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Abstrakt
Traumatisk hjärnskada uppstår helt utan förvarning och medför stora
livsförändringar både för den drabbade och för de närstående då en helt ny
okänd tillvaro kommer att inledas. Att vara närstående till en person som
drabbats av sjukdom kan medföra påfrestningar inom grundläggande faktorer
i livet, såsom psykiska, fysiska och sociala aspekter. Syftet med vår
litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en
person med traumatisk hjärnskada. Studien utfördes i form av en kvalitativ
innehållsanalys med manifest ansats där 11 vetenskapliga artiklar
inkluderades och analyserades, vilket resulterade i fem slutkategorier; Att
förlora sitt tidigare liv och behöva anta en ny roll, Att plötsligt leva med en
“ny” person, Att vilja bli sedd som en samarbetspartner i vården, Att behöva
en stödjande omgivning och Att lägga stora krav på sig själv var påfrestande.
Resultatet visade att närstående behöver både stöd och information från hälsooch sjukvårdspersonal samt att de har ett behov att bli inkluderade i
omvårdnaden av den drabbade. Många känslor uppdagades efter olyckan och
de närstående upplevde en förlust av sitt tidigare liv samt personen de en gång
känt. Sjuksköterskor behöver kunskap i hur det är att vara närstående och
behöver ha en förståelse för deras upplevelse för att kunna bemöta dem på ett
adekvat sätt, genom god kunskap kan närstående få en förbättrad upplevelse
av vården samt få hjälp i sin situation.
Nyckelord: traumatisk hjärnskada, närstående, upplevelse, omvårdnad,
litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys
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Att vara närstående till någon som drabbas av sjukdom påverkar livet och vardagen på många
sätt. Närstående väljer att åsidosätta sig själv i den oväntade situationen och riktar därmed allt
fokus mot den drabbades behov (Engström & Söderberg, 2004). Traumatisk hjärnskada
innebär stora förändringar och långvariga konsekvenser för såväl den drabbade som för den
närstående, traumat medför att en ny och okänd tillvaro tar form (Jumisko, Lexell och
Söderberg, 2007). Att drabbas av traumatisk hjärnskada innebär att bli utsatt för ett yttre våld
mot huvudet som kan ge upphov till intrakraniella skador. Intrakraniella skador omfattar
blödningar, skallfrakturer samt sönderslitning av hjärnvävnaden vilket kan leda till
livshotande tillstånd (Hillered & Enblad, 2012, s. 314). Majoriteten av skadorna uppkommer i
samband med trafikolyckor och fallolyckor, utöver det sker ett flertal skador i samband med
fysiskt våld i form av misshandel. Män är överrepresenterade i antalet olyckor
(Socialstyrelsen, 2012).

Enligt Glasgow Coma Scale (GCS), ett internationellt mätinstrument för bedömning av
skadans svårighet, finns det olika svårighetsgrader: mild, medelsvår och svår (Yan et al.,
2018). Mild hjärnskada står för 80% av de traumatiska hjärnskadorna, vilket exempelvis kan
vara en okomplicerad hjärnskakning. Det kan ge påföljder av akuta symtom som kortvarig
medvetslöshet, minnesluckor och sekundära symtom med huvudvärk,
koncentrationssvårigheter och trötthet. Medelsvår och svår skada kräver inläggning på
sjukhus med en lång behandlingstid och rehabilitering som följd (Socialstyrelsen, 2010).
Konsekvenserna som uppkommer hos personer som överlever en svår traumatisk hjärnskada
kan medföra långvariga handikapp med neurologiska störningar, personlighetsförändringar
och minnesstörningar (Hillered & Enblad, 2012, s. 313). Det kan innebära en påverkan på
individernas kognitiva och sociala funktioner samt deras vardagliga sysselsättning och
ekonomi (Graff, Christensen, Poulsen & Egerod, 2017). På grund av det så kan svår
traumatisk hjärnskada ses som en långvarig sjukdom (Levack, Kayes & Fadyl, 2010).

Enligt Levack et al. (2010) så uppstår traumatisk hjärnskada helt utan förvarning och medför
därför en stor livsförändring för den drabbade där kroppen inte längre kan kontrolleras. Livet
de tidigare levt har nu ersatts med ett annat, och känslan av att inte känna igen den personen
man nu är medför känslor av sorg och oro. De beskriver också överväldigande känslor av
ånger, rädsla, minskad självkänsla, sårbarhet och ensamhet. Graff et al. (2017) pratar om
frustrationen som traumat medför och hur man i sitt liv blir tvungen att ändra om sina tidigare
värderingar. Att förlora sin kropp och att återgå till normaliteten beskrivs som en kamp som
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präglas av skamkänslor och förlust av identitet samt integritet. Men de lyfter även att traumat
medfört positiva aspekter, saker som tidigare inte varit viktigt uppskattas nu på ett större plan.
Familjebandet och relationer till närstående blir starkare och viktigare i ens liv.

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) definieras närstående som en social
bekantskap bestående av medlemmar sammanknutna via släktskap, känslomässiga eller
rättsliga band. Verharen et al. (2015) menar att sjukdom inte enbart påverkar den drabbades
liv utan medför även en stor omställning i hela livsvärlden för den närstående. Att vara
närstående till en person som blir allvarligt sjuk kan medföra stora psykiska, fysiska och
sociala påfrestningar. Många närstående får en obalans i livet som negativt påverkar
välmåendet med minskat sömn- och matintag, ökad stressnivå samt ångest och depression.
Enligt Engström och Söderberg (2004) är den första tiden efter insjuknandet orealistisk och
chockartad för den närstående. Att som närstående se hur den sjuke personen förändrats med
en skadad kropp skapar förtvivlan och en oro inför framtiden. Enligt Engström och Söderberg
(2007) är väntan på att få veta vad som hänt och otillräcklig information svårhanterligt att
bearbeta för den närstående. För att bevara känslan av delaktighet och hopp så är det också av
stor vikt att den närstående får möjlighet att delta och vara nära den sjuke personen (Engström
& Söderberg, 2004). Engström, Uusitalo och Engström (2010) beskriver att närstående har en
skyddande roll som innebär en trygghet och därmed minskar känslor av utsatthet och
maktlöshet hos den drabbade personen. De menar att närstående utgör det viktigaste stödet för
den drabbade.

Närstående har via sin relation med den drabbade bra kunskap och information att tillgodose
sjuksköterskan med, de är många gånger involverade i omvårdnaden av patienten och till stor
hjälp för personal (Engström, Uusitalo & Engström, 2010). Graff et al. (2017) beskriver att
närstående som är närvarande ger ett stort stöd samt tröst och har en avgörande del i
tillfrisknandet. I enlighet med Levak et al. (2010) så beskriver patienter att närstående är
viktiga för att kunna rekonstruera en ny plats i världen. Men för den närstående kan det ta tid
att acceptera hur den sjuka personen och rollerna inom familjen förändras (Jumisko et al.,
2007).

Närstående kan hamna i vad som benämns för en transitionsprocess. Kralik, Visentin och van
Loon (2006) beskriver att under ett liv så genomgår man olika transitioner. Det kan beskrivas
som en övergång från en livsvärld till en annan. Begreppet innebär en förändringsprocess i
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livets utveckling; förändringar inom hälsa, sociala förhållanden och övriga utvecklingsstadier.
Fokus ligger på förändringen, snarare än reaktionen hos personen till följd av förändringen.
Att genomgå en hälso- och sjukdomsrelaterad omställning handlar om lärandet att leva med
en långvarig sjukdom, både som drabbad och som närstående. Närstående måste komma till
insikt med att det tidigare varandet är avslutat och att en förändring är nödvändig för att
transitionsprocessen ska kunna starta. Hälso- och sjukvårdspersonal kan underlätta
övergången för den närstående med ett holistiskt synsätt och ett arbetssätt jämsides den
anhöriga.

