anser sig själv ha en nära relation till. I denna studie kommer termen vårdare att användas för
att beskriva den anhöriga som vårdar en person med PS så som make, maka, barn eller nära
vän. För personen som har PS kommer termerna närstående och den sjuke att användas.
Att ha en närstående som drabbas av PS innebär att även familjen drabbas, detta mycket på
grund av att den drabbade blir mer beroende av andra. Familjen kan även påverkas om den
närstående drabbas av depression, minnessvårigheter och sömnbesvär (Parkinsonguiden,
2015). Den närståendes svårigheter kan även betyda att hemmet behöver anpassas för att
denne lättare kan klara av det dagliga livet, vilket i sin tur påverkar alla i samma hushåll. Det
kan vara påfrestande att ha en närstående som drabbats av PS och familjen får ofta ett stort
behov av stöd. Det är viktigt att familjen får vetskap om att de har rätt till stöd av sin kommun
(Andersson, 2015).

De som lever med långt gången PS kräver ofta omfattande omvårdnad i sitt dagliga liv och
idag sker det oftast i hemmet, vilket bidrar till att den sjukes familj ofta får ta ett stort ansvar.
För att sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna stötta personer som
vårdar en närstående med kronisk sjukdom på bästa sätt är kunskapen om deras upplevelser
viktig. Syftet med denna studie var därför att beskriva upplevelser av att vårda en närstående
med PS.

Metod
Denna studie är en kvalitativ litteraturstudie med ett inifrånperspektiv. En litteraturstudie är en
granskad sammanfattning av vetenskapligt material inom ett visst ämne (Polit & Beck, 2012,
s. 732). Då syftet med studien var att beskriva upplevelser av att vårda en närstående med PS
var kvalitativ metod mest lämplig då denna metod enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 3)
används för att undersöka upplevelser, känslor och erfarenheter.

Litteratursökning och kvalitetsgranskning
Innan den systematiska litteratursökningen gjordes genomfördes en pilotsökning i databaserna
Cinahl och PubMed för att få en uppfattning om hur mycket det fanns skrivet om det valda
ämnet. Under pilotsökningen framkom att data fanns inom området och en systematisk
litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. I databasen Cinahl användes
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“Suggest Subject Terms” för att säkra att rätt sökord användes, i PubMed användes
motsvarande MESH- termer. Begränsningar som användes var english language och att
artiklarna skulle vara publicerade mellan 2006-01-01 - 2016-12-31. De sökord som användes
var: Parkinsons disease, family, family relations, caregivers, spouses, experience och
experiences. De booleska termerna AND och OR användes under litteratursökningen vilket
enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 72) är ett sätt att kombinera de olika sökorden
och för att separera och förena dem, och därmed få fram så mycket som möjligt av relevant
data för studien. Litteratursökningen redovisas i tabell 1.

Tabell 1 Översikt av litteratursökning
Syftet med sökning: Undersöka upplevelser av att vårda en närstående med Parkinsons sjukdom
CINAHL 2016-09-13 Begränsningar: English language, Publish date: 20060101–20161231
Söknr
*)
Söktermer
Antal artiklar
Antal valda
S1
MH
Parkinsons disease
8353
S2
MH
Family
23258
S3
MH
Family relations
9135
S4
MH
Caregivers
18740
S5
MH
Spouses
5769
S6
FT
Experience
106015
S7
FT
Experiences
64993
S8
S2 OR S3 OR S4
50353
OR S5
S9
S6 OR S7
153269
S10
S1 AND S8 AND
52
S9
S11
English language
45
S12
20060101–
33
8
20161231
PubMed 2016-09-13 Begränsningar: English language, Published date: 20060101–20161231
S1
MSH
Parkinsons disease
53058
S2
MSH
Family
264043
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

MSH
MSH
MSH
FT
FT

Family relations
Caregivers
Spouses
Experience
Experiences
S2 OR S3 OR S4
OR S5
S6 OR S7
S1 AND S8 AND
S9
2006010120161231
English language

78591
25550
7959
515535
145767
281445
629630
51
38
34
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*) MH – Major headings i databasen CINAHL, MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – fritext
sökning.

6

Tretton artiklar hittades vid den systematiska litteratursökningen och två artiklar hittades
manuellt, genom sökning i artiklarnas referenslistor. Dessa 15 artiklar kvalitetsgranskades och
då valdes tre artiklar bort på grund av bristande kvalité och två valdes bort på grund av att de
var kvantitativa. Slutligen valdes tio vetenskapliga artiklar ut till analysen.
Kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna som svarade mot studiens syfte skedde i
enighet med ett granskningsprotokoll som kan användas vid kvalitetsbedömning av
kvalitativa vetenskapliga artiklar (Willman et al. 2011, s. 106-107). Granskningsprotokollet
innehåller frågor om bl.a. syftet, etiskt resonemang, kontext, urval, metod, data/analysmättnad (Willman et al., 2011, s. 175-176). Några frågor valdes att exkluderas från
protokollet då de inte var relevanta, vilket styrks av Willman et al. (2011, s. 107) som betonar
att protokollet alltid ska anpassas till varje unik litteraturstudie. I protokollet var
svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”vet ej” på varje fråga där ”ja” svaret gav ett poäng och ”nej”
och ”vet ej” gav noll poäng. Poängsumman räknades sedan om till procent för att artiklarna
skulle värderas så likvärdigt som möjligt (Willman et al., 2011, s. 108). I denna studie var 10
av 10 artiklar av hög kvalité. Bedömningen av artiklarnas kvalité i procent framgår i tabell 2
och urvalet av artiklar efter kvalitetsgranskning framgår i tabell 3.

