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Diabetes mellitus (DM) är en kronisk sjukdom som drabbar många. Det är en 

allvarlig och livslång sjukdom spridd över hela världen både bland vuxna och 

barn. Vid bristande behandling kan DM vara livshotande. Närstående har en stor 

betydande roll för dessa personer och det ställs höga krav på närstående. Syftet 

med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med 

någon med DM. Den systematiska litteratursökningen resulterade i 10 artiklar 

som analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Analysen resulterade i 4 slutkategorier: kunskap och stöd; anpassa sin vardag efter 

personen med DM; rädsla för sjukdomens komplikationer; förändrad roll i 

relationen. I resultatet framkom att sjukdomen hade en påverkan hos närstående 

till personer med DM genom att de upplevde att sjukdomen förändrade deras 

vardag och gjorde rollförändringar i familjen. De upplevde även att de var 

ensamma och inte involverades i sjukdomshanteringen av varken personen med 

DM eller sjukvårdspersonal. Studien visade att det är viktigt att sjuksköterskor 

fångar upp närstående och involverade dem i sjukdomshanteringen om de vill och 

om personen med DM vill det. 

Nyckelord: diabetes mellitus, närstående, upplevelser, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Människor som drabbas av livslång obotlig kronisk sjukdom upplever att den kan komma 

oväntat, oönskat och vara omvälvande. Helt plötsligt förändras livssituationen och det 

påverkar livet i stort, såväl som relationer till omgivningen (Söderberg, 2014, s.16). En 

kronisk sjukdom som drabbar många är Diabetes Mellitus (DM). Det är en allvarlig sjukdom 

som är vanlig och utspridd världen över och finns bland både barn och vuxna. I Sverige och 

Finland har DM hög förekomst. Med DM kommer även en rad följdsjukdomar och inte sällan 

allvarliga komplikationer (Socialstyrelsen, 2015). Att lida av kronisk sjukdom är utmanande 

både känslomässigt och i det vardagliga livet. Det framkommer känslor av förlust av tidigare 

levda liv, samt anpassning och svåra livsstilsförändringar. Personer med kronisk sjukdom 

upplever frustration och isolering, emotionella- och fysiska samt andliga utmaningar (Mahon, 

Brien & O’Conor, 2014). Personer som lever med DM beskriver den nya situationen efter 

diagnostiseringen som annorlunda och det ställer krav på stora förändringar med nya 

prioriteringar och olika livsstilsförändringar. De upplever att sjukdomen tar upp mycket tid 

och är i behov av noggrann daglig planering och förberedelse. Alla vardagliga sysslor måste 

göras med eftertanke, saker som att gå till jobbet, affären, resa eller gå på middagar kräver 

planering. Utöver förändringar i livsstilen så framkommer också mycket oro och rädsla, dels 

för komplikationer. Kunskapsbehovet för att öka medvetenheten och för att ha möjlighet att 

hantera akuta situationer är stort (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011).  

Det finns två olika typer av diabetes mellitus (DM), typ 1 och typ 2, som skiljer sig från 

varandra men som även har en del likheter. DM innebär förhöjd glukoshalt i blodbanan till 

följd av minskad eller helt utebliven insulinproduktion. Avvikande glukosvärde är ett 

allvarligt tillstånd som är förenat med livsfara, då krävs snabbt omhändertagande och åtgärd 

(Hill, 2009). Hypoglykemi är när glukosvärdet i blodet sjunker och ger symtom som 

hjärtklappning, förvirring, humörsvängning och medvetslöshet. Om hypoglykemi inte 

behandlas kan det leda till hjärnskador eller död. När glukosvärdet i blodet är högt kan man 

drabbas av hyperglykemi som ger symtom som ökad törst, trötthet, dimsyn och ökade 

urinmängd. Patienter med långvarig obehandlad hyperglykemi har en högre risk att drabbas 

av mikrovaskulära komplikationer. Det finns komplikationer som är liknande både vid typ 1 

och typ 2, men har olika svårighetsgrader. DM komplikationer kan delas in i två kategorier: 

mikrovaskulära och makrovaskulära komplikationer. Mikrovaskulära beror på skador i 

kroppens små blodkärl och kan ge skador på njurarna som kan ge njursvikt och dialys, ögonen 

som kan leda till blindhet, nerver som kan orsaka impotens och bensår som kan ge infektioner 
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och amputation. Makrovaskulära komplikationer beror på skador i de större blodkärlen i 

kroppen och det kan orsaka stroke och hjärtinfarkter (Hill, 2009).  

Att drabbas av en kronisk sjukdom, som DM, kan till en början upplevas som en kris som är 

svår att begripa och hantera och kan leda till olika känslor. Upplevelserna och känslorna kan 

vara förankrade i förändringarna, i krav och förväntningar samt oförståelse, vilket i sin tur 

påverkar reaktionerna och relationerna mellan sjuke och dennes närstående. I samband med 

insjuknandet utvecklas ofta ofrivilliga rollförändringar (Söderberg, 2014, s.16). Det ställer 

stora krav på den egna förmågan, att kunna förstå och sköta den egna vården (Grohmann, 

Espinn & Gucciardi, 2017). Det kan vara svårt att bedöma och värdera allvaret i en situation 

då en person med kronisk sjukdom drabbas av akut försämring. Det kan vara svårt för 

närstående som inte har någon erfarenhet eller kunskap av DM att bemöta en akut situation 

och veta hur man bör agera (Öhman & Söderberg, 2004). Detta kan skapa oro och ångest hos 

personen i fråga, som måste lita på andra människor, vilket kan vara såväl sjukvårdspersonal 

som närstående. Närstående har en stor betydande roll, vilket också ställer höga krav på dem 

(Grohmann, 2017). Många närståendes upplevelser vid kronisk sjukdom präglas av oro, över 

den sjuke och sig själv, maktlöshet, sorg, begränsningar och känsla av att vara ständigt 

bunden. En tyngande känsla av att måste ta ansvar och vårda bidrar till minskad frihet. Även 

skuld och dåligt samvete, när man inte orkar med (Öhman & Söderberg, 2004). Öhman och 

Söderberg (2004) beskriver att närstående kan uppleva starka känslor av tillfredsställelse, 

glädje och mening när dem lyckas hjälpa den sjuke personen. Att finnas där för personen ses 

inte som någon uppoffring utan kan förklaras med att vara en naturlig del av livet att ta hand 

om varandra (Öhman & Söderberg, 2004). Till följd av förändrad livssituation kan 

reaktionerna yttra sig lika starkt hos närstående som hos personen som drabbats av sjukdom. 

