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Sammanfattning 

 

Introduktion: Huntingtons sjukdom (HS) är en neurologisk sjukdom som är ärftlig. 

Sjukdomen påverkar hjärnans nervceller och ger symtom som ofrivilliga ryckningar i 

extremiteterna. Sväljsvårigheter och problem att formulera meningar är också något 

som medföljer sjukdomen. I ett senare stadie av sjukdomen är personen helt beroende 

av att få hjälp med vardagliga sysslor som att kliva upp, gå på toaletten och duscha. 

Anhöriga blir ofta vårdare åt den sjuka.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva erfarenheter hos närstående till personer med 

HS, samt att beskriva undersökningsgrupperna ur de valda artiklarna som använts i 

föreliggande studie.  

Metod: Studien är en beskrivande litteraturstudie som är baserad på 11 vetenskapliga 

artiklar. Databaserna som använts för att hitta artiklar är PubMed och Cinahl.  

Resultat: Partners till personer med HS anpassade sej till de nya förhållandena och 

övervägde ganska snabbt om de ville bli vårdare eller om de ville skiljas. Barn till 

föräldrar med HS hade inget val och fick ta mycket vuxenansvar i hemmet. Med 

sjukdomens progress blev vårdandet tyngre och närstående lade sitt eget liv ”på vänt”. 

Oron för framtiden hanterades genom att förneka eller att förbereda sej. Förståelse och 

hjälp fick närstående från andra i liknande situation. Sjukvården idag visste lite om 

sjukdomen och närståendes behov vilket skadade förtroendet. 

Slutsats: Närstående och anhörigvårdare upplevde en stor förändring i livet när 

sjukdomen blev värre. De kände oro och stress inför framtiden och deras relation till 

den sjuke förändrades med tiden. De möttes ofta av okunskap om sjukdomen. 

Anpassad information och stöttning längs vägen var något närstående önskade, men 

sällan fick uppleva. All tid och alla känslor gick åt att ta hand om och oroa sej för den 

sjuke. Rädslan för att gemensamma barn bar på genen var ständigt återkommande. 
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Abstract 

 

Introduction: Huntington’s disease (HD) is a genetic neurological disease. It affects 

the brains nerve cells. Symptoms include involuntary spasms, inability to swallow and 

difficulty putting together sentences. In the latter stages of the disease patients become 

completely dependent on help with everyday chores like getting out of bed, using the 

bathroom and showering. It’s very common for close family and relatives to become 

carers to the patients. 

Purpose: The aim of the study was to research the effects HD has on immediate family 

and carers of an HD patient, furthermore to describe the included scientific articles 

study group. 

Method: The study is a descriptive literature study based on 11 scientific articles. The 

databases used for research are: PubMed and Cinahl 

Results: Related parties that were partners to people with HD adapted themselves to the 

new conditions and considered, fairly quickly if they wanted to become a caregiver or if 

they wanted a divorce. Children of parents with HD had no choice and had to take a lot 

of adult responsibilities at home. With the progression of the disease, caring became 

heavier and relatives put their own lives "on hold". Concerns for the future were 

handled by denying or preparing. Understanding and the support was received from 

people in similar situations. Healthcare today know little about the disease and related 

parties' needs, which damaged confidence. 

Conclusion: Related parties and family caregivers experienced a big change in life 

when the disease got worse. They worried and were stressed about the future and their 

relationship to the patient changed with time. They often met ignorance about the 

disease. Adapted information and support along the way was something related parties 

desired, but rarely experienced. All time and emotions were spent, taking care of and 

worry about the sick. The fear of the children carrying the gene were constantly 

recurring. 
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Introduktion   
Huntingtons sjukdom (HS) är en neurologisk sjukdom som uppkommer på grund av 

förändringar i hjärncellernas DNA och påverkar motoriska och kognitiva funktioner samt den 

psykiska hälsan. Idag har ca 1000 personer i Sverige diagnosen, som drabbar både män och 

kvinnor. Femtio procent av barnen till en förälder med HS får sjukdomen. Sjukdomsförloppet 

blir svårare med varje nedärvd generation (Aubeeluck, Wilson & Stupple 2011). I sällsynta 

fall förekommer en till variant av HS som kallas den juvenila formen av sjukdomen. Denna 

drabbar personer under 20 år och ter sig något annorlunda än HS (Socialstyrelsen 2014).   

 

Symtom  
Symtomen är ofrivilliga ryckningar i armar, ben och ansikte, som blir svårare för varje år. 

Symtomen kan orsaka fall och kvävning på grund av att den sjuke sätter mat i halsen vid 

ofrivillig häftig inandning. Ytterligare symtom är aggressioner, depression med pendlande 

humör och ibland psykoser. I det sista stadiet ersätts de ofrivilliga rörelserna av stelhet i 

muskler och leder. Detta leder till felställningar i främst händer och fötter (Socialstyrelsen 

2014).   

Kognitiva förändringar, exempelvis svårigheter med talet, påverkar kommunikationen mellan 

patient, familj och vårdare. HS ger även personlighetsförändringar och minskar 

initiativförmåga till dialog (Aubeeluck, Wilson & Stupple 2011).   

Några botemedel mot HS finns inte utan symtomen behandlas med läkemedel mot depression 

och ofrivilliga ryckningar. Det är ofta aktuellt med en dietist då patienter med HS tappar vikt 

och behöver hjälp med att lägga upp en näringsrik kost. I ett senare skede får ofta patienterna 

mat via PEG på grund av sväljsvårigheter. Det är viktigt för sjuksköterskan som vårdar en 

person med HS att se över hemmiljön, då risk för fall ökar ju längre sjukdomen fortskridit 

(Skirton 2005).  HS är en obotlig sjukdom där patienten avlider i pneumoni eller kvävning 

(Aubeeluck, Wilson & Stupple 2011).   

Omvårdnad 
Vårdpersonal, som är kopplade till omvårdnaden av patienten bör vara väl informerade om 

sjukdomen och dess symtom samt progress för att kunna lindra påverkan på patienten men 

även för att kunna stötta familj och närstående. Omvårdnaden av en person med HS innebär 

ett samarbete mellan flera yrkeskategorier, där sjuksköterskan spelar en nyckelroll. 

Sjuksköterskan identifierar symtom och kan urskilja insatser som bör göras och återkopplar 

till teamet. I denna behovsidentifiering bör familjen/närstående inkluderas och en holistisk 
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människosyn användas. Då får sjuksköterskan en bra inblick i patientens behov och tar 

därmed inte bara hänsyn till psykologiska och psykiatriska symtom utan även sociala och 

vårdares behov (Kent 2004). Enligt Baker, Mclaren & Crichton (2009) anser sjuksköterskor 

sig ha bristande kunskap om sjukdomen och önskade sig dessutom utbildning om de skulle 

vårda dessa personer. De menade att en specialistutbildning skulle hjälpa dem att vårda HS 

patienter korrekt samt vara rätt stöd för dem och deras familj. Oavsett vilken obotlig sjukdom 

som vårdtagaren har så är bemötandet och arbetet kring anhörigvårdaren viktigt och unikt och 

sjuksköterskan har ett ansvar att vara mellankontakt mellan anhörigvårdare och andra 

instanser (McCurry & Revell 2015). En persons möjligheter att bo kvar hemma, trots sin HS 

står och faller med att ha någon som tar hand om dem (Wilson, Pollock & Aubeeluck 2010). 

Det är viktigt att en sjuksköterska kan utbilda och informera närstående, familj och 

anhörigvårdare om sjukdomen, dess förlopp och förändringar som följer med sjukdomens 

utveckling (Kent 2004). Masterson, Hurley, Zaider & Kissane (2015) beskrev hur 

anhörigvårdare till bla cancersjuka med dålig prognos kämpade med att balansera det egna 

friska livet med att vårda sin sjuka partner.  

  

Begreppsdefinitioner 
Att vara närstående innebär enligt ICN- International Council of Nurses (2014) att man på 

något vis har ett starkt känslomässigt band till varandra, men det kan även innebära blodsband 

samt rättsliga band till personen ifråga. Socialstyrelsen (2010) menar att skillnaden mellan 

anhörig och närstående är att en anhörig har släktband till personen, medan närstående kan 

innebära en nära relation mellan personerna.   

Definition patient och utvidgat patientperspektiv: ICN:s etiska kod lyder att målet för 

omvårdnad är människan och dennes hälsa och detta blir sjuksköterskans ansvar när 

människan blir patient.  

I ett utvidgat patientperspektiv innefattas begreppet patient även av patientens omgivning och 

närstående (ICN 2014).  

 

Teoretisk referensram   
För att kunna ge närstående stöd så kan sjuksköterskan ta hjälp av Peplau´s omvårdnadsteori 

om interpersonella relationer. Enligt Peplaus omvårdnadsteori skapar sjuksköterskan 

tillsammans med patienten en terapeutisk relation som genomgår 4 faser: orientering, 

identifikation, exploatering och resolution. I dessa faser genomgår sjuksköterskan sex olika 

roller: främling, resursperson, lärare, ledare, surrogat och konsult. Patientens olika roller 
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beskrivs som en utveckling från främling till spädbarn till att bli vuxen.  