Sjuksköterskor bör kontinuerligt informera och uppmärksamma närstående för att möjliggöra
att dessa ska kunna vara det stöd som deras anhörige behöver (Verharen et al., 2015). Enligt
Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 3, § 4) så har all hälso- och sjukvårdspersonal skyldighet att
ge såväl patient som närstående information. Professionellt samtalsstöd kan tas in i de fall där
sjuksköterskan och övrig vårdpersonal inte känner att de räcker till. Det är viktigt att ge
närstående till svårt sjuka patienter möjlighet att uttrycka sig kring situationen och ta sig tid
att lyssna på deras frågor, funderingar och reflektioner (Verharen et al., 2015).

Patienter med traumatisk hjärnskada är i behov av rehabilitering för att minska framtida
funktionsnedsättningar, skadans omfattning avgör längden på rehabiliteringen. Närstående är
många gånger inkluderade i processen, vilket bidrar till ett optimerat resultat och ger patienten
ökade förutsättningar att få en lyckad rehabilitering (Graff et al., 2017). Via försäkringskassan
har närstående som vårdar en svårt sjuk rätt till närståendepenning, något som har ökat de
senaste åren. 2017 var det 17 200 personer i Sverige som levde på närståendepenning, av
dessa är majoriteten kvinnor (Försäkringskassan, 2018).

För närstående vid traumatisk hjärnskada är det viktigt att bli inkluderad i hälso- och
sjukvården då deras liv blir omkullkastat och de genomgår en stor förändring. Närstående är
ett viktigt stöd men kan i vissa fall glömmas bort då fokus till stor del ligger på patienten.
Sjuksköterskor behöver ökad kunskap i hur det är att vara närstående och förståelse för hur
situationen upplevs från deras synvinkel, därför är syftet med vår litteraturstudie att beskriva
upplevelsen av att vara närstående till en person med traumatisk hjärnskada.
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Metod
För att besvara syftet på ett lämpligt sätt så användes kvalitativ manifest innehållsanalys med
ett inifrånperspektiv, detta valdes eftersom att ändamålet var att undersöka och beskriva
mänskliga upplevelser (Graneheim & Lundman 2004). Kvalitativ innehållsanalys tolkar och
analyserar materialet djupgående, syftar till att beskriva upplevelser samt frambringa
fördjupad förståelse (Danielson, 2012).

Litteratursökning
Inledningsvis så genomfördes en pilotsökning för att undersöka den befintliga vetenskapliga
litteraturen i området, sökningen visade på tillgång till relevanta artiklar. Därefter preciserades
forskningsproblemet för att i litteratursökningen kunna finna tillförlitliga artiklar som svarade
mot syftet (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). En systematisk
litteratursökning (tabell 1) genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycInfo. Detta
då det sällan går att få fram tillräcklig information via enbart en databas (Karlsson, 2012).
Databaserna valdes utifrån dess inriktning mot omvårdnad (Willman et al., 2016). För att hitta
korrekta ämnesord så har svenska sökord identifierats och översatts till engelska genom
svensk MeSH. Sökorden har kontrollerats mot databasernas respektive tesaurus, i ”Cinahl
headings” och i ”MeSH-database” för att hitta benämningar (Willman et al., 2016). Vid
sökningen så användes MeSH-termer och fritextsökning i olika kombinationer med varandra,
sökorden i litteratursökningen var: ”traumatic brain injury”, ”acquired brain injury”,
experience, family, relatives, qualitative, need*. Dessa sökord valde vi då Karlsson (2012)
menar att sökorden ska beskriva det fenomen som är syftet med undersökningen.

Booleska operatorer användes för att på olika sätt kombinera sökorden. AND användes för att
få ett resultat av två eller fler sökord kombinerade med varandra vilket ger en specifik sökning
med relevant resultat. OR användes för att sensitiviteten i sökningen skulle ökas. I samtliga
databaser användes begränsningsfunktionerna att alla skulle vara skrivna på engelska och
publicerade mellan 2009-2019 (Karlsson, 2012). Äldre artiklar exkluderades då vi ville ta del
av nyare forskning och engelskt språk valdes för att tydligt kunna förstå innehållet (Backman,
2016). I Cinahl användes inklusionskriteriet peer reviewed vilket innefattar att artiklarna
innan publicering är expertgranskade och därmed ger en högre vetenskaplig kvalitet (Willman
et al., 2016). Citationstecken användes vid fritextsökning på sammansatta ord då vi ville
förhindra att orden kastas om i ordningsföljd och tappar fokus (Willman et al., 2016).
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Trunkering nyttjades på sökordet need* för att ge en variation på termen med olika ändelser
(Backman, 2008). Samtliga titlar och abstrakt lästes igenom, de som inte svarade på syftet
exkluderades. De artiklarna med hög relevans i motsvarighet till syftet lästes i sin helhet i
fulltext. Artiklar som inkluderade närstående under 16 år och artiklar med låg kvalitet
exkluderades då en hög kvalitet på innehållsanalysen eftersträvades. Slutligen valdes 11
artiklar som svarade mot syftet ut till analysen (tabell 3).
Tabell 1. Översikt litteratursökning
Syftet med sökning: Beskriva upplevelsen att vara närstående till en person som har drabbats av
traumatisk hjärnskada.
CINAHL 2019 01 22. Begränsningar: English language, peer reviewed, publications date 2009-2019
Söknr

*)

Söktermer

Antal träffar

1

FT

“Traumatic brain injury”

8424

2

FT

“Acquired brain injury”

1 008

1 OR 2

9 305

3
4

MSH

Experience

167 440

5

MSH

Family

146 063

6

MSH

Relatives

87 457

5 OR 6

225 400

Qualitative

87 092

3 AND 4 AND 7 AND 8

69

7
8

MSH

9

Antal valda

5

Tabell 1. Forts. Översikt litteratursökning
Syftet med sökning: Beskriva upplevelsen att vara närstående till en person som har drabbats av
traumatisk hjärnskada.
PubMed 2019 01 22. Begränsningar: English, publications date 10 years.
Söknr

*)

Söktermer

Antal träffar

1

FT

“Traumatic brain injury”

22 150

2

FT

“Acquired brain injury”

1 368

1 OR 2

23 205

3

Antal valda

7

4

MSH

Family

101 460

5

FT

Relatives

493 002

4 OR 5

493 519

6
7

FT

Need*

887 995

8

FT

Qualitative

127 442

3 AND 6 AND 7 AND 8

80

9
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Tabell 1. Forts. Översikt litteratursökning
Syftet med sökning: Beskriva upplevelsen att vara närstående till en person som har drabbats av
traumatisk hjärnskada.
PsycInfo 2019 01 22. Begränsningar: English language, peer reviewed, publications date 2009-2019
Söknr

*)

Söktermer

Antal träffar

1

FT

“Traumatic brain injury”

11 064

2

FT

“Acquired brain injury”

1 071

3

1 OR 2

4

MSH Family

145 170

5

FT

Relatives

66 070

4 OR 5

202 936

6

11 328

7

FT

Qualitative

68 702

8

MSH

Experience

182 628

3 AND 6 AND 7 AND 8

72

9

Antal valda

2

*MSH-MeSh termer I databaserna CINAHL, PubMed och Psycinfo. FT- fritextsökning

Kvalitetsgranskning
En kvalitetsgranskning utfördes i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) som
har tagit fram ett protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Samtliga
11 artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades. Syfte, kontext, etiskt resonemang, urval, metod,
giltighet, kommunicerbarhet, teori och huvudfynd granskades för att bedöma den totala
kvalitén på artiklarna. För varje positivt svar räknas ett poäng, negativt eller “vet ej” svar gav
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däremot noll poäng. Alla “ja” svar räknades sedan ihop och dividerades med det totala antalet
frågor. Därefter graderades artiklarna efter en skala som antingen hög, medel eller låg kvalité
(se tabell 2). Samtliga artiklar lästes och bedömdes separat. Båda författarna utförde
kvalitetsgranskningen tillsammans för att få ett mer tillförlitligt resultat och för att kunna
diskutera eventuella oklarheter med varandra (Willman, Stoltz, & Bathtsevani, 2011). De
inkluderade studierna varierade mellan medel och hög kvalitet.