Då närstående kan behövas som ett viktigt stöd vidare i sjukdomsprocessen och är det därför 

viktigt att sjukvården stöttar ordentligt till både patient och närstående, så att närstående 

fortsättningsvis ska kunna ge sitt stöd till personen med sjukdom (Isaksson, Josephsson, 

Lexell & Skär, 2008). 

Diabetessjuksköterskor ger patienter med DM kunskap och utbildning om hur de ska vårda 

sin sjukdom i egenvård och hantera sin sjukdom. Hur mycket stöd och rådgivning som behövs 

kan variera beroende på patienten och behövs därmed personanpassas. Sjukvården ska även 

informera om komplikationer och hur de kan förebyggas (Edwall, Danielson, & Öhrn, 2010). 

Patienten har i regel direkt kontakt med sjukvården. Det är i sin tur upp till patienten hur 
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delaktig de vill att deras närstående ska vara, vilket påverkar vilken information de närstående 

erhåller. Närstående till personer med DM har en viktig stödjande roll, och därför är det 

viktigt att veta och förstå deras upplevelser och behov i rådande situation, för att sjukvården 

ska kunna bemöta dem utifrån det (Strizich et al., 2016).    

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person med 

diabetes mellitus. 

Denna studie inkluderar både typ 1 och typ 2 diabetes. Närstående i denna studie menas 

partner, föräldrar, vuxna barn, syskon och en betydande person. 

 

Metod 

Studien, som är en litteraturstudie, bygger på kvalitativa studier med ett inifrånperspektiv, där 

fokus ligger i människors upplevelser. Analysen är en kvalitativ manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats (Graneheim & Lundman, 2004). Syftet med kvalitativ forskningsmetod var att 

förstå, beskriva och tolka individers, gruppers eller kulturers upplevelser, känslor eller 

erfarenheter vid en situation (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). 

 

Litteratursökning 

Det gjordes sökningar i Svenska Mesh för att identifiera mesh-termer som sedan användes i 

databassökningen. I enlighet med vad Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 80-81) skrev 

så gjordes en pilotsökning inom ämnet för att undersöka om det fanns tillräckligt med 

vetenskapligt underlag. Denna pilotsökning gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed som var 

databaser inom hälso-och sjukvård. Sökord som användes i Cinahl var: diabetes mellitus, 

spouses, family, caregivers, parents, significant others, experiences. Sökord som användes i 

Pubmed var: Diabetes mellitus, spouses, family, caregivers, experiences, interactions, 

perspectives. Willman et al. (2011, s. 72) skrev att sökorden kombineras sedan i respektive 

databas med de booleska sökoperatorerna AND och OR för att systematiskt ringa in relevant 

litteratur som svarade till syftet. Inklusionskriterier för denna studie var närstående över 18 år 

till personer med diabetes mellitus. Begränsningar som användes i Cinahl var: English 

language, full text och peer-reviewed. I Pubmed användes english language och adult 19+ 

years som begränsningar. Sökningen resulterade i Cinahl med 77 artiklar, respektive 157 
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artiklar i Pubmed. Titlarna på artiklarna lästes noggrant igenom och de titlar som inte svarade 

på syftet exkluderades. De artiklar som var kvar lästes abstraktet igenom och om abstraktet 

svarade på syftet lästes artiklarna i sin helhet, varav 10 artiklar svarade på studiens syfte, som 

valdes ut för att kvalitetsgranskas. Den systematiska litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Redovisning av systematisk litteratursökning      

Syfte: att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person med diabetes mellitus.  

CINAHL 2017-08-31. Begränsningar: Peer reviewed, Full text, English language.                                                                

Söknr *) Söktermer Antal träffar  Antal valda   

S1  CH Diabetes mellitus 53206   

S2  CH Spouses 4979   

S3  CH Family 9884   

S4  CH Caregivers 10646   

S5  CH Parents 20550   

S6 

S7 

S8 

 

S9 

S10 

CH 

FT 

Significant other 

Experience 

S2 OR S3 OR S4 

OR S5 OR S6 

S1 AND S8                             

S9 AND S7  

739 

148565 

43036 

 

530 

77 
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Pubmed 2017-08-31. Begränsningar: English language, adult 19 + years.                                                   

Söknr *) Söktermer Antal träffar  Antal valda   

S1  MSH Diabetes mellitus 140916   

S2  MSH Spouses 3641   

S3  MSH Family 111454   

S4  MSH Caregivers 16921   

S5  

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 

FT 

FT 

FT 

Experience 

Perspectives  

Interactions                          

S2 OR S3 OR S4 

S5 OR S6 OR S7 

S8 AND S1 

S10 AND S9 

52411 

15246 

61559 

122558 

124756 

2270 

157 
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*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, MSH – MeSH termer i databasen PubMed, FT- Fritext i 

databaserna CINAHL och PubMed. 
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Kvalitetsgranskning av artiklar 

De 10 artiklar som valdes ut, kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll som kvalitetsbedömer 

kvalitativa studier, som återfanns i Willman et al. (2011, s. 156-157). Frågor som fanns i 

protokollet var om det fanns ett tydligt syfte i studien, om etiskt resonemang, om urvalet var 

relevant och strategiskt, om metoden i studien, om resultatet var logiskt, om det rådde 

datamättnad och analysmättnad och om kommunicerbarhet. Författarna svarade på dessa 

frågor genom förutbestämda svarsalternativ, ja, nej och vet ej. Endast positivt svar gav poäng. 

Poängen summerades och räknades om i procent av den totala möjliga summan (Willman et 

al., 2011, s. 108). Med hjälp av detta kunde studierna värderas till hög, medel eller låg kvalité. 

Kvalitetsgranskningen har författarna först gjort enskilt för att sedan sammanföra sina resultat 

och diskutera. Detta för att ge kvalitetsgranskningen en större tyngd (Willman et al., 2011, s. 

93).  Åtta av artiklarna fick hög kvalité och två fick medelkvalité.  

 

Tabell 2. Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Dashiff et 

al. (2011) 

USA 

Kvalitativ 40 Semistruktuerade 

intervjuer/kvalitativ 

innehållsanalys / 

Tematisk analys 

Närstående/föräldrar 

hade en negativ 

upplevelse av diabetes, 

med svår oro, frustration, 

känsla av kamp, behov 

av att måste vara vaksam, 

rädsla och sorg.  

Hög 

Houston-

Barrett et 

al. (2014) 

USA 

Kvalitativ 50 Breda strukturerade 

intervjuer/ Grundad teori 

Närstående/partners 

upplevde att sjukdomen 

hade skapat förändringar 

men även stärkt 

förhållandet. 

