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ABSTRAKT 
Bakgrund: Huntingtons sjukdom är en neuropsykiatrisk sjukdom som beror på 
störda funktioner i hjärnans nervceller. Idag beräknas 800-1000 personer i 
Sverige vara drabbade av Huntingtons sjukdom. Syfte: Syftet med denna 
litteraturstudie var att belysa patientens och anhörigas upplevelse av att leva med 
Huntingtons sjukdom. Metod: Via databassökning har tio relevanta vetenskapliga 
artiklar funnits, som har granskats, klassificerats, kvalitetsbedömts och bearbetats. 
Resultat: Resultatet påvisade att Huntingtons sjukdom påverkade hela familjen. 
Patienten och anhöriga önskade tillgång till rikligare information angående 
sjukdomen. Barnen förlorade sin tid som ungdomar då de tog ett vuxet ansvar i 
hemmet. Kunskapen var bristande inom sjukvården och det var ofta anhöriga som 
hade den bästa kunskapen kring omvårdnaden. Diskussion: Sjuksköterskan har 
ett eget ansvar att behålla sin yrkeskompetens genom ett livslångt lärande och 
ansvarar för att den enskilda individen får tillräckligt med information för att 
kunna ge medgivande till vård och behandling. Genom att hålla sig uppdaterad i 
nya forskningsrön kan man skapa sig en kunskap kring ovanliga sjukdomar. 
Denna kunskap ökar patientens trygghet och förtroende för vårdpersonalen. 
Slutsats: En ökad kunskap hos vårdpersonal kring omvårdnaden av patienter som 
drabbats av Huntingtons sjukdom anses vara nödvändig.  
 
Nyckelord: Familj, Huntingtons sjukdom, omvårdnad, stöd  
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BAKGRUND 

Huntingtons sjukdom är en neuropsykiatrisk sjukdom som beror på störda 

funktioner i hjärnans nervceller. Sjukdomen är ärftlig och drabbar båda könen 

lika, med en kombination av neurologiska, motoriska, kognitiva och psykiatriska 

symtom som vanligtvis framträder mellan 30-50 års ålder (Socialstyrelsen, 2010). 

I ett senare skede leder sjukdomen även till invaliditet och död 14 – 17 år efter att 

sjukdomens symtom framträder för första gången (Roscoe, Corsentino, Watkins, 

McCall & Sanchez-Ramos, 2009).   

 

Sjukdomen finns idag hos mellan 6 – 12 personer per 100 000 invånare och man 

beräknar att omkring 800 – 1000 personer i Sverige är drabbade av sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2010). Huntingtons sjukdom anses vara en förödande sjukdom 

då den även har en stark inverkan på familjen (Roscoe et al. 2009).  

 

Huntingtons sjukdom orsakas av en mutation av en gen som är belägen långt ut på 

den korta armen av kromosom 4 och kodar för ett protein, huntingtin. I den 

normala genen finns områden av upprepade basparsekvenser, trinukleotid 

repetitioner eller CAG – repetitioner, som vid bildningen av könsceller har en 

tendens att expandera. Då antalet upprepningar når en viss övre gräns blir genens 

funktion förändrad på ett sådant vis att celler i hjärnan skadas. Hos en frisk 

individ är dessa CAG – repetitioner omkring 20 till antalet. Om antalet CAG – 

repetitioner når 36 repetitioner finns en risk att man utvecklar Huntingtons 

sjukdom, 40 CAG – repetitioner eller fler leder till att Huntingtons sjukdom 

utvecklas. Ju fler CAG – repetitioner som bildas, i desto tidigare ålder insjuknar 

man i Huntingtons sjukdom, antalet repetitioner är omvänt proportionellt till 

insjuknandeåldern. Ärftligheten av Huntingtons sjukdom är autosomalt dominant. 

Det innebär att den går i arv oavsett kön hos förälder eller barn och det räcker 

med anlag från en av föräldrarna för att sjukdomen ska föras vidare. Detta medför 

att det är 50 % risk att sjukdomen går i arv till barnen och vid många tillfällen vet 

föräldrarna inte att de bär på den muterade genen då barnet blir till, då 

föräldrarnas symtom ännu inte framträtt (Socialstyrelsen, 2000, s. 20 – 21; 

Socialstyrelsen, 2010). 
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Sjukdom har länge varit omtalad och redan på 1500-talet beskrevs den som 

danssjukan på grund av de ryckiga och okontrollerade rörelserna som drabbade de 

personer som insjuknade. Sjukdomen har länge kallats Chorea Huntington (chorea 

av grekiskans choreia som betyder dans), men idag har man valt att istället 

använda benämningen Huntingtons sjukdom då man kommit fram till att chorean 

har en liten betydelse i den sjukes funktionella handikapp (Socialstyrelsen, 2000, 

s. 8).  

 

På 1860-talet uppmärksammade den norska läkaren J.C. Lund sjukdomen i det 

norska distriktet Setersdalen. Han observerade att många drabbades av demens i 

kombination med ofrivilliga rörelser. Trots att Lund tidigt observerade sjukdomen 

fick den sitt namn efter den amerikanska läkaren George Huntington. Han var 

tredje generationens läkare och med tillgångar till både sin fars och farfaders 

journalanteckningar om denna specifika sjukdom och tillsammans med sina egna 

erfarenheter, kunde Huntington år 1872 redovisa sjukdomens symtom och 

ärftlighet i sin rapport ”On Chorea” (Östman, 2007, s. 14). 

 

Depressioner vid Huntingtons sjukdom är inte ovanligt och kan vara ett symtom 

på de förändringar som sker i hjärnan eller ett uttryck för personens 

känslotillstånd (Östman, 2007, s. 21). Orsaken till att depressioner uppkommer 

vid Huntingtons sjukdom anses bero på både psykosociala och neurologiska 

bidrag. Patientens insikt i denna dödliga sjukdom i samspel med funktionshinder 

och nedsatt förmåga i det vardagliga livet som sjukdomen ger, anses vara de 

vanligaste utlösande faktorerna för depression. Även förändringar som sker i 

familjen när sjukdomen blivit känd kan medföra stress, som även det är en 

bidragande orsak till depression (Pouladi et al. 2009). 

 

I Benners och Wrublers omvårdnadsteori är begreppet omsorg, att bry sig om, den 

centrala delen och grunden för allt mänskligt liv och för yrkesmässig omvårdnad. 

Omsorg ses som ett sätt att förhålla sig till omvärlden, den betydelse en individ 

tillskriver händelser, projekt och ting. De menar att begreppet omsorg inte enbart 

handlar om relationer mellan individer utan också om värdeladdade förhållande 

mellan individen och det han uppfattar som meningsfullt, oberoende om det 

handlar om individer, situationer eller ting. Vidare menar de att omsorg skapar 
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möjligheter och ger upphov till meningsfyllda sätt för människan att hantera olika 

situationer. Men omsorgen kan även skapa risker, stress och sårbarhet som 

uppstår då individen upplever att han kan förlora något som anses var värdefullt. 

Omsorg anses vara väsentlig enligt Benner och Wrubel, det skapar en möjlighet 

av att både ge och ta emot hjälp. En omsorgspräglad relation gör det möjligt för 

en individ att bry sig om och känna tillit till andra som i sin tur gör att individen 

kan hjälpa andra, ta emot hjälp och känna att andra bryr sig om honom 

(Kirkevold, 2000, s. 230 – 231).   

 

När en person drabbas av sjukdom påverkas även relationer till andra och 

närstående måste anpassa sig till en ny livssituation. Då närstående vårdar en 

anhörig med en sjukdom måste de anpassa sig till den nya livssituationen och 

deras nya relationer som nu även innehåller stöd och hjälp. De som vårdar en 

anhörig med sjukdom är även en viktig resurs för att personen med sjukdom ska 

kunna delta i relationer med andra i olika sociala miljöer och bibehålla sin hälsa. 

När relationer förändras kan det innebära att personen som drabbats av sjukdom 

kommer att stå utanför viktiga sociala samspel, både i deras egen hemmiljö och på 

fritiden, vilket i sin tur kan orsaka en känsla av utanförskap och isolering som 

också påverkar den sjukdomsdrabbade personens hälsa. Den vanligaste orsaken 

till att relationer till andra påverkas är andras okunskap om sjukdomen. De privata 

relationerna som innehåller ömsesidighet och starka känslomässiga band är de 

relationer som är stödjande och skapar en trygghet och gemenskap vilket också 

gynnar en god hälsa. Dessa stödjande relationer utvecklas oftast mellan barn och 

förälder eller mellan makar och sambor. Även stödjande sociala miljöer där 

personen har ett handlingsutrymme, där de har ett inflytande att kunna påverka 

sina egna livsvillkor och där de kan utveckla relationer och finna en känsla av 

sammanhang är miljöer där hälsan är naturlig del av verksamheten (Söderberg, 

(Red.), 2009, s. 27 – 36).  

 

Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, utvecklade den salutogena modellen 

som står för faktorer som leder till hälsa. Känsla av sammanhang, KASAM, 

består av tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet står för i vilken utsträckning man upplever yttre och inre stimuli som 

förnuftsmässiga och begripliga, där information upplevs som ordnad, tydlig, 
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strukturerade och sammanhängande istället för obegriplig, otydlig, ostrukturerad 

och osammanhängande. Den andra komponenten, hanterbarhet, står för de 

resurser en individ har tillgång till för att hantera de krav som de olika stimuli 

medför i livet. Dessa resurser kan kontrolleras av individen själv eller kontrolleras 

av individer i omgivningen, till exempel anhöriga, vänner eller vårdpersonal. Den 

tredje och sista komponenten, meningsfullhet, står för en meningsfullhet i livet, 

utmaningar värda en känslomässig innerbörd som engagerar och motiverar 

individen. När en individ upplever höga värden av dessa tre komponenter, erhålls 

en stark KASAM och en god hälsa (Antonovsky, 2005, s. 12, 15 – 16, 43 – 46). 