I Orienteringsfasen är båda främlingar för varandra, båda har olika mål och är lite avvaktande. 

Här kan sjuksköterskan genom att använda intervjuteknik få information om vad problemet 

är. Patienten blir det lilla barnet som behöver hjälp och sjuksköterskan surrogatmamman som 

ovillkorligen lyssnar. Nästa två faser, identifikation och exploatering, överlappar varandra. 

Identifikationen innebär att patienten tyr sig till sjuksköterskan och vågar genomgå och 

bearbeta känslor som kommer upp. Sjuksköterskan pendlar mellan flera olika roller, 

resursperson, lärare, ledare, surrogat och konsult för att tillsammans med patienten som nu går 

över i en pre-vuxen roll. En balans uppstår mellan beroende/oberoende. Sista fasen, 

resolutionsfasen uppstår när båda parter känner att de är i en vuxen-vuxen relation. Behovet 

hos patienten är tillgodosett, vilket inte alltid innebär att patienten är frisk utan kan vara att 

förlika sig med sin sjukdom, eller i en närståendes fall, sin situation på grund av en anhörigs 

sjukdom. Peplau menar att en sjuksköterska behöver kunskap om olika folk i kliniska och 

ickekliniska situationer, omvårdnadsteorier och relevant forskning samt samarbeta med olika 

professioner och med samhället för att kunna utföra omvårdnad. Med rätt kunskap och med 

hjälp av Peplaus omvårdnadsteori kan sjuksköterskan bidra närstående till att känna sig 

mindre ensamma och mer delaktiga i ett större sammanhang. (Peplau, 1991)   

 

Problemformulering 
Sjuksköterskor anser sig ha bristande kunskap om sjukdomen och hur sjuka i HS ska vårdas 

på bästa sätt. Allt eftersom tillståndet hos den sjuke försämras så ökar kontakterna med vården 

och de närstående blir även vårdare. Tidigare forskning påvisar även att anhöriga upplevde en 

kunskapslucka hos vårdpersonalen som hindrar insikt i närståendes behov. Denna 

kunskapslucka motiverar till föreliggande litteraturstudie för att sjuksköterskor ska bli bättre 

förberedda i mötet med närstående till personer med HS men även närstående till andra 

kroniskt sjuka. Att göra en sammanställning av tidigare studier ger en överblick hur de 

närstående som vårdar upplever sin vardag. En förberedd sjuksköterska kan i mötet med 

närstående bli en resurs på flera plan, vilket också är hennes uppgift. Anhöriga är en grupp vi 

möter inom all sjukvård, och mer kunskap kring hur vi ska bemöta dessa, samt hur de 

anhöriga hanterar sjukdomen i hemmet behövs då detta även påverkar patientens upplevelse 

av hälsa. Detta är en litteraturstudie som är avsedd att sammanställa flera empiriska studier 

där närstående till personer med HS beskriver sina upplevelser.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva erfarenheter av att vara närstående till 

personer med HS, samt att beskriva vilka undersökningsgrupper och inklusionskriterier de 

inkluderade artiklarna använt.  

 

Frågeställningar  
Vilka erfarenheter har närstående till personer med Huntingtons sjukdom?  

Vilka undersökningsgrupper och inklusionskriterier ingår i de valda artiklarna i föreliggande 

studie? 

  

Metod 
Design 
Denna litteraturstudie har en deskriptiv design vilket innebär en beskrivande sammanställning 

av tidigare forskning inom ämnet (Polit & Beck 2012).  

Databaser 
För att få en överskådlig bild av hur forskningsläget ser ut idag har författarna till 

föreliggande studie använt databaserna Medline via Pubmed samt Cinahl, som enligt Polit & 

Beck (2012) är breda databaser för omvårdnadsforskning.  

Sökord och sökstrategier   
Sökord som användes med hjälp av MeSH-termer var Huntington disease och family. Först 

var och ett för sig därefter kombinerades sökorden med den booelska sökoperatören AND.  

Huntington disease AND Family. 
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Tabell 1. Utfall av preliminära databassökningar    

DATABAS   BEGRÄNSNINGAR   SÖKTERMER   
ANTAL 

TRÄFFAR   

VALDA 

ARTIKLAR 

EXKLUSIVE 

DUBLETTER   

Headlines via 

Cinahl 

  10 år, engelska, 

adult:19+ years    

 Free Full Text 

Peer reviewd 

 

  

160901 

Huntington 

disease (MeSH) 

AND Family 

(MeSH)   

22  3 

Medline via 

Pubmed 

10 år, engelska, 

adult:19+ years, Fritt 

tillgängliga via 

högskolan i Gävle    

 

  

160901 

Huntington 

disease (MeSH) 

AND Family 

(MeSH)   

145 6 

Manuell 

sökning 
160901  2 2 

Totalt 

Pudmed och 

Cinahl 

   11 

 

 Urvalskriterier 
Då författarna ville ha aktuell forskning så begränsade vi sökningen med artiklar som hade ett 

åldersspann på 2006-2016. Två av artiklarna söktes manuellt och är äldre än tio år, då dessa 

svarade på föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar så ansågs dessa relevanta 

för studien och därmed inkluderades dem. Engelska behärskas av båda författarna vilket också 

blev en begränsning. Då Huntingtons sjukdom även drabbar barn i sällsynta fall så 

begränsades sökningen till vuxna personer över 19 år. För att kunna använda endast 



 

11 

 

vetenskapligt granskade artiklar så begränsades sökningen med peer reviewd i Cinahl, 

motsvarande begränsning finns inte i PudMed. En till begränsning som användes i PubMed 

var att de skulle finnas fritt tillgängliga för Högskolan i Gävle. Den begränsningen finns ej på 

Cinahl så där användes istället linked full text samt free full text available. Inklusionskriterier 

var empiriska artiklar med endast kvalitativ ansats samt att inkluderade artiklar skulle svara på 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Artiklarna ska vara primärkällor och 

därför exkluderades alla litteraturstudier samt de artiklar som inte svarade på föreliggande 

litteraturstudies syfte och frågeställningar.   

  

Urvalsprocess  
Sökningen av artiklar presenteras i tabell 1. Rubriken lästes på de 165 artiklar som framgick 

av sökningen, och därefter plockade författarna bort de som inte handlade om HS eller 

anhöriga till HS. 39 artiklar återstod och abstrakt lästes överskådligt, de artiklar som inte 

svarade på syftet eller som var kvantitativa/litteraturstudier/mixed-studies eliminerades. Av 

dessa 39 fanns 1 dubblett, 20 stycken som ej svarade på syftet samt var en del 

kvantitativa/litteraturstudier/mixed-studies. Sexton artiklar lästes överskådligt. Av dessa 16 

var det 5 stycken som ej svarade på syfte och frågeställningar.. Kvar återstod 9 stycken 

artiklar som granskades ingående samt användes i resultatet. En manuell sökning gjordes utan 

begränsning på artiklarnas ålder, vilket gav två relevanta artiklar som inkluderades. Bortfall 

av artiklar presenteras i figur 1. 
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Dataanalys   
De elva artiklar som svarade på syftet lästes av författarna var för sig, samtidigt som 

anteckningar gjordes om vad de kommit fram till i resultatet. Metod, syfte och resultat är de 

avsnitt som författarna lagt mest fokus på. Därefter diskuterades innehållet i artiklarna samt 

de anteckningar som gjorts för att finna samstämmighet. Återkommande ämnen färgkodades 

och därmed växte rubriker fram (Polit & Beck 2012). Under tiden som författarna granskade 

och kodade växte åtta rubriker fram: ”kontroll”, ”oro”, ”cooping”, ”kunskap”, ”anpassning”, 

”rollerna förändras”, ”socialt” och ”återhämtning/egentid”. Med fokus på metod-delen så 

granskades artiklarnas undersökningsgrupper gällande kön, ålder, antal och 

inklusionskriterier. Resultatet presenteras i tabell 2 i bilagor. 

165 lästa 

rubriker 

20 svarade ej på 

syftet, 1 

dubblett 

16 artiklar lästes 

överskådligt 

5 stycken 

kvantitativa/mix

ed studies 

9 artiklar återstod 

och användes i 

resultatet 

124 stycken 

svarade ej på 

syftet 

39 lästa 

abstract 

Figur 1 

Urvalsprocess  
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Forskningsetiska överväganden   
Artiklarna i studien har granskats objektivt och utan personliga värderingar i enlighet med 

anvisningar i Polit & Beck (2012). Inga plagiat förekommer i studien samt sänds arbetet in via 

safe assign för plagiatgranskning. Alla artiklar som har inkluderats i föreliggande 

litteraturstudie är godkända av en etisk kommitté och deltagarna i studierna har fått skriftlig 

information i god tid, där författarna har förklarat innebörden av studien och att deltagarna får 

vara anonyma. Det ska vara frivilligt att ingå i dessa studier och alla ska ha tryggheten att inte 

få sin identitet röjd (Polit & Beck, 2012).  