Tabell 2. Procentindelning
Kvalitetsgradering
Procentindelning
Grad 1 – Hög
80 – 100 %
Grad 2 – Medel
70 – 79 %
Grad 3 - Låg
60 – 69 %
Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 96)

Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10)
Författare/År/
Land

Deltagare

Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd

Kvalitet

Abendroth et al.
(2011)
USA

20 vårdare

Semistrukturerade
intervjuer/Grundad
teori

Studien visar att en ökad belastning
på vårdaren är en riskfaktor för att
placera den sjuke på boende.

Hög

Davis et al.
(2014)
USA

6 makar

Intervjuer/Kvalitativ
innehållsanalys

Studien visar att bördan i
omvårdnaden kan bero på vilken
metod/stil som vårdgivaren använder
sig av.

Hög
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=10)
Författare/År/
Land

Deltagare

Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd

Kvalitet

Eriksson &
Svedlund
(2006)
Sverige

4 makar

Intervjuer/
Fenomenologisk
hermeneutisk analys

Studien visar att makarna ofta kände
sig avskilda från sin partners liv.
Makarna upplevde förändring i
relationen på grund av sjukdomen.

Hög

Haahr et al.
(2013)
Danmark

8 makar

Djupintervju/
Hermeneutisk
fenomenologisk
analys

Resultatet i studien visar att
solidaritet och ansvar var grunden i
äktenskapet mellan makar.

Hög

Habermann et al.
(2013)
USA

8 vuxna
barn

Semistrukturerade
intervjuer/
Innehållsanalys

Studien visar att de flesta vårdgivare
hade positiva erfarenheter av att vara
vårdare.

Hög

Hasson et al.
(2010)
Storbritannien

15 vårdare

Semistrukturerade
intervjuer/
Innehållsanalys

Studien visar att vårdbehov i livets
slut inte tillgodoses.

Hög

Leiknes & Høye
(2012)
Norge

6 makar
3 vuxna
barn

Intervjuer/Tolkande
hermeneutisk och
fenomenologisk
analys

Studien visar att närstående känner
att ”de har jour dygnet runt”.

Hög

McLaughlin et al.
(2010)
Storbritannien

26 makar

Intervjuer/
Innehållsanalys

Studien visar att diagnosen av PS var
känslomässigt tung hos makarna.
Även om makarna tog det som sin
roll att vårda så var det en emotionell
och fysisk börda.

Hög

Tan et al.
(2012)
Singapore

21 vårdare

Semistrukturerade
intervjuer/Kvalitativ
innehållsanalys

Resultatet från studien visar att
vårdare till närstående med PS har
fått insikter om välbefinnande i deras
situation. Resultatet visar även att
stöd och utbildning är viktigt för att
minska bördan för vårdaren.

Hög

Williamson et al.
(2008)
Storbritannien

10 makar

Semistrukturerade
intervjuer/
Förklarande
fenomenologisk
analys

Resultatet visar att psykotiska
symtom hos personer med PS gav en
förändrad identitet hos den sjuke.
Närstående fick försöka lära sig att
hantera dessa psykotiska symtom på
olika sätt.

Hög

Analys
Artiklarna har analyserats med induktiv innehållsanalys med manifest ansats. Enligt Elo och
Kyngäs (2008) används induktiv metod då forskarna varken vill utgå från eller utveckla någon
teori, utan se på det som ska observeras och kombinera all data till en större helhet. Vidare
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beskriver Elo och Kyngäs (2008) att manifest ansats används då data ska analyseras utan
tolkning. I denna studie har artiklarnas resultatdelar lästs flera gånger av båda författarna för
att få en helhet av all data. Efter att båda författarna fått en helhet av all data skedde nästa steg
i analysen som bestod av att extrahera analysenheter som svarade mot studiens syfte.
Analysenheterna flyttades över i ett annat dokument och märktes för att lätt kunna spåras
tillbaka till originalkällan. Analysenheterna fick varsin märkning, exempel: artikel ett och
textenhet fyra får koden 1:4. Analysenheterna översattes till svenska och kondenserades sedan
för att behålla kärnan av den ursprungliga texten. Därefter fördes de över i ett nytt dokument
där analysenheterna med liknande innehåll sorterades i samma grupp med etikettnamn på ett
eller två ord, detta gjordes för att inledningsvis få en överblick av alla analysenheterna. Efter
den första kategoriseringen sorterades de kondenserade analysenheterna under överordnade
rubriker, subkategorier. Efter detta steg togs etiketterna bort då de endast var ett stöd i att se
vilka analysenheter som hörde ihop. Denna abstraktionsprocess fortsatte under ytterligare tre
kategoriseringssteg där kategorinamnen blev mer och mer abstrakta och som speglade
innehållet i resultatet. Analysprocessen avslutades då inget datamaterial passade in i mer än
en kategori. Analysen resulterade i fem slutgiltiga kategorier (Tabell 4).

Resultat
Analysen resulterade i fem kategorier som presenteras i tabell 4. Resultatet som framkommit
är grundat på tio vetenskapliga artiklar och resultatet presenteras i brödtext under varje
kategorirubrik nedan. Citat i originalspråk förekommer för att stärka innehållet.