 

Det salutogena perspektivet ökar förståelsen för patienten och utgör en stor del i 

sjuksköterskans utbildning. Det är viktigt att situationen för den individuella 

patienten kan göras begriplig, hanterbar och meningsfull. Då patientens 

friskfaktorer och självförtroende stärks hjälper det patienten att hantera den 

karakteristiska situation som sjukdomen innebär och patientens KASAM stärks. 

Det är viktigt som sjuksköterska att endast fungera som en stöttande funktion, att 

låta patienten själv prata om de känslor som uppstår vid sjukdomssymtomen, 

hjälpa patienten till lösningar och även att uppmuntra patienten att själv ta fram en 

plan för att lösa de problem som uppkommer (Klang Söderkvist, (Red.), 2008, s. 

71 – 73).   

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patientens och anhörigas 

upplevelser av att leva med Huntingtons sjukdom, samt att belysa 

vårdpersonalens upplevelser av Huntingtons sjukdom när de möter dessa patienter 

inom omvårdnaden. 

 

METOD 

Studien som har genomförts är en litteraturstudie, vilket innebär att man söker 

efter relevant litteratur inom ett valt ämne eller problemområde. Denna litteratur 

ska sedan kritiskt granskas och sammanställas. Den litteratur som bearbetas ska 

fokusera på aktuell forskning inom området i form av vetenskapliga 

tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. En förutsättning för att 

genomföra en litteraturstudie är att det finns ett tillräckligt antal studier av god 
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kvalitet som kan utgöra ett underlag för bedömningar och slutsatser (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 30, 34). 

 

Litteratursökning 

Litteratur har sökts via databaserna PubMed, PsycINFO och Cinahl under 

tidsperioden 2010-09-04 till 2010-10-05. I databassökningen har valen av 

sökbegrepp utgått från orden i frågeställningen. De MESH-termer som användes i 

sökordskombinationerna var Huntington disease, symptoms och nursing. Även 

avgränsningar gjordes vid sökningarna i PubMed och PsycINFO, se tabell 1.  De 

sökord som har använts har kombineras med hjälp av ”AND”, en så kallad 

boolesk operator (Forsberg & Wengström, 2008, s. 85, 87). En manuell sökning 

utfördes efter att ha studerat relevanta artiklars referenslistor och ytterligare en 

artikel inkluderades i litteraturstudien.   

 

   Tabell 1 Översikt av litteratursökningar, gjorda 2010-09-04 till 2010-10-05 
Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 
Antal 
utvalda 

Inklu- 
derade 

PubMed 2000 - 2010 Huntington 
disease AND 
symptoms 
AND nursing 

39 7 5 

PubMed 2000 - 2010 Huntington 
disease AND 
nursing AND 
family 

30 4 2 

PsycINFO 2000 - 2010 Huntington 
disease AND 
symptoms 
AND nursing 

65 3 2 

 

Då relevanta artiklar återfunnits via databassökningar med hjälp av olika MeSh – 

termer, kan dessas referenslistor studeras för att återfinna ytterligare relevanta 

artiklar som belyste litteraturstudiens syfte (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s. 

81). 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

I denna litteraturstudie har endast vetenskapliga artiklar som är skrivna på 

engelska inkluderats. De vetenskapliga artiklar som har inkluderats har blivit 

godkända av en etisk kommitté eller så har författarna använt ett etiskt 
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övervägande i sin studie, samt har artiklarna varit publicerade efter år 2000. Även 

vetenskapliga artiklar som svarat upp mot syftet och som fokuserade på ett 

insjuknande av Huntingtons sjukdom i medelålder har inkluderats i 

litteraturstudien.  

De vetenskapliga artiklar vars innehåll inte svarade upp mot syftet, inte ansågs 

vetenskapliga, som är publicerad innan år 2000, hade låg kvalitet och som 

fokuserade på ett insjuknande av Huntingtons sjukdom innan medelåldern har 

exkluderats.  

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering och kvalitetsbedömning av samtliga inkluderade studier har gjorts 

enligt SBU/SFF nr 4 (1999, s. 15 – 16) och har delats in i följande grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där man 

har gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning.  

 

• Litteraturöversikt (L). Dessa studier bygger på en litteraturgenomgång, i bästa 

fall genom en systematisk litteraturgranskning, där resultatet redovisas i en 

analyserande kunskapssammanställning. 

 

Enligt SBU/SFF nr 4 (1999, s. 16) har kvalitativa forskningsmetoder en lång 

tradition inom omvårdnadsforskning och kommer därför att inkluderas, 

klassificeras och värderas i studien.   

 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för 

studerade fenomen, till exempel personens upplevelser och erfarenheter. 
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De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig 

skala: hög (I), medelhög (II) eller låg (III) vetenskaplig kvalitet. Kriterierna för 

bedömning av den vetenskapliga kvaliteten återfinns i en översiktstabell, se bilaga 

1. De inkluderade artiklarna har även genomgått en grundlig granskning för att 

bedöma deras etiska resonemang, urvalsmetoder, metodbeskrivning, vilka 

instrument som har använts och hur väl deras kontext är beskriven. Den 

granskningsmall som har använts är omarbetad efter SBU-granskningsmall av 

Hellzén och Pejlert (1999), se bilaga 2. 

 

Bearbetning 

Bearbetningen av de inkluderade vetenskapliga studierna har genomförts enligt 

SBU/SFF nr 4 (1999, s. 16 – 17). 

 

Fas 1 

En första bedömning av de vetenskapliga artiklarna har gjorts genom att titlar och 

abstrakt har lästs igenom som ett underlag för att kunna välja ut de artiklar som 

var relevanta för litteraturstudien. De artiklar som ansågs relevanta beställdes hem 

i fulltext för att läsas igenom i sin helhet. I de tre databaserna där 

litteratursökningen genomfördes uppkom även dubbletter, dessa dubbletter 

sorterades bort. Antalet artiklar efter genomlästa titlar och abstrakt var 15 till 

antalet. 

 

Fas 2 

De artiklar som ansågs relevanta, de som motsvarade studiens syfte och de 

inklusionskriterier i fas 1 har lästs igenom i sin helhet ett flertal gånger. Även en 

manuell sökning har genomförts. Genom att ha granskat relevanta artiklars 

referenslista, som berört ämnet, har ytterligare en vetenskaplig artikel inkluderats 

i studien för att antalet ska bli tillfredsställande (jfr Forsberg & Wengström, 2008, 

s. 81).  

 

Fas 3 

Den vetenskapliga kvaliteten har granskats och bedömts enligt SBU/SSF nr 4 

(1999, s. 48 - 49), se bilaga 1. Bedömningen och kvaliteten har dokumenterats 
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och redovisas i en översiktstabell, se bilaga 3. De studier som bedömts ha en låg 

kvalitet har exkluderats.  

 

Innehållsanalys 

Arbetssättet i en innehålls analys karakteriseras av att man analyserar berättande 

data för att identifiera framträdande teman och mönster för att sedan beskriva 

olika fenomen (Polit & Beck, 2004, s. 580). I en innehållsanalys ordnas data efter 

olika mönster och teman för att på ett systematiskt sätt kunna analysera data 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 150).  De vetenskapliga artiklar som 

inkluderades i studien lästes igenom ett flertal gånger för att identifiera olika delar 

i texten som handlar om ett speciellt område som var relevant för denna 

litteraturstudies syfte. De meningsbärande delarna som hittades i texten lästes 

igenom igen och översattes till svenska. Den svenska sammanfattningen lästes 

sedan igenom ytterligare en gång och olika delar av texten placerades under sina 

respektive subkategorier. Dessa subkategorier placerades sedan under mer 

övergripande kategorier som speglade innehållet i de meningsbärande delarna av 

texten och som innehöll relevant information för denna litteraturstudie. Genom 

denna granskning framkom tre kategorier och sex subkategorier, se tabell 2. 

Exempel på hur innehållsanalysen har genomförts visas i bilaga 4 (jfr Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 150 – 151; Granskär & Höglund-Nielsen, (Red.), 2008, s. 

162 – 164).  

 

Etisk granskning 

När människor deltar i studier måste hänsyn tas till att deras rättigheter skyddas. 

Trots att de etiska kraven ses som en självklarhet har de etiska aspekterna inte 

tillämpats i alla studier som utförts (Polit & Beck, 2004, s. 141). Innan en 

systematisk litteraturstudie påbörjas bör etiska övervägande göras. En 

litteraturstudie grundar sig på redan tidigare dokumenterad kunskap, där frågorna 

ställs till litteraturen och inte direkt till personer. Endast de studier som fått 

tillstånd från en etisk kommitté eller studier där noggranna etiska överväganden 

har gjorts har inkluderats i denna litteraturstudie (jfr Forsberg & Wengström, 

2008, s. 77 – 78).  
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Studiens betydelse 

En litteraturstudie kan vara ett underlag och ingå som en byggsten i ett fortsatt 

arbete med att uppnå evidensbaserad omvårdnad. Forskningsresultatet kan 

användas på olika sätt, det kan överföras i praktiska handlingar eller ge den 

individuella sjuksköterskan ökad förståelse och ny kunskap om olika företeelser 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 175). Östman (2007, s. 7) tar i sin bok upp 

svårigheterna att hitta information om Huntingtons sjukdom och hur andra 

upplever sjukdomen. 

 

Förhoppningen är att denna systematiska litteraturstudie ska ge en övergripande 

blick om sjukdomens inverkan på både patient och anhöriga. Även hur 

sjuksköterskan kan utveckla sin kunskap för att hjälpa och stödja patienten och 

dennes anhöriga att hanterar sjukdomen och de symtom som uppkommer i det 

vardagliga livet.   