 

Resultat 
Resultatet baseras på 11st kvalitativa intervjustudier. Resultatet redovisas med 8 rubriker: 

kontroll, oro, cooping, kunskap, anpassning, rollerna förändras, socialt och 

återhämtning/egen tid. Se tabell 2 för undersökningsgrupper. Den metodologiska aspekten 

besvaras i löpande text samt i tabell 2 i bilagor.  

 

Kontroll 
De närstående, som hade fått en inblick i hur sjukdomen fortskridit (den sjuke hade ofta 

släktingar omkring sej med aktiv sjukdom) upplevde diagnosen som förödande: ”Chocken 

höll i sej länge”. Att se andra sjuka i senare faser var skrämmande (Lowit & Teijlingen, 

2005). Ett sätt för närstående att finna kontroll var att hålla tillbaka information om 

sjukdomen inom och utanför familjen tex för att skydda barnen mot negativa reaktioner från 

andra. För mycket information och kunskap om symtom och sjukdomsprogress kunde även 

oroa familj och framför allt barn och barnbarn, varför informationen reglerades av närstående 

så att den kom i lagom proportioner. De vuxna valde med omsorg, vilka som skulle få ta del 

av information om sjukdomen. Barnen kunde bli utan information medan en chef eller lärare 

blev väl insatt. I motsats till att hålla tyst om sjukdomen så kunde kontroll i de senare 

stadierna istället vara att tala öppet om sjukdomen för att undgå rykten (Røthing, Malterud & 

Frich, 2015); (Williams, Skirton, Paulsen, Tripp-Reimer, Jarmon, McGonigal Kenney, Birrer, 

Hennig, Honeyford, 2009). 

Oro 
Under sjukdomens gång ökade oron hos närstående över hur den sjuke ska klara av saker som 

att ta beslut, hålla tider och senare köra bil och behålla vänner (Williams, Hamilton, Nehl, 

McGonigal-Kennedy, Schutte, Sparbel, Birrer, Tripp-Reimer, Friedrich, Penziner, Jarmon & 

Paulsen 2007). För vissa blev oron så stor att de ville skiljas. Framför allt när mindre barn 
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fanns med i familjen och som kanske måsta skyddas från den sjukes uppförande eller för att 

slippa bli vårdare samtidigt som de ensam måste fostra barnen (Røthing, Malterud & Frich, 

2015). Oron för att barnen bar på genen och senare skulle insjukna i HS var värst enligt de 

närstående (Lowit & Teijlingen, 2005), (Williams et al. 2009).  

 

Närstående som vårdade beskrev upplevelsen av en ständig kamp för ekonomin, transporter, 

mediciner, utrustning och anpassning av hemmet och kände oro för vad som skulle hända om 

de själva blev sjuka och inte längre skulle kunna ta hand om sin anhörige (Dawson, 

Kristjanson & Toye 2004). Närstående som var föräldrar till personer med HS var oroliga för 

vilket boende som kunde erbjudas en ung person med stora omvårdnadsbehov då de är för 

unga för ålderdomshem (Dawson, Kristjanson & Toye 2004). En del beskrev det som en 

traumatisk upplevelse att se sin familjemedlem förändras, bli aggressiv och få kognitiva 

problem, vilket senare ändå underlättade för närstående att ta beslutet att sätta den sjuke på ett 

särskilt boende (Soltsysiak, Gardiner & Skirton, 2008). 

Närståendes oro för att den sjuke skulle dö försvann allteftersom de kände att de redan hade 

förlorat sin partner (Williams et al, 2009).  

Många närstående var oroliga för att föra över genen om de skaffade barn då det var osäkert 

om det skulle finnas något botemedel i framtiden (Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014). 

En närstående som var en tjej i tonåren funderade på hur hon skulle kunna skaffa barn i 

framtiden och om det fanns möjlighet att plocka ägg och ur dem plocka bort den genen 

(Mand, Gillam, Duncan & Delatycki, 2015). Vad gällde testning så var några positiva till att 

få reda på om de bar på genen eller ej då det skulle bli lättare att planera medan en annan var 

glad att hon inte visste för då behövde hon inte oroa sej lika mycket för framtiden (Mand et al, 

2015). Vissa närstående försökte också följa genen för HS bakåt i släkten i ett försök att förstå 

och därmed acceptera sjukdomen (Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014). Oron för att vara 

bärare av genen hanterades av vissa genom att välja att inte bli testad efter att ha samlat så 

pass mycket kunskap för att ta det beslutet och på så sätt kände de att de hade kontroll. Men 

senare, om de tex ville skaffa barn eller fick symtom skulle de testa sej för att skydda 

eventuella barn (Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014). Några menade att nya frågor och 

ny oro skulle skapas om när och hur symtomen skulle komma att debutera om de testades 

positivt (Soltsysiak, Gardiner & Skirton, 2008). 

Barn, som var närstående berättade om oro för hur deras föräldrar skulle bli i framtiden och 

hur framtiden skulle komma att se ut för dem själva, om de ska satsa på att skaffa barn eller 

utbilda sej och funderingarna tog mycket tid från andra saker (Mand et al. 2015); (Dawson, 
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Kristjanson & Toye 2004). De blev trötta, fick låg självkänsla, undvek relationer eller 

utvecklade till och med ångest och panikattacker (Keenan, Miedzybrodska, Teijlingen, 

McKee & Simpson, 2007). Barn till föräldrar som har HS var även oroliga för att något skulle 

hända deras förälder när de är ensamma hemma (Mand et al 2015); (Keenan et al, 2007) 

 

Cooping 
En del familjer valde att hantera HS i familjen, antingen genom att låtsas som om HS inte 

fanns eller genom att acceptera det och jobba med utmaningarna som följer med en diagnos 

(Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014).  

 

Vissa närstående berättade att de undvek att nämna sjukdomen alls ibland till den grad att det 

liknade förnekelse, vilket kunde leda till missade symtom. Det undvikande beteendet ärvdes 

ibland till nästa generation. Föräldrar pratade inte om sjukdomen med sina barn för att de 

tyckte att det räckte för barnen att orka bära på genen. Undvikande beteende ledde till att de 

närstående och den sjuke inte planerade så mycket för framtiden utan tog problemen efter 

hand som de uppstod och tog dagen som den kom (Dawson, Kristjanson & Toye 2004; 

Williams et al, 2007; Lowit & Teijlingen, 2005).  

 

Närstående ungdomar som hade ett bra stöttande nätverk och starka anknytningar i relationer 

upplevde det lättare att hantera sjukdom i familjen än de utan nätverk. Närstående ungdomar 

använde sej av distansering (tex spendera tid med kompisar), assimilering (låta HS bara bli en 

del av livet), problemlösning (tex bygga om huset och göra anpassningar) eller ha en positiv 

attityd gentemot handikapp (”mamma i rullstol var den normala”). Samtidigt fanns det 

närstående barn som berättade att de hade blivit utsatta för fysisk och/eller sexuella 

övergrepp. En närstående, som barn/ungdom också vårdade sin pappa, beskrev hur han hade 

ångest under perioder och att han svimmade flera gånger pga stressen. Han hade ingen som 

stöttade eller avlastade honom (Keenan et al, 2007). 

 

Genom att undvika möten med andra sjuka i de senare stadierna kunde de närstående och 

maken/makan slippa att få en inblick i om hur framtiden kunde komma att se ut för dem 

(Lowit & Teijlingen, 2005). De närstående blev också ofta erbjudna att gå utbildningar och 

träffa andra men avstod av rädsla för att bli känslomässigt engagerade i andra (Røthing, 

Malterud & Frich, 2015). Oron för barnen hanterades genom att hoppas på ett botemedel i 

framtiden (Williams et al, 2009).  
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Kunskap 
Ett annat sätt för familjen att få kontroll på livet igen efter en diagnos var att skaffa relevant 

information om sjukdomens progress och på så sätt förbereda sej (Dawson, Kristjanson & 

Toye 2004). Många ville ha ett och samma ställe där de kunde få hjälp med detta (Williams et 

al, 2007). Till exempel en koordinator som filtrerade och anpassade informationen så att den 

blev både träffsäker och i lagom doser. Närstående beskrev att möten med andra drabbade gav 

mer information än sjukvården och att vårdpersonal som saknade kunskap ledde till att 

familjen tappade förtroendet (Dawson, Kristjanson & Toye 2004). En del närstående tittade 

på andra sjuka i släkten/familjen för att se de olika förändringarna i sjukdomen (Williams et 

al, 2007). En del närstående sökte på internet och frågade professionella inom ämnet och på så 

sätt lärde sej familjemedlemmarna om HS, dess symtom och kunde därmed förstå varför deras 

familjemedlem började bete sej konstigt (Røthing, Malterud & Frich, 2015). Men vissa 

familjer delades i två läger där minst en inte ville vara så kunskapssökande som de andra och 

ju mer de andra försökte entuiasmera desto mer drog hen sej undan (Maxted, Simpson & 

Weatherhead, 2014). En närstående som var ett barn berättar om att inte ha någon att prata 

med och att det är mycket skrämmande att hennes mamma har fått en diagnos. Andra barn 

som var närstående beskrev att de inte fått någon information alls om hur eller var de kunde få 

hjälp (Keenan et al, 2007). 