Medel 

Lawton et 

al. (2014) 

Kvalitativ 24 Semistrukturerade 

intervjuer/Tematisk 

innehållsanalys 

Närstående upplevde 

begränsningar i livet, 

rädsla, oro, försummelse 

av sig själva, behov av 

information och 

emotionellt stöd.  

Hög 

Morris et 

al. (2006) 

England  

Kvalitativ  15 Semistrukturerade 

intervjuer/ 
tolkningsfenomenologisk 

analys  

Närstående upplevde 

emotionella problem, 

livsstilsförändringar, 

bristande kontroll och 

strävan efter kunskap.  

 

 

 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Samuel-

Hodge et al. 

(2013) USA 

Kvalitativ 67 Gruppintervjuer med 

induktivt 

tillvägagångssätt/ 

trianguleringsdesign 

Närstående upplevde 

rollförändringar och 

skuld till följd av detta, 

konflikter i familjen, oro, 

rollförvirring, behov av 

råd och kunskap, 

osäkerhet och obalans i 

livet.  

Medel 

Smith 

(1998) USA 

Kvalitativ 14 Semistrukturerade 

intervjuer/ Existentiell-

fenomenologisk tematisk 

analys 

Närstående/syskon 

upplevde stress, 

värdefullt med anhörig-

stöd, utbildning och 

förebyggande vägledning 

från sjukvården. 

Medel 

Stuckey et 

al. (2016) 

USA 

Kvalitativ 2057 Semistrukturerade 

intervjuer/Tematisk 

innehållsanalys 

Närstående upplevde en 

vilja att göra det bästa för 

personen med diabetes, 

oro, känslomässig 

belastning, negativ 

påverkan på relationen, 

livsstilsförändringar, 

önskan av mer stöd 

utifrån och inspiration av 

personen med diabetes. 

Hög 

Stödberg et 

al. (2007) 

Sweden 

Kvalitativ  15 Semistrukturerade 

intervjuer/Tematisk 

struktuell analys 

Närstående upplevde oro 

för den sjukes hälsa och 

framtid, rädsla för 

komplikationer, sorg, 

beundran av den sjukes 

hantering av sjukdomen, 

tvivel på sig själv, 

önskan att få vara 

delaktig.  

Hög 

Symtons et 

al. (2015) 

New 

Zeeland 

Kvalitativ 9 Semistrukturerade 

intervjuer/Induktiv 

tematisk innehållsanalys 

Närstående/föräldrar 

upplevde svåra 

omställningar, sorg och 

känsla av förlust, störda 

förväntningar, behov av 

anpassning, tidskrävande 

planering, sociala 

förluster, behov av god 

kommunikation samt 

sorg. 

Hög 

Wennick et 

al. (2009)  

Sweden 

Kvalitativ 35 Semistrukturerade 

intervjuer/Narrativ 

analys 

Närstående upplevde 

stöd i kunskap och 

erfarenhet, ambivalent 

föräldraskap, stress, 

rädsla att förlora 

kontrollen, oro och 

irritation. 

Hög 
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Analys  

Analyseringen av data har gjorts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Författarna valde denna metod för att de ville återge deltagarnas egna beskrivna upplevelser 

utan att göra egna tolkningar av data. I enlighet med vad Graneheim och Lundman (2004) 

skrev så började författarna med att läsa artiklarna ett flertal gånger i sin helhet. Analysen 

gjordes i fem steg varav det första steget var att ta ut textenheter som svarade till studiens 

syfte. Dessa textenheter numrerades för att kunna återkoppla till originalkällan. Därefter 

översattes textenheterna till svenska för att sedan kondenseras, det vill säga kortas ner men 

samtidigt behålla textens kärna. Vidare sorterades textenheterna utifrån likheter och 

gemensamma nämnare och bildade subkategorier. Avslutningsvis delades subkategorierna in 

efter likheter och olikheter och parades ihop med varandra vilket bildade resultatet av 

analysen. Målet med analysen var att kategorierna bara skulle passa in i en slutkategori 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de fyra framtagna slutkategorierna, se tabell 3. Resultatet av 

litteraturöversikten presenteras i form av brödtext.  

 

Kunskap och stöd  

Enligt Stuckey et al., (2016) och Symons, Crawford, Isaac och Thompson (2015) upplevde 

närstående behov av kunskap, information och förståelse samt god kommunikation med 

personen med DM och omvärlden för att kunna hantera situationen med DM. Kunskap om 

sjukdomen var önskvärt för att praktiskt kunna handskas med sjukdomen, veta hur man borde 

agera vid akuta situationer och vilken information man borde bistå sin sjuke närstående med 

Tabell 3 Översikt av slutkategorier (n=4) 

Kategorier 

Kunskap och stöd  

Anpassa sin vardag efter personen med DM 

Rädsla för sjukdomens komplikationer 

Förändrad roll i relationen  
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för att hjälpa och inte stjälpa (Lawton, et al., 2014; Morris, Parker, Booker & Johnson., 2006; 

Samuel-Hodge, Cene, Corsino, Thomas & Svetkey., 2013; Stuckey et al., 2016; Stödberg, 

Sunvisson & Ahlström., 2007; Wennick, Lundqvist, & Hallström., 2009). Flera studier 

beskrev att närstående som fått information och kunskap vid diagnostiseringen, kände ett 

behov att uppdatera befintlig kunskap för att hålla sin kunskap så uppdaterad som möjligt 

(Stödberg et al., 2007; Wennick et al., 2009). Närstående som fått kunskap och information 

från sin sjuke närstående upplevde osäkerhet kring när de erhöll informationen i andra hand 

från sjukvården och upplevde att de inte kunde tillförlita sig på att informationen var korrekt 

(Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011). Enligt Lawton et al. (2014) och Wennick et al. 

(2009) önskade närstående att få delta vid möten med diabetesvården för att undvika 

osäkerhet vid otillförlitlig information och få bekräftat att de hanterade sjukdomen väl samt 

besatt rätt kunskaper. Utöver kunskap och information från sjukvården och personen med 

DM, upplevde närstående god kunskap och information vid deltagande i stödgrupper samt 

genom andra närståendes erfarenheter (Lawton et al., 2014). 

Enligt Samuel-Hodge et al. (2013) beskrev närstående att de upplevde osäkerhet kring 

sjukdomen och vilka kommunikationsredskap som kunde användas vid kontakt med personen 

med DM. Dashiff et al. (2011) och Samuel-Hodge et al. (2013) beskrev att närstående var i 

behov av kommunikationsredskap i samband med att de ville vara ett stöd till personen med 

DM. De ville känna att de nådde fram till personen utan negativa konsekvenser. Houston-

Barrett och Wilson (2014), Smith (1998), Stödberg et al. (2007), Symons et al. (2015) och 

Wennick et al. (2009) skrev i sina studier att bland vissa närstående fanns de som upplevde att 

kommunikationen mellan dem och personen med DM fungerade bra, i vissa fall till och med 

bättre efter diabetesdiagnosen. Närstående kände sig som ett stöd till personen med DM när 

en regelbunden och tät kommunikation fungerade mellan varandra (Lawton et al., 2014).  