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=5)
Att livet är begränsat med den sjuke i centrum
Att acceptera det nya livet och ta hand om sig själv
Att se och hantera förändringar hos sin närstående
Att ha behov av hjälp och stöd
Att vilja ha kontroll i vårdandet
Att livet är begränsat med den sjuke i centrum
Studier (Eriksson & Svedlund, 2006; Haahr, Kirkevold, Hall & Östergaard, 2013; Leiknes &
Høye, 2012; Tan, Williams & Morris, 2012) visade att vårdarna upplevde ett begränsat liv och
hade en känsla av att vara fängslad på grund av rollen som vårdare, att livet planerades efter
den sjuke. I studier (Eriksson & Svedlund, 2006; Haahr et al., 2013; Hasson et al., 2010;
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Leiknes & Høye, 2012; Tan et al., 2012) beskrev vårdarna att deras liv begränsades på grund
av dåligt samvete för den sjuke och dennes svårigheter att delta i sociala sammanhang.
You miss the rest of the party….dancing and such.…….. I wouldn’t dream of
sending him home in a cab and stay at the party. (Haahr et al., 2013, s. 342)

I studien av Eriksson och Svedlund (2006) uppgav vårdare att vänners oförståelse om den
sjukes situation var begränsande för sociala aktiviteter och att de var tvungna att ge upp sin
livsstil för att kunna ge den sjuke sin tid, vilket medförde att de förlorade intresset för sina
egna sociala aktiviteter. I studier av Eriksson och Svedlund (2006) och Haahr et al. (2013)
beskrev vårdare vikten av att hitta ett nytt socialt liv och att anpassa sig positivt till nya
sociala situationer. I studien av McLaughlin et al. (2010) beskrev vårdare att sjukdomen
medförde förlust av styrka. En vårdare uppgav att livet blivit förstört och att det fanns en
konstant känsla att ha blivit berövad i livet.

I have felt as if my wings have been clipped for a long time. (Leiknes & Høye,
2012, s. 35)

I studier av Davis et al. (2014) och Eriksson och Svedlund (2006) uppger vårdare att de ville
underlätta känslan av beroende hos sin närstående genom att dölja sina känslor och att inte
visa att något var svårt.

Att acceptera det nya livet och ta hand om sig själv
I flera studier (Eriksson & Svedlund, 2006; Haahr et al., 2013; Hasson et al., 2010;
McLaughlin et al., 2010) beskrev vårdare till närstående med PS att vårdandet innebar många
förändringar och att det krävdes ständig ansträngning för att de skulle kunna anpassa sig för
att klara av nya situationer och hitta balans i livet. I studien av Haahr et al. (2013) beskrev
vårdare vikten av att skapa ett nytt liv och hitta en ny identitet. I studien av Eriksson och
Svedlund (2006) uppgav vårdare att de tog en dag i taget för att kunna hantera utmaningarna
av den närståendes svårigheter och att försöka göra livet så skapligt och normalt som möjligt.
I studier (Abendroth et al., 2011; Hasson et al., 2010; McLaughlin, 2010; Tan et al., 2012)
uppgav personer som vårdar närstående med PS att de var tvungna att ta sig an nya och fler
roller än tidigare. De förändrade rollerna kunde krocka med deras tidigare roll vilket
upplevdes som ett problem. I studien av Abendroth et al. (2011) upplevde en vårdare sig vara
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mer som en mamma än att ha en relation som man och hustru. I studien av Leiknes och Høye
(2012) uppger vårdare att de kunde känna osäkerhet angående sitt ansvar som vårdare till
närstående med PS.
So what is my responsibility towards her (the mother)? She is not my daughter….
I feel she is pushing me to make decisions for her which I actually should not,
should I? ... This makes me feel guilty about her. I don’t have to, but it’s a
problem. (Leiknes & Høye, 2012, s. 36)

I studier av McLaughlin et al. (2010) och Tan et al. (2012) beskrev vårdare att de såg
vårdandet som sin plikt och som en del av livet. Vårdare i studien av Tan et al. (2012) uppgav
att de kunde känna sig upprörda då deras ansträngningar inte uppskattades.
As a wife, I have to declare that I will look after my husband. For me, I can’t say I
don’t want to be a caregiver. He is my husband. It’s thrown to me. I have to
accept it because I know that if I had PD, he would also take care of me. I have to
take care of him… (Tan et al., 2012, s. 2238).

I flera studier (Abendroth et al., 2011; Davis et al., 2014; Eriksson & Svedlund, 2006;
Habermann et al., 2013; Hasson et al., 2010; Tan et al., 2012; Williamson et al., 2008)
beskrev personer som vårdar en närstående med PS att deras relation påverkades. De beskrev
sig uppleva att relationen förstärktes av vårdandet, att familjebanden blev starkare och att de
kände tillfredsställelse i relationen (Habermann et al., 2013;Tan et al., 2012). I flera studier
(Abendroth et al., 2011; Davis et al., 2014; Eriksson & Svedlund, 2006) beskrev dock vårdare
att de upplevde en försämring i relationen. De beskrev sig uppleva att de inte längre deltog i
den närståendes inre värld och att den fysiska närheten inte längre var densamma. I studier av
Hasson et al. (2010) och Williamson et al. (2008) beskrev vårdarna att de kände en distans till
sin partner på grund av kommunikationssvårigheter och att deras frustration över svårigheter
påverkade relationen negativt. I studier av Kärleken till varandra, trofasthet och medlidande
beskrevs ge kraft till att orka kämpa Leiknes & Høye, 2012; Haahr et al., 2013).