 

RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattas av tio vetenskapliga artiklar, av vilken 

nio är utförd med kvalitativ metod och en som är utförd med en kombination av 

både kvalitativ och kvantitativ metod. Sju av dessa vetenskapliga artiklar är av 

hög (I) kvalitet och tre är av medelhög (II) kvalitet. Studierna som inkluderats är 

utförda i länder som U.S.A., Kanada, England, Australien och Skottland. 

Resultatet i denna litteraturstudie presenteras i löpande text under respektive 

kategori och subkategori, se tabell 2. 

 

   Tabell 2 Översikt över kategorier och subkategorier 
Kategori Subkategori 

Patienten 

Anhöriga 

Barnen 

Upplevelsen av Huntingtons 

sjukdom 

Vårdpersonalen 

Svårigheter Informera om sjukdomen 

Rädsla 

Brister i vården  
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Upplevelsen av Huntingtons sjukdom 

Under denna kategori presenteras sju kvalitativa studier som belyser upplevelsen 

av Huntingtons sjukdom. De subkategorier som presenteras under denna kategori 

är: patienten, anhöriga, barnen och vårdpersonalen 

 

Patienten 

I en studie av Soltysiak, Gardiner och Skirton (2008), som bedömts vara av 

medelhög (II) kvalitet, där syftet var att identifiera behov och strategier för att 

hantera Huntingtons sjukdom och även se till den omfattning de fick stöd av en 

specialiserad vård i samhället. Det var 33 personer som deltog i studien, av dessa 

var 13 personer diagnostiserad med Huntingtons sjukdom och besökte dagcentret. 

Deltagarna i studien uttryckte ett behov av att få mer information om sjukdomen 

för att kunna förbereda sig på hur sjukdomen skulle utvecklas. Många var 

frustrerade att sjukvården kunde fastställa en diagnos och samtidigt ha så 

bristande kunskaper om sjukdomen. En motivation för att utföra aktiviteter 

utanför hemmet saknades och var mycket påfrestande för många av de patienter 

som drabbats av Huntingtons sjukdom. Avsaknaden av motivation beror oftast på 

att de patienter som drabbats av Huntingtons sjukdom har både 

rörlighetssvårigheter och balanssvårigheter vilket medför att de har en ostadig 

gång. Deras ostadiga gång ökar omgivningens förutfattade meningar om personer 

med Huntingtons sjukdom och många tar dem för att vara alkoholister eller 

narkomaner.   

 

Dawson, Kristjanson, Toye och Flett (2004) studie, som bedömts vara av hög (I) 

kvalitet, där syftet vara att belysa den brist på kunskap inom stödjande vård för 

personer med Huntingtons sjukdom och deras anhöriga vårdare, bestod av 32 

deltagare. Av dessa 32 deltagare var sex personer drabbade av Huntingtons 

sjukdom. De som deltog i studien framförde att det tog tid att anpassa sig till 

diagnosen, både för familjen och för den som drabbats. Många förklarade att de 

upplevde ett ökat beroende till sin partner i förhållandet, vilket också ökade 

känslan av förlust och hjälplöshet. Deltagarna belyste även en rädsla för nästa 

generation, en rädsla över att ha fört den förödande sjukdomen vidare till sina 

barn. 
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Downing, Williams och Paulsen (2010), vars studie bedömts vara av medelhög 

(II) kvalitet, där syftet var att upptäcka de åtgärder personer med preklinisk 

Huntingtons sjukdom och deras partner eller vän vidtar då de upplever 

förändringar i arbetet. Studien bestod av 13 deltagare, sju av dessa personer hade 

preklinisk Huntingtons sjukdom. De personer som hade fått diagnosen preklinisk 

Huntingtons sjukdom beskrev en osäkerhet hur de skulle observera förändringar, 

vad de berodde på och vad de egentligen betydde. Många relaterade sina 

förändringar till åldrandet, som en naturlig process i livet. Att antalet 

minneslappar ökade för att de skulle komma ihåg vad som skulle göras under 

dagen berodde inte på Huntingtons sjukdom, det var åldern som gjorde att minnet 

förändrades. Även då beteendeförändringar och förändringar i arbetet uppstod 

relaterades inte de heller till Huntingtons sjukdom utan istället till 

arbetssituationen, där arbetsgivaren och medarbetarna ansågs ha dåliga dagar eller 

att personen själv var överbelastad med arbete.  

 

Soltysiak, Gardiner och Skirton (2008) studie, som tidigare har presenterats, 

belyste de patienter som drabbats av Huntingtons sjukdom att det var viktigt att 

deras personliga kvaliteter blev ihågkomna. De ansåg att det var av en stark vikt 

av att umgås med personer som känt dem innan sjukdomen uppenbarade sig. De 

hade kännedom om hur personen var innan sjukdomen blev känd och var mer 

sympatiska när beteendeförändringarna uppstod.  

 

Anhöriga 

I en studie av William et al. (2007) som bedömts vara av hög (I) kvalitet, vars 

syfte var att beskriva familjemedlemmars uppfattning av hälso – och 

funktionsförändringar hos personer som testats positivt för Huntingtons sjukdom, 

innan den kliniska diagnosen, och omständigheter som äventyrar deras försök att 

hantera dessa förändringar. Deltagarna i studien bestod av 16 make/maka/partner, 

två föräldrar och en moster till dem som testats positivt för Huntingtons sjukdom. 

De som deltog i studien uttryckte en mängd bekymmer kring den 

Huntingtonsjukes beteendeförändringar. Depression, lättretlighet och episoder 

med ilska var beteendeförändringar som endast de anhöriga i familjen fick 

uppleva. De menade att den som drabbats av Huntingtons sjukdom uppträdde 

annorlunda kring familjen än kring andra folksamlingar. Ett glatt ansikte utåt var 
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vanligt omkring andra, medan den närmaste familjen visste vad som egentligen 

gömde sig under ytan. De anhöriga uttryckte även en oro över den sjukes 

försämrade minne, försämrade omdömesförmåga när det gällde pengar, deras 

försämrade förmåga att bibehålla sociala kontakter och att dagliga aktiviteter inte 

längre existerade för den som drabbats av Huntingtons sjukdom. Den försämrade 

motoriken som drabbade personen som insjuknat i Huntingtons sjukdom oroade 

anhöriga starkt. Personen hade svårt att hålla balansen och fick en vinglig gång, 

tappade ofta saker i golvet och hade problem att sova om nätterna. Anhöriga 

uttryckte en stark oro över att den person som drabbats av Huntingtons sjukdom 

inte kände sig utvilad om dagarna. 

 

Lowit och van Teijlingen (2005), vars studie bedömdes vara av hög (I) kvalitet, 

där syftet var att erhålla en förståelse för anhörigas omvårdnadsroll i samband 

med Huntingtons sjukdom och att upptäcka de problem den anhöriga vårdaren 

upplevde som viktiga. Deltagarna i studien bestod av tio make/maka till personer 

med Huntingtons sjukdom. Deltagarna i studien belyste en svårighet att handskas 

med Huntingtons sjukdom när diagnosen ställdes, speciellt för de anhöriga som 

redan hade en insikt i sjukdomen. Den anhöriga vårdaren ansåg att det skulle vara 

av stor betydelse att den drabbades föräldrar bidrog i vården som en kort 

avlastning. Den drabbades föräldrar kom ofta på besök men var aldrig involverad 

i omvårdnaden.  

 

Williams et al. (2009) studie bedömdes vara av hög (I) kvalitet. Syftet var att 

undersöka de känslomässiga erfarenheterna som uppstod i omvårdnaden av en 

familjemedlem med Huntingtons sjukdom och beskriva de strategier som 

användes för att hantera dessa känslomässiga situationer. Deltagarna i studien var 

familjemedlemmar till personer med Huntingtons sjukdom och 22 till antalet. De 

beskrev att deras omvårdnadsroll och den bristande empatin från 

familjemedlemmen med Huntingtons sjukdom skadade deras hälsa. För de som 

tagit sig an omvårdnadsrollen och inte var tvingad att infinna sig på en arbetsplats, 

kände sig mer flexibla och mindre stressade. De förklarade att de skulle känna av 

en mer tydlig stress om de var tvungna att infinna sig på en arbetsplats och lämna 

personen med Huntingtons sjukdom ensam i hemmet utan någon hjälp. Många av 

de anhöriga vårdarna visste att sjukdomen har en dödlig utgång, men många 
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ansåg att de redan förlorat sin partner i sjukdomen. För att hantera frånvaron av 

det liv man hade innan deras partner insjuknade i sjukdomen, var en vanlig 

strategi att ändra sitt synsätt på partnern. Det var inte längre en person man kunde 

dela intimitet och dagliga sysslor med.  

 

Barnen 

I en studie av Sparbel et al. (2008) som bedömts vara av hög (I) kvalitet, var syfte 

att beskriva ungdomars upplevelse av att leva i en familj med Huntingtons 

sjukdom. Deltagarna bestod av 32 ungdomar som var mellan 14-18 år och som 

hade pågående kontakt med Huntingtons sjukdom. Ungdomarna utryckte 

svårigheter i att se en familjemedlem lida av Huntingtons sjukdom och att inte 

kunna göra något åt detta då det inte finns något botemedel. Många upplevde en 

osäkerhet i den Huntingtonssjuke förälderns vardag, hur symtomen skulle 

utveckla sig och hur de skulle bemöta symtomen som deras förälder drabbades av. 

Många av ungdomarna kände sig ledsna då den sjuka förälderns fysiska och 

kognitiva symtom påverkade samspelet i familjen. Många ungdomar upplevde 

även att den friska föräldern inte förstod deras situation med att vara i risk för att 

utveckla Huntingtons sjukdom i framtiden. Den friska förälderns bristande 

förståelse bidrog till att ungdomarna kände sig ensamma. Det största sociala 

stödet i ungdomars liv är deras kamrater. De ungdomar som deltog i studien 

kände att de inte kunde identifiera sig med sina kamrater då ingen kände till 

Huntingtons sjukdom eller förstod situationen de levde i. Kamraterna ville inte 

heller besöka dem i hemmet på grund av förälderns sjukdom. Många av 

ungdomarna fick många gånger anta vuxna roller i hemmet och det medföljande 

ansvaret att vårda den sjuke föräldern. När de klev in i den vuxna rollen ökade 

deras insikt över den friska förälderns stress och de oroade sig för vem som skulle 

ta över deras ansvar när de flyttade hemifrån. Det ökade ansvaret i hemmet bidrog 

också till att de upplevde att de förlorade sina chanser att vara tonåring.  