Det var inte alla närstående som kände sig som ett stöd till sin närstående med DM. Flera 

studier skrev att närstående upplevde att de behövde ökad förståelse kring DM för att kunna 

ge stöd till personen med DM, några närstående upplevde att det var svårt att ge stöd och 

andra tvivlade på sin egen insats och det bidrog till negativa känslor (Dashiff et al., 2011; 

Lawton et al., 2014; Morris et al., 2006). Enligt Dashiff et al. (2011), Lawton et al. (2014) och 

Stödberg et al. (2007) kände närstående att för att kunna vara ett stöd till personen med DM så 

behövde de närstående stöd av sin omgivning och sjukvård. Dels för att kunna finnas där för 

den sjuke men också för att handskas med sina egna känslor och få prata om sin situation. 
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Upplevde närstående bristande stöd från sjukvården och omgivningen, isolerade de sig. De 

kände ensamhet och brist på involvering av sjukvården (Dashiff et al., 2011; Lawton et al., 

2014 & Morris et al., 2006). I studier av Dashiff et al. (2011), Smith (1998), Stödberg et al. 

(2007), Symons et al. (2015) och Wennick et al. (2009) uttryckte närstående frustration av att 

inte få vara involverad i vården av personen med DM och önskade sig får vara mer delaktig. 

Att uppleva sig mindre delaktig gav det närstående skuldkänslor och känslor av att släppa 

ansvaret till den närstående med DM (Dashiff et al., 2011). Närstående upplevde ett behov av 

att få känna sig delaktig i personen med DM liv och sjukdomshantering och ville konfrontera 

och dela problem tillsammans med den personen (Stödberg et al., 2007). Det var inte bara 

sjukvården som inte involverade närstående i sjukdomshanteringen. I studier av Smith (1998) 

och Stödberg et al. (2007) beskrev närstående att de kände sig hjälplösa när personen med 

DM betraktade sjukdomen som sin egen och hindrade de från att vara delaktig i 

sjukdomshanteringen. Dashiff et al. (2011), Stuckey et al. (2016) och Stödberg et al. (2007) 

beskrev att närstående som upplevde att de blivit involverad i personen med DM sjukdom 

kände förståelse och sammanhang i sjukdomen och kunde därmed vara ett stöd till personen 

med DM. Enligt Houston-Barrett och Wilson (2014) kände närstående sig som en viktig 

person i personen med DM liv när sjukvården och personen med DM involverade de kring 

sjukdomen och kände sig därmed delaktig i sjukdomshanteringen och tillfreds med 

sjukvården.   

Enligt flera studier så kände sig närstående granskade och dömda av sjukvården och 

omgivningen. De kände att det förväntades att de redan skulle ha kunskap och information om 

DM vid diagnostiseringen. De upplevde kritik om deras kompetens att vårda sin närstående 

med DM (Houston-Barrett & Wilson., 2014; Lawton et al., 2014 & Symons et al., 2015). 

Symons et al. (2015) beskrev att upplevelserna av att känna sig granskad och dömd av 

sjukvården gav skuldkänslor om vårdmålen inte uppfylldes samt oro att ta kontakt med 

sjukvården.  

 

Anpassa sin vardag efter personen med DM 

Studier av Dashiff et al. (2011) och Symons et al. (2015) beskrev att närstående upplevde att 

familjelivet påverkades av DM då sjukdomen var en tidskrävande ofrånkomlig verklighet som 

gjorde vardagen svår och ledde till förlust av familjen som enhet. Anpassning till den nya 

livsstil och förändring till följd av DM var en gemensam upplevelse för många närstående. 
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Några närstående beskrev att det var svårt att anpassa sig till DM på det sättet som de skulle 

vilja och andra beskrev anpassningen som en börda. De upplevde ett konstant behov av att 

anpassa sig till diabetesvården (Stuckey et al., 2016 & Symons et al., 2015). Hela familjen till 

person med DM upplevde ett behov av att anpassa vardagen efter sjukdomen. I och med 

diagnostiseringen kom nya restriktioner kring kosten som hela familjen fick anpassa sig till 

(Samuel-Hodge et al., 2013; & Symons et al., 2015). Stuckey et al. (2016) skrev i deras studie 

att hela familjen påverkas även ekonomiskt när de har en närstående som drabbats av DM och 

det gällde att anpassa ekonomin efter personen med DM. I studier av Houston-Barrett och 

Wilson (2014) och Symons et al. (2015) beskrev närstående att det är nödvändigt att anpassa 

sig till DM och den nya vardagen för att upphöra sörjandet av förlust av tidigare levt liv.  

Många närstående upplevde begränsningar i vardagen till följd av det konstanta vårdbehovet 

som DM innebar. De upplevde begränsning i form av förlorad spontaniteten, det var inte 

längre bara att gå ut utan att planera och det skapade känslor av frustration (Lawton et al., 

2014; Morris et al., 2006; Stuckey et al., 2016; Stödberg et al., 2007; & Symons et al., 2015). 

Denna förlorade spontanitet gjorde att närstående begränsades socialt. De upplevde det svårt 

att hinna med egna aktiviteter och fritidsintressen och de försummade sig själv för att ständigt 

vara redo att hjälpa sin närstående med DM (Lawton et al., 2014; Stuckey et al., 2016; 

Stödberg et al., 2007; Symons et al., 2015 & Wennick et al., 2009). I flera studier beskrev 

närstående att de kände ett krav på att de måste vara närvarande i vardagen och ta ett stort 

ansvar för personen med DM (Smith, 1998; & Wennick et al., 2009). Föräldrar till barn med 

DM beskrev att syskonen upplevde ansvar gentemot sitt syskon med DM (Symons et al., 

2015). Dashiff et al. (2011), Smith (1998) och Wennick et al. (2009) skrev i deras studier att 

närstående upplevde skuldkänslor och frustration när de släppte på sitt kravfyllda ansvar men 

kände samtidigt att de måste lämna över mer ansvar till sin närstående med DM.  

