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Bakgrund: Statistik visar att var tredje person i Sverige under sin livstid kommer att drabbas av cancer 

och att antalet cancerfall har ökat under de senast decennierna. Majoriteten av de som får en 

cancerdiagnos har närstående som sitt närmaste stöd. Detta gör också att rollen som närstående har 

en stor betydelse för både personen med cancer och dennes vård. Målet med denna studie är därför att 

sätta närstående i centrum och belysa hur dom påverkas och upplever när någon i deras närhet 

drabbats av cancer. Syfte: Studiens syfte var att undersöka närståendes upplevelser när någon i nära 

relation drabbats av cancer. Metod: Byggd på en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats, där 13 

vetenskapliga artiklar valdes ut. Analysmetod gjordes i form av en manifest innehållsanalys. Resultat: 

Studien är uppbyggt på tre kategorier Känslomässig utmaning, Förändrad livsvärld och Upplevelser av 

sjukvården och följt av två vardera underkategorier. Slutsats: Det framkom att sjuksköterskans 

bemötande och kunskap har en stor betydelse för närståendes upplevelser inom cancervården. Vården 

ska också utgå från ett helhetsperspektiv, där hela familjen som en enhet bör inkluderas. 
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Inledning  

Varje dag får hundra personer i Sverige ett cancerbesked (Cancerfonden, 2015).  År 2014 

uppkom fler än 60 000 nya cancerfall, och samma år avled strax över 20 000 personer av 

någon form av cancer (Folkhälsomyndigheten, 2016).  På grund av det höga dödstalet, 

har samhällets bild av cancer blivit något som lätt förknippats med död och lidande. När 

någon i familjen får ett cancerbesked kan det kännas som om hela tillvaron faller samman, 

vilket leder till en förändrad livssituation för både den drabbade och dennes närstående 

(Cancerfonden, 2014). Att jobba som sjuksköterska kommer hen att ha kontakt med 

närstående dagligen. För att kunna möta närstående på ett adekvat sätt och förstå deras 

behov vill vi undersöka hur de upplever sin situation som närstående till en person med 

cancer. Ringdahl (2015) betonar att rollen som närstående att stå bredvid någon som 

drabbats av cancer, ofta leder till att deras känslor av lidande sällan uppmärksammas. 

Vi som inte är sjuka har det också jobbigt. Det är svårt att erkänna. 

Hur kan vi prata om det utan att låta som offer? Vi är också drabbade 

men det syns inte. Jo, kanske är vi lite mörkare under ögonen därför 

att vi sover så dåligt. Eller så är ögonen svullna, därför att vi har 

gråtit av sorg och oro (Ringdahl, 2015. s.12). 

 

BAKGRUND 

Att insjukna i cancer 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) kommer var tredje person i Sverige under sin livstid 

att drabbas av cancer och antalet cancerfall har ökat under de senast decennierna. De 

vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och 

ändtarmscancer och lungcancer (Cancerfonden, 2016). Idag finns huvudsakligen tre 

behandlingsmetoder inom cancervården som består av cytostatikabehandling, strålning 
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och kirurgi. Vanliga biverkningar som uppkommer av cytostatikabehandling och 

strålning är håravfall, illamående, kräkningar samt besvär i hud och slemhinnor (Strang, 

2004). I studien av Ovayolu, Ovayolu, Aytaç, Serçe och Sevinc (2014) rapporterar de att 

fysisk smärta är det största problemet för cancerpatienter. Det visar sig också att 

smärtrelaterade problem ofta leder till trötthet, aptitlöshet och sömnsvårigheter. 

 

Cancerrelaterad smärta är för många väldigt fysiskt ansträngande men kan samtidigt 

också vara emotionellt betungande. Lorentsen och Grov (2011) skriver att majoriteten av 

dem som drabbats av cancer upplever tillvaron som väldigt kaotisk. Ett cancerbesked kan 

påverka personen både fysiskt och psykiskt, i samband med livsomställningar och tuffa 

behandlingar. Vidare är det viktigt att understryka att upplevelser är individuella och styrs 

av både personliga erfarenheter samt prognos. 