Tabell 2. Tabell över kvalitetsgranskning med procentindelning
Grad 1

(Hög) 80-100%

Grad 2

(Medel) 70-79%

Grad 3

(Låg) 60-69%

Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11)
Författare
Typ av
Deltagare
Metod
(År) Land
studie
(datainsamling/
analys)

Huvudfynd

Kvalitet
(Hög, Medel,
Låg)

Gagnon,
Lin &
Stergiou
-Kita
(2015)
Canada

Kvalitativ

14 närstående

Semistrukturerade
intervjuer/
Tematisk analys

Familjemedlemmar prioriterar
den sjukas behov. De får
förespråka för den sjukes
rättigheter, stötta dem till
aktiviteter, undersöka
behandlingsalternativ, planera
läkarbesök och rehabilitering
samt agera känslomässigt stöd.

Hög

Guldager,
Willis,
Larsen &
Poulsen
(2018)
Danmark,
Australien

Kvalitativ

11 närstående

Semistrukturerade
intervjuer/
Innehållsanalys

Tre olika roller identifierades
hos anhöriga som de skiftade
mellan beroende på patientens
tillstånd. Krigaren, den
observante eller den
tveksamma. Viktigt att
personal kan skilja på vilken
roll de har för att se deras
behov av involvering och
information.

Medel

Keenan &
Joseph
(2010)
Canada

Kvalitativ

25 närstående

Semistrukturerade
intervjuer/
Tematisk analys

Viktigt för närstående att få
prata om sin upplevelse, att få
information kring skada samt
prognos, att få professionellt
stöd samt stöd från anhöriga.

Medel
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Tabell 3. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11)
Författare
Typ av
Deltagare
Metod
(År) Land
studie
(datainsamling/
analys)

Huvudfynd

Kvalitet
(Hög, Medel,
Låg)

Knox,
Douglas &
Bigby
(2015)
Australien

Kvalitativ

4 närstående,
4 patienter.

Intervjuer/
Grounded theory

Föräldrar/närstående är
viktiga för att personer med
traumatisk hjärnskada ska
kunna fatta rimliga beslut då
deras bedömningsförmåga
är försämrad. De försöker
med tiden bli mer
självständiga och övergå till
professionellt stöd för att
avlasta föräldrar.

Hög

Kratz,
Sander,
Brickell,
Lange &
Carlozzi
(2017)
USA

Kvalitativ

52 närstående

Fokusgrupper/
Tematisk analys

Att vårda en närstående med
traumatisk hjärnskada
innebär stort ansvar och tar
över de närståendes vardag
vilket har en negativ effekt
på deras hälsa. Relationer
förändras mellan närstående
som agerar vårdare och
patienten.

Hög

Lefebvre &
Levert
(2012a)
Canada

Kvalitativ

19 närstående, 29
sjukvårdspersonal

Fokusgrupper/
Innehållsanalys

Närstående har stort behov
av individuellt anpassad
information och svar på
frågor, att bli involverade
samt att få stöd under hela
processen.

Hög

Lefebvre &
Levert
(2012b)
Canada
Frankrike

Kvalitativ

56 patienter, 34
närstående, 60
sjukvårdspersonal

Fokusgrupper/
Tematisk analys

Närstående samt patienterna
har behov av information
både i det akuta skedet samt
vid rehabilitering.
Närstående behöver få stöd
och uppmuntras att delta i
vården.

Hög

5 närstående

Intervjuer/ Induktiv
tematisk analys

Närstående kämpar för att
gå vidare och anpassa sig
till det nya livet. Det är en
utmaning att bibehålla
familjerelationer samt sitt
eget välmående och
samtidigt vara ett stöd för
den drabbade med
traumatisk hjärnskada.

Hög

Løvstad,
Kvalitativ
Solbrække,
Kirkevold,
Geard, Hauger
& Schanke
(2018)
Norge
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Tabell 3. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11)
Författare
Typ av
Deltagare
Metod
(År) Land
studie
(datainsamling/
analys)

Huvudfynd

MbakileMahlanza,
Manderson,
Downing &
Ponsford
(2016)
Australien,
Sydafrika

Mixad metod 18 patienter,
18 närstående

Seminstrukturerade
intervjuer/
Tematisk analys

Bristfällig information gör
att närstående blir osäkra
hur de ska hantera den sjuka
personen. Närstående tar på
sig många roller för att
främja den sjukas
välmående, vilket har en
negativ effekt på de
närståendes hälsa och
ekonomi.

Nalder,
Fleming,
Cornwell &
Foster
(2012)
Australien

Mixad metod 10 närstående

Semistrukturerade
intervjuer/
Tematisk analys

Närstående hoppas på att
den drabbade ska kunna
återuppta sitt gamla liv
vilket på sikt leder till att
även närstående kan göra
detsamma. De
sammanlänkar sina liv
genom att se sin egen
framtid kopplat till den
sjuka individen.

Savage &
Egan
(2018)
Canada

Kvalitativ

Semistrukturerade
intervjuer/
Tematisk analys

Närstående tar på sig flera
roller för att stödja den
drabbade så mycket som
möjligt. Att ständigt vara
närvarande och involverad
leder till utbrändhet, de
närstående kämpar för att
hitta en balans.

5 närstående

Kvalitet
(Hög, Medel,
Låg)
Hög

Medel

Hög

Analys
Vår kvalitativa innehållsanalys med manifest ansats utfördes i enlighet med Graneheim och
Lundman (2004). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att analysen antingen kan vara
manifest eller latent, där manifest innebär att texten beskrivs som den är, fri från egen
tolkning. Samtliga artiklar märktes inledningsvis upp med ett nummer, 1-11 för att i ett senare
skede lättare kunna återfinna originalkällan. De 11 utvalda artiklarnas resultatdel lästes
noggrant igenom flera gånger, på varsitt håll, då en helhetsbild eftersträvades och vi ville
säkerställa att innehållet svarade mot litteraturstudiens syfte. Efter detta extraherades 295
meningsenheter som svarade mot syftet från de inkluderade artiklarnas resultatdel, varje
enskild enhet märktes med en sifferkombination som hänvisning till ursprungsartikeln (jfr.
Graneheim och Lundmalm, 2004). Textenheter som inte svarade på litteraturstudiens syfte
sorterades samtidigt bort.
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Vi översatte därefter meningsenheterna till svenska för att underlätta vår förståelse för
innehållet och meningsenheterna kondenserades efter det. Graneheim och Lundman (2004)
beskriver att kondenseringen innebär att meningsenheterna kortas ned men kärnan i texten
bibehålls, detta för att inte förlora vad meningsenheterna uttryckte från början men ändå få ett
mer lätthanterligt material. Slutligen kodades de kondenserade meningsenheterna. En kod
beskriver meningens innebörd med syfte att underlätta den följande kategoriseringen.
Koderna jämfördes efter detta baserat på skillnader och likheter och kategoriserades i grupper
med liknande koder. Kategoriseringen skedde i fyra steg. Under kategoriseringen
identifierade vi till en början 31 specifika subkategorier med en liten mängd meningsenheter i
varje. Subkategorierna täckte samtliga meningsenheter och var exkluderande, vilket innebär
att var meningsenhet enbart kunde passa in i en kategori. Därefter gjordes kategorierna mer
övergripande och kategorier med gemensamt innehåll lades ihop och flera subkategorier
inkluderades i varje. Slutligen konstruerades fem huvudkategorier i sista steget av
kategoriseringen då vi upplevde att det inte gick att analysera materialet ytterligare (jfr.
Graneheim och Lundman, 2004).