Enligt Stuckey et al. (2016) upplevde närstående trots svårigheter i vardagen på grund av 

diagnosen att livsförändringar kan ha positiv påverkan på vardagen. Att uppleva inspiration 

till livsförändringar av personen med DM, genom att leva ett hälsosammare liv och ta hand 

om sin egen hälsa (Smith, 1998; Stuckey et al., 2016; Stödberg et al., 2007). Närstående såg 

sin kära med DM som en förebild på grund av det engagemang och acceptans kring DM den 

hade (Stuckey et al., 2016). Genom att observera personen med DM så kände närstående livet 

dyrbart och de kände en tacksamhet (Stuckey et al., 2016). Enligt flera studier upplevde 

många närstående att de levde normala liv och har kommit att acceptera DM som en del av 
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livet (Stuckey et al., 2016; Stödberg et al., 2007; Wennick et al., 2009). 

 

Rädsla för sjukdomens komplikationer  

I samband med beteendeförändringar och kognitiva förändringar vid komplikationer hos 

personen med DM beskrevs det i flera studier att det förekom upplevelser av oro, ångest och 

frustration, psykisk- och fysisk påfrestning och sårbarhet samt rädsla och bekymmer om 

säkerhet bland närstående (Dashiff et al., 2011; Houston-Barrett & Wilson, 2014; Lawton et 

al., 2014; Morris et al., 2006; Symons et al., 2015; Stuckey et al., 2016; & Wennick et al., 

2009). I studier som Dashiff et al. (2011) och Lawton et al. (2014) skrivit så framkom det att 

närstående var bekymrade kring säkerheten, och speciellt om personen med DM medvetet 

äventyrade säkerheten. Närstående var ständigt uppmärksam på beteendeförändringar orsakad 

av komplikationer när personen med DM körde bil, då det skulle kunna leda till en bilolycka. 

Stuckey et al. (2016) beskrev att i samband med att personen med DM drabbas av 

komplikationer och beteendeförändringar påverkades familjen. Om personen med DM var på 

dåligt humör smittade det humöret av sig på övriga familjen. Stuckey et al. (2016) skrev i 

deras studie att närstående upplevde behov av att gentemot omgivningen försvara 

beteendeförändringar hos personen med DM som uppkommit till följd av komplikationer. 

Försvara genom att påminna omgivningen att det inte är såhär personen med DM egentligen 

beter sig utan att det är komplikationer av sjukdomen som gör det (Stuckey et al., 2016). 

Närstående kände sig även tvungna att acceptera den beteendeförändring som personen med 

DM kan drabbats av, som i andra sammanhang skulle ha varit oacceptabla. Det blev en 

anpassning till komplikationer, genom bland annat personliga skyddsstrategier (Lawton et al., 

2014). Stuckey et al. (2016) skrev att närstående upplevde att komplikationer från DM hade 

en påverkan på det dagliga arbetet då sjukdomen och komplikationer är tidskrävande 

(Samuel-Hodge et al., 2013; Smith, 1998; & Stuckey et al., 2016). Houston-Barrett och 

Wilson (2014) beskrev att de erfarenheter kring komplikationer som närstående fick med sig 

av sjukdomen kunde upplevas ge en positiv påverkan i livet. 

Flertal studier beskrev att närstående upplevde en osäkerhet kring att personen med DM 

skulle drabbas av komplikationer utan att själva förstå det (Dashiff et al., 2011; Lawton et al., 

2014; & Stuckey et al., 2016). Många närstående kände sig dåligt förberedda på tillstånd som 

komplikationer och det på grund av dålig information om hur de bör bemöta 
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komplikationerna. Tidigare erfarenheter av komplikationer gav upphov till känslor som 

ängslighet och oro över fler liknande situationer (Lawton et al., 2014; & Stuckey et al., 2016). 

Enligt studier av Dashiff et al. (2011), Smith (1998) och Stödberg et al. (2007) upplevde 

närstående akuta situationer som skrämmande och kände sig osäkra på om de handlade rätt 

och oro över konsekvenser om de skulle agerat fel i sådana situationer. Studien skriven av 

Dashiff et al. (2011) beskrev närstående att de var oroliga när deras ungdom med DM var 

hemifrån, rädd för komplikationer och att omgivningen inte ingriper vid akuta situationer. 

Enligt flera studier så upplevde närstående oro över komplikationer som kan uppstå under 

natten. Detta gjorde att de flera år efter diagnostiseringen hade dålig sömn, kände utmattning 

och utbrändhet. Närstående upplevde även oro och rädsla för att personen med DM skulle dö 

till följd av komplikationerna och det påverkade de närstående med dålig nattsömn, 

utmattning och utbrändheten (Houston-Barrett & Wilson, 2014; Lawton et al., 2014; Smith, 

1998; Symons et al., 2015; & Wennick et al., 2009). Komplikationerna gjorde att närstående 

kände en rädsla inför framtiden, både sin egen, personen med DM samt övriga familjens 

framtid. (Dashiff et al., 2011; Lawton et al., 2014; Stödberg et al., 2007; & Symons et al., 

2015). Enligt fler studier så upplevde närstående känslor av skuld över att ha god hälsa och 

själv inte förvärvat sjukdomen men också sorg över vad den närstående med DM har fått gå 

igenom med komplikationer och behandlingar (Smith, 1998; Stödberg et al., 2007; & Symons 

et al., 2015).  

 

 

Förändrad roll i relationen  

Ett flertal studier beskrev att i samband med att en person diagnostiserades med DM så 

förändrades rollerna inom familjen samt vanor och förväntningar som fanns på närstående 

(Houston-Barrett & Wilson, 2014; Samuel-Hodge et al., 2013; Stödberg et al., 2007; & 

Symons et al., 2015). Flera studier beskrev att en del närstående upplevde positiv förändring i 

familjen i och med diagnostiseringen av DM. De upplevde sig komma närmare varandra, 

vilket ledde till en stärkt familjerelation och ett starkt band av att gå igenom det frivilligt 

tillsammans (Houston-Barrett & Wilson, 2014; Lawton et al., 2014; Morris et al., 2006; 

Smith, 1998; Wennick et al., 2009). Lawton et al. (2014) skrev att många närstående ogillade 

den roll de tvingats bli, präglad av vrede och stress som påverkade relationer. Stuckey et al. 

(2016) beskrev i deras studie att partners ville vara partner och inte skötare. Att behöva vara 
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vaksam mot sin partner så hen sköter sin DM upplevdes påverka relationen, lika så hade 

påminnandet och tjatandet en negativ påverkan på familjen och relationen. Närstående 

önskade inte en roll som kontrollant, för det skapade konflikter om att veta bäst och respekt 

för personen med DM integritet (Dashiff et al., 2011; Samuel-Hodge et al., 2013; Stuckey et 

al., 2016; Stödberg et al., 2007 & Symons et al., 2015). Närstående upplevde att vakta en 

vuxen kändes obekvämt (Dashiff et al., 2011; Lawton et al., 2014; Samuel-Hodge et al., 2013; 

Smith, 1998; & Stuckey et al., 2016). Vaktandet av personer med DM kunde gälla matvanor, 

motion, glukoskontroller, provtagningar och upptäcka komplikationer (Dashiff et al., 2011; 

Houston-Barrett & Wilson., 2014; Lawton et al., 2014; Samuel-Hodge et al., 2013; Stuckey et 

al., 2016; Stödberg et al., 2007; Symons et al., 2015 & Wennick et al., 2009).  