 

Vårdpersonalen 

På det stödcenter som Soltysiak, Gardiner och Skirton (2008) var i kontakt med 

under utförandet av sin studie, deltog åtta personer som arbetade som 

vårdpersonal. De förklarade att de arbetade mycket med att motivera de patienter 

som drabbats av Huntingtons sjukdom att utföra aktiviteter utanför hemmet. De 
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uttryckte det som en svår uppgift då bakomliggande depression och patientens 

bristande motivation motverkade patientens vilja. Även andra personers reaktion 

och förutfattade meningar om patientens tillstånd motverkade patientens 

motivation. När vårdpersonalen lyckades motivera en patient att delta i aktiviteter 

utanför hemmet, var det många av patienterna som uppskattade tillfället att utföra 

aktiviteter i en annan miljö.   

 

Informera andra om sjukdomen 

Under denna kategori presenteras tre kvalitativa studier som belyser ämnet att 

informera andra om sjukdomen. En av dessa kvalitativa studier har presenterats i 

tidigare avsnitt av litteraturstudien. De subkategorier som presenteras under denna 

kategori är: svårigheter och rädsla.  

 

Svårigheter 

I Lowit och van Teijlingen (2005) studie, som presenterats tidigare, upplevde 

anhöriga att sjukdomens existens förnekades och att ingen ville prata om 

sjukdomen. De anhöriga som inte tidigare mött och inget visste om sjukdomen 

hade svårt att prata med någon. Familjen till den som drabbats av Huntingtons 

sjukdom ville inte informera eller prata om sjukdomen. Deltagarna upplevde 

också att förnekandet av sjukdomens existens ibland var så stark att den som 

drabbats och dennes familj förnekade de synliga symtomen som uppträdde. Att 

inte kunna prata med någon om sjukdomen och att den förnekades av så många 

inom familjen bidrog till att den anhöriga vårdaren upplevde sjukdomen som mer 

stressfull att hantera. Oviljan till att prata om, diskutera och konfrontera 

sjukdomen kunde också bidra till att förnekandet även gick över i nästa 

generation. 

 

I studien utförd av Forrest, Simpson, Wilson, van Teijlingen och Matthews (2003) 

där syftet var att undersöka faktorer som påverkar patientens val att informerar 

anhöriga om sin sjukdomsdebut och vilka de anförtror sig till. Studien bedömdes 

vara av medelhög (II) kvalitet och bestod av 16 deltagare med Huntingtons 

sjukdom. Deltagarna i studien ansåg att det var föräldrarna som kände sina barn 

bäst och att det därför var föräldrarnas ansvar att informera familjen om det fanns 

en genetisk risk att utveckla Huntingtons sjukdom. Ibland undvek medlemmar i 
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familjen att prata om sjukdomen och väntade istället in högtider då familjen var 

samlad innan de berättade. Detta kunde medföra att det tog flera månader innan 

informationen om den genetiska risken blev känd. De belyste också svårigheten 

att avgöra den tidpunkt då barnen skulle få informationen om den genetiska risken 

som existerade inom familjen. Ibland valde deltagarna även att inte informera en 

del av sina släktingar om den genetiska risken för att skydda dem från en skadlig 

information. 

 

Rädsla 

I en studie utförd av Quaid et al. (2008) var syftet att belysa den vardagliga 

upplevelsen av att leva i risk för att utveckla Huntingtons sjukdom. Denna studie 

bedömdes vara av hög (I) kvalitet och deltagarna var 55 till antalet där 38 

deltagare var kvinnor och 17 deltagare var män. Alla deltagare hade en förälder 

som var drabbad av Huntingtons sjukdom. Deltagarna beskrev det som en 

balansgång mellan ängslan och hopp när det gällde beslutet om att informera 

andra om sjukdomen. Anledningen till att många valde att inte informera 

omgivningen om deras risk att utveckla Huntingtons sjukdom berodde på rädsla. 

De var rädda för att förlora sina jobb, att bli lämnad av sin partner och att föra den 

genetiska sjukdomen vidare till sina barn. De föräldrar som valde att inte berätta 

om sjukdomen för sina barn ansåg att det var deras metod att skydda barnen. De 

föräldrar som istället valde att berätta om sjukdomen utelämnade informationen 

om den genetiska risken. De pratade istället om vad sjukdomen gjorde mot den 

som drabbats och att det var sjukdomen som förändrade den drabbade personen.  

 

Brister i vården 

Under denna kategori presenteras två kvalitativa studier och en kombinerad studie 

som är både kvantitativ och kvalitativ som belyser bristerna i vården. De två 

kvalitativa studierna har presenterats i tidigare avsnitt av litteraturstudien. 

  

Skirton, Williams Bernette och Paulsen (2010) studie bedömdes vara av hög (I) 

kvalitet. I denna studie deltog 119 personer från U.S.A. och 108 personer från 

England, alla anhöriga till en person med Huntingtons sjukdom. Syftet var att 

undersöka anhöriga vårdares uppfattning av omvårdnadsservicens tillgänglighet 

och lämplighet för personer med Huntingtons sjukdom och att jämföra detta 
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mellan de båda länderna. Anhöriga ansåg att resurserna som fanns i samhället var 

för få och att det var svårt att hitta personal som är utbildad och bekant med 

Huntingtons sjukdom. När omvårdnaden av en familjemedlem med Huntingtons 

sjukdom blev för tung för den anhöriga vårdaren var det väldigt svårt att hitta ett 

omvårdnadsboende nära hemmet, både i U.S.A. och i England. Bristande 

kunskaper hos personalen bidrog också till att många boenden inte ville ta emot 

patienter med Huntingtons sjukdom. De boende som oftast erbjöds var 

äldreboende där personalen tidigare aldrig kommit i kontakt med Huntingtons 

sjukdom. Anhöriga upplevde att deras anhöriga med Huntingtons sjukdom inte 

fick den omvårdnad de var i behov av och att personalen inte var villiga att söka 

information om Huntingtons sjukdom och omvårdnaden omkring. Det var ofta de 

anhöriga själva som fick undervisa personalen angående omvårdnaden. Anhöriga 

ansåg att Huntingtons sjukdom var en bortglömd sjukdom som fick för lite 

uppmärksamhet. De upplever även att utbildningen av personal för boenden och 

avlastningsvård var otillräcklig. Även läkarna var dåligt aktualiserade kring 

Huntingtons sjukdom och många gånger var det anhöriga som visste mer om 

sjukdomen.   

 

I en tidigare presenterad studie av Dawson et al. (2004), bestod 19 av deltagarna 

av anhöriga vårdare. Deltagarna belyste att de som drabbats av Huntingtons 

sjukdom var i behov av en stabil och stödjande miljö då de inte klarar av att 

hanterar förändringar så bra. Vid de tillfällen de var i behov av att uppsöka vård 

var kunskapen kring Huntingtons sjukdom bristfällig hos personalen vilket genast 

ledde till ett bristande förtroende. För att de anhöriga vårdarna skulle kunna få en 

tillfredställande avbrott i omvårdnaden fordrades det att personalen kunde ge en 

god omvårdnad. Det var många gånger som detta inte kunde uppfyllas då 

kunskapen kring Huntingtons sjukdom var så bristfällig och de enda vårdhemmen 

som erbjöds var äldreboenden. Deltagarna uttryckte också ett behov av flera 

alternativa vårdhem i samhället för personer som insjuknade i en ung ålder och 

som inte hade sin rätta plats på ett vårdhem för äldre. 

 

I en studie som tidigare presenterats, utförd av Soltysiak, Gardiner och Skirton 

(2008), bestod nio av deltagarna av anhöriga vårdare. Många anhöriga belyste att 

de upplevde att omvårdnaden av den anhöriga med Huntingtons sjukdom 
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påverkade dem både fysiskt och mentalt. De uttryckte en önskan om att erbjudas 

avlastande vård så att de kunde få personlig tid att utnyttja. Många var villiga till 

omvårdnad men de beskrev att de saknade stöd från vårdsystemet och att det var 

en kamp för att erbjudas hjälp.   

 

DISKUSSION 

Under detta avsnitt presenteras en resultatdiskussion, metoddiskussion samt en 

slutsats. 

  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens och anhörigas 

upplevelse av att leva med Huntingtons sjukdom, samt att belysa vårdpersonalens 

upplevelser av Huntingtons sjukdom när de möter dessa patienter inom 

omvårdnaden.  

 

Huntingtons sjukdom är en väldigt ovanlig sjukdom enligt Socialstyrelsen (2010). 

Men oavsett om det är en ovanlig sjukdom eller inte, så är det en sjukdom som 

man kan möta både inom vården och i det vardagliga livet. Att just detta område 

valdes att belysa i denna litteraturstudie var för att få en ökad förståelse om hur 

sjukdomen påverkar patienten och dess anhöriga, men även för att belysa de 

brister som dessa patienter stöter på i deras kontakt med vården. 

 

Benner och Wrubler säger i sin omvårdnadsteori att omsorg, att bry sig om, är 

grunden för allt mänskligt liv och även för den yrkesmässiga omvårdnaden. De 

menar att omsorg skapar möjligheter för en individ att förhålla sig till omvärlden 

och skapar möjligheter till att känna tillit och bry sig om andra och att både ta 

emot och ge hjälp (Kirkevold, 2000, s. 230 – 231).    