I studier (Abendroth et al., 2011; Eriksson & Svedlund, 2006; Haahr et al., 2013 &
McLaughlin et al., 2010) uppgav vårdare att de upplevde att det var viktigt att kunna ta en
paus och att ta hand om sig själv för att underlätta bördan av att vårda en närstående med PS. I
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studien av McLaughlin et al. (2010) beskrev vårdare att de kände frustration om de inte fick
tid ifrån sin roll som vårdare. I studier (Eriksson & Svedlund, 2006; Hasson et al., 2010;
Leiknes & Høye, 2012; McLaughlin et al., 2010) uppgav vårdare att de hade en känsla av att
alltid vara den som någon är beroende av vilket inkräktade på deras egna liv. Vårdare
upplevde att de behövde välja mellan sin egen fritid och den sjukes behov men också känslan
av att inte kunna lämna sin närstående en längre tid var vanligt förekommande. I studien av
Tan et al. (2012) uppgav en vårdare att livet inte slutar när en blir vårdare och att en måste
älska sig själv för att kunna älska någon annan.

I studier av Tan et al. (2012) och Eriksson och Svedlund (2006) uppgav vårdare att det fanns
en oro för sin egen framtid och en rädsla för att själv bli sjuk. I studien av Eriksson och
Svedlund (2006) uppgav vårdare att rollen som vårdare till en närstående med PS hade gett
dem insikt om att livet var skört vilket gav dem en känsla av ensamhet. Vidare beskrev
vårdare att deras drömmar och strävan om en ljusare framtid vägde upp mot det restriktiva liv
de nu levde.

Att se och hantera förändringar hos sin närstående
I flera studier (Abendroth et al., 2011; Eriksson och Svedlund, 2006; Haahr et al., 2013;
Hasson et al., 2010; Williamson et al., 2008) beskrev personer som vårdade en närstående
med PS att de ofta kände rädsla, sorg och förlust över att deras närstående blev förändrad. I
studierna av Abendroth et al. (2011) och Williamson et al. (2008) beskrev vårdarna att de ofta
kände en rädsla och hat över att dennes partners personlighet blev förändrad som följd av
psykotiska symtom. Vidare uppgav vårdare i studien av Williamson et al. (2008) att det
kändes som att leva med två olika partners. I studier av Eriksson och Svedlund (2006),
McLaughlin et al. (2010) och Haahr et al. (2013) uppgav vårdare till en närstående med PS att
de kunde känna förlust av sin partner och det gemensamma livet. Vidare uppgav vårdarna i
studien av Haahr et al. (2013) att de kunde känna förlust av intimitet och kamratskap till sin
partner.

In a sense we have lost the life that we once had and to all intents and purpose we
will never have again. (McLaughlin et al., 2010, s. 180)

I studier av Habermann et al. (2013) och Haahr et al. (2013) uppgav vårdare vikten av att
försöka behålla känslan av ett ”vi”, att kunna njuta av varandras sällskap, behålla ett
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partnerskap med sin maka/make och ta stora beslut tillsammans. I studier av Hasson et al.
(2010) och Williamson et al. (2008) beskrev vårdare en känsla av att sörja den närståendes
försämringar innan döden. Enligt vårdare i studien av Williamson et al. (2008) fanns det en
allmän känsla av hopplöshet och förtvivlan bland dem att ens partner sakta försvann i väg. I
studien av Williamson et al. (2008) beskrev vårdare till närstående med PS en känsla av
förvirring och att inte vara beredd på symtomdebut hos sin närstående.
If you haven’t come across it before it’s a shock to you too. Because in the
beginning you don’t know if they’re going mad do you? (Williamson et al., 2008,
s. 586)

I studierna av Davis et al. (2014) och Hasson et al. (2010) uppgav vårdarna att de hade svårt
att acceptera sjukdomens progression. I studien av Eriksson och Svedlund (2006) uppgav
vårdare att det krävdes att de skulle acceptera fysiska förändringar hos sin närstående. I
studien av Williamson et al. (2008) beskrev vårdare en vilja att utveckla kunskap för att
hantera symtom för att underlätta livet för den sjuke.
You’ve just got to calm yourself and take the fear away from them. (Williamson et
al., 2008, s. 586)

I studien av Haahr et al. (2013) beskrev vårdarna att när de upplevde fysiska förändringar hos
den sjuke så utvecklade de en kunskap om dessa förändringar som sedan hjälpte dem att
kunna se tidiga tecken för att på bästa sätt kunna skydda sin närstående från skador och
obehagliga upplevelser. I studien av Williamson et al. (2008) beskrev en vårdare att denne
ville övervaka allt den sjuke såg på tv för att skydda den sjuke från obehagliga upplevelser i
sina hallucinationer. Vårdaren spelade med i hallucinationerna för att underlätta upplevelsen
för sin närstående men kände samtidigt att denne lurade sin närstående.
I studier (Davis et al., 2014; Eriksson & Svedlund, 2006; McLaughlin et al., 2010; Tan et al.,
2012) uppgav vårdare till närstående med PS att vårdgivarrollen krävde att de alltid skulle
finnas där som stöd. Vårdare i studien av Eriksson och Svedlund (2006) uppgav att rollen som
den stöttande personen kunde upplevas som oönskat och påtvingat och vårdare såg ofta sig
själv som den sjukes enda stöd. Vårdare beskrev att rollen som vårdare innebar att behöva ge
stöd åt sin närstående trots egna känslor av hjälplöshet, oro och stress (Tan et al., 2012).
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Att ha behov av hjälp och stöd
I flera studier (Abendroth et al., 2011; Hasson et al., 2010; Leiknes & Høye., 2012;
McLaughlin et al., 2010; Tan et al., 2012; Williamson et al., 2008) beskrev vårdare till
närstående med PS att det fanns ett behov av stöd och en god hemhjälp för att klara
utmaningen att vårda. Att få stöd beskrev ge styrka, trygghet och bekräftelse i den mentala
och fysiska belastningen som vårdandet innebar. Hemhjälpen beskrevs ge känslor av trygghet
då den upplevdes vara trovärdig och förutsägbar. Samtidigt beskrev vårdare att hemhjälp inte
alltid befriade dem från oro angående deras ansvar och att de hade svårt att känna sig trygga
och nöjda trots lättnaden i arbetsbelastningen (Leiknes & Høye, 2012).