Houston-Barrett och Wilson (2014) beskrev att närstående upplevde maktlöshet när personen 

med DM valde en livsstil som medför negativa hälsorisker. Närstående upplevde att det inte 

hjälpte att prata med personen med DM utan att en splittring uppstod, mellan att visa omtanke 

eller tjata. De ville göra gott och hjälpa till men hade svårt att anta den nya rollen. Det gjorde 

att de upplevde en ogynnsam kommunikation och man valde att vara ofrivilligt tyst istället. 

(Samuel-Hodge et al., 2013). Närstående beskrev att de kände sig otillräckliga när de gjorde 

allt de kunde men att det ändå inte räckte till (Dashiff et al., 2011).  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person 

med Diabetes Mellitus (DM). Studien resulterade i fyra slutkategorier; kunskap och stöd; 

anpassa sin vardag efter personen med DM; rädsla för sjukdomens komplikationer; förändrad 

roll i relationen. 

Denna litteraturstudie gav resultat av närstående som upplevde behov av ökad kunskap och 

information. Adams, Mannix och Harrington (2017) skrev i deras studie, som handlar om 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och vårdtagare, att sjuksköterskor som kunde 

kommunicera med patienter och dess närstående och uppmuntra närstående till att vara ett 

stöd till deras närstående upplevde en positiv återkoppling från dessa närstående i form av 

förtroende och tillit till sjukvården. 
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Studien av Öhman och Söderberg (2004), som fokuserade på upplevelser av att vara 

närstående till en person med kronisk sjukdom, visade att närstående upplever stödgrupper 

som givande och att det gav dem en bredare kunskap och förståelse för förändringar som 

kronisk sjukdom medför. Detta bekräftade resultatet i denna litteraturstudie där närstående var 

positivt inställda till stödgrupper för att få mer kunskap av andras erfarenheter. Det framkom i 

denna litteraturstudie att närstående upplevde att de behövde mer kunskap för att kunna ge 

stöd till personen med DM. För att kunna ge stöd anser vi att det krävs stöd, och där menar vi 

att sjukvården har en viktig roll gentemot de närstående. Curry, Walker, Moore & Hogstel, 

(2010) studie som handlade om förbindelserna mellan kronisk sjukdom och familjeomsorg, 

tog upp att närstående vårdare har skyldighet att följa vårdens anvisningar. I denna 

litteraturstudie framkom att de närstående kände sig osäkra kring den kunskap som de delgavs 

i andra hand och om kunskapen var tillräcklig och trovärdig. Vi anser utifrån denna 

litteraturstudie att det är viktigt att vården bidrar med direkt tillförlitlig kunskap och 

information som inte ska behövas förklaras vidare till närstående med tanke på risk för 

felaktig information. Vi anser även att både personen med sjukdom och närstående bör få 

personanpassad kunskap och information. Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova & Knafl (2011) 

skrev i deras studie, som handlade om föräldrar till nyligen diagnostiserade barns upplevelser 

av stöd, om vilken betydelse det har att föräldrar till barn med DM anpassade sig till 

förändringar och lärde sig hantera DM på kort tid. För att kunna anpassa sig krävs det 

fungerande kunskap om sjukdomsprocessen och potentiella komplikationer. Deras 

intervention studie visade resultat på vad stöd innebar för upplevelsen av att leva med någon 

med DM, att emotionellt-, information- och socialt stöd har en tillfredsställande effekt på 

närstående (Rearick et al. 2011). Enligt en amerikansk studie där man undersökte sambandet 

mellan kognitiv funktion och kontroll av DM i relation till familjestöd visade resultatet att 

stort familjestöd bidrog till bättre kontrollerad DM (Strizich et al., 2016). I denna 

litteraturstudie framkom det att det fanns närstående som önskade sig vara mer delaktig och 

att det fanns närstående som upplevde sig ha för stort ansvar, för stor roll i personen med DM 

liv och livsstil. Att inte involvera sin närstående skulle enligt en studie av Strizich et al., 

(2015) kunna resultera i sämre kontrollerad DM. Även i studien av Hirjaba, Häggman-Laitila, 

Kangasniemi och Pietilä (2014) framkom att personen med DM ansåg att det är bra att 

involvera familjen som stöd för att möjliggöra och uppnå bättre kontroll på sin sjukdom. 

Hirjaba et al. (2014) skrev i deras artikel om erfarenheter hos patienter med DM, om ansvaret 

de upplever, gentemot sig själv och andra samt om hur patienten upplevde vården. I denna 
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litteraturstudie framkom att närstående upplevde få mer kunskap av andras erfarenheter i 

samband med stöd i grupp. Buckloh et al. (2008) beskrev att närstående upplevde andras 

erfarenheter som värdefulla, och tyckte att det var värdefullt att ha någon i samma situation att 

få dela ett känsligt ämne med.  

I denna litteraturstudie visades det att närstående kände sig ensamma i sin situation. Öhman 

och Söderberg (2004) och Røthing et al., (2014) kom i deras studier fram till att närstående 

upplevde sig ha sämre kontakt med släkt och vänner samt medvetet isolerade sig från 

omgivningen efter att deras närstående drabbats av kronisk sjukdom, de upplevde känslor av 

ensamhet. 

Hirjaba, et al. (2014) beskrev i deras studie att personen med DM har skyldigheter gentemot 

sig själv och andra, dels då personen med diabetes upplevde sig ha en plikt att berätta för 

andra i sin närhet om sin sjukdom. I denna litteraturstudie framkom det att en del närstående 

upplevde sig utanför och bristande delaktighet då personen med diabetes valde att hålla 

sjukdomen för sig själv. En anledning till att man inte vill berätta om sin diagnos DM kan 

enligt Liu, Brown, Younge, Guzman, Close, & Wood (2017) bero på stigma. Liu et al. (2017) 

kom i deras kvantitativa studie, som mätte diabetes stigma och psykosociala påverkan, fram 

till att personer med DM upplevde bristande förståelse från omgivningen samt att de kände 

skam och kände sig dömda samt att de upplevde att de beskylldes själv ha orsakat sin DM 

genom överkonsumtion av dålig kost och inaktivitet. Detta styrker denna litteraturstudies 

resultat av att de närståendes upplever att de inte får vara delaktig och involverad i vården 

samt den dömande upplevelsen från vården. Av det som framkom i Liu et al. (2017) studie 

visar att det inte enbart är närstående som upplevde bristande förståelse och stöd från 

omgivningen samt vården. Även personen med diabetes bekräftade samma upplevelse. I 

beskrivningar där både närstående och personen med DM upplevde bristande bemötande i 

vården kan frågan ställas om var det brister. När såväl patienten och närstående delade 

upplevelsen så beror bristande bemötande mest troligt inte på att närstående inte tillåts vara 

involverad och delaktig av personen med DM utan snarare en slutsats av att vården måste bli 

bättre på att involvera och få de närstående delaktiga.  