 

Anpassning 

Att anpassa sej till diagnosen och låta det sjunka in tog tid för familjen och hemma försökte 

de upprätthålla ett normalt familjeliv så långt det var möjligt men det lyckades inte (Røthing, 

Malterud & Frich, 2015; Dawson, Kristjanson & Toye 2004).. De närstående förlorade inte 

bara en partner/förälder/syskon utan också den hälsosamma, sammansatta familjen 

(Aubeeluck & Buchanan 2006). En närstående som vårdade sin hustru berättade om hur svårt 

det var med känslomässig anpassning och menade att fysiska hinder kunde man alltid bygga 

sej ur som en ramp eller köpa en rullstol men känslorna var det jobbigaste (Williams et al, 

2007). En närstående beskrev istället hur de praktiska förändringarna påminde honom om 

förlusten, som att behöva berätta för den sjuke att de inte kan köra bil längre eller gå till 

jobbet (Williams et al, 2009). Närstående som var barn till en förälder med HS beskrev att de 

upplevde det traumatiskt att växa upp med HS i familjen tex en tjej som flyttade hemifrån vid 

17år för att hon inte orkade med sin sjuka mamma (Keenan et al, 2007). Närstående som var 

partner med den sjuke anpassade sej på olika sätt. En närstående partner berättade hur hon 
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läste till specialistsjuksköterska för att senare kunna ta hand om sin man på heltid (Williams et 

al, 2007). En kvinna berättade hur hela familjen anpassade sej när maken inte kunde jobba 

längre pga sjukdomen. Sonen tog över företaget och frun kunde fortsätta jobba utanför 

hemmet, tre dagar i veckan och de hjälptes åt att ta hand om fadern i hemmet (Røthing, 

Malterud & Frich, 2015). 

 

Rollerna förändras 
Rollerna, hierarkiska ordningen och relationerna förändrades under sjukdomens gång 

(Røthing, Malterud & Frich, 2014). Oavsett hur familjen var uppbyggd så påverkade HS 

familjedynamiken (Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014). Närstående upplevde konflikter 

i sitt ansvar i de olika rollerna: partner, mamma, vårdare och kollega på jobbet (Røthing, 

Malterud & Frich, 2014). Ju större beroende den sjuke fick av sin partner desto starkare blev 

känslan att ha förlorat något/någon, isolationen och hjälplösheten (Dawson, Kristjanson & 

Toye 2004). En närstående definierar sej själv som vårdare när han beskriver hur fängslad han 

känner sej: ”Cos as a carer, you´re trapped” (Williams et al, 2007). En studie visade att en 

del närstående undviker att bli vårdare genom att skilja sej men blir oftast vårdare åt sina barn 

förr eller senare i livet ändå (Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014). Dawson, Kristjanson 

& Toye (2004) skriver att det som en gång var maka/make har blivit beroende av din vård och 

är då inte längre någon som man kan sitta och konversera med på kvällen, vilket blir väldigt 

ensamt. De förlorade sin partner och fick ett nytt ”barn” i huset och det upplevdes sorgligt 

(Røthing, Malterud & Frich, 2014; Dawson, Kristjanson & Toye 2004). En annan närstående 

beskrev att hon saknade konversationerna men hon kunde fortfarande ligga bredvid honom 

för att känna hans närvaro. Samma studie beskrev även närstående som istället pressade 

undan sina känslor för att orka med förlusten av empati, som följer med sjukdomen. En annan 

närstående beskrev hur berikad han blivit av erfarenheten och hur dedikerad han var sin sjuke 

fru (Williams et al, 2009).   

 

Det blev lätt konflikter om pengar då de närstående måsta ta över ansvaret och besluten kring 

ekonomin eftersom den sjuke fick kognitiva symtom och inte längre kunde ta beslut och 

ibland måsta de närstående skydda barnen från den sjukes aggressioner och andra 

beteendeproblem. (Røthing, Malterud & Frich, 2014).  

 

Syskon som inte hade fått genen berättade att de kände överlevnadsskuld (Dawson, 

Kristjanson & Toye 2004). En närstående tonårsflicka ville att hon skulle vara den som bar på 
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genen så att hennes syskon kunde skonas (Mand et al, 2015). Vuxna syskon beskrev också hur 

syskonrelationen sakta bröts ned till enbart vårdare-vårdtagare (Røthing, Malterud & Frich, 

2014).  

En del ändrar sin roll från att vara en faster eller moster till att bli närstående som vårdar en 

förälder till den sjukes barn (Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014). Förändringarna i 

rollerna gjorde familjerna sårbara, då det inte gick att lita på de olika familjemedlemmarna, 

eftersom rollerna byttes hela tiden. Men ju senare i livet sjukdomen bröt ut desto mindre 

påverkades rollerna (Røthing, Malterud & Frich, 2014).  

 

Närstående berättade att från att vara partner till att bli vårdare innebar förändringar, som gick 

ut över dagliga scheman. Många närstående uttryckte tacksamhet för att de hade stöttande, 

förstående chef på sin arbetsplats.  

 

Närstående barn och ungdomar fick ta mycket mer vuxenansvar hemma när en 

familjemedlem blev sjuk och i vissa fall till och med vara den vårdare som tog största 

ansvaret över just omsorgen för den sjuke, vilket påverkade deras uppväxt (Røthing, Malterud 

& Frich, 2014); Williams et al, 2007). I vissa fall blev de inte ens tillfrågade utan gled över i 

rollen som vårdare (Mand et al, 2015). Närstående ungdomar berättade hur de såg till att 

mindre syskon kom till skolan, fick frukost, tvättade, ordnade med den sjuke förälderns 

mediciner, hanterade suicidförsök och kontaktade sjukhus etc. (Røthing, Malterud & Frich, 

2015); (Keenan et al, 2007); (Mand et al, 2015). Dessa barn flyttade ofta hemifrån tidigt med 

konflikter som aldrig fick chansen att lösas (Røthing, Malterud & Frich, 2015). 

Socialt  
I de tidiga faserna förändrades beteende och förmågan att delta i vardagliga aktiviteter 

minskade, vilket var känslomässigt jobbigt för familjen (Røthing, Malterud & Frich, 2015). 

Med sjukdomens progress blev det allt svårare att tycka om den sjuke (Maxted, Simpson & 

Weatherhead, 2014). Det ledde bland annat till att vänner försvann. Utan vänner så krävde 

den sjuke av sina närstående att vara deras sociala sällskap (Williams et al, 2007). Närstående 

berättade att det var svårt och påfrestande att njuta av att göra saker när den sjuke betedde sej 

kraftigt berusad både i balans och i tal pga sjukdomen. Tillslut blev det de närstående som 

fick aktivera den sjuke och vara sällskap, vilket var påfrestande pga den sjukes depression och 

svårigheter med att ta initiativ (Soltsysiak, Gardiner & Skirton, 2008). En närstående 

berättade om att en supportgrupp som den sjuke hade börjat i hade hjälpt henne jättemycket 
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då hennes man funnit en vän där som han kunde prata med om allt (Dawson, Kristjanson & 

Toye 2004). 

Arbetet betydde mycket för de närstående. Där fick de sina sociala behov tillgodosedda 

(Dawson, Kristjanson & Toye 2004). Det sociala är ett stort problem då en närstående inte ens 

kan prata i telefon så länge då de blev störda av den sjukes behov hela tiden. Och därmed 

gjorde sej ensamheten och känsla av isolation påmind (Aubeeluck & Buchanan 2006). I 

senare faser konverterade tillslut många närstående till att bli en av staten hyrd, betald vårdare 

så de kunde vara hemma på del- eller heltid och ta hand om sin sjuke anhörig, vilket ofta 

resulterade i isolation och lägre inkomst (Røthing, Malterud & Frich, 2014). 

Det sociala påverkade yngre närstående eftersom deras sjuke förälder inte kunde skjutsa efter 

att ha förlorat sitt körkort (Mand et al, 2015). De slutade även att ta hem kompisar och 

stannade ute hela eftermiddagarna (Røthing, Malterud & Frich, 2015). 