I studien av Eriksson och Svedlund (2006) uppgav vårdare till närstående med PS att stöd från
familjen gav en känsla av att vara uppskattad och i studien av Tan et al. (2012) uppgav
vårdarna att brist på stöd från familjen var ett hinder i vårdandet. I studien av Hasson et al.
(2010) beskrev vårdare att brist av stöd i början av sjukdomen gav en känsla av frustration.

I studien av Hasson et al. (2010) beskrev vårdare att de hade svårt att veta vem som gjorde
vad och vem de skulle vända sig till inom hälso- och socialvården för att få hjälp och stöd. I
studier av Abendroth et al. (2011) och Eriksson och Svedlund (2006) beskrev vårdare en
svårighet att be om hjälp. I studien av Abendroth et al. (2011) beskrev en vårdare att som
kvinna var vårdandet en självklar roll samt att det fanns en rädsla av att bli förminskad av att
be om hjälp.
She believed caregiving was part of a woman’s role, and any plea for help due to
being overwhelmed or exhausted labeled the person as a complainer (Abendroth
et al., 2011, s. 450)

I studier av McLaughlin et al. (2010) och Williamson et al. (2008) beskrev vårdare att det
fanns ett stort behov av en god och öppen kommunikation med sjukvården. Vidare uppgav
vårdare vikten av information om sjukdomens alla symtom för att vårdandet av sin närstående
kunde underlättas. I studien av McLaughlin et al. (2010) beskrev vårdare att sättet som
sjukvården framförde beskedet om diagnos hade stor betydelse för hur de reagerade. Vidare
uppgav en vårdare att sjukvården gav all information till den sjuke men för vårdaren var det
“deras” sjukdom. Vårdare beskrev att om kommunikationen ansågs vara bristande kunde det
framkalla känslor av ångest och frustration (McLaughlin et al., (2010).
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I studier av Abendroth et al. (2011) och Hasson et al. (2010) beskrev vårdare till närstående
med PS en önskan om att vara bättre förberedd på sjukdomens progression samt en vilja att
själva söka kunskap om sjukdomen då detta gav dessa vårdare minskad ångest. I studien av
Williamson et al. (2008) beskrev vårdare till närstående med PS att de fått bristande
information om psykotiska symtom och att de hade sett det som mycket värdefullt att få
informationen. Vårdare uppgav att inte ha kännedom om dessa symtom kunde kännas
förvirrande och oroande då dessa symtom debuterade hos sin närstående. De vårdare som fick
denna information kunde lättare acceptera psykotiska symtom som en del av sjukdomen.
Vidare menar vårdare i studien av Williamson et al. (2008) att de upplevde att sjukvården inte
var helt öppen med all information.
One thing about Parkinson’s they don’t tell you anything. I: Is that how it felt,
that you weren’t told anything? They don’t tell you, definitely do not. They don’t
let you know that. It’s like it’s all hidden somehow. I don’t know. That’s why I
didn’t know about the hallucinations (Williamson et al., 2008, s. 586)

Att vilja ha kontroll i vårdandet
I flera studier (Abendroth et al., 2011; Haahr et al., 2013; Hasson et al., 2010; Leiknes &
Høye, 2012; Tan et al., 2012; Williamson et al., 2008) beskrev vårdare till närstående med PS
en oro för sin närståendes säkerhet och kände att de inte ville släppa kontrollen över
vårdandet.

Crossing the road is a worry for me. I am very fearful of him freezing
in the middle of the road. So I always choose not to cross the road. I’ll
take a longer route with him and only cross the road at the
traffic lights. It is very scary when he freezes in the middle of the road
(CG3) (Tan et al., 2012, s.2238)

I studierna av Tan et al. (2012) och Williamson et al. (2008) uppgav vårdare att de kände sig
överväldigade och oroade över det stora ansvaret de kände som vårdare. Vårdare till en
närstående med PS kände ett ansvar att vara stark för båda, de värnade om den närstående
genom att ursäkta dennes svagheter (Haahr et al., 2013). I flera studier (Davis et al., 2014;
Haahr et al., 2013; Habermann, Hines & Davis, 2013; Leiknes & Høye, 2012) beskrev
vårdarna att de hade en vilja att göra sitt bästa i vårdandet av sin närstående med PS. I studier
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av Davis et al. (2014) och Leiknes och Høye (2012) uppgav vårdare en känsla av oro och
dåligt samvete för att inte alltid göra sitt bästa.I studier (Abendroth et al., 2011; Tan et al.,
2012; Williamson et al., 2008) uppgav vårdare att de kände sig utmattade och oförmögna att
klara av sin roll som vårdare när den närståendes hälsotillstånd försämrades. I flera studier
(Abendroth et al., 2011; Davis et al., 2014; Eriksson & Svedlund, 2006; Tan et al., 2012;
Williamson et al., 2008) uppgav vårdare en känsla av oro inför att inte kunna hantera alla
sjukdomsrelaterade situationer, samt att inte alltid kunna finnas nära till hands.
I studierna av Davis et al. (2014) och Eriksson och Svedlund (2006) berättade vårdare att de
kände sig arga inför svåra arbetsuppgifter och att de i samband med sjukdomen upplevde ett
mödosamt liv. I studier (Haahr et al., 2013; Hasson et al., 2010; Leiknes & Høye, 2012 & Tan
et al., 2012) uppgav personer som vårdar en närstående med PS att vårdandet tog upp hela
deras dag. Vidare beskrev vårdare att livet nu var hektiskt och uttröttande, att de aldrig kunde
vara lediga och att de var tvungna att finnas tillgängliga dag som natt.