När personer med Huntingtons sjukdom söker hjälp i vården och de blir bemötta 

med frågande ansiktsuttryck är det troligt att tilliten till vårdpersonalen sjunker. 

De söker hjälp inom vården för att problem har uppstått inom sjukdomen och det 

känns då som en självklarhet att sjukvården är rätt plats att vända sig till för att få 

hjälp. Men sjukvårdens bristande kunskap och personalens bristande intresse att 

söka information om Huntingtons sjukdom gör det svårt för den som har drabbats 

att ta emot hjälp då tilliten till personalen inte är närvarande. 
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Vårdpersonalens brister och bristerna i de serviceboenden som erbjuds till 

patienter med Huntingtons sjukdom underlättar inte för de anhöriga som tidigare 

vårdat patienten. Anhöriga har belyst så omfattande brister i sjukvårdens kunskap 

kring Huntingtons sjukdom att de själva måste lära personalen hur omvårdnaden 

bör utföras. Dessa brister medför att den anhöriga inte känner ett förtroende för 

vården och tillbringar ibland hela dagar tillsammans med patienten för att försäkra 

sig om att denne får den omvårdnad som krävs (Skirton et al. 2010).   

Man kan ställa frågan om det är nödvändigt med serviceboenden om anhöriga 

trots allt får utföra en större del av vården själv? Ett serviceboende eller 

avlastningsvård ska finnas till för att hjälpa både patienten och dennes anhöriga 

att klara av vardagen. Man ska känna sig trygg både i miljön och innanför 

omvårdnaden, vad ger den annars för hjälp?  

 

I studien utförd av Sparbel et al. (2008) belyser ungdomar till Huntingtonsjuka 

föräldrar att de många gånger får ta ett vuxet ansvar i hemmet och då förlorar 

mycket av sin tid av att vara just ungdomar. De kan inte heller identifiera sig med 

sina kamrater då ingen av dessa förstår hur sjukdomen påverkar familjen. 

Att ungdomar i unga år får ta ett vuxet ansvar och sköta omvårdnaden av sin 

Huntingtonsjuke förälder kan inte anses som en bra lösning. Ungdomar bör få ta 

vara på sin tid som ungdom och inte behöva kliva in i den vuxna rollen alltför 

tidigt. Många ungdomar har nog en stark vilja att avlasta den friska föräldern från 

omvårdnaden och ge denne egen tid. Men just avlastningen av omvårdnaden bör 

skötas av en avlastningsvård med utbildad personal som kan ge en god 

omvårdnad. Att ungdomarna blir den som får sköta den avlastande vården, bör ses 

som ett tecken på de bristande resurserna som finns inom samhället när det gäller 

Huntingtons sjukdom. Att ungdomarnas kamrater inte heller förstår sig på 

Huntingtons sjukdom och att kamraterna undviker att vistas i deras hem bör också 

ses som ett tecken på den bristande kunskap och den bristande uppmärksamhet 

som ges av samhället angående Huntingtons sjukdom.  

 

Antonovsky, professor i sociologi, utvecklade den salutogena modellen KASAM. 

Han menar att en hög känsla av sammanhang av de tre centrala komponenterna är 

faktorer som leder till hälsa. De tre komponenterna enligt Antonovsky är, 
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begriplighet där yttre och inre stimuli upplevs som begripliga och där information 

upplevs som ordnad, hanterbarhet där individens tillgång till resurser för att 

hantera olika stimuli är viktiga och meningsfullhet där meningsfullhet i livet och 

utmaningar värda ett känslomässigt engagemang. (jfr Antonovsky, 2005, s. 12, 15 

– 16, 43 – 46). När en person med Huntingtons sjukdom uppsöker vården och blir 

bemött med bristande kunskaper kring sjukdomen kan det vara svårt att tänka sig 

att den information som ges upplevs som ordnad av patienten med Huntingtons 

sjukdom. Den bristande hjälpen från sjukvårdspersonalen på grund av den 

bristande kunskapen kan även medföra att patientens yttre och inre stimuli inte 

upplevs som begripliga. Att just denna komponent, begriplighet, är låg kan även 

medföra att patienten inte känner sig ha några resurser för att hantera de olika 

stimuli som upplevs kring sjukdomen och mötet med vården, samt att 

komponenten meningsfullhet blir svagare då patienten inte upplever sig ha 

utmaningar som är värda ett känslomässigt engagemang. Då dessa komponenter 

inte upplevs som höga, utan istället upplevs som låga, upplever patienten inte 

heller en god hälsa.  

 

Dawson et al. (2004) framför i sin studie att information kring Huntingtons 

sjukdom, efter att diagnosen är fastställd, är av stor betydelse för att både patient 

och anhöriga ska kunna hantera situationen och de framtida förändringarna i det 

vardagliga livet.  

Att som patient få information om en diagnostiserad sjukdom kan många gånger 

ses som en självklarhet. Information som säger vad som kommer att hända under 

sjukdomens utveckling. Många tar för givet att sjukvårdspersonal som tar emot 

och diagnostiserar specifika sjukdomar även ska ha en bred kunskap och kunna 

förbereda patienten inför kommande symtom och möjlig behandling. Sjukvården 

bör vara en plats dit man kan vända sig och känna sig trygg med den information 

som ges. Trots detta finns det bristande kunskaper inom många områden. 

 

I en studie utförd av Williams, Schutte, Holkup, Evers och Muilenburg (2000), är 

det många deltagare som uttrycker brister kring informationen och hur den 

framförs när diagnosen Huntingtons sjukdom fastställs. Både anhöriga och 

patienter önskade få en mer tydlig information om sjukdomens olika faser och 

vilka symtom som kan förväntas under specifika delar av sjukdomen. Även mer 
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information om hur omvårdnaden skulle skötas när symtomen blev tilltagande och 

motoriska förändringar och beteendeförändringar uppstod.   

Inom Huntingtons sjukdom är det ofta anhöriga som vårdar den familjemedlem 

som drabbas. För att de ska känna att de ger en god omvårdnad och kunna stödja 

den familjemedlem som drabbats av sjukdomen är informationen väldigt viktig. 

Att få information om vad som kommer att utvecklas med sjukdomen gör att 

symtomen blir enklare att hanterar och bemöta. När man vårdar en anhörig i ens 

egen familj vårdar man någon man känner väldigt väl. Det kan också medföra att 

relationer förändras då man får ett annat förhållande än vad man tidigare haft. Att 

se en nära anhörig försämras i en sjukdom kan också medföra att omvårdnaden 

blir svår att hantera. Det kan tyckas att anhöriga inte bör vårda familjemedlemmar 

då de har en så nära relation. De bör få behålla den relation som de har haft 

genom livet, som till exempel make eller maka. De bör erbjudas 

omvårdnadsservice där utbildad personal sköter omvårdnaden. 

 

Det salutogena perspektivet utgör en stor del av sjuksköterskans utbildning då det 

ökar förståelsen för patienten och det är viktigt att sjuksköterskan endast fungerar 

som en stöttande funktion. Om patientens friskfaktorer och självförtroende stärks 

görs situationen begriplig, hanterbar och meningsfull, vilket i sin tur hjälper 

patienten att hantera situationen och patientens KASAM stärks (Klang Söderkvist, 

(Red.), 2008, s. 71 – 73). Empati och en visad förståelse för patientens sjukdom 

och situation är viktigt för att patienten ska känna en trygghet i vården. Det är 

vårdpersonalen som ska hjälpa patienten att hantera sin sjukdom, inte patienten 

och anhöriga som ska hjälpa vårdpersonalen att hantera omvårdnaden av patienter 

med Huntingtons sjukdom.  

 

I Dawson et al. (2004) studie, belyste anhöriga att en god omvårdnad för den 

Huntingtonsjuke patienten var av en stor vikt för att anhöriga vårdare skulle få ett 

tillfredsställande avbrott i sin omvårdnadsroll. De belyste att detta inte var möjligt 

då kunskapen hos vårdpersonalen var så bristfällig gällande Huntingtons sjukdom. 

I Skirton, Williams Bernette och Paulsen (2010) studie, belyste anhöriga att 

resurser och kunskapen hos vårdpersonalen kring Huntingtons sjukdom i 

samhället var bristfälliga och att personalen många gånger inte ens var villiga att 

söka information kring Huntingtons sjukdom. 
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Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande är 

sjuksköterskans fyra huvudsakliga ansvarsområden. Sjuksköterskan har ett eget 

personligt ansvar att behålla sin yrkeskompetens genom ett livslångt lärande och 

ansvarar för att den enskilda individen får tillräckligt med information för att 

kunna ge medgivande till vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening – 

SFF, 2006, s. 3 - 5). Hela tiden kommer ny forskning som ger nya riktlinjer för 

hur sjukdomar ska behandlas och hur omvårdnaden kan förbättras för olika 

patientgrupper. Genom att hålla sig uppdaterad inom nya forskningsrön och nya 

riktlinjer kan man ge en bättre vård för den enskilda patienten och hålla sig 

förberedd i mötet med nya och ovanliga sjukdomar. Att ha kunskap i att ge 

patienten stöd i sin sjukdom och informera patienten om hur symtom kan hanteras 

kan ge patienten en känsla av trygghet och även öka patientens förtroende för 

sjukvårdspersonalen.   

 

Metoddiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie har presenterats av totalt tio vetenskapliga 

artiklar. Av dessa tio, är nio vetenskapliga artiklar utförda med kvalitativa 

metoder och en vetenskaplig artikel är utförd med en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ metod. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen, (2008, s. 73), 

används den kvalitativa metoden för att bland annat beskriva människors 

uppfattningar och erfarenheter. 

Då syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens och anhörigas 

upplevelse av att leva med Huntingtons sjukdom, kan det ses som en fördel att så 

många vetenskapliga artiklar som inkluderats i litteraturstudien är utförd med 

kvalitativ metod.  