Närstående som vårdade tyckte att det var svårt att prata med andra utomstående om hur det 

var i en familj med HS och de kände att de lika gärna kunde hålla det för sej själva då de inte 

blev förstådda (Williams et al, 2009). Oförståelsen utifrån gjorde familjen till en enhet där 

banden i familjen stärktes och det uppstod en känsla av att skydda varandra mot resten av 

världen. Detta påverkade dock att familjen blev sårbar och isolerad (Maxted, Simpson & 

Weatherhead, 2014; Røthing, Malterud & Frich, 2014). Det fanns arrangerade möten för 

familjer med HS men en närstående uttryckte hur hon mådde sämre än någonsin efter hon hört 

hur hemskt alla tyckte att det var att leva med HS (Lowit & Teijlingen, 2005). 

 

Återhämtning och egentid 
I början av sjukdomen gick det ganska bra för närstående att kombinera vårdandet och sitt 

eget liv men efter ett tag åts den egna tiden upp av vårdandet och tillslut blev de isolerade i 

sitt hem med den sjuke (Røthing, Malterud & Frich, 2015). Egen tid beskrevs som avlastning 

från vårdandet och ansvaret. Att få uttrycka sina egna känslor och fylla sina egna behov. En 

närstående sa att hans återhämtning var en helg med barnbarnen, en annan fick det sociala på 

jobbet, som blev hennes ”HS-fria zon”. Till slut så påverkades även jobbet av den sjuke som 

kunde komma på besök oanmäld och ringa flera gånger om dagen och den ”HS-fria zonen” 

försvann (Røthing, Malterud & Frich, 2015). 

Att vara tillgänglig dag och natt tärde på de närståendes hälsa och bristen på empati, som 

avtog hos den sjuke med sjukdomen innebar bara några timmars fragmentarisk sömn varje 

natt. En kvinna berättade att hon åt mer antidepressiva än hennes sjuke man (Williams et al, 

2009). 
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De närstående måste få återhämtning och fylla på med energi för att orka ta hand om sin sjuka 

anhörig. Både känslomässigt och praktiskt stöd kunde öka deras livskvalité och kunde fås av 

andra släktingar och vänner och ibland även från psykologer eller terapeuter (Dawson, 

Kristjanson & Toye 2004). När familjen skaffade daglig service för att få avlastning så blev 

detta samtidigt ett intrång i hemmet och privatlivet. (Dawson, Kristjanson & Toye 2004). Det 

var viktigt att de närstående kände att personalen som tog hand om den sjuke anhöriga hade 

mycket kunskap och kände till de personliga behoven för att de närstående skulle kunna 

slappna av (Soltsysiak, Gardiner & Skirton, 2008). Tyvärr så hade inte avlastningshem 

tillräcklig kunskap om varken HS eller den sjukes behov och återhämtningen blev istället full 

med oro och dåligt samvete för de närstående (Dawson, Kristjanson & Toye 2004; Williams 

et al, 2009). 

 

Närstående berättade, att de ville ha tid för sig själva men att de hela tiden blev störda. En 

närstående berättade att när hen var ute och handlade tänkte hen bara på saker som den sjuke 

behövde (Aubeeluck & Buchanan 2006). Närstående beskrev att deras eget liv var ”på vänt”, 

som om det kunde resumeras i framtiden (Williams et al 2007). En annan beskrev hur hon 

efter jobbet tog sej tid med sin sjuke partner och sen fixade med middagen innan hon tog tid 

för sej själv. Hon hade satt en gräns, vilket var viktigt för att hon skulle orka (Williams et al, 

2009). Återhämtning kunde även vara små saker, som en bukett blommor i en vas (Aubeeluck 

& Buchanan 2006). 

 

Närstående var införstådda med att de måsta hålla sig friska och leva hälsosamt för att orka ta 

hand om sin sjuke anhörig (Dawson, Kristjanson & Toye 2004). 

Men brist på tid var en stor faktor i deras liv och de levde med en ständig inre konflikt mellan 

att göra saker med sin sjuke make/maka eller tillgodose sina egna behov (Aubeeluck & 

Buchanan 2006). En närstående tjej på 17 år, berättade att hon hoppade av skolan för att ta 

hand om sin sjuka mamma och därmed inte träffade sina kompisar så ofta längre (Keenan et 

al, 2007). 

Närstående beskrev att de saknade support från hälso- och sjukvården och upplevde det ofta 

som en kamp att få hjälp, bli hörsammad, tagen på allvar och få avlastning medan de som 

lyckats få service och hjälp kände att deras behov blev bemötta (Soltsysiak, Gardiner & 

Skirton, 2008). De närstående som inte längre jobbade utan tog hand om sin partner på heltid 

kände inte av samma stress utan var mer flexibla (Williams et al, 2009).  
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Metodologisk aspekt 

Undersökningsgrupper går att utläsa i alla de elva artiklar, dessa presenteras i tabell 2 i 

bilagor. Åtta av 11 artiklar hade mellan fem och 20 deltagare medan resterande hade 

varierande antal mellan 20-40. Sex artiklar hade samma antal deltagare i sina studier, 15 

respektive 10 och 33 Røthing, Malterud & Frich, 2014); Soltysaik et al. 2008; Røthing, 

Malterud & Frich, 2014; Mand et al. 2015; Keenan et al. 2007; Lowit & Teijlingen 2005). Tre 

av de elva artiklarna hade inklusionskriterier, resterande angav ej om de haft några kriterier 

eller inte (Hamilton et al. 2007; Williams et al. 2009; Lowit & Teijlingen 2005).  

Återkommande i alla artiklar var att deltagarna var övervägande kvinnor, mer än hälften i alla 

studier var kvinnor Røthing, Malterud & Frich, 2014; Soltsysiak, Gardiner & Skirton, 2008; 

Rothing et al. 2015; Mand et al. 2015; Keenan et al. 2007; Lowit & Teijlingen 2005; Maxted, 

Simpson & Weatherhead, 2014; Dawson, Kristjanson & Toye 2004; Williams et al. 2007; 

Aubeeluck & Buchanan 2006; Williams et al. 2009). 

Åldersspannet på deltagarna i studierna var brett, de flesta var mellan 20-70 år, förutom två 

artiklar som hade yngre deltagare, där åldrarna var 13-20 respektive 9-28 (Mand et al. 2015; 

Keenan et al. 2007). Undersökningsgrupperna i de valda artiklarna presenteras i tabell 2, i 

bilagor. 

 

Diskussion 
Huvudresultat 
Närstående till personer med HS anpassade sej till de nya förhållandena och övervägde 

ganska snabbt om de ville bli vårdare eller om de ville skiljas. De som inte hade något val 

(barn till föräldrar med HS) fick ta mycket vuxenansvar i hemmet och kunde i värsta fall 

hamna i farliga situationer med sviktande omsorg och hotfulla beteenden. Oftast var det en 

nära anhörig som vårdade: en partner, ett syskon eller föräldrar. Med sjukdomens progress 

blev vårdandet tyngre och närstående lade sitt eget liv ”på vänt”. Oron för framtiden 

hanterades genom att antingen förneka eller att förbereda sej. Den största förståelsen och 

bästa hjälpen fick närstående från andra i liknande situation. De saknade någon som kunde 

sortera informationen och tajma den allteftersom behovet av den uppstod. Sjukvården idag 

visste lite om sjukdomen och närståendes behov vilket skadade förtroendet. 

Undersökningsgrupperna går att utläsa i de valda artiklarna, som skiljer sig i kön, ålder och 

antal.  
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Resultatdiskussion 

 Syftet med studien var att beskriva erfarenheter hos närstående till personer med HS.  

  

Det finns en samstämmighet mellan närstående som vårdar personer med HS och personer 

med andra obotliga sjukdomar. Föreliggande studie visade att närstående till personer med HS 

växte in i den vårdande rollen på heltid och tog ensam hand om ekonomi, barn, kontakter med 

vården och beslut från att ha varit partner, syskon, faster etc. (Dawson, Kristjanson & Toye 

2004; Lowit & Teijlingen 2005; Maxted et al 2013; Røthing, Malterud & Frich, 2015; 

Williams et al 2007; Williams et al 2009). Samma rollförändring beskriver Masterson, 

Hurley, Zaider och Kissane (2014) när det gällde närstående till partners med andra obotliga 

sjukdomar tex cancer, vilket ledde till större ansvar över hushåll och ekonomi samt mindre tid 

för aktiviteter och utan balans mellan vårdandet och den egna tiden blir den närstående sårbar 

och känner sej överarbetad. För att hjälpa närstående att organisera sin vardag och sätta 

gränser bör ett förtroende byggas upp, vilket Peplaus relationsteori kan hjälpa sjuksköterskan 

att göra. I Peplaus interpersonella relationsteori vägleder sjuksköterskan patienten med hjälp 

av intervjuteknik och de olika faserna där målet är att de ska nå en vuxen-vuxen relation. I en 

vuxen-vuxenrelation känner den närstående sej tillfreds med sin situation och upplever att den 

är hanterbar.  