Närståendes betydelse för personen som insjuknat i cancer  

När cancer blir en del av verkligheten så kan livet bli väldigt kaotiskt och ensamt. 

Sällskapet och omtanken från närstående utgör ett stort stöd, då livet med 

cancersjukdomen är som svårast (Cancerfonden, 2014). Enligt Socialstyrelsens (2004) 

definition är närstående den nära relationen mellan individer, oavsett om det är någon 

inom familjen eller inom det övriga sociala nätverket. Det kan inkludera personer som 

make/maka eller sambo, syskon eller barn, men det kan också vara en nära vän eller 

granne (Carlsson, 2007). Det vill säga att vara närstående bestäms inte utifrån vem man 

är eller vilket släktskap man har, utan det är relationen och vänskapen som är det 

viktigaste. Detta innebär att närstående är den person som ingår i den närmaste 

omgivningen och bestäms av patienten själv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Sjövall (2013) skriver att närstående spelar en stor roll när det gäller stöd till personer 

med cancer. Ett välfungerande socialt nätverk visar bättre förutsättningar till tillfriskande 

och minskar även risken för återfall. I en studie av Al-Azri, Al-Awisi och Al-Moundhri 

(2009) beskriver de hur personer som har bröstcancer uppfattar sin livssituation. De 

beskriver bland annat att socialt stöd från familjemedlemmar och vänner har en stor 
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betydelse för hur deras livskvalité upplevs. Flera deltagare i studien uppger också att med 

minskade biverkningar och ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande har socialt stöd varit 

en avgörande faktor.  

Kris i familjen  

När en familjemedlem blir allvarlig sjuk så rubbas hela familjens tidigare sätt att fungera 

(Carlsson, 2007). Benzein, Hagberg och Saveman (2012) menar att familjen ses som ett 

system, vilket innebär att om en person i systemet insjuknar i en sjukdom så kommer 

resterande medlemmar att indirekt påverkas. I en studie av Wittenberg, Borneman, 

Koczywas, Ferraro och Ferrell (2017) visar att när någon i familjen drabbats av cancer 

kan detta medföra ökad risk för depression och ångest hos samtliga familjemedlemmar. 

På grund av ökad arbetsbelastning och stor osäkerhet om hur framtiden kommer att se ut 

i samband med cancersjukdom, gör att många familjemedlemmar i studien blev väldigt 

emotionellt påverkade. Vidare framkommer det i samma studie att cancersjukdom även 

kan leda till ett socialt problem inom familjen. Detta kan handla om begränsade 

möjligheter till vardagsaktiviteter, i form av sysselsättningar och relationer. Många 

deltagare i studien uppger att de undviker att prata med andra om när någon i deras familj 

insjuknat i cancer. Detta gjorde att samtliga familjemedlemmar upplevde isolering från 

omgivningen och inte längre kunde delta i sociala sammanhang som tidigare. 

 

Enligt Weston (2001) kan ett cancerbesked också leda till en kris inom familjen, där 

starka känslomässiga reaktioner gör att den inre världsbilden förändras radikalt (a.a.). 

Ordet kris kommer från det grekiska krisis, vilket innebär att det plötsligt har hänt något 

allvarligt i livet som blir svårt att hantera. Känslor som kan uppstå i samband med kris är 

oftast väldigt obehagliga, såsom ångest, förtvivlan och stress. När en person hamnar i en 

kris brukar hen få passera genom ett naturligt krisförlopp som består av chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. De två första faserna räknas 

som akuta och det är aldrig självklart att de fyra faserna uppstår i en bestämd ordning. 

Detta betyder att alla människor är unika och har olika personligheter, vilket innebär att 
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reaktioner och känslor som en kris förorsakar kan bli väldigt individuellt (Cullberg, 

2006).  