En fördel i litteraturstudien är att alla de vetenskapliga artiklarnas studier är 

utförda mellan åren 2000 – 2010, vilket medför att de bedömts som aktuella än 

idag. Det finns även en svaghet i de vetenskapliga artiklarna då antalet deltagare i 

alla studier är väldigt lågt. En annan svaghet är att ingen av studierna är 

genomförda i Sverige. Men om man kollar till Socialstyrelsen (2010) beräkning 

att det idag är 800 – 1000 personer i Sverige som är drabbad av Huntingtons 

sjukdom så blir det tydligt hur ovanlig sjukdomen är, vilket också då kan medföra 
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att man kan bortse från de låga antalet deltagare och att det inte återfanns några 

vetenskapliga artiklar där studierna utförts i Sverige.  

En fördel i litteraturstudien är att alla de vetenskapliga artiklar som inkluderats i 

resultatet har granskats, kvalitetsbedömts och bearbetats väl. På så sätt har en 

tydlig uppfattning av artiklarnas innehåll och relevans för litteraturstudien 

synliggjorts.  De vetenskapliga artiklarna har i resultatet presenterats med 

författarnas namn, årtal, studiens syfte och antalet deltagare. Detta kan ses som en 

fördel för läsarna då de får en tydlig överblick av de vetenskapliga artiklarna 

vilket underlättar i konstaterandet om de vetenskapliga artiklarnas relevans.  

Antalet sökträffar vid databassökningen kan anses som en svaghet. De sökord och 

MeSh-termer som användes var Huntington disease, nursing, symptoms och 

family. Olika kombinationer av dessa sökord gav ofta träffar på samma artiklar. 

Hade man istället letat efter andra sökord och MeSh-termer i de vetenskapliga 

artiklar man bedömt som relevanta hade databassökningen kunnat se annorlunda 

ut. Andra sökord och MeSh-termer som preclinical Huntington disease, relatives 

och patient kan ha gett ett vidare omfång och utökat antalet relevanta 

vetenskapliga artiklar för denna litteraturstudie. 

 

Slutsats 

Att drabbas av en kronisk sjukdom kan förändra ens eget liv men också familjens 

liv. Är den kroniska sjukdomen även ärftlig blir diagnosen svårare att hantera. 

Anhöriga vill att deras familjemedlem som drabbats av sjukdom ska få en så bra 

vård som möjligt och kunna bibehålla det vardagliga livet så länge som möjligt. 

Men anhöriga kan inte ta ansvar över omvårdnaden av den kroniskt sjuka 

familjemedlemmen och samtidigt infinna sig på en arbetsplats för att bibehålla 

ekonomin, sköta hushållet och finnas där i uppfostran kring barnen. Behovet av 

hjälp är stort för att orka med de dagliga aktiviteterna.  

 

Bristerna kring Huntingtons sjukdom och omvårdnaden kring dessa patienter är 

stora. Mer kunskap behövs och fler alternativ från samhället bör erbjudas.  

 

Mer forskning kring Huntingtons sjukdom och dessa patienters omvårdnadsbehov 

är av stor betydelse om vården ska kunna ges på lika villkor för alla.  
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Bilaga 1. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet. 
 
Kriterier enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48) för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ 
metod. 
 I= hög II= medel III= låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större 

väl planerad och genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

 

 

 

- 

Randomiserad studie med för 

få patienter, och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

 

- 

Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma 

statistiska metoder. 

L Noggrann litteraturgenomgång, väl 

redovisat patientmaterial, ofta i 

tabellform. Väldokumenterat 

lärobokskapitel. 

 

- 

Redovisning utan 

källhänvisning och med 

ofullständigt underbyggda 

slutsatser. 

 

 

Kriterier enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 49) för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ 
metod. 

 I= Hög II= medel III= låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, relevant 

urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet. 

 

 

 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven, 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultat redovisning. 

 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 2. Granskningsmall. 
 

Artikelgranskning  
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 
 
Typ av studie:   Original    θ    Review             θ  Annan   θ ………………….. 
                            

      Kvantitativ     θ     Kvalitativ     θ 
 

Område:   

1…………………………………….   θ 

 
2……………………………………..    θ 
 
3……………………………………..   θ 
 
4……………………………………..                                                θ 
 
 
Kvalitetsbedömning: Hög (I)  θ Medel  (II)  θ Låg (III)   θ 
 
Kommentar:…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….          
 
 
Fortsatt bedömning:    Ja θ     Nej  θ 
 
Motivering:…………………………………………………………………………………….. 
 



 

  

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ :        Deskriptiv                θ             Intervention        θ 
 
                          Annan                       θ ........................................................................... 
 
Kvantitativ :      Retrospektiv            θ        Prospektiv         θ 
 
                           Randomiserad           θ            Kontrollerad      θ 
 
                           Intervention              θ            Annan                θ ................................... 
 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

 
Beaktas: Könsskillnader?     Ja θ       Nej  θ           Åldersaspekter?    Ja  θ    Nej θ 
 

Kvalitativa studier 
 
Tydlig avgränsning/Problemformulering?   Ja             Nej    
 
Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja             Nej    
 
Finns ett etiskt resonemang?   Ja              Nej    
 
Urval relevant?    Ja              Nej    
 
Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja              Nej    
 
Är metoden tydligt beskriven?   Ja              Nej    
 
Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja              Nej    
 
Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   
 
överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja              Nej    
 



 

  

Kvantitativa studie 

 
Urval:     Förfarandet beskrivet Ja θ           Nej θ 
         
               Representativt                           Ja θ           Nej θ 
 
               Kontext  Ja θ           Nej θ 
 
Bortfall :  Analysen beskriven   Ja θ           Nej θ 
                 
                Storleken beskriven                 Ja θ           Nej θ 
 
Interventionen beskriven  Ja θ           Nej θ 
 
Adekvat statistisk metod  Ja θ           Nej θ 
 
Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… 

 
Etiskt resonemang  Ja θ Nej θ 
 

Hur tillförlitligt är resultatet 

 
Är instrumenten  -valida  Ja θ Nej θ 
 
                            -reliabla  Ja θ Nej θ 
 
Är resultatet generaliserbart? Ja θ Nej θ 
 
Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999)



 

  

Bilaga 3. Översiktstabell över inkluderade artiklar 
 
Författare/År/ 
Land 

Studiens syfte Design/intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign/ 
Kvalitet  

Dawson, 
Kristjanson, 
Toye & Flett 
(2004) 
 
(Australien) 

Att belysa den brist 
på kunskap angående 
stödjande vård för 
personer med 
Huntingtons sjukdom 
och deras 
familjer/vårdare 

Kvalitativ metod. 
Halvstrukturerade, 
individuella 
intervjuer. 

N=32 
 
6 - hade Huntingtons 
sjukdom  
19 - familj/informella 
vårdare 
7 - vårdare med 
specialistkunskap 

 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Att hantera sjukdomen själv och samtidigt se ens förälder försämras i samma 
sjukdom är väldigt känsligt. Ökat beroende i förhållandet ökade känslan av förlust, 
avskildhet och hjälplöshet. Det fanns en rädsla för nästa generation, om barnen 
skulle få samma diagnos. Informationen var väsentlig för att kunna handskas med 
livet efter given diagnos. Informationen var nödvändig men de uttryckte att den 
skulle ges vid ett lägligt tillfälle med en lyhördhet mot individen och behovet av 
familjen.  
De som vårdade sin anhörig behövde ibland ta igen sig då det tar både energi och 
styrka att leva med Huntingtons sjukdom. Jobbet är en betydande roll för att 
bibehålla den sociala interaktionen med andra. De uttryckte att det var svårt att 
bibehålla sitt vanliga liv när någon i familjen drabbats av Huntingtons sjukdom. Att 
kunna utföra vården i hemmet var en viktig källa till stöd. När de var tvungen att 
besöka sjukhus var det många som hade dålig kunskap om Huntingtons sjukdom 
vilket ledde till en brist i förtroende. Oftast kunde inte en god omvårdnad ges då 
kunskapen om Huntingtons var begränsad. Familjerna uttrycker en oro för unga 
Huntingtons sjuka som inte passar in på ett vårdhem, de tycker att det borde finnas 
fler alternativ inom samhället. 

K I 

Downing, 
Williams & 
Paulsen 
(2010) 
 
(U.S.A) 

Var att upptäcka 
åtgärder personer 
med preklinisk 
Huntingtons sjukdom 
och deras 
vän/kamrat, 
make/maka, vidtar då 
de upplever 
förändringar i 
arbetet. 

 

Kvalitativ metod. 
Halvstrukturerade 
telefonintervjuer. 

N=13 
 
7 - med preklinisk 
Huntingtons sjukdom 
6 - vän/kamrat, 
make/maka till den 
med preklinisk 
Huntingtons sjukdom 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

De ansåg att många av de tillskrivna förändringarna var relaterad till åldrandet, de 
med preklinisk Huntingtons sjukdom minimerade dessa förändringar och ansåg dem 
inte som så allvarliga. Även när det uppstod beteendeförändringar var inte detta 
relaterat till Huntingtons sjukdom, det beror på att koncentrationsförmågan inte är 
densamma som förr när de t.ex. läser.  
Förändringar inom jobbet relaterade de till arbetssituationen, att deras föreståndare 
eller medarbetare hade dåliga dagar, att de hade för mycket att göra på arbetsplatsen.  
Andra noterade förändringarna men var osäker på vad de egentligen betydde och 
berodde på. De kunde också jämföra sina förändringar med andra som inte hade 
Huntingtons, och de kunde även jämföra sina förändringar med vän/kamrat, 
make/maka. De uttryckte en osäkerhet i hur man skulle notera förändringarna.  
Vän/kamrat, make/maka, uttryckte att det var svårt att veta vad som var normalt 
åldrande och vad som berodde på Huntingtons sjukdom, om envisheten är bara 
envishet eller om den beror på Huntingtons. Några av deltagarna upplevde denna 
osäkerhet som ansträngande, de önskade bara att någon kunde berätta vad 
förändringarna berodde på. 