Resultat
Analysen resulterade i fem slutkategorier (tabell 4). Resultatet presenteras nedan med
brödtext och citat från artiklarna för att stärka analysens trovärdighet.

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=5)
Kategorier
Att förlora sitt tidigare liv och behöva anta en ny roll
Att plötsligt leva med en “ny” person
Att vilja bli sedd som en samarbetspartner i vården
Att behöva en stödjande omgivning
Att lägga stora krav på sig själv var påfrestande

Att förlora sitt tidigare liv och behöva anta en ny roll
När någon i en familj drabbades av traumatisk hjärnskada påverkades hela familjen,
närstående behövde anta nya roller för att stödja den drabbade personen vilket många gånger
var utmanande och upplevdes som en stress (Gagnon, Lin & Stergiou-Kita, 2015; Nalder,
Fleming, Cornwell & Foster, 2012).
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‘‘It’s [not] just like he had the accident. All of us had it.” (Gagnon et al., 2015, s. 437)

Närstående upplevde att det var svårt att hantera att olyckan hade inträffat och tiden efteråt
var en stor chock (Lefebvre & Levert, 2012b; Løvstad, Solbrække, Kirkevold, Geard, Hauger
& Schanke, 2018). Det var viktigt för närstående att bli ordentligt förberedda på vad man
kommer att mötas av när man ser den drabbade för första gången (Lefebvre & Levert, 2012a).
Närstående uppger att de efter olyckan fokuserade all sin tid på sjukhuset vid patientsängen
för att finnas där och för att ta omfattade beslut gällande den drabbades liv och död (Keenan
& Joseph, 2010; Løvstad et al., 2018).

Närstående beskrev att de upplevde att den nya rollen innebar att tillhandahålla känslomässigt,
ekonomiskt, materiellt och fysiskt stöd för att underlätta för den drabbade
(Mbakile-Mahlanza, Manderson, Downing & Ponsford, 2016; Savage & Egan, 2018).
Nalder et al. (2012) beskrev att närstående antog en roll som vårdgivare åt den drabbade
vilket resulterade i livsstilsförändringar och förlorad kontroll över sitt eget liv då allt fokus
hamnade på den drabbades behov. Närstående upplevde att de inte hade någon egentid på
grund av att de ständigt prioriterade den drabbades behov före sina egna och att de kände att
de inte kunde lämna den drabbade ensam (Savage & Egan, 2018; Mbakile-Mahlanza et al.,
2016; Gagnon et al., 2015; Kratz, Sander, Brickell, Lange & Carlozzi, 2017).

Närstående upplevde att deras eget liv avslutades när skadan inträffade, med förändrade
livsplaner, förväntningar och avbrutna milstolpar. De visade däremot en stark känsla av att
vilja vårda den drabbade på grund av deras relation och önskan av att den drabbade ska bli
bättre (Nalder et al., 2012; Keenan & Joseph, 2010).
“I don’t have a life for myself. My life is for my son who’s injured and for my children. After I do for
everybody I’m just done for the day. So I, myself, don’t have a life and it’s okay. I want to make sure
that he has a life.” (Kratz et al., 2017, s. 8)

Men i enlighet med Nalder et al. (2012) och Mbakile-Mahlanza et al. (2016) så upplevde
närstående att det ökade ansvaret även resulterade i negativa sociala konsekvenser som att
känna sig isolerad och att undvika sociala aktiviteter till följd av brist på tid och energi.
Närstående beskriver att de upplevde en känsla av att livet inte blev som planerat och att
förmågan att utföra sitt dagliga liv blev påverkat. De upplevde en börda över ökat ansvar,
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inkomstförlust, minskad frihet och fritid (Gagnon et al., 2015; Kratz et al., 2017). Enligt
Mbakile-Mahlanza et al. (2016) och Nalder et al. (2012) övergick livet till att bli vårdgivare
hastigt vilket innebar en osäkerhet över att hantera den nya rollen, att vara ensam vårdgivare
upplevdes vara en påfrestande belastning.
Att plötsligt leva med en “ny” person
Närstående sörjde över förlusten av den personen de tidigare känt och anpassningen till en
“ny” person väckte känslor av frustration och ilska. Närstående upplevde en svårighet att
acceptera personlighetsförlusten hos den drabbade, mistandet av en familjemedlem, en
livskamrat och allt man tidigare haft gemensamt (Gagnon et al., 2015; Savage & Egan, 2018;
Kratz et al., 2017; Keenan & Joseph, 2010).
“Certainly the brother I knew doesn't exist anymore.... Because once your brain changes, it is not the same. He
is not dead, but the brother I talked to... doesn't exist anymore. And whenever my brother comes out of it (coma),
I will be meeting my brother all over again—someone different.” (Keenan & Joseph, 2010, s. 31)

Närstående upplevde svårigheter i familjens samspel efter olyckan, påfrestningar uppkom på
såväl äktenskap som på övriga familjerelationer då den drabbade prioriterades och övriga
relationer åsidosattes (Løvstad et al., 2018; Keenan & Joseph, 2010). Det nya förhållandet
med den “nya” personen gav känslor som förlust av jämlikhet, återgång i föräldraskap och
starka emotionella känslor uppdagades. Närstående uppgav att den drabbade blev verbalt och
fysiskt aggressiv efter olyckan, oundvikliga förändringar i vardagen skapade känslor hos den
drabbade som beskyllde den närstående för detta. Att bli beskylld på det sättet gav upphov till
känslor av oro och resulterade i att de närstående blev försiktiga i vad de sa och gjorde i
närheten av den drabbade (Kratz et al., 2017).
“He had a couple of very violent outbursts. I thought for sure he would kill me. You know it just emotionally
destroys me just bit by bit eats away at me.” (Kratz et al., 2017, s. 9)

De beskrev att de var tvungna att finnas där för den “nya” personen som ett stort emotionellt
stöd och att de ständigt behövde ge den drabbade kärlek, empati, samt uppmuntran och
motivation till att återfå sin förlorade självständighet. Vardagen förändrades med förlust av
gemensamma intressen och vänner, de närstående ville alltid se till att den drabbade hade det
bra och var inkluderad i vardagen, men många gånger upplevde de närstående att den
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traumatiska hjärnskadan påverkade det sociala livet negativt (Gagnon et al., 2015; Savage &
Egan, 2018; Nalder et al., 2012; Mbakile-Mahlanza et al., 2016; Guldager, Willis, Larsen &
Poulsen, 2018; Knox, Douglas & Bigby, 2015; Løvstad et al., 2018; Kratz et al., 2017).
“I don’t fit anymore. A lot of our friends are couples. I went to some party, and they were saying, next, let’s all
have a Father’s Day thing.. and they just kind of looked at me, you know, because NAME doesn’t socialize with
them. And they don’t want him to socialize with them, because he’s just very, very awkward.” (Kratz et al., 2017,
s. 11)

Närstående kände ett behov av att nu ständigt finnas där och hjälpa den drabbade vilket
resulterade i påfrestningar på deras egen hälsa. Närstående beskrev uppkomna känslor av
trötthet, ångest, förvirring och att de slutligen kände sig utbrända. De uppgav att de inte längre
tog hand om sig själva i samma utsträckning som innan olyckan och utvecklade problem med
mat och sömn (Savage & Egan, 2018; Nalder et al., 2012; Mbakile-Mahlanza et al., 2016;
Lefebvre & Levert, 2012a; Lefebvre & Levert, 2012b).