Stöd till närstående 

För att kunna ta sig genom krisförloppet behöver närstående tillgång till både 

professionellt stöd och praktisk hjälp. Sjövall (2013) skriver att närstående till en person 

med cancersjukdom ofta har en sämre mental hälsa som kan orsaka en ökad sjuklighet, 

vilket i sin tur leder till en ökad sjukvårdskonsumtion. Av detta skäl blir behovet av stöd 

till närstående lika viktigt för den som är sjuk. Sjövall (2013) menar också att stöd och 

hjälp till närstående ska ingå i ett så tidigt stadie som möjligt, detta för att främja både för 

den närstående och den som är insjuknat i cancer. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763), 3f §, fastställs det att närstående ska ges möjlighet att tillsammans med 

patienten delta i omvårdnadsarbetet. 

Problemformulering 

Cancer är en sjukdom som vänder upp och ner på tillvaron för den som får diagnosen, 

men även för omgivningen. Relationer gör att flera människor blir en del av varandras liv 

och för närstående kan cancerbeskedet vara minst lika svårt att bära. Idag finns det många 

studier som belyser just om cancerpatientens upplevelse av svåra situationer samt den 

positiva betydelsen av att ha en närstående vid sin sida. Det som skrivs mindre om är de 

närståendes livsvärld samt hur de upplever när någon i deras nära relation drabbas av 

cancer. Som sjuksköterska är det därför viktigt att vara medveten om hur närstående 

upplever situationen.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka närståendes upplevelser när någon i nära 

relation drabbats av cancer. 
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METOD 

Design 

Undersökningen genomfördes som en allmän litteraturstudie genom att sammanfatta 

forskningsresultat som redan är publicerade (Friberg, 2012).  

Sökvägar och Urval 

Litteratursökningar genomfördes i flera steg, vilket började med en pilotsökning som 

utfördes i databaser PubMed och Cinahl för att undersöka om det fanns tillräckliga 

vetenskapliga artiklar inom ämnet. På grund av ett begränsat sökresultat testades även 

databasen PsycINFO för ytterligare relevanta artiklar (Ejlertsson, 2014). Författarna 

valde dessa databaser eftersom de innehåller forskning inom omvårdnad och hälsa, vilket 

överensstämde med studiens syfte. Vidare i den strukturerade sökningen utfördes två 

blocksökningar i databaser Cinahl och PsycINFO genom att först dela upp sökorden i 

olika block, där varje block innehöll sina synonyma begrepp. Därefter kombinerades 

sökorden med hjälp av den booleska termen OR, och slutligen delades blocken in separat 

genom att använda AND emellan (Friberg, 2012). För att få en bredare sökning användes 

även trunkering (*) efter vissa sökord (Östlundh, 2012). Utöver blocksökningar 

genomfördes även tre fritext-sökningar i databas PubMed genom att lyfta fram centrala 

ord ur syftet. Sedan användes den booleska sökoperatören AND för att kombinera ihop 

orden och starta sökningen (Forsberg & Wenström, 2013). Sökorden som användes i den 

strukturerade sökningen var Neoplasms, cancer, tumour, family, family members, 

partner, loved one, relatives, relatives’ perspective, significant others, feeling, 

perception, experiences, Qualitative Interview och Qualitative study. Samtliga sökord 

varierade efter MeSH-term, Headings och fritext beroende på vilken databas sökningen 

utfördes i (Polit & Beck, 2012) (bilaga 1).  

 

Inklusionskriterier för studien skulle innefatta närståendes upplevelser till en person som 

drabbats av cancer. Undersökningen inkluderade både kvinnor och män, samt 

målgruppen skulle täcka vuxna personer i 18 år och äldre. För att få ett aktuellt 
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vetenskapligt underlag avgränsades artiklar som var publicerade efter år 2000 och skrivna 

på engelska i fulltextformat. Endast vetenskapliga kvalitativa artiklar som var gjorda i 

Europa användes i denna litteraturstudie. Detta eftersom författarna vill minska kulturella 

skillnader så att resultaten kan vara mer jämförbart med närstående i Sverige. Minderåriga 

som drabbats av cancer och har sina föräldrar som närstående exkluderades, eftersom 

författarna inte planerade att studera barn i den här studien. 