Relationer mellan en kronisk sjuk och närstående kan se olika ut och variera i hur de respektive 

önskar deras relation. I denna litteraturstudie framkommer att närstående upplevde behov av 

ökad kommunikationsförmåga medan andra upplevde god kommunikation. Vi anser att god 
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kommunikation mellan personen med DM och den närstående samt vården skulle främja 

möjligheten att skapa önskvärda relationen där närstående har möjlighet att bli så delaktiga som 

de önskar. En slutsats som kan dras är att god kommunikation främjar god relation. Vi tänker 

att god kommunikation uppnås genom ett gott stöd från sjukvården. De närstående som i 

litteraturstudien uppgav att de kände god relation och delaktighet och upplevde DM som 

stärkande var också de närstående som upplevde ett gott stöd från sjukvården. 

I litteraturstudien framkom att närstående upplevde att vardagen och familjen påverkades av 

DM. Förändrade vanor och förväntningar inom familjen uppstod som en bidragande faktor av 

DM. I en studie av Öhman och Söderberg (2004) beskriver de, i likhet med resultatet från 

denna litteraturstudie, om att närstående till personer med kronisk sjukdom i samband med 

sjukdomsförloppet tvingats till förändringar dagliga livet och att den sjuke upptar mycket 

plats och tid så att det knappt finns tid kvar för den närståendes egna behov (Öhman & 

Söderberg, 2004). Vidare bekräftas resultatet i denna litteraturstudie när Öhman och 

Söderberg (2004) skriver att närstående ofta känner sig begränsade till följd av kronisk 

sjukdom. De beskrev en stark känsla av att vara bunden och inte längre kunna leva det liv de 

hade planerat och förväntat sig samt att de hela tiden måste vara tillgängliga och att det känns 

som en självklarhet. I denna litteraturstudie visade resultatet att närstående upplevde 

begränsningar av den sociala livsstilen genom bland annat utebliven spontanitet. Resultatet 

visade även att närstående upplevde ett krav på anpassning och ansvar, gentemot sig själv och 

personen med DM. Öhman och Söderberg (2004) styrker denna upplevelse när de skrev i 

deras studie om hur den som är sjuk blev beroende av de närstående gällande vård. 

Närstående upplevde att de tvingades ta ansvar för den sjuke och drabbades av skuldkänslor 

om de prioriterade sig själva för en stund. Som tidigare nämnt skrev Hirjaba et al., (2014) i 

deras studie om vilket ansvar som personen med DM har för sin egenvård och vilka 

skyldigheter personen har gentemot sig själv och andra. Att de närstående inte bör bära det 

stora ansvaret. Resultatet i denna litteraturstudie kommer fram till lika resultat som det 

Öhman och Söderberg (2004) skrev om att en del närstående känner sig tvingade till ansvar 

medan andra känner att de frivilligt antar en ansvarsroll för personen med DM.  

I denna litteraturstudie framkom det att en del närstående har accepterat sjukdomen och lärt 

sig handskas med den och ser en positiv utveckling till följd av DM, dels då familjeband har 

blivit starkare vilket har skapat en positiv förändring i familjen. Öhman och Söderberg (2004) 
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kom även de fram till att närstående kan uppleva en positiv utvecklig och acceptera 

situationen av att leva med kronisk sjukdom.  

I denna litteraturstudie framkom det att komplikationer var ett fruktat tillstånd där närstående 

upplevde oro, ångest, frustration, psykisk- och fysisk påfrestning samt rädsla och bekymmer 

om säkerheten. I en studie av Buckloh et al. (2008) skrev de om föräldrars perspektiv av 

familjeinlärning och kunskap i samband med diabeteskomplikationer hos unga närstående. 

Deltagarna beskrev att de upplevde att tiden för diagnosen var känslomässig och att de 

upplevde depression, sorg, vrede, ångest, skuld och överväldigande känslor i samband med 

diagnostiseringen. Det framkom att första tiden efter diagnosen hade de svårt att ta in och 

fokusera på något annat än att lära sig att handskas med sjukdomen, det var först med tiden de 

blev medvetna om långsiktiga komplikationer och upplevde att de behövde kunskap och 

information om just långsiktiga komplikationer (Buckloh et al., 2008). Det är att ta med sig 

till sjukvården, att även om närstående har erhållit information om långsiktiga komplikationer 

vid diagnostiseringen så kan det behövas vidare kunskap och information med tiden, när 

närstående har lärt sig att handskas med sjukdomen och blir mera mottaglig för vad som 

ligger i deras framtid. Buckloh et al., (2008) skrev i deras studie om att närstående önskade 

mer information anpassat till deras behov och befintliga situation, en del deltagare önskade 

kunskap om komplikationer när dem uppstod medan andra önskade kunskap om 

komplikationer i förebyggande syfte. Närstående beskrev även ett upplevt behov av 

information som gav dem hopp om framtiden (Buckloh et al., 2008). I en studie av Fráguas 

(2007) undersökte de hur närstående upplevde vården när deras närstående drabbats av 

diabeteskomplikationen nefropati och stod på dialysbehandling. Studien visade att familjen 

stod inför nya situationer i samband med komplikationer och menade att faktum visade att det 

är nödvändigt att ha hela familjen i fokus för omvårdnaden. Fráguas (2007) ansåg att deras 

resultat visade på att sjukvården bör engagera familjen i vården och uppmuntra närstående att 

leta efter resurser inom sin enhet och dess närmare sociala miljö.  

I en studie av Røthing, Malterud och Frich (2014), som handlade om familjevårdgivares 

erfarenheter av Huntingtons sjukdoms effekter på familjestrukturen och familjeroller, 

upplevde närstående att deras relation till personen med kronisk sjukdom förändrades 

succesivt i och med att vårdbehovet ökade och att det var svårt att upprätthålla en ömsesidig 

balans i förhållandet. En studiedeltagare upplevde sig mer som vårdare än som partner, vilket 
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är i likhet med vad denna litteraturstudie har kommit fram till, att partner ville vara partner 

och inte vårdare. Curry et al. (2010) beskrev familjevårdare till personer med kronisk sjukdom 

som toleranta förstående, som är rädda för att såra relationen till den sjuke och samtidigt 

kämpar med stress och påfrestningar av ilska som leder till skuld. Vidare skrev de att 

närstående ofta kände sig frustrerade, hjälplösa och otillräckliga i relationen till personen med 

kronisk sjukdom. 