Närstående beskrev att minnen av den forna personen och känslan av att inte kunna hjälpa den
drabbade att återfå sitt tidigare liv upplevdes som en stor sorg. De uppgav att de kände sig
ensamma och övergivna i situationen och att de behövde stöd i att sörja personen de en gång
känt (Nalder et al., 2012; Lefebvre & Levert, 2012a; Kratz et al., 2017).

Att vilja bli sedd som en samarbetspartner i vården
För de närstående var det av stor betydelse att tidigt känna sig involverade i vården, att
befinna sig med den drabbade gjorde de närstående inblandade vilket gav känslor av
meningsfullhet. Närstående uppgav att det var viktigt att få lättförståelig information på sitt
modersmål av ansvarig hälso-och sjukvårdspersonal på ett lugnt, ärligt, begripligt och
samstämmigt sätt (Keenan & Joseph, 2010; Lefebvre & Levert, 2012a; Guldager et al., 2018;
Lefebvre & Levert, 2012b; Mbakile-Mahlanza et al., 2016). Som närstående var det viktigt att
få veta all information om händelsen och skadan som den drabbade varit med om, oavsett om
svaren var tuffa att ta emot, för att bättre kunna anpassa sig inför framtiden (Lefebvre &
Levert, 2012a; Keenan & Joseph, 2010; Gagnon et al., 2015). Hos de närstående fanns en
önskan att informationen skulle repeteras återkommande och på olika sätt, att få ingående
information om långvariga konsekvenser, vetskap om förväntad prognos och eventuella
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följdsjukdomar (Keenan & Joseph, 2010; Lefebvre & Levert, 2012a; Lefebvre & Levert,
2012b).

Information utgjorde en grund för att närstående skulle kunna bli delaktiga och bli en
samarbetspartner i vården av den drabbade (Lefebvre & Levert, 2012b). Närstående uttryckte
en önskan att inleda ett samarbete med hälso- och sjukvårdspersonalen för att kunna ha en
medverkan i vården, beslutsfattande och för att få en förståelse för konsekvenser av insatta
åtgärder (Lefebvre & Levert, 2012a; Lefebvre & Levert, 2012b).

"The social worker told me: 'now you are part of the team, we will be working together.' But that isn't
the way it was. I didn't get any answers to my questions. I had the impression that every time I spoke,
they didn't pay attention to me or I was bothering them. I would have liked to feel a part of the team."
(Lefebvre & Levert, 2012b, s. 202)

Närstående upplevde att deras lidande minskade när de kände att de var en viktig
informationskälla till hälso- och sjukvårdspersonalen, när personalen lyssnade på deras
förväntningar och inkluderade deras kunskaper i ett samarbete runt den drabbade (Savage &
Egan, 2018; Guldager et al., 2018; Lefebvre & Levert, 2012a). Närstående upplevde att
sjuksköterskor var betydande för samarbetet, de involverade dem i resurser och minskade den
närståendes rädsla för tiden utanför sjukhuset genom att ingående förbereda dem (Keenan &
Joseph, 2010; Nalder et al., 2012; Gagnon et al., 2015). En del närstående uttryckte att de
hade svårigheter att bygga upp ett förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen till en början,
de upplevde att personalen inte iakttog samma saker som den närstående, inte tog hand om
den drabbade tillräckligt och de var oroliga för att inte få vara ett aktivt stöd och en
samarbetspartner (Lefebvre & Levert, 2012b; Løvstad et al., 2018).

Samarbetet i vården gav kunskaper och riktlinjer åt den närstående att applicera i
rehabiliteringen för den drabbade (Guldager et al., 2018; Savage & Egan, 2018; Lefebvre &
Levert, 2012b). För den närstående var det viktigt att bli engagerad och känna sig användbar i
rehabiliteringen, samt betryggande att få vetskap om vilka resurser som finns att tillgå från
samhället och vem att kontakta om nya behov uppstår (Gagnon et al., 2015; Lefebvre &
Levert, 2012a).
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Att behöva en stödjande omgivning
Närstående upplevde att det var viktigt att omringas av stöd för att de själva skulle kunna vara
ett stöd för den drabbade och för att kunna hantera den nya vardagen. Emotionellt stöd från
familj och vänner var betydelsefullt för att inte uppleva ensamhet i situationen och för att
känna ett minskat ansvar (Keenan & Joseph, 2010; Lefebvre & Levert, 2012a; Nalder et al.,
2012). Närstående upplevde att det var viktigt att ha en tillitsfull relation med hälso- och
sjukvårdspersonal vart de blev uppmärksammade och fick stöd i att kunna sörja sina förluster
efter olyckan. Genom stödet ökade de närståendes acceptans till sin nya verklighet (Lefebvre
& Levert, 2012a; Lefebvre & Levert, 2012b; Keenan & Joseph, 2010; Gagnon et al., 2015).
“I felt abandoned when my partner had his accident. They’ll save the injured person’s life, but for the
rest of us, it’s, ‘Wait your turn’.” (Lefebvre & Levert, 2012a, s. 1091)

Närstående upplevde att de behövde stöd för att lära sig att acceptera den nya situationen och
att vårdandet nu var deras prioritering (Savage & Egan, 2018; Mbakile-Mahlanza et al.,
2016). De närstående behövde även stöd för att acceptera att den drabbade var förändrad för
all framtid och att deras egen framtid skulle komma att innehålla en roll som vårdgivare och
tankar på den drabbade. Det upplevdes viktigt att ha realistiska hopp på framtiden, däremot
uppgav flera närstående att de trots vetskap om skadans omfattning hade hopp om en
mirakulös återhämtning (Løvstad et al., 2018; Keenan & Joseph, 2010). Gagnon et al. (2015)
beskrev att närstående hade en önskan att utbilda utomstående om konsekvenserna av en
traumatisk hjärnskada i hopp om att främja acceptans hos omgivningen och som en följd
kunna få ett ökat stöd.

Närstående kände en stor frustration över att omgivningen inte insåg allvaret i vad de gick
igenom och hur deras liv hade förändrats efter olyckan med utökade krav och ett stort ansvar
(Gagnon et al., 2015; Kratz et al., 2017). Det upplevdes jobbigt att få frågor om den drabbade
samt att behöva ta emot kritik från omgivningen i hur man agerade och tog beslut (Kratz et
al., 2017; Løvstad et al., 2018).

Erfarenheten av att gå igenom förändringarna efter olyckan beskrevs ha gjort de närstående
starkare och mer tåliga för svårigheter i livet. Närstående uppgav att de, med hjälp av stödet
de fick, i större utsträckning uppskattade och värderade små saker och att de försökte se livet
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ur en positiv synvinkel. En del närstående upplevde att familjebanden blivit starkare och att de
har kommit varandra närmare efter olyckan (Nalder et al., 2012; Løvstad et al., 2018;
Lefebvre & Levert, 2012b; Mbakile-Mahlanza et al 2016; Kratz et al., 2017).