K II 

Forrest et al. 
(2003) 
 
(Skottland) 

Att undersöka 
faktorer som 
påverkar om 
patienter informerar 
sina anhöriga om sen 
sjukdomsdebut och 
vem de anförtror sig 
till.  

Kvalitativ metod. 
Induktiv ansats. 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 

 

N=37  
av dessa var 
N=16 Huntingtons 
sjukdom 
N=21 
bröst/livmodercancer 
 
N=19 partners  
av dessa var 
N=12 partner till 
Huntington sjuk/risk 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Både de med Huntingtons sjukdom och bröst/ livmodercancer tyckte att ansvaret om 
att berätta för anhöriga om den genetiska risken att utveckla sjukdomen låg hos 
familjen och ingen annan.  
Många ville ha vårdpersonalens ord för att det skulle bli en säker information. De 
tycker det är bättre att familjen berättar då man har bättre kontakt/närhet, men de vill 
gärna ha medicinsk stöttning för vad de säger. Inom en familj såg man det som 
föräldrarnas ansvar att förmedla informationen om den genetiska risken till barnen. 
De tycker att föräldrarna känner sina barn bättre än någon annan, och när tiden är rätt 
och barnen kan hantera och förstå informationen så bör det vara föräldrarna som 
berättar. De som undvek att prata om den genetiska risken sökte efter tillfällen inom 
det normala familjelivet, t.ex. jul, vilket kunde leda till att det tog flera månader eller 

K II 



 

  

N=7 partner till 
bröst/livmodercancer 
sjuk/risk 

 

år innan de fann det rätta tillfället att berätta om de genetiska riskerna.  
De upplevde svårigheter i att fastställa när de skulle berätta för barnen om den 
genetiska risken, föräldrar med Huntingtons sjukdom upplevde det som ett mer 
pressande ämne. Båda grupperna upplevde att den rätta tiden att informera om den 
genetiska risken var då sjukdomen påverkade. Andra utlösande faktorer till att de 
berättade om den genetiska risken var att barnen var tillräckligt gamla för att förstå 
informationen. De informerade inte vissa släktingar angående deras genetiska risk, 
anledningen var att de ville skydda sina släktingar.  

Lowit & van 
Teijlingen. 
(2005) 
 
(Skottland) 

Att erhålla en djup 
förståelse för 
anhörigas 
omvårdnadsroll i 
samband med 
Huntingtons sjukdom 
i Skottland, att 
upptäcka de problem 
vårdare upplevde 
som viktiga när de 
står inför möjligheten 
att vårda en eller 
flera 
familjemedlemmar 
med Huntingtons 
sjukdom. 

Kvalitativ metod. 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 
Öppna frågor. 
Strategiskt urval. 

 

N=10 
 
(make/maka till de 
med Huntingtons 
sjukdom) 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Många i familjen klarar inte av att handskas med Huntingtons sjukdom, de har haft 
make/maka som avlidit i sjukdomen, syskon till dem och att se sina egna barn hamna 
i samma situation är svårt.  
Diagnosen Huntingtons sjukdom var svår för de vårdare som hade en insikt i 
sjukdomen sedan tidigare. De som inget visste om Huntingtons sjukdom hade svårt 
att hitta någon att prata med för att få reda på mer. Familjen till den som drabbats 
ville inte prata om det, inte heller den drabbade själv. Den stora motivationen till 
vägran att prata om Huntingtons sjukdom verkar vara ett sätt att förneka dess 
existens. Undvikandet kan vara så starkt hos vissa att de förnekar de synliga 
symtomen som i sin tur gör diagnosen än mer stressfull att hantera. Andra vet att en 
ärftlig sjukdom finns inom familjen, men hade de fått veta fler detaljer kring vad 
Huntingtons innebär hade de nog aldrig gift sig med sin make/maka eller skaffat 
barn med denne.  
De flesta tyckte att barnens risk för att drabbas var den värsta biten av sjukdomen. 
Många var oroliga att barnen skulle ta distans från föräldrarna om det visade sig att 
de testade positivt för Huntingtons. Alla vårdare tyckte att de hade en nära relation 
till sina barn, vilket stärkte dem känslomässigt, trots att inget av barnen var 
involverad i omvårdnaden av den som drabbats av Huntingtons sjukdom. Vårdarna 
fick inte heller någon hjälp av makens/makans föräldrar, de var inte involverad i 
omvårdnaden.  

K I 

Quaid et al. 
(2008) 
 
(U.S.A.) 

Att belysa den 
vardagliga 
upplevelsen av att 
vara i risk för att 
utveckla Huntingtons 
sjukdom. 

Kvalitativ metod. 
Ostrukturerad, öppen 
intervju som varade i 
en timme eller mer. 
Strategiskt urval. 

N=55 
(N=37) 
38 - kvinnor 
17 - män 
 
30 vars mor hade 
Huntingtons sjukdom 
25 vars far hade 
Huntingtons sjukdom 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Det är en balansgång mellan rädsla och hopp för att bestämma sig om man ska 
berätta eller inte.  
Många uttryckte en rädsla för att bli diskriminerade och förlora sina jobb p.g.a. den 
genetiska risken de hade för att utveckla Huntingtons sjukdom. De uttryckte även 
rädslan för att berätta om Huntingtons när de träffade någon, när de berättade om 
Huntingtons sjukdom kunde inte den andra parten hantera det och lämnade 
förhållandet. Många uttryckte också en rädsla för att föra det vidare till sina barn (om 
de skaffade några), många ville inte skaffa barn p.g.a. den genetiska risken. Många 
var undvikande med att berätta om sjukdomen och barnens risk, många trodde att 
deras barn skulle bli för fokuserade på sjukdomen.  
Hemlighetshållandet och tystnaden är en metod för föräldrarna att skydda barnen 
från att veta något om sjukdomen och skydda dem från att bli överväldigade av 
sjukdomen. Många väljer dock att prata om sjukdomen men utelämnar då den 
informationen om risker att själv drabbas. Många valde att prata om sjukdomen, ta 
upp att beteendeförändringar berodde på sjukdomen och att det inte var den drabbade 
personen som var så.  

K I 

Skirton, 
Williams, 
Bernette & 
Paulsen 
(2010) 

Att undersöka de 
familjemedlemmars, 
som vårda en 
Huntington sjuk, 
uppfattning rörande 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer. 
Kvantitativ metod. 
Konsekutivt urval. 
Sjukdomsspecifika 

USA 
N=119  
England 
N=108  
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
Chi-2-test  
t-test 
Signifikansanalys  

Anhöriga tycker att det finns för få resurser i samhället för att hjälpa till med vården 
av den Huntingtonsjuka. Det är svårt att hitta en institution nära hemmet och där 
personalen är utbildad och bekant med Huntingtons sjukdom.  
Den anhöriga kan få lära/träna personalen på hur man ska sköta den 
Huntingtonsjuka. När det gäller vårdhem/boenden är det bara äldreboenden som 

K + DS I 



 

  

 
(U.S.A och 
England) 

hälso- och social 
omvårdnads service 
tillgänglighet och 
lämplighet för den 
med Huntington 
sjukdom och att 
jämföra redogörelser 
från USA och 
England. 

formulär. 
Ordinalskala. 
Kohortstudie. 

Deltagarna hade alla 
kontakt med 
omvårdnaden av en 
anhörig med 
Huntingtons 
sjukdom. 

 

 erbjuds. De anhöriga vill gärna ha sin Huntingtonsjuka anhörig nära, men på grund 
av bristande kunskap om hur man hanterar symtomen är det inget boende som vill ta 
emot personen. Vårdhemmen förstod inte heller att en person med Huntingtons 
sjukdom behöver speciell vård, de var inte benägen att söka information kring 
omvårdnaden kring sjukdomen, inte heller lyssna på anhörigas råd.   
I både USA och England tycker man att allmänheten generellt vet för lite om 
Huntingtons sjukdom och det utbildas inte tillräckligt med personal för boenden eller 
avlastningsvård.   
De på vårdhemmet var så okänsliga mot de funktionsnedsättningar som den 
Huntingtonsjuka led av, anhöriga kunde vara där hela dagen för att försäkra sig om 
att den sjuka anhöriga fick i sig sin mat och medicin. Läkarna är inte heller 
uppdaterade om Huntingtons sjukdom och kan förbise de andra symtomen.  
De var oroliga över den bristande kunskapen kring sjukdomen och ibland kunde 
anhöriga veta mer om Huntingtons sjukdom än läkaren. De önskade att fler resurser 
kunde tillhandahållas för att vårda dessa patienter. De tycker att Huntingtons är 
bortglömt, andra sjukdomar får mer uppmärksamhet.   

Soltysiak, 
Gardiner & 
Skirton 
(2008) 
 
(England) 

Att identifiera behov 
och coping-strategier 
hos individer med 
Huntingtons 
sjukdom, deras 
vårdare och se till 
den omfattning de 
fick stöd av 
specialiserade vård i 
samhället. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer i 
fokusgrupper och 
individuellt. 