I rollen som närstående vårdare upplevde närstående blandade känslor av plikter och skuld 

(Røthing, 2014). I denna litteraturstudie framkom blandade känslor av skuld i samband med 

de förändrade rollerna i relationen samt framträdande känslor av vrede och stress över den 

ogillande roll de tvingats till. Närstående upplevde frustration när de inte tilläts hjälpa till och 

upplevde att personen med DM misskötte sin sjukdom. Enligt Buckloh et al., (2008) upplevde 

närstående som hade en vårdande roll och/eller som bistod med mycket stöd, ilska och 

frustration när personen med DM inte själv tog ansvar för sin sjukdom och vård utan 

ignorerade tanken på potentiella långsiktiga komplikationer. Att närstående och personen med 

DM har olika vårdmål kan till synes upplevas frustrerande, och där skulle sjukvårdspersonal 

med rätt stöd vara en viktig länk i närstående och sjukes relation. Chan och Chang, (2000) 

som skrev i deras studie om vårdgivares erfarenheter av palliativ vård i hemmet, menade att 

sjuksköterskor har en framträdande roll gällande stöd till närstående vårdare i hemmet och 

uppmuntrade närstående att dra nytta av det stöd från sjukvården som de kan få i den 

vårdgivande rollen.  

Mitchell, Chaboyer, Burmeister & Foster (2009) beskrev i deras studie om en omsorgsmodell 

som innefattar familjecentrerad vård, där familjecentrerad vård innebär att se patient och 

patientens familj som en gemensam vårdenhet och bemöta dem utifrån det. Familjecentrerad 

vård består av respekt, samarbete och support. Vidare beskrev Mitchell et al. (2009) att 

förhållandet mellan patientens familj och patientens sjuksköterska var avgörande för 

familjecentrerad vård och grundade sig på ömsesidig respekt, samverkan och stöd för familjen 

och patienten. Det krävs en förståelse för att kunna identifiera och stödja familjens behov. När 

familjemedlemmarnas behov är uppfyllda har de större kapacitet att ge stöd till patienten. 

Familjen anses som ett viktigt inslag i patientens välbefinnande samt att sjuksköterskans 

adekvata stöd till familjemedlemmarna kan minska deras ångestnivåer. Mitchell et al. (2009) 

beskrev även att vårdbeslut, som krävde diskussion, samarbete och stöd av sjuksköterskor, 

inte kunde tas utan god kommunikation. Således är god kommunikation väsentlig i kritisk 
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vård. Patienterna behöver också effektiva metoder för att kommunicera sina känslor och 

behov. Familjemedlemmar kan hjälpa patienter att kommunicera med personal, antingen för 

att familjen känner till patienterna väl eller eftersom familjen har tid att göra den svåra 

tolkningen av patienternas behov. Denna omsorgsmetod som Mitchell et al. (2009) skrev om 

stödjer denna litteraturstudies identifierade behov av familjecentrerad omvårdnad samt 

betydelsen av god kommunikation.  

 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte har det i denna litteraturstudie tillämpats en kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats. Trovärdigheten i denna studie har försäkrats enligt begreppen tillförlitlighet, 

pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundmark, 2004). Tillförlitlighet beskrivs av Graneheim 

och Lundman (2004) handla om forskningens fokus, hur väl data-och analysprocessen riktar sig till 

syftet. Tillförlitligheten stryks i denna studie genom att artiklarna lästes igenom upprepade gånger i sin 

helhet av båda författarna för att få en helhetsbild av innehållet. Sedan översattes artiklarna till svenska 

och textenheter som svarade på syftet togs ut. Då vi inte har engelska som modersmål kan det finnas 

brister i översättningen då vi kan ha misstolkat språket. När textenheterna tagit ut så kondenserades 

dessa utan att tappa kärnan i innehållet. Vidare har dessa kondenseringar parats ihop och tillslut bildat 

slutkategorier. Tillförlitlighet syftar till att studiens deltagare ska kunna känna igen sig i resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2010, s. 303).  

Pålitligheten styrks genom att metodvalet i denna studie är lämpligt utifrån syftet. Litteratursökning är 

väl beskriven i både tabell och brödtext, där använda sökord, begränsningar och inklusion-och 

exklusionskriterier är presenterade. De valda artiklarna är också presenterade i en tabell.  En 

kvalitetsgranskning av artiklarna har också utförts enligt Willman et al. (2011) och är väl beskrivet i 

brödtext.  Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) skriver att uppnå en hög pålitlighet så ska läsaren 

kunna återupprepa forskningen genom att tillämpa den beskrivna data-och analysprocess.  

Begreppet överförbarhet betyder i vilken utsträckning som resultatet kan överföras till liknande 

sammanhang (Graneheim och Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Överförbarhet 

styrks i denna studie genom att deltagarna i artiklarna som används kommer från olika delar av 

världen och det kan ses ett samband av liknade upplevelser. Resultatet i studien kan även tillämpas till 

närstående till personer med andra kroniska sjukdomar, då DM är en typ av kronisk sjukdom.  

Slutsats 

Slutsatsen av denna litteraturstudie är att närstående upplevde behov av kunskap och stöd, att 
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vardagen var påverkad och förändrad, komplikationer påverkade dem samt att det skapats 

förändrade roller i relationen. Resultatet av denna litteraturstudie kan användas för att förstå 

närståendes upplevelse och perspektiv av att leva med en person med DM. Det kan användas 

för att vidga kunskapen om det behov som finns av att inkludera närstående i vården, 

betydelsen för den närstående att känna sig delaktig samt vikten av kommunikation och 

familjecentrerad omvårdnad. Resultatet visar också att vården är ett viktigt stöd för den 

närstående som i sin tur är ett viktigt stöd för personen med DM. Vidare forskning som 

föreslås inom området är att se till hur närstående är en resurs och ett stöd för personen med 

DM och generellt till personer med långvarig kronisk sjukdom samt hur sjukvården kan stötta 

närstående i att vara delaktig och involverad i vården. Även rekommenderas vidare forskning 

kring vikten av kommunikation och hur kommunikation påverkar möjligheten för närstående 

att vara delaktig och stödjande för personen med DM eller långvarig kronisk sjukdom. 
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