“I guess life has changed…Now it’s like oh well, you know, nothing really matters anymore. You know like
nothing is that important anymore. Before it was important to get a new car, it was important to do something
else…Now it’s like, it’s important that we’re all healthy, that we’re all here.” (Kratz et al., 2017, s. 12)

Att lägga stora krav på sig själv var påfrestande
Närstående upplevde att den traumatiska hjärnskadan förde med sig en stor press och en
känsla av ett överväldigande ansvar. De tog sig an beslutsfattande som vårdgivare och
agerade advokat, förlängd arm och samordnare (Guldager et al., 2018; Nalder et al., 2012).
Närstående såg sig själv som ansvariga för konsekvenser om något skulle uppkomma om den
drabbade lämnades ensam, oron beskrevs som plågsam (Kratz et al., 2017). Närstående kände
också ett ansvar över att vilja skydda den drabbade från att bli utnyttjad ekonomiskt av
utomstående samt från ytterligare fysisk och psykisk skada (Kratz et al., 2017; Gagnon et al.,
2015; Knox et al., 2015; Nalder et al., 2012).

Närstående upplevde att omgivningen var helt beroende av dem, vilket gav en känsla av att
ensamansvaret ökade och att deras dygn inte räckte till (Mbakile-Mahlanza et al., 2016; Kratz
et al., 2017). De närstående kände också att ansvaret i stort som den drabbade förde med sig
var större än förväntat vilket ökade kraven på de närstående. Men för de närstående var det
samtidigt viktigt att vara engagerad i alla beslut för att den drabbade skulle få maximal vård
(Nalder et al., 2012; Guldager et al., 2018).

Närstående upplevde överväldigande omsorgskrav i att vara vårdgivare vilket medförde en
stor stress. Att vara ensam i situationen gjorde att man självständigt var tvungen att fatta
beslut och vara den som ekonomiskt försörjde familjen. Att lägga egna krav på sig själv att
utföra samtliga uppgifter gjorde att de kände tidspress och i samband med utmaningarna
uppkom frustration och ilska (Nalder et al., 2012; Mbakile-Mahlanza et al., 2016; Kratz et al.,
2017; Keenan & Joseph, 2010).
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“Everything is just harder. Things get missed. Things don’t get done anymore. It’s tiring; I’m tired. My
body...you know I don’t get to do exercise. I don’t get to eat right any more hardly. I’m always sad; I am always
on the verge of tears.” (Nalder et al., 2012, s. 116)

Närstående upplevde oro och rädsla inför hur framtiden kommer att se ut för den drabbade när
den närstående inte längre finns närvarande som vårdgivare. De kände ett krav över att
förbereda den drabbade och planera inför framtiden, dels för den drabbades skull men också
för att själv ha vetskap om att den drabbade kommer att vara säker (Lefebvre & Levert,
2012b; Knox et al., 2015; Kratz et al., 2017). Framtiden medförde känslor av stress, oro och
osäkerhet för den närstående, samt rädsla för att den drabbade skulle fatta självständiga beslut
som skulle komma att ha en negativ påverkan på deras sjukdomstillstånd (Nalder et al., 2012;
Mbakile-Mahlanza et al., 2016). Ett stort krav de närstående kände att de hade på sig var att
de alltid ville försäkra sig om att den drabbades vårdbehov uppfylldes (Gagnon et al., 2015).

Diskussion
Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva upplevelsen att vara närstående till en person
med traumatisk hjärnskada. Analysen resulterade i fem slutkategorier: Att förlora sitt tidigare
liv och behöva anta en ny roll; Att plötsligt leva med en “ny” person; Att vilja bli sedd som en
samarbetspartner i vården; Att behöva en stödjande omgivning; Att lägga stora krav på sig
själv var påfrestande.

Litteraturstudiens resultat visade på att de närståendes tidigare liv avslutades när den
traumatiska hjärnskadan inträffade, krav ställdes på att anpassa sig till den nya situationen och
att finna sig själv i en ny roll. Detta kan relateras till Kralik et al. (2006) som beskriver
transitionsprocessen. De beskriver att en transition behöver inledas för att de närstående ska
finna sig själv i sin nya roll. En lyckad och hälsosam transition ses hos de närstående som är
engagerade och identifierar nya strategier för hur de ska leva sitt förändrade liv. En person
som är utan medvetenhet om förändringen och saknar verktyg att hantera situationen är inte
redo för en transitionsprocess. Kralik et al. (2006) beskriver att dessa individer riskerar att
fastna i sin transition.

Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap kring transitionsprocessen som teori,
för att på så sätt kunna stödja och förbereda de närstående utifrån deras individuella behov
med utbildning och information i syfte att underlätta acceptansen om förändringen och främja
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processen mot att återfå hälsa. Teorier hjälper oss att förstå och att bemöta människor på ett
mer djupgående sätt, därför anser vi att det är viktigt för sjuksköterskan att integrera denna
teori och genom det kunna stödja den närstående att i motgång finna mening. Som
sjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma vart den närstående befinner sig i
transitionsprocessen för att kunna bidra med medvetenhet om förändringen och utforma
verktyg om personen inte tar sig framåt i processen, som sjuksköterska har man ett bestående
ansvar att se den närstående bakom sjukdomen. Vidare ser vi också att ett obefintligt stöd från
sjuksköterskan kan ge negativa konsekvenser hos de närstående, vilket därefter kan resultera i
negativa konsekvenser hos den drabbade personen, vilket man vill undvika. Vi tänker att det
är viktigt som hälso- och sjukvårdspersonal att se den drabbade och de närstående som en
enhet för att alla parter ska ta sig framåt i processen.

Litteraturstudiens resultat visade att närstående upplevde en känsla av förlorad kontroll över
sitt liv i samband med de nya rollerna och ansvarsområdena som uppstod, vilket kan kopplas
till Pulvirenti, McMillan och Lawn (2011) som beskriver begreppet “empowerment”. Det
innebär att ta kontroll över sitt eget liv och kan ses som en bidragande faktor till att
möjliggöra förändring i livet. Empowerment kan förstås i koppling till begrepp som makt,
självförtroende och kompetens. Stärkt empowerment kan vara nödvändigt i situationer där
personer upplever en förlorad kontroll, som exempelvis när en närstående blir allvarligt sjuk.
Att främja empowerment anses vara till god hjälp för att de närstående i större utsträckning
ska kunna hantera problem som uppstår och anpassa sig till nya perspektiv och livssituationer
som uppkommer.

Vi tänker att empowerment kan stärka närståendes hanterbarhet och minska risken att de blir
fast i en transitionsprocess relaterat till oförmåga att ta in den nya situationen. Att ha ökad
kontroll över sitt liv kan bidra till att de närstående finner en mening och acceptans i
situationen och därmed får ökade förutsättningar att ta sig framåt i sin process på ett
hälsosamt vis. Vi tänker att sjuksköterskor kan främja närståendes empowerment, dels genom
att ge närstående en aktiv roll, vilket ger dem möjlighet att ta kontroll över situationen, samt
genom att ge närstående möjlighet att reflektera tillsammans med hälso-och
sjukvårdspersonal.

Litteraturstudiens resultat visade på att den traumatiska hjärnskadan medförde att de
närstående ställdes inför en stor förändring som innebar att leva med en “ny” person. De
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behövde nu hantera starka emotionella känslor, personlighetsförändringar och förluster.
Wright, Watson och Bell (2002) beskriver att när man står inför en förändring, så finns det en
mängd hinder som kan verka hindrande i en förändringsprocess. För att processen ska fortlöpa
så krävs det att de hinder som står i vägen för de mål man vill uppfylla måste undanröjas,
varpå inga nya utmaningar kan introduceras förrän man underlättat inför förändringen. Det
inledande stadiet handlar om att man förbereder en kontext, problem identifieras och
lösningar utformas för att man sedan ska kunna ställas inför förändringen och dess utmaning
det kräver. En hindrande faktor beskrivs vara en familjemedlem som agerar missbelåtet och
argsint.