  

De vuxna kan ju göra ett aktivt val om de skulle skiljas eller ej. Några som inte kan göra detta 

val är närstående barn och ungdomar. Keenan et al (2007) och Mand et al (2015) beskriver 

unga närstående, som fick ta vuxenansvar över hushåll, syskon, matlagning även i vissa fall 

vårda sin ensamstående sjuke förälder. Även Røthing, Malterud & Frich, (2015) beskrev 

dessa ungdomar och att de flyttade hemifrån tidigt med olösta konflikter. Även här finns en 

samstämmighet med en studie på barn till personer med andra obotliga sjukdomar än HS. En 

studie som Nagal-Cupal, Daniel, Koller & Mayer (2014) gjorde på barn mellan 10-14 år, som 

på något sätt var anhörigvårdare visade att mer än 14% av dessa gjorde hushållsarbeten mer 

än 5 timmar om dagen. Och Nagal et al (2014) visade på stora skillnader mellan barn som 

anhörigvårdare och barn som inte vårdade någon anhörig. Skillnaderna var att barn som 

vårdade hade inte tid att studera, var oftare oroliga och hade inte tid med andra aktiviteter 

(Nagal et al 2014). I dessa situationer kan Peplaus relationsteori hjälpa sjuksköterskan att 

intervjua närstående barn och ungdomar för att ta reda på om omsorgsvikt förekommer så att 

detta kan åtgärdas. 
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(Røthing, Malterud & Frich, 2015) beskrev i sin studie att egen tid inte hanns med som 

närstående och med sjukdomen följde isolering och att den sjuke partnern blev enda sällskap 

tillslut. Den sjuke förlorade sina vänner och anhörigvårdare slutade arbeta utanför hemmet 

pga att hen ideligen blev störd av den sjuke (Aubeeluck & Buchanan, 2006; Lowit & 

Teijlingen 2005; McCurry & Revell 2015; Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014; Williams 

et al 2007; Williams et al 2009). Masterson et al´s (2014) skriver i sin litteraturstudie att 

närstående till personer med andra obotliga sjukdomar beskrev tidsbrist och börda och 

förklarar beslutet att vårda sin anhörig på hemmaplan med att slippa balansera multipla roller 

men att detta då istället leder till dålig ekonomi, sämre hälsa och mindre tid utanför hemmet 

alltså isolation. Upplevelsen av hälsa påverkas positivt vid förlikning med sin situation som 

närstående. Förlikning med sin situation är ett tillfredställande mål enligt Peplaus 

relationsteori om bot är omöjligt.  

  

Föreliggande studie visade även att positiv syn gav kraft och mening som att återhämtning 

kunde vara något så enkelt som en vas med vackra blommor på bordet (Aubeeluck & 

Buchanan, 2006) eller i större sammanhang, familjen som tog över företaget och skötte det 

och fadern hemma tillsammans (Røthing, Malterud & Frich, 2015). Masterson et al (2015) 

skriver i sin studie om närstående till cancersjuka på hospice, att de som såg en mening i sitt 

vårdande klarade stress bättre och var friskare allmänt, att vårda sin partner kunde ge en 

känsla av stolthet och detta ledde även till högre livskvalité hos den sjuke. Här kan 

Peplaus´relationsteori vägleda närstående att finna acceptans och förlikning för att lätta 

bördan och kanske till och med finna en mening i vårdandet. Med hjälp av intervjuteknik får 

sjuksköterskan nödvändig information för att hjälpa den närstående att hitta lösningar och 

styrka.  

  

Om en närstående ska orka vårda så är stöd och avlastning viktiga faktorer (McCurry & 

Revell 2015). Men enligt både Dawson, Kristjanson och Toye (2004). och Solsysiak et al 

(2007) erfar närstående att vårdhem inte levde upp till förväntningarna varför egen tid i 

många fall uteblev.  

Soltsysiak, Gardiner & Skirton, (2008). beskrev också att närstående saknade support från 

hälso- och sjukvården och upplevde det ofta som en kamp att få hjälp, bli hörsammad, tagen 

på allvar och avlastning men det fanns också de som fått service och hjälp och beskrev sina 

behov bemötta. Ett ställe med samlad kunskap och expertis där man fick informationen 
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anpassad till familjens behov var önskvärt (Dawson, Kristjanson & Toye 2004; Williams et al 

2007). Men istället var det möten med just andra drabbade som gav mest information. 

(Dawson, Kristjanson & Toye 2004). Men information kunde också vara skrämmande tex att 

se andra sjuka i senare faser (Lowit & Teijlingen, 2005). Författarna till föreliggande studie 

vill betona bristen i sjukvården vad gäller att möta upp behoven i dessa familjer där de 

närstående blivit vårdare. McCurry och Revell (2015) sammanställde en checklista för 

sjuksköterskor för att underlätta och avhjälpa stress hos närstående (se Figur 2). Den är enkel 

och tillsammans med Peplaus interpersonella relationsteori skulle sjuksköterskor kunna bli en 

kollega till den närstående som då slipper vara ensam i sin roll.  

  

Ovan diskussion tolkar författarna som att närstående till personer med obotliga sjukdomar 

har liknande erfarenheter där avlastning och en god kontakt med vårdpersonal är avgörande 

för hur deras vardag kommer att se ut.  

  

För att kunna ge närstående stöd så kan sjuksköterskan ta hjälp av Peplau´s omvårdnadsteori 

om interpersonella relationer. 

 Med rätt kunskap och med hjälp av Peplaus omvårdnadsteori kan sjuksköterskan bidra 

närstående till att känna sig mindre ensamma och mer delaktiga i ett större sammanhang 

(Peplau, 1991).  

 

Metodologisk diskussion 

Tre av 11 artiklar har använt sig av inklusionskriterier, vilket Polit & Beck (2012) menar är 

vanligt förekommande för kvalitativa studier. Detta för att undersökningen görs på grund av 

personers känslor och upplevelser vilket innebär att kriterier för att delta är överflödiga. Dock 

anser Polit & Beck (2012) att inklusionskriterier är viktiga då de begränsar till att lämpliga 

personer deltar i studien.  

I kvalitativa studier är det enskilda personer i utvalda grupper som berättar om sina känslor 

och upplevelser, vilket gör att antalet deltagare inte påverkar trovärdigheten på det slutgiltiga 

slutresultatet (Polit & Beck 2012). I de valda artiklarna varierar antalet deltagare mellan fem 

och 40 deltagare (Rothing et al. 2014; Soltysaik et al. 2007; Rothing et al. 2015; Mand et al. 

2015; Keenan et al. 2007; Lowit & Teijlingen 2005; Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014; 

Dawson, Kristjanson & Toye 2004; Williams et al. 2007; Aubeeluck & Buchanan 2006; 

Williams et al. 2009). 
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Något som eventuellt skulle kunna vara en svaghet i studierna är den skeva könsfördelningen. 

Enligt Socialstyrelsen (2014) drabbar HS män och kvinnor i samma utsträckning, vilket 

innebär att det borde vara lika många män som kvinnor i studierna. Författarna till 

föreliggande studie kan ej se någon anledning varför det är övervägande kvinnor som deltagit 

i studierna då HS drabbar båda könen i lika stor utsträckning. En större andel deltagare av ett 

kön kan enligt Polit & Beck (2012) påverka resultatet samt kan det finnas svårigheter att 

överföra studien på en större population. Ingen av de artiklar som inkluderats i 

litteraturstudien motiverar varför det är en större andel kvinnor med i studierna (Rothing et al. 

2014; Soltysaik et al. 2008; Rothing et al. 2015; Mand et al. 2015; Keenan et al. 2007; Lowit 

& Teijlingen 2005; Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014; Dawson, Kristjanson & Toye 

2004: Williams et al. 2007; Aubeeluck & Buchanan 2006; Williams et al. 2009). 

Något som ökar trovärdigheten och ger styrka till resultatet är det stora åldersspannet på 

deltagarna i de valda artiklarna. Åldrarna varierar från nio år till 70 år, och i de flesta har man 

ett åldersspann på 20-70 år (Rothing et al. 2014; Soltysaik et al. 2008; Rothing et al. 2015; 

Lowit & Teijlingen 2005; Maxted, Simpson & Weatherhead, 2014; Dawson, Kristjanson & 

Toye 2004; Williams et al. 2007; Aubeeluck & Buchanan 2006; Williams et al. 2009). Två av 

studierna (Mand et al. 2015; Keenan et al. 2007) inriktar sig på yngre vuxna eller barn, vilket 

författarna till föreliggande studie anser är ett bra komplement till de vuxna deltagarnas 

upplevelser i de resterande studierna. Enligt Polit & Beck (2012) ses ett brett åldersspann i 

kvalitativa studier som en styrka, då fokus ska ligga på personers enskilda upplevelser, vilket 

kan variera beroende på ålder. Att alla studier har presenterat åldersspannet i sina studier ses 

som en styrka. 