 

N=33 
 
13 - som 
besökte/använde sig 
av dagcentret 
9 -
stödpersoner/vårdare 
3 - som fick besök 
hemma. 
8 - personal som 
hade direkt 
patientkontakt 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Induktiv analys 

De som hade Huntingtons sjukdom uttalade sig om att de behövde mer information 
om sjukdomen för att kunna förbereda sig, de kände en frustration över att 
sjukvården hade en så bristande kunskap av Huntingtons sjukdom. Att försöka 
motivera en Huntington sjuk att genomföra aktiviteter utanför hemmet kan vara svårt 
p.g.a. bakomliggande depression eller en brist på motivation hos den drabbade. Men 
när det väl lyckas så tycker de flesta om att göra något annat och anhöriga upplever 
att depressionen lättas. Dock kunde den Huntingtonsjukes motvilja att delta i dagliga 
aktiviteter öka p.g.a. den respons som personer gav den sjuke. Omgivningen och 
deras förutfattade meningar tas ofta en person med Huntingtons sjukdom för att vara 
alkoholist eller narkoman då de ofta har problem med balansen.  
De flesta hade rörlighetssvårigheter och hade generellt tappat förmågan att utföra 
saker som de gjorde förut. Viktigt för de med Huntingtons sjukdom var att de blev 
ihågkomna för deras personliga kvaliteter. Det uttryckte det som väldigt viktigt att 
umgås/ha kontakt med andra som kände dem innan sjukdomen blev känd, de skulle 
veta vem den riktiga personen var och skulle nog vara mer förstående när beteende 
förändringarna uppstod.  
Trotts mångas villighet till omvårdnad beskrev många vårdgivare att de inte fick 
något stöd av vårdsystemet. Det är en kamp för att få hjälp.  
Många kände också att det var obekvämt att gå till ett dagcenter, de ville inte 
associeras till andra med Huntingtons. För andra var möjligheten att träffa andra med 
samma sjukdom en positiv social upplevelse som uppskattades. 

K II 

Sparbel et al. 
(2008) 
 
(U.S.A. och 
Kanada) 

Att beskriva 
tonåringars 
upplevelse av att leva 
i en familj med 
Huntingtons 
sjukdom, genom att 
intervjua dem medan 
de fortfarande var 
tonåringar. 

 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer i 
fokusgrupper, 2-8 
personer i varje 
grupp. Intervjuerna 
varade i 1 – 2 tim. 

N= 32 
 
Tonåringar mellan 
14-18 år som hade 
pågående kontakt 
med Huntingtons 
sjukdom inom 
familjen. 

 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

De tyckte det var svårt att se den drabbade lida av sjukdomen, det fanns inget de 
kunde göra, det fanns inget botemedel. En vanlig observation var att humöret hos 
den som drabbats av Huntingtons sjukdom går upp och ner. Sjukdomssymtomens 
variation från individ till individ, osäkerheten om vad som komma skall och hur det 
skulle bemötas kände många tonåringar som en oklarhet. De fysiska och kognitiva 
förlusterna inom sjukdomen kompromissade den personliga, meningsfulla 
kommunikationen och samspelet inom familjen och var ett vanligt upphov till att 
ungdomarna kände sig ledsna. Den förälder som inte hade sjukdomen var ofta 
frånvarande då det nu var dennes uppgift att själv ta hand om familjen och hemmet. 
Många av ungdomarna känner sig ensamma och känner att den förälder som inte har 
sjukdomen inte förstår deras situation att vara i risk för att utveckla sjukdomen.  
I tonåren är kompisar det största sociala stöd. Många av deras kompisar ville inte 

K I 



 

  

besöka dem p.g.a. deras sjuke förälder. Ungdomarna kände också att de inte kunde 
identifiera sig med sina kompisar, ingen av dem kände till Huntingtons och förstod 
inte situationen. 
Ungdomarna fick ofta anta vuxna roller och medföljande ansvar som inkluderade 
omvårdnad av den sjuke, vilket ökade ungdomarnas medvetenhet angående den 
friska förälderns stress. Ungdomarna oroade sig också för vem som skulle ta över 
efter dem när de flyttade p.g.a. fortsatta studier. Många av ungdomarna upplevde att 
de förlorade tid och chansen att vara en normal tonåring p.g.a. alla ansvar de var 
tvungna att ta i hemmet. 

Williams et al.  
(2007) 
 
(U.S.A. och 
Kanada) 

Att beskriva vuxna 
familje-medlemmars 
uppfattning av hälso 
– och funktions- 
förändringar hos 
personer som testats 
positivt för 
Huntingtons sjukdom 
före den kliniska 
diagnosen och 
omständigheter som 
äventyrar deras 
försök att hantera 
dessa förändringar. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer i 
fokusgrupper, 2 – 4 
personer i varje 
grupp. Intervjun 
varade i upp till 2 
tim.   

N=19 
 
Familjemedlemmar 
till personer med 
preklinisk HD. 
 
16 -
make/maka/partner 
2 - föräldrar 
1-moster/faster 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Familjemedlemmar till den som drabbats av Huntingtons sjukdom uttryckte en oro 
för de beteendeförändringar som denne visar. Familjemedlemmarna uttrycker även 
en oro för depression, de menar att den drabbade alltid visar ett glatt ansikte utåt och 
uppför sig helt annorlunda omkring familjen. Familjemedlemmarna upplever även 
att den drabbade får ett försämrat minne och nedsatt omdömesförmåga, dagliga 
aktiviteter som jobb och att köra bil är oroande faktorer. Den drabbade visar också 
en nedsatt förmåga att bibehålla de sociala kretsarna och interagera med andra, de 
söker sig istället närmare familjen och ser de i familjen som sin sociala krets. Den 
försämrade motoriken, balansen och sömnsvårigheter oroar familjen, den drabbade 
tappar saker, förlorar balansen och har svårt att sova om nätterna. 
Familjemedlemmarna beskrev att nytt ansvar uppstod, som att planera för framtiden 
och skaffa sig kunskap om sjukdomen för att kunna vårda den drabbade när den 
tiden kom. Familjemedlemmarna uttryckte en svårighet att handskas med 
förändringarna hos den drabbade, det finns för lite information om vad de kan vänta 
sig och vad de bör göra. De hade också svårt att urskilja förändringarna hos den 
drabbade som tidiga symtom på sjukdomen eller som en dålig dag då många inte 
stött på sjukdomen tidigare. Många inom familjen tyckte att man skulle hålla 
förekomsten av sjukdomen hemlig, så försök till att förstå förändringar och hur de 
skulle bemötas var begränsade. 

K I 

Williams et al. 
(2009) 
 
(U.S.A och 
Kanada) 

Att undersöka 
känslomässiga 
erfarenheter av 
omvårdnad av 
personer med 
Huntingtons sjukdom 
som utförs av en 
familjemedlem och 
beskriva de strategier 
de använder för att 
hantera erfarenheten. 

Kvalitativ metod.  
Grounded theory. 
Intervju i fokusgrupp 
med 5-8 deltagare, 
varade inte längre än 
två tim.  

 

N=22  
 
Vuxna anhöriga 
vårdare till en person 
med Huntingtons 
sjukdom. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Att fullfölja omvårdnadsrollen resulterade i en försämrad hälsa då de var tvungen att 
vara tillgänglig dag som natt. Bristen på empati för vårdarnas behov från de med 
Huntingtons sjukdom förvärrade vårdarnas situation. För de som hade barn och 
tonåringar, ökade deras andra familjeansvar p.g.a. bristen på andrum. De vårdare 
som inte var tvungen att arbeta utanför hemmet kände att de var mer flexibla och 
kände mindre stress, skulle de vara tvungen att åka till jobbet skulle de oroa sig för 
den sjuka partnern hemma utan stöd och hjälp. De visste att utgången av sjukdomen 
var döden, men vissa uttryckte det som om de redan förlorat sin partner, de hade 
redan haft sin sorg över vad sjukdomen gjort med deras partner.  
Intimiteten avtog, lika så konversationerna och närheten till den sjuke. En strategi att 
hantera avsaknaden av det liv man hade innan var att sluta se den sjuke partnern som 
en person att dela de dagliga aktiviteterna och intimitet med. Trots bristen på empati 
som vårdarna fick från den sjuke, tog de sig igenom situationen genom att avsiktligt 
upphäva att visa den kärlek de en gång känt till sin partner. De har nu ett förhållande 
som liknar mor – barn, de älskar fortfarande sin partner och tar hand om denne men 
är inte kär i sin partner längre.  
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Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys av huvudresultatet. 

 
 

 

Författare 
År 

Huvudresultat Sub- 
kategorier 

Kategorier 

De som hade Huntingtons uttalade sig om att de behövde 
mer information om sjukdomen för att kunna förbereda 
sig, de kände en frustration över att sjukvården hade en så 
bristande kunskap av Huntingtons. Att försöka förstå och 
visa empati för den som drabbas av Huntington och dess 
medföljande symtom kunde var hjälpfullt för denna 
person.  
 

 
 
Patienten 

 
Att försöka motivera en Huntington sjuk att genomföra 
aktiviteter utanför hemmet kan vara svårt p.g.a. 
bakomliggande depression eller en brist på motivation hos 
den drabbade. Men när det väl lyckas så tycker de flesta 
om att göra något annat och anhöriga upplever att 
depressionen lättas.  
 

 
 
 
Vårdpersonalen 

 
Dock kunde den Huntingtonsjukes motvilja att delta i 
dagliga aktiviteter öka p.g.a. den respons som personer 
gav den sjuke, med omgivningen och deras förutfattade 
meningar tas ofta en person med Huntington för att vara 
alkoholist eller narkoman då de ofta har problem med 
balansen.  
 

 
 
 
Patienten 

 
De flesta hade rörlighetssvårigheter och hade generellt 
tappat förmågan att utföra saker som de gjorde förut. Ett 
viktigt koncept för de med Huntingtons var att de också 
blev ihågkomna för deras personliga kvaliteter. Det 
uttryckte det som väldigt viktigt att umgås/ha kontakt med 
andra som kände dem innan sjukdomen blev känd, de 
skulle veta vem den riktiga personen var och skulle nog 
vara mer förstående när beteende förändringarna uppstod. 
 

 
 
 
 
Patienten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplevelsen 
av 
Huntingtons 
sjukdom 

Soltysiak, 
Gardiner & 
Skirton 
(2008) 
 

  
Trotts mångas villighet till omvårdnad beskrev många 
vårdgivare att de inte fick något stöd av vårdsystemet. De 
pratat om en kamp för att få hjälp, till exempel för att få 
att andrum och en paus från deras omvårdnad som även 
tog ut dem psykiskt och mentalt.  

 
 
 
Brister i vården 

 
 
Brister i 
vården 