Detta kan relateras till det resultat som återfinns i litteraturstudien, där de närstående upplevde
en stor oro över personlighetsförändringen skadan medfört. Vi anser att sjuksköterskan genom
att vara öppen och lyhörd kan identifiera de hinder som finns hos de berörda parterna. Vi
tänker att det handlar om tillit och relationsskapande för att få ta del av berättelser som för den
närstående kan upplevas påfrestande att berätta men viktiga att förmedla, som i vårt resultat
där det handlar om utbrott och våld. Genom att få ta del av information så kan man också
hjälpa stödjande och finna lösningar på de hinder som existerar och på så sätt kunna
desarmera dessa för att förändringsprocessen ska fortlöpa. Som sjuksköterska är det viktigt att
ta del av de närståendes upplevelser och erfarenheter för att kunna bidra med främjande
strategier, vi tänker att det är viktigt att få vetskap om de närståendes förväntningar, mål och
även deras upplevelser av ineffektiva och effektiva metoder för att kunna modifiera lösningar.
Att uppleva en svårighet att som närstående dela med sig av privata faktorer inom hemmet
tror vi även kan grunda sig i såväl skam som skuld. Eriksson (2015) menar att människans
känsla av skuld är uppbyggd på företeelser som man själv gör sig ansvarig för. Detta tänker vi
är betydelsefullt att som sjuksköterska identifiera för att ett lidande hos den närstående inte
ska uppstå, och för att den närståendes värdigheten ska bevaras.

Litteraturstudiens resultat visade på att de närstående tidigt ville bli delaktiga och involverade.
De önskade och upplevde ett behov av ett fungerande samarbete med den berörda hälso- och
sjukvårdspersonalen för att som närstående kunna ha en delaktighet och medverkan i vården
runt den drabbade. Detta kan relateras till Benzein, Hagberg och Saveman (2017) som talar
om begreppet familjecentrerad omvårdnad, vilket innebär att man utgår ifrån ett systematiskt
förhållningssätt som inkluderar en vård som baseras på en icke-hierarkisk organisation där
hälso- och sjukvårdspersonal, närstående och patient alla ses som jämbördiga och allas
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kunskaper, erfarenheter och expertis belyses. De beskriver att man genom en familjecentrerad
omvårdnadsrelation skapar en grund för ett ömsesidigt samarbete där alla ses som
samarbetspartners. Omvårdnadsrelationen byggs upp genom adekvat information, dialoger,
gemensamma beslut och samverkande omvårdnadsåtgärder. Wright, Watson och Bell (2002)
talar om hur det biomedicinska förhållningssättet där man som hälso- och sjukvårdspersonal
främst identifierar patologiska aspekter, placerar familjen i beroendeställning istället för
inbjuder till engagemang, och försvagar de närstående med ens kliniska interventioner gör att
man går miste om främjande aspekter. Man går miste om viktiga resurser, färdigheter och
krafter som alla familjer besitter.

Vi anser att sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett förhållningssätt som utgår ifrån att se såväl
den drabbade som deras närstående som en jämbördig partner, detta för att utfallet för alla
inblandade ska bli av så gott resultat som möjligt. Vi tänker att det är viktigt att
sjuksköterskan ständigt reflekterar med alla familjemedlemmar och att sjuksköterskan
samarbetar tillsammans med dem för att öka deras förutsättningar för att kunna ta sig an
förändringen. Vidare tänker vi att det resulterar i en påverkan på hur de närstående upplever
och vilken syn de får på sjukdom/ohälsa och hur de uppfattar sitt välbefinnande. Vad vi även
anser är viktigt att reflektera över är att ett förhållningssätt som främjar ett gott samarbete
kräver vissa färdigheter från sjuksköterskan. Zugai, Stein-Parbury och Roche (2015) menar på
att reflektion och självkännedom är viktiga aspekter för den personliga utvecklingen och
relationsskapande förmågan. Vi tänker att det är viktigt som sjuksköterska att ha
självkännedom, ha kunskap för hur man med sina personliga egenskaper till största möjliga
mån kan främja ett samarbete. Alla har olika styrkor, resurser och tidigare erfarenheter att
arbeta med, vilket kan vara både främjande och hindrande. Men vi anser att det är viktigt att
man har ett professionellt förhållningssätt och att man tillämpar strategier som utgår ifrån vad
den närstående upplever och är i behov av.

Studiens resultat visade att närstående upplevde ett behov av stöd från både familj och vänner
samt från hälso- och sjukvårdspersonal. Stödet var viktigt för närståendes förmåga att
acceptera samt hantera situationen, det utgjorde en förutsättning för att de senare skulle kunna
uppleva en ny positiv synvinkel på deras nya livssituation. Detta kan förstås i koppling till
Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky (2005) menar
att hur en person kan hantera påfrestningar påverkas av personens förmåga av begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om förståelse för situationen, att tydligt

22

ha klart för sig vad allt innebär och vad för krav som ställs på en själv. Hanterbarhet
inkluderar vilka resurser personen besitter, att ha verktyg för att hantera situationen.
Meningsfullhet innebär att kunna se en mening och betydelse, att vara delaktig och kunna
påverka situationen. Dessa tre komponenter påverkas av varandra och utgör tillsammans en
persons känsla av sammanhang. Ju högre känsla av sammanhang en person har, desto bättre
förmåga att hantera svårigheter som uppstår. Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet
utgör den viktigaste komponenten, då en person med hög meningsfullhet kämpar med att
hantera situationen även om de andra komponenterna är låga. En person som inte ser någon
mening, kämpar inte i samma utsträckning.

Som sjuksköterska bör vi ge närstående stöd i svåra situationer, en del av det stödet kan med
fördel utgöras av att stärka en persons KASAM. Detta är väldigt väsentligt då ett högt
KASAM är förenligt med en god hälsa och viktigt för att närstående ska kunna se livet ur ett
positivt perspektiv. Vi tänker att sjuksköterskan kan stödja begriplighet genom att klargöra att
de närstående har förstått all information och förstår vad som kommer att ske och varför, ge
svar på alla frågor som kan uppstå när en nära anhörig drabbats av traumatisk hjärnskada.
Hanterbarhet anser vi att sjuksköterskan kan stödja genom att påminna de närstående om vilka
resurser de besitter och hjälpa till med verktyg som kan behövas för att handskas med
situationen. Den tredje komponenten, meningsfullhet, tänker vi att sjuksköterskan kan främja
genom att påminna de närstående om att den drabbade får bästa möjliga vård samt påminna
dem om vad de har i sitt liv att kämpa för, exempelvis sina andra barn eller
familjemedlemmar. Detta är något vi ser ett behov av då litteraturstudiens resultat visar att
övriga familjerelationer åsidosätts när en person drabbats av traumatisk hjärnskada. Att
försöka se och betona det positiva och hitta faktorer som upplevs meningsfulla av just den
aktuella närstående är viktigt. Det är väldigt relevant att lägga tid på den punkten då hela
begreppet KASAM är beroende av upplevelsen av meningsfullhet. Vi tänker att arbetet med
KASAM kan vara ett stöd att vända sig till som sjuksköterska då det ibland kan upplevas
svårt att veta vilken typ av stöd en person behöver.