 

Metoddiskussion 

Design & Databaser 

En beskrivande design valdes till denna litteraturstudie, då den har som syfte att beskriva 

enskilda människors upplevelser. Författarna till föreliggande litteraturstudie har gjort en 

metodisk analys och sammanställning av tidigare forskning (Polit & Beck 2012) .  

Databaserna PubMed och Cinahl användes för att söka relevant forskning, vilka enligt Polit & 

Beck (2012) är breda databaser inom omvårdnad. De menar också att ju fler databaser man 

använder desto fler relevanta studier får man ta del av, men då författarna anser att de artiklar 

som hittades kändes tillfredsställande så användes inga fler databaser. 
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Sökord och sökstrategier 

Med hjälp av MeSH-termer gjordes en sökning som var relevant för studiens syfte samt 

frågeställningar. Den booelska termen AND som enligt Polit & Beck (2012) ska användas för 

att begränsa en sökning samt finna artiklar som använder sig av kombinationer mellan de ord 

man använder. Författare till föreliggande studie valde att prova olika sökkombinationer med 

hjälp av den booelska termen AND för att få fram relevant forskning inom ämnet.  

Urvalskriterier och urvalsprocess 

Sökningarna begränsades bland annat med att artiklarna ej fick vara äldre än 10 år, vilket ger 

relevant forskning. Dock faller många studier bort genom denna begränsning, vilket 

författarna anser är onödigt då kvalitativa studier presenterar enskilda personers känslor och 

upplevelser, vilket anses inte ha någon åldersbegränsning. Därför gjordes en sökning utan 

åldersbegränsning vilket gav två artiklar som svarade på syfte samt var relevant för 

föreliggande studie. Polit & Beck (2012) menar att forskning ses som en färskvara, men då 

resultatet på de två äldre artiklarna (Lowit & Teijlingen 2005; Dawson, Kristjanson & Toye 

2004) överensstämde med resterande studier så valde författarna att använda dessa ändå. 

Vidare användes endast kvalitativa studier som urvalskriterier, vilket enligt Polit & Beck 

(2012) styrker en litteraturstudie då de undersöker personers enskilda upplevelser. Författarna 

anser att trovärdigheten på föreliggande litteraturstudie ökar med denna urvalskriterie, då 

personers upplevelser/erfarenheter var syftet med studien.  

En risk med att använda språkbegränsningar, som i föreliggande studie, är att många 

intressanta och relevanta studier faller bort, samt språkförbristningar i det engelska språket.  

Begränsningen Peer review ses som en styrka i föreliggande studie då endast vetenskapligt 

granskade artiklar har använts, detta ökar trovärdigheten i en litteraturstudie (Polit & Beck 

2012). Genom att använda begränsningen fritt tillgängligt genom Högskolan i Gävle fanns 

även där en risk att relevant forskning föll bort.  

 

Dataanalys 

Författarna började med att läsa och analysera alla artiklar enskilt, detta menar Polit & Beck 

(2012) är en rekommendation för att bilda sig en egen uppfattning, vilket anses som en styrka 

i studien. Därefter diskuterades innehållet och en samstämmighet gällande studiernas resultat 

fanns, vilket även det styrker föreliggande studie. En svaghet med studien kan vara att 

författarna inte har engelska som modersmål vilket innebär att felaktiga översättningar eller 

tolkningar kan ha gjorts. 
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Kliniska implikationer 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att sammanfatta närstående till HS erfarenheter. 

Sjukdomar inom familjen drabbar även anhöriga och närstående vilket inte syns utåt i alla 

lägen, anhörigvårdare hjälper den sjuka i det tysta och ofta saknas den stöd och kunskap från 

sjukvården som de önskar. Ensamhet är en återkommande känsla för de anhöriga. Närstående 

är en viktig del i patientens liv, vilket bör beaktas av sjukvården. Skaffa kunskap, lyssna och 

stötta närstående bidrar till en ökad förståelse för vad de handskas med varje dag. Trots 

okunskap om själva sjukdomen så kan sjuksköterskan finnas som ett stöd åt dessa personer, 

lika som de är stöd åt närstående vid andra obotliga sjukdomar Denna studie kan bidra till en 

ökad kunskap och förståelse om sjukdomen samt närstående till HS patienter, vilket i sin tur 

kan ge ett bättre bemötande till denna grupp människor. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
Vidare forskning inom detta ämne, men även mer forskning om HS anser författarna är 

nödvändigt. Närstående är en stor del av vården kring personer med HS och de har god och 

värdefull information som sjuksköterskan kan få reda på om hon tar sig an den närstående, 

lyssnar och visar intresse. Kunskapen kring sjukdomen är bristande, samt bemötandet mot 

närstående. Studier hur barn i dessa familjer upplever sin vardag är också något som 

författarna anser är en bristvara. Barnen tar alltför stort ansvar i hemmet och tappar mycket av 

sin barndom när de hjälper till att ta hand om den sjuke föräldern. Förslagsvis anser 

författarna att fler studier med fokusgrupper bör göras, detta för att i samband med studien få 

dela upplevelser och erfarenheter med personer som lever en snarlik vardag. Ytterligare ett 

förslag till forskning är att ta reda på vilken slags stöd närstående till HS förväntar sig och vill 

ha av sjukvården. Att de saknar stöd visar forskningen tydligt men hur ska sjukvården och 

sjuksköterskan göra för att ge dem det stöd de vill ha? 

 

Slutsats 
Närstående och anhörigvårdare upplevde en stor förändring i livet när sjukdomen blev värre, 

att låta sitt eget liv vänta var en återkommande känsla. De kände oro och stress inför 

framtiden och deras relation till den sjuke förändrades med tiden. De möttes ofta av okunskap 

om sjukdomen och fick bättre stöttning av de som befann sig i liknande situation än av 

sjukvården. Föreliggande studie belyser sjukvårdens okunskap om HS och hur närstående tar 

sig igenom sin vardag. Bra information och stöttning längs vägen var något närstående 

önskade, men sällan något de fick uppleva. De kände sig ofta ensam och att ha tid med egna 
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aktiviteter var omöjligt. All tid och alla känslor gick åt att ta hand om den sjuke och rädslan 

för att gemensamma barn bar på samma åkomma var ständigt återkommande. 
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Bilaga 1, tabell 2. 

 

Författare, 

publikatio

nsår, land.  

Titel Undersöknings

grupp 

Design 

och 

ansats 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys 

Lowit, A & 

R. 

Teijlingen. 

2005 

Storbritann

ien.   

Avoidance 

as a strategi 

of (not) 

coping: 

qualitative 

interviews 

with carers 

of 

huntington’s 

disease 

patients 

Antal 

deltagare: 10 

st. Kön: 4 män, 

6 kvinnor. 

Ålder: 40-90 

år. 

Inklusionskrite

rier: För att 

delta i studien 

skulle 

personerna vara 

engelsktalande, 

ha en 

familjemedlem 

med 

huntingtons 

sjukdom samt ej 

medverka i 

andra studier 

under tiden 

denna pågick.  

Undersök

ande 

design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

Individuella 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Keenan, K; 

Miedzybro

dzka, Z; 

Teijlingen, 

E; McKee, 

L; 

Simpson, 

SA. 

2007 

Storbritann

ien.   

 

Young 

people’s 

experiences 

of growing 

up in a 

family 

affected by 

Huntington’s 

disease 

Antal 

deltagare: 33 

st. Kön: 12 

män, 21 

kvinnor. Ålder: 

9-28 år. 

Inklusionskrite

rier: Anges ej. 

Utforskan

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

Fördjupade 
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intervjuer 

Tematisk 

analys 

Aubeeluck,

A & 

Buchanan,

H. 
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ansats. 

Photovoice-

metoden. 

Deltagarna fick 

en kamera att 

dokumentera 

saker de ansåg 

speglade deras 

liv, de fick även 

skriva en kort 

beskrivning av 

varje bild. 

Innehållsan

alys. 
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M. 

2015 
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ande 

design 

med 
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analys. 
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B; 

Gardiner P; 

Skirton H. 

2008 
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Exploring 

supportive 

care for 

individuals 

affected by 

huntington 

disease and 

their family 

caregivers in 

a community 

setting 

Antal 

deltagare: 33 

st. Kön: 20 

kvinnor, 13 

män. Ålder: 

24-65 år. 

Inklusionskrite

rier: Anges ej.  

Utforskan

de design 

med 

kvalitativ 

ansats 

 Gruppintervjuer 

och individuella 

intervjuer. 

Induktiv 

kodning. 

Rothing M; 

Malterud 

K; Frich J. 

2015 

Norge 

 

Balancing 

needs as a 

family 

caregiver in 

huntington’s 

disease: a 

qualitative 

interview 

study 

Antal 

deltagare: 15 

st. Kön: 3 män, 

12 kvinnor. 

Ålder: 20-67 

år. 

Inklusionskrite

rier: Anges ej.  