I studien av Habermann et al. (2013) beskrev vårdare att de uppskattade att vårda och att de
upplevde det som viktigt att ta hand om sin sjuke närstående. I studien av Haahr et al. (2013)
uppgav vårdare att de förväntades vara djupt involverad i sjukdomen. I studien av Abendroth
et al. (2011) uppgav vårdare att de kände sig bortglömda av primärvården och att de på grund
av detta kände sig nedvärderade.

I studierna av Tan et al. (2012) och Williamson et al. (2008) uppgav vårdare att de kände sig
överväldigade och oroade över det stora ansvaret som vårdandet medförde. I studier
(Abendroth et al., 2011; Tan et al., 2012; Williamson et al., 2008) uppgav vårdare att de
kände en rädsla att den sjuke skulle skada sig själv eller andra under pågående hallucinationer.

Diskussion
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vårda en närstående med
PS. Resultatet i studien har beskrivits i fem kategorier: att livet är begränsat med den sjuke i
centrum; att acceptera det nya livet och ta hand om sig själv; att se och hantera förändringar
hos sin närstående; att ha behov av hjälp och stöd; att vilja ha kontroll i vårdandet.

I resultatet framkom det att personer som vårdar en närstående med PS upplevde ett begränsat
liv och att de kände sig fängslade i sin roll som vårdare. Martín, Olano-Lizarraga, SaracíbarRazquin (2016) beskriver att vårdare till en närstående ofta upplever det svårt att hantera ett
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mer begränsat liv. Vidare beskriver Martín et al. (2016) att känslor av att känna sig fängslad
förvärrades då den sjuke blev sämre i sin sjukdom. I denna studies resultat framkom att
vårdare till närstående med PS fick dra ner på sina egna aktiviteter och sitt sociala liv på
grund av den sjukes svårigheter. Liknande resultat beskriver Årestedt, Persson och Benzein
(2014) som menar att de som vårdar en närstående med kronisk sjukdom drog ner på tempot i
livet genom att begränsa sina aktiviteter eller vara tvungna att planera på ett nytt sätt för att få
tid för aktiviteter. Det nya tempot i livet kunde kännas som positivt eftersom de fick mer tid
tillsammans men samtidigt upplevdes det som frustrerande att sjukdomen tvingade dem att
leva ett mer långsamt liv. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har förmåga att tidigt i
kontakten med den som vårdar en närstående skapa en förtroendefull relation, detta för att
kunna uppmärksamma vårdares individuella upplevelser. För att kunna hjälpa vårdarna på
bästa sätt ska sjuksköterskan ha förmåga att då det är nödvändigt, hjälpa vårdare att komma i
kontakt med andra instanser i sjukvården för att få rätt hjälp.