Litteraturstudiens resultat indikerade att närstående upplevde en stor press och ett
överväldigande ansvar efter olyckan. De upplevde även oro, stress och rädsla för framtiden
och ville ständigt säkerställa sig om att den drabbade var skyddad från omgivningen.
Närstående la allt sitt fokus på den drabbade för att uppfylla dennes vårdbehov och upplevde
en sorg över att inte kunna återfå sitt tidigare liv. Situationen kan diskuteras utifrån Morses
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(2001) och Erikssons (2015) teorier om lidande. Morse (2001) beskriver begreppen
uthärdande och känslomässigt lidande och menar att människan ständigt rör sig mellan dem
utifrån sina egna behov och förutsättningar. Att uthärda beskrivs som att skapa en distans till
lidandet för att uppnå en fungerande vardag och hålla tillbaka tankar på vad som orsakat
lidandet för att inte riskera att väcka känslor. Morse (2001) beskriver dock att det är viktigt att
även låta det känslomässiga lidandet ta plats för att ta till sig sin förlust och återhämta sig från
händelsen. Det känslomässiga lidandet kännetecknas av att känslor släpps fram och att
personen konstant upprepar det som hänt. När en viss mängd lidande uppnåtts kan hopp
återfås och tankar på framtiden ta form. Eriksson (2015) beskriver att lidandet är en naturlig
del av människan och hälsan. Lidande och hälsa är integrerade i varandra och ständigt
närvarande. Trots att lidandet är naturligt menar Eriksson (2015) att den lidande personen
alltid försöker lindra lidandet. Genom tröst kan hopp och kärlek förmedlas, vilket behövs för
att lindra lidandet.

Vi anser att uthärdandet i den här situationen kan ta uttryck i att de närstående lägger allt
fokus på den drabbade och därmed inte alltid släpper fram sina egna känslor.
Litteraturstudiens resultat visar på att de närstående alltid vill tillfredsställa den drabbade, där
de lägger sig själv åt sidan för att få en fungerande vardag. Detta kan tolkas som att de
närstående inte tillåter sig själv till känslomässigt lidande då de känner ett stort ansvar att ta
hand om den drabbade och anser sig inte ha tiden till att bryta ihop. Det är viktigt att
uppmärksamma detta som sjuksköterska och vara öppen med att känslomässigt lidande är
tillåtet och viktigt att genomgå, samt förmedla information om att avlastning är ett alternativ
för att de närstående ska kunna känna ett minskat ansvar och få tid till att genomgå ett
lidande. Det är viktigt att tänka på att de närståendes liv förändras i väldigt stor utsträckning
och att de måste få tid att bearbeta allt som hänt. Med kunskap om uthärdande kan
sjuksköterskan känna igen tecken på att en närstående har fastnat i ett uthärdande. Processen
kan inte forceras och vi tänker att det är viktigt att vara lyhörd för att varje unik närstående
uttrycker sitt lidande på olika sätt, men ändå vara noggrann med att inte överge någon i
uthärdande fasen.

Vi tänker att närstående upplever ett stort lidande när en närstående blir drabbad av traumatisk
hjärnskada och att det är av stor vikt att uppmärksamma att närståendes lidande är lika
betydelsefullt som patientens. I lidande fasen behöver närstående få tröst och känna trygghet i
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att ha stöd från hälso- och sjukvårdspersonal och få känna att det är okej att gråta och sörja på
sitt eget sätt.

Metodkritik
Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det forskningsresultat som presenteras bör ha
en så hög trovärdighet som möjligt, för att uppnå hög trovärdighet ska studien därför
utvärderas i förhållande till det förfarandet som valt att användas. Wallengren och Henricson
(2012) beskriver att kvalitetssäkring handlar om att belysa det vetenskapliga dokumentets
styrkor och svagheter. Kvaliteten i denna litteraturstudie diskuteras och analyseras därför
utifrån begreppen som är avsedda till kvalitativ design: Trovärdighet, pålitlighet,
bekräftelsebarhet och överförbarhet.

Trovärdighet innebär att författarna ska övertyga läsaren att resultatet är giltigt och rimligt
(Wallengren & Henricson, 2012). Utomstående personer har tagit del av kategorier samt
underkategorier vilket påverkar kvalitén i studien positivt. Den lämpligaste metoden för syftet
har valts, då vi ville studera upplevelser valde vi en kvalitativ metod som lämpar sig bäst för
det ändamålet. Vi valde att exkludera artiklar av låg kvalité samt att inkludera citat i vår
resultatdel för att bibehålla en hög trovärdighet. Trovärdigheten kan däremot ifrågasättas
kring det faktum att vi har inkluderat två artiklar av samma författare. Däremot anser vi att
vårt resultat är samstämmigt då samtliga artiklar belyste liknande upplevelser och att den
faktorn inte bör ha påverkat, därför anser vi att vi uppnått en hög trovärdighet i vår
litteraturstudie.

Pålitlighet inkluderar i vilken grad författarna har beskrivit sina tidigare erfarenheter och den
förförståelse som finns, vilket kan påverka datainsamling samt dataanalys (Wallengren &
Henricson, 2012). För att lyckas uppnå pålitlighet så har vi utfört en tydlig beskrivning av
analys- och beslutsprocessen, som möjliggör att den kan utföras av någon annan. Vi har under
arbetet haft ett tydligt förhållningssätt att inte inkludera våra tidigare kunskaper, erfarenheter
eller förförståelser för att bibehålla pålitligheten. Graneheim och Lundman (2004) talar också
om i vilken grad den data man inkluderat förändrats över tid påverkar pålitligheten. Vi har
därför genomfört alla beslut under analysprocessen tillsammans och strävat efter att inte
omformulera vår inkluderade data. Pålitligheten kan däremot ifrågasättas då vi inte har någon
tidigare erfarenhet av att genomföra en litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys samt att
vi har översatt originalspråket till vårt modersmål.
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Bekräftelsebarhet kan liknas vid trovärdighet och pålitlighet, det inkluderar hurvida en
oberoende part tagit del av materialet och hur väl datainsamling och analys är beskrivet
(Wallengren & Henricson, 2012). Under hur lång tid datainsamlingen har pågått framgår inte
vilket gör att bekräftelsebarheten kan ifrågasättas. Arbetets innehåll har diskuterats med
handledare samt kurskamrater vid seminarium som har läst igenom arbetet och gett respons.
Att vi är två författare är en fördel då vi har haft möjligheten att diskutera med varandra. De
extraherade meningsenheterna går att spåra tillbaka till originalkällan och datainsamling samt
analys är väl beskrivet. Tabeller finns även med för att förtydliga förfarandet vilket påverkar
bekräftelsebarheten positivt och i det totala anser vi att vi uppnått en god bekräftelsebarhet.

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning som resultatet går att överföra till annan kontext
(Wallengren & Henricson, 2012). Litteraturstudien omfattar 11 vetenskapliga artiklar med
deltagare där både kön och ålder varierar och är väl beskrivet. Deltagarna har ursprung i olika
länder och världsdelar samt så inkluderas både patienters, närståendes och hälso- och
sjukvårdspersonalens synpunkter. Vi anser att resultatet är överförbart till liknande situationer
då resultaten var samstämmiga och urvalet var väldigt varierat, dock tänker vi att alla
situationer kan upplevas olika av olika individer vilket är viktigt att ha i åtanke.

Slutsats
Litteraturstudiens resultat ger en ökad förståelse för hur det är att vara närstående till en
person som drabbats av traumatisk hjärnskada, kunskap om detta är användbart att ha ute i
klinisk verksamhet vid möte av dessa patienter och närstående. Kunskapen kan även vara av
nytta i mötet med närstående till patienter med andra allvarliga sjukdomsdiagnoser som även
de förändrat de närståendes liv. Det är viktigt att som sjuksköterska veta hur närstående ska
bemötas och vilka behov de har, genom att tillhandahålla stöd och tröst i en väldigt känslosam
situation kan de närståendes lidande minska.
Vidare forskning bör fokusera på hur sjuksköterskan kan stödjas och utvecklas i arbetet med
närstående vid traumatisk hjärnskada.
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