Undersök

ande 

design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

Semistrukturera

de individuella 

intervjuer. 

STC-metod 

för tematisk 

analys. 

Williams J; 

Skirton H; 

Paulsen J; 

Tripp-

Reimer T; 

Jarmon L; 

McGonigal 

Kenny M; 

Birrer E; 

Hennig B; 

Honeyford 

J. 

2008 

USA 

 

The 

emotional 

experiences 

of family 

carers in 

huntington 

disease 

Antal 

deltagare: 42 

st. Kön: 

Framgår ej i 

studien. Ålder: 

35-79 år. 

Inklusionskrite

rier: För att 

medverka 

skulle 

personerna vara 

över 19 år, 

engelsktalande, 

klara av att 

medverka i en 

fokusgrupp 

samt vara 

närstående till 

en person med 

Utforskan

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

 Fokusgruppsint

ervjuer 

Tematisk 

analys 
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huntingtons 

sjukdom.  

Rothing M; 

Malterud 

K; Frich J. 

2014 

Norge 

 

Caregiver 

roles in 

families 

affected by 

huntington’s 

disease: a 

qualitative 

interview 

study 

Antal 

deltagare: 15 

st. Kön: 12 

kvinnor, 3 män. 

Ålder: 20-67 

år. 

Inklusionskrite

rier: Anges ej 

Undersök

ande 

design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Semistrukturera

de individuella 

intervjuer. 

STC-metod 

för tematisk 

analys. 

Williams J; 

Hamilton 

R; Nehl C; 

McGonial 

Kenney M; 

Schutte D; 

Sparbel K; 

Birrer E; 

Tripp-

Reimer T; 

Friedrich 

R; Penziner 

E; Jarmon 

L; Paulsen 

J. 

2007 

 

 

“No one else 

sees the 

difference”: 

Family 

members’ 

perceptions 

of changes in 

persons with 

preclinical 

huntington 

disease. 

Antal 

deltagare: 19 

st. Kön: 15 

kvinnor, 4 män. 

Ålder: 25-56 

år. 

Inklusionskrite

rier: För att 

medverka i 

studien skulle 

personerna vara 

över 19 år, vara 

närstående till 

en person med 

huntingtons 

sjukdom, vara 

engelsktalande, 

klara av att 

medverka i en 

fokusgrupp.  

Beskrivan

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

Fokusgrupper 

och individuella 

intervjuer 

Kodning. 

Dawson S; 

Kristjanson 

L; Toye S; 

Flett P. 

2004 

Australien 

 

Living with 

huntington’s 

disease: 

Need for 

supportive 

care. 

Antal 

deltagare: 32 

st. Kön: 

Framkommer ej 

I studien. 

Ålder: 18-60 

år. 

Inklusionskrite

rier: Anges ej.  

Utforskan

de design 

med 

kvalitativ 

ansats 

Semistrukturera

de intervjuer 

Tematisk 

analys 

Maxted C; 

Simpson J; 

Weatherhe

ad S. 

2014 

Storbritann

ien.  

An 

exploration 

of the 

experience 

of 

huntington’s 

disease in 

Antal 

deltagare: 14 

st. Kön: 10 

kvinnor, 4 män. 

Ålder: 24-70 

år. 

Undersök

ande 

design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

Semistrukturera

de 

gruppintervjuer 

och individuella 

intervjuer.. 

Fenomenol

ogisk 

analys 

(IPA) 
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 family 

dyads: an 

interpretativ

e 

phenomenol

ogical 

analysis. 

Inklusionskrite

rier: Anges ej. 
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Bilaga 2 Tabell 3 

Sammanfattning av valda artiklars syfte och resultat  

Författare Syfte Resultat 

Aubeeluck, A. & 

Buchanan, H 

Syftet med studien var att 

utforska livskvalitén hos 

anhörigvårdare till personer 

med huntingtons sjukdom. 

Sjukdomen tog över de 

anhörigas liv. 

De hade ingen tid till sig 

själva längre. Struntade i 

sina egna behov. Extrem 

isolation. 

Dawson, S., Kristjanson, 

L.J., Toye, C.M. & Flett, P. 

Syftet med studien var att 

utforska vilka behov av 

support Personer med HS 

och deras närstående har.  

Anpassa sej till sjukdomen. 

Söka rätt och sortera ut 

information. 

Samla stöd från olika 

instanser. 

Frukta framtiden 

  

Forrest Keenan, K., 

Miedzybrodzka, Z., Van 

Teijlingen, E., McKee, L. 

& Simpson, S.A. 

 Syftet var att beskriva unga 

personers erfarenheter av att 

leva i en familj med en HS- 

person. 

 Resultatet visar att en del 

unga använde sig av 

cooping. Andra upplevde 

psykiska- och 

beteendeproblem.  Många 

tog stort ansvar över 

hushållet, medicindelning 

till den sjuke samt yngre 

syskon. 

Lowit, A. & van 

Teijlingen, E.R.  

Syftet med studien var att få 

en förståelse för 

vårdanderollen och hur den 

förändrat vårdarens liv ur 

vårdarens perspektiv.  

Vårdare utmanas med 

känslomässiga och praktiska 

problem hela tiden och detta 

kräver ett brett utbud av 

professioner från vården. 

Ändå föredrog vårdare andra 

personer i samma situation 

som informationskälla.  

Mand, C.M., Gillam, L., 

Duncan, R.E. & Delatycki, 

M.B. 

 Syftet var att utforska unga 

personers psykosociala 

sammanhang i familjer med 

HS, för att förstå deras 

erfarenheter och vad de går 

igenom. 

 De unga har en djup insikt i 

hur sjukdomen påverkar 

deras dagliga liv, vilket de 

ofta upplevde som 

smärtsamt. Unga personer 

som lever i familjer med en 

förälder som har HS 

upplevde att de har större 

ansvar än andra ungdomar. 

Maxted, C., Simpson, J. & 

Weatherhead, S. 

Syftet med studien var att 

undersöka relationerna 

Förälder/Barn i familjer med 

HS och hur den påverkas. 

Sjukdomen hänger över 

dem. 

”Vi mot världen”. 

Kunskap och kontroll. 



 

37 

 

Rollerna förändras  

Røthing, M., Malterud, K. 

& Frich, J.C. 

Syftet med studien var att 

utforska hur anhörigvårdares 

famljestruktur och roller i 

familjen påverkas av HS. 

Stor påverkan på familjen, 

dess struktur och 

individernas roller  

 Røthing, M., Malterud, K. 

& Frich, J.C. 

 Syftet var att utforska 

coopingstrategier och 

beteenden hos 

anhörigvårdare. 

 De upptäckte att 

anhörigvårdarna använde 

olika slags cooping 

strategier utifrån hur långt 

sjukdomen var gången. Med 

tiden kände de isolation och 

frustration. De satte så 

småningom sina egna liv åt 

sidan. 

Soltysiak, B., Gardiner, P. 

& Skirton, H. 

Syftet med studien var att 

identifiera behov och 

coopingstrategier os 

personer med HS och deras 

anhörigvårdare 

Förändringen.  

Utmaningen att hitta rätt 

support och få den. 

Den sjukes behov av att bli 

sedd som den hen en gång 

var 

 Williams, J.K., Hamilton, 

R., Nehl, C., McGonigal‐

Kenney, M., Schutte, D.L., 

Sparbel, K., Birrer, E., 

Tripp‐Reimer, T., 

Friedrich, R. & Penziner, 

E. 

 Studien dokumenterar 

vuxna familjemedlemmars 

uppfattningar av 

förändringar och deras 

försök att hantera dessa i en 

familj där en person har fått 

ett positivt HS-test. 

förändringar i familjerna 

med de vardagliga sysslorna, 

jobb och relationer till andra 

personer. 

*Williams, J.K., Skirton, 

H., Paulsen, J.S., Tripp‐

Reimer, T., Jarmon, L., 

McGonigal Kenney, M., 

Birrer, E., Hennig, B.L. & 

Honeyford, J. 

Syftet med studien var att att 

undersöka känslomässiga 

erfarenheter hos 

anhörigvårdare till personer 

med HS, samt strategier att 

hantera dessa.  

Känslomässig stress pga 

förlusten av relationen. 

Plockas ur sitt eget liv. 

Söker tröst hos varandra.  

Oro för att genen förs vidare 

till gemensamma barn. 
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Bilaga 4 Bild 1 

1.  Prata med anhörigvårdaren på schemalagda tider och under kriser. 

2. Förklara planen för omvårdnaden på lekmannaspråk, inte medicinska termer. 

3. Uppmuntra anhörigvårdaren till att äta nyttigt, motionera och göra aktiviteter utomhus. 

4. Samla och sortera information och gör den om kommunala insatser lättillgänglig. 

5. Remittera vidare när det behövs. 

6. Uppmuntra till supportgrupper, föreningar etc.  

7. Erbjud hjälp i omvårdnaden närhelst de behöver.  