Det framkom i denna studies resultat att personer som vårdar en närstående med PS upplevde
många förändringar i livet, det krävdes att de var villiga att anpassa sig och acceptera dessa
förändringar. Relationen till den sjuke var en vanligt förekommande förändring, en del kunde
känna en förstärkt relation medan andra upplevde en försämring i relationen på grund av
belastningen av att vårda och den sjukes svårigheter. Berglund och Johansson (2013) styrker
att relationen mellan den som vårdar och den sjuke kunde försämras vid sjukdom samtidigt
som sjukdomen och belastningen kunde leda till en djupare relation än tidigare, då den
förändrade situationen gav mer tid med varandra. I denna studie framkom det att kärlek till
varandra var en positiv kraft i relationen samt att det gav kraft att orka kämpa med vårdandet.
Antonovsky (2005, s. 45-46) teori och begreppet KASAM (känsla av sammanhang) beskriver
hur människan känner hälsa trots sjukdom. Antonovskys komponent meningsfullhet handlar
om i vilken utsträckning en person känner att livet har en känslomässig innebörd och vad en
anser vara viktigt för en själv att vara delaktig i. Kärlek kan bidra till att känna mening i livet,
vilket i sin tur ger en högre nivå av meningsfullhet och en person som har en hög nivå av
meningsfullhet kommer att kämpa på i tuffa situationer, vilket också framkom i denna studies
resultat. Detta visar betydelsen av att sjuksköterskan samtalar med den som vårdar för att hitta
ljuspunkter i livet tillsammans med sin närstående för att hjälpa att underhålla eller förstärka
relationen. Viktigt för vårdarna i denna studie var att kunna prioritera sig själva och ta paus
från vårdarrollen för att förbättra sitt eget mående och för att orka med belastningen. Roland
och Chappell (2015) beskriver att det stora ansvaret för den sjuke gjorde att vårdare satte sina
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egna aktiviteter åt sidan, trots att de visste hur viktigt det var att även se till sitt eget bästa. I
denna studies resultat var den stora ansvarskänslan mot sin närstående en orsak till svårigheter
i att prioritera sig själv. Detta visar betydelsen av att sjuksköterskan motiverar den som vårdar
en närstående att ta hand om sig själv. Det är viktigt att sjuksköterskan informerar om vilken
hjälp och stöd som finns tillgängligt för att lättare kunna ta tid för sig själv.
I resultatet framkom det att personer som vårdade en närstående med PS kände rädsla, sorg
och förlust av sin förändrade närstående. Det framkom även att det fanns känslor av
hopplöshet och förtvivlan bland vårdarna att ens partner sakta försvann iväg. Roland och
Chappell (2015) menar att eftersom depression och demens är vanligt bland personer med PS
är kvalitén i relationen mellan vårdaren och den sjuke ständigt i riskzonen för att bli
försämrad. Vid dessa symtom menar Roland och Chappell (2015) att vårdare kände förlust av
den partner som de en gång kände och blivit förälskad i samt att det kämpade med att
acceptera denna förändring. Detta visar vikten av att sjuksköterskan måste bekräfta och lyssna
på vårdarens berättelse, våga ställa frågor om relationen och hur sjukdomen påverkat livet. Av
vikt är också att sjuksköterskan i början av sjukdomen förmedlar kunskap om symtom och
förändringar som kan uppkomma.
Resultatet i denna studie visar att vårdare till närstående med PS hade ett behov av stöd för att
lättare klara av utmaningen av att vårda och att de som upplevde brist på stöd kunde känna
frustration. Liknande resultat ses i studien av Årestedt et al. (2014) som beskriver att livet
med PS kan vara en stor belastning både för den sjuke och för vårdaren och att det är
ovärderligt att få rätt stöd, samt att otillräckligt stöd ger känslor av osäkerhet. Detta visar
betydelsen av att vårdare får stöd av sjukvården för att kunna hantera belastningen, för detta
krävs det att sjuksköterskan behöver göra sig tillgänglig och bjuda in till samtal. Årestedt et
al. (2014) beskriver i sin studie att vårdare såg god information och sjukvårdspersonal som en
källa för att lära känna och hantera sjukdomen. Resultatet i denna studie visar även att vårdare
hade ett stort behov av information från sjukvården för att klara av rollen som vårdare. Enligt
Antonovsky (2005, s. 45) är hanterbarheten ett begrepp som innebär huruvida en person
upplever att denne har verktyg och resurser för att klara av att handskas med vissa situationer.
I vår studie framkom det att vårdare upplevde brist på information, vilket kan enligt
Antonovskys (2005, s. 45) teori innebära att de hade svårt att klara av att hantera vissa
situationer. Begreppet begriplighet handlar om hur väl en person begriper en situation och hur
information kan hjälpa en att förutse vad som kommer hända. Detta ses i vårt resultat där
vårdarna hade lättare att acceptera och se psykotiska symtom som en del av sjukdomen då de
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fått information om att dessa symtom kan uppkomma. Vårdare som inte fått denna
information upplevde det som en chock och hade svårt att acceptera dessa symtom.
Antonovsky (2005, s. 44) menar att en människa med hög nivå av begriplighet åtminstone ska
kunna ordna och förklara en plötslig händelse. I denna studie framkommer det att vårdare
kände sig osäkra vid vissa händelser, vilket enligt Antonovsky (2005, s. 45) teori skulle kunna
bero på en låg nivå av hanterbarhet. Att få information och kunskap gör att ens nivå av
begriplighet ökar och en kan begripa händelser lättare. Utifrån detta menar vi att det är
betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonal har en god kunskap om den aktuella
sjukdomen, för att dem ska kunna bidra till det stora behovet av en trovärdig och detaljrik
information om den närståendes sjukdomstillstånd.

I resultatet i denna studie framkom det att vårdare upplevde vårdandet av en närstående som
krävande men att de samtidigt hade svårt att släppa kontrollen. Jack et al. (2014) beskriver
vikten av korta stunder hemifrån för att orka med belastningen av vårdandet, men att många
vårdare även kände skuld när de var hemifrån. I denna studie framkom det att vårdare tog
kontroll över vårdandet vilket kan ses som ett försök att få större hanterbarhet i tillvaron.
Antonovsky (2005, s. 67) menar att människor med kontroll tar sitt eget ansvar och söker
förklaringar till varför saker händer samt känner sig kapabla att klara av en uppgift och agerar
därefter. I denna studie uppgav vårdare att trots att de tog kontroll så försvann inte känslan av
att vara rädd att göra fel. Detta visar betydelsen av att sjuksköterskan stöttar och motiverar
vårdaren till att ta kontroll om denne vill, samt visa vilken hjälp som finns att tillgå.

Interventioner
I denna studies resultat framkommer att vårdare vill ha kontroll över vårdandet av sin
närstående, samtidigt som de inte kände sig tillräckliga vilket ledde till en känsla av dåligt
samvete. Sjuksköterskan behöver därför bekräfta den som vårdar och ge stöd för att denne ska
se möjligheter till kontroll och tron till sin egen förmåga. En passande intervention är att
sjuksköterskan hjälper den som vårdar att stärka empowerment. Wilkes, White och O'Riordan
(2000) menar att personer som har en sjuk närstående kan med hjälp av information av
sjukvårdspersonal öka deras känsla av kontroll och auktoritet, det vill säga, leda till en ökad
empowerment. Det är viktigt att sjuksköterskan ger muntlig information om sjukdomen
inklusive alla symtom som kan väntas komma samt biverkningar av läkemedel, detta för att
öka självförtroendet hos vårdaren samt dennes förmåga att kunna hantera sjukdomshändelser
hos den närstående. I resultatet i denna studie framkom även att personer som vårdar en
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närstående med PS vill träffa andra i liknande situation. Därför kan en
omvårdnadsintervention vara att personer som vårdar en närstående med PS träffas i grupper
där de tillsammans kan utbyta kunskap, erfarenheter och stöttar varandra. Hermanns (2013)
beskriver att i stödgrupper vågade personerna prata öppet om påfrestningen och att de genom
gruppen fick stöd från andra deltagare. Enligt Shah et al. (2015) kan stödgrupper sänka
stressnivån, minska belastningen av att vårda samt ge en förbättrad emotionell hälsa. Personer
som vårdar en närstående vet sällan om vilka resurser som finns att tillgå för stöd. Som
sjuksköterska är det därför av stor vikt att delge personer med information om vad det finns
för stöd och hjälp att få.

Metoddiskussion
I denna litteraturstudie kommer fördelar och begränsningar diskuteras med hjälp av begreppen
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henricson 2012,
s. 487).

Trovärdighet handlar om att deltagarna ska känna att resultatet är rimligt och giltigt, att
resultatet beskriver sanningen (Wallengren & Henricson 2012, s. 487). Trovärdigheten i
denna studie är stärkt genom att båda författarna gemensamt valt ut och granskat artiklarna,
samt enskilt läst resultaten i de inkluderade studierna flera gånger för att få en känsla av
helheten. En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats är genomförd och författarna har
arbetat textnära och i största mån undvikit tolkning. Svårigheter angående analysförfarandet
fanns då författarna från början tog för stora steg och den första uppsättningen
meningsenheter blev tolkade i för stor utsträckning, som påverkar kvalitén på studien
negativt. Detta problem uppstod eftersom det är första gången som författarna gör en studie på
denna nivå, vilket enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 472) kan ses som en
begränsning. Den tolkning som uppstod åtgärdades och författarna fick fram textnära
meningsenheter, för detta användes en “kritisk vän”, handledaren till detta examensarbete,
som kontinuerligt deltagit i diskussion angående om analysen är grundad i data, vilket enligt
Wallengren och Henricson (2012, s. 487) kan stärka trovärdigheten.

Pålitlighet handlar om att andra forskare ska kunna följa den valda metoden och kunna
upprepa den studie som är genomförd (Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). Metoden i
detta examensarbete är utförligt beskriven. Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 474)
ska metoden vara utförligt beskriven så att läsaren kan göra en egen bedömning angående om
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metoden är relevant i förhållande till forskningsfråga. I denna studie har syftet besvarats med
hjälp av den valda metoden. Metoddelen har ytterligare stärkts genom att tillvägagångssättet
av litteratursökningen och antal databaser presenteras i tabeller. Därtill är
kvalitetsgranskningen av de inkluderade artiklarna genomförd gemensamt av båda författarna
med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa artiklar enligt Willman et al. (2011, s. 175176), vilket också beskrivits under metoddelen. Samtliga artiklar var kvalitativa och visade på
hög kvalité, vilket Wallengren och Henricson (2012, s. 473-474) menar stärker pålitligheten.

Bekräftelsebarhet handlar om att författaren tydligt beskriver de material som använts i
studien, samt att denne för en diskussion om sin egen förförståelse samt hur detta påverkar
resultatet (Wallengren & Henricson, 2012, s. 488-490). Innan den gällande sökningen gjordes
i denna studie, genomfördes först en pilotsökning för att se vad som fanns om det valda
ämnet. Detta kan ses stärka bekräftelsebarheten eftersom detta hjälper författarna att knyta
band till den litteratur som finns samt ger hjälp till att välja lämpliga sökord (Wallengren &
Henricson, 2012, s. 490).

Överförbarhet handlar om att resultatet i en studie ska gå att överföra till andra grupper eller
situationer och kontext (Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). Resultatet i detta arbete
skulle kunna överföras till andra kontext då det handlar om upplevelser av att vårda en
närstående med PS. Upplevelser av att vårda en närstående behöver nödvändigtvis inte vara
olika mellan länder och kontext. Resultatet kan även vara överförbart till andra grupper som
vårdar en närstående med kronisk sjukdom.

Slutsats
Denna studie ger kunskap om vad det innebär att vårda en närstående med PS. Att vara
vårdare innebär en omställning till ett nytt förändrat liv och ett behov av stöd från sjukvården.
Det är vanligt att de som vårdar en närstående med PS upplever att de tvingas begränsa sitt
sociala liv till förmån för den närståendes behov. Det är även vanligt att vårdare upplever i
förändring i relationen till sin närstående, både i positiv och negativ riktning. Viktigt för
vårdare är att prioritera sig själva och kunna ta paus från vårdarrollen vilket de ser som svårt
på grund av stort ansvar och svårigheter att släppa kontrollen. Resultatet visar ett stort behov
av information bland vårdarna för att få förståelse och känna trygghet. Vårdare upplevde att
kärlek till sin närstående är en positiv kraft som ger ork att hantera vårdandet. Det är
betydelsefullt att sjuksköterskor har förmåga att tidigt i kontakten med den som vårdar en
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närstående skapa en förtroendefull relation för att få tillgång till dennes upplevelser och
behov. Denna litteratursökning visar att det finns begränsat antal studier om upplevelser av att
vårda en närstående med PS. En ökad förståelse för upplevelser och behov hos den som
vårdar en närstående med PS kan bidra till att vårdpersonal på ett bättre sätt kan förstå och
stötta dessa personer i sin roll. Därav behövs mer forskning om hur sjuksköterskor kan stödja
och underlätta för personer som vårdar en närstående med PS.
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