Granskning och Analys 

Efter databassökning i PubMed, Cinahl och PsycINFO valdes artiklar, vars titel samt 

abstract som stämde överens med studiens syfte. Därefter genomlästes de utvalda 

artiklarna i sin helhet för att få en känsla av innehållet. Efter genomläsningen sorterades 

ytterligare några artiklar bort som inte svarade på studiens syfte. Författarna tog även stöd 

av Högskolan Kristianstads granskningsmall för att bedöma artiklarnas kvalitet 

(Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016) (bilaga 3). Slutligen kunde 13 artiklar väljas 

ut efter granskningen. 

 

Analysen av innehållet av de utvalda artiklarna genomfördes i form av en manifest 

innehållsanalys. Detta gjordes genom att analysera och tolka det som framträder i texten 

(Olsson & Sörensen, 2011). I första steget lästes artiklarna separat och tillsammans av 

båda författarna för att få en förståelse av textens innehåll. Därefter markerades 

meningsenheter som svarade mot studiens syfte med olika färgpennor. Vidare användes 

kodning för att finna likheter samt olikheter utifrån dessa meningar (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012) (tabell 1). Slutligen kunde tre kategorier respektive sex 

underkategorier identifieras efter analysprocessen. 
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 Tabell 1. Exempel på analysprocess 

 

Etiska överväganden  

Författarna i denna studie strävade efter att använda artiklar som skulle stödjas av etisk 

kommitté eller vara etiskt granskade för att öka det vetenskapliga värdet (Wallengren & 

Henricson, 2012). Vidare var det också viktigt att vara medveten om den egna 

förförståelsen när det gällde databearbetning i den litterära forskningen, så att författarna 

inte utgick från egna uppfattningar kring ämnet (Lindal & Juhl, 2014). Författarnas 

förförståelse inför denna studie var att en stor del av närstående ibland glömdes bort när 

någon i deras närhet drabbats av cancer. Det lades även mindre fokus på närståendes 

behov i jämförelse med den som vårdades. Detta hade vi båda upptäckt under VFU 

perioder. Det fanns en uppfattning om att både den drabbade och dennes närstående 

upplevde ett cancerbesked lika svårt, samt att ordet cancer oftast förknippades med död 

och att hoppet om att bli frisk var väldigt liten. Med vetskapen om den egna 

förförståelsen, försökte författarna hålla ett objektivt förhållningssätt under 

databearbetning samt resultatbeskrivning. 

 

Meningsbärarande 

enhet  

Kondenserad 

meningsenhet 

 Kod Underkategori  Kategori                

Sjukvårdspersonal är 

väldigt upptagna…de 

har inte tid att sitta och 

prata…vårdpersonal 

fokuserar endast på 

patienten. Detta gör att 

familjemedlemmar 

känner sig osynlig. 

 

.. ångest minskar när de 

kan få den information 

de behöver från 

sjukvården…att hålla 

sig informerad är ett sätt 

att ta kontroll över 

situationen. 

Sjukvårdsperson

al är väldigt 

upptagna och 

fokuserar endast 

på patienten.  

 

 

 

Information från 

sjukvården 

minskar ångest 

och ökad 

kontroll över 

situationen 

Sjukvårdspersonal 

Upptagna  

Fokusera på 

patienten 

 

 

 

Information 

Minskar ångest 

Ökad kontroll över 

situationen 

Sjukvårdsperson

alens bemötande 

 

 

 

 

 

Informationens   

betydelse 

Upplevelser 

av 

sjukvården 
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RESULTAT 

Resultatet sammanställdes utifrån tretton vetenskapliga artiklar som kom från Sverige 

(n=4), England (n=4), Danmark (n=2), Scotland (n=1), Belgien (n=1) och Turkiet (n=1), 

vilka var uppbyggda på kvalitativ ansats och var kopplat till studiens syfte. Artiklarna 

presenterade upplevelser utifrån både mannens och kvinnans perspektiv som närstående. 

Under analysprocessen kunde författarna till studien urskilja det som var gemensamt 

mellan alla samtliga artiklar. Därefter hade tre kategorier med två vardera under 

kategorier identifierats och presenterats i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier.  

Kategori                        Underkategori 

Känslomässig utmaning 

  

 

Förändrad livsvärld 

 

Upplevelser av sjukvården 

Chocktillstånd i samband med ett cancerbesked 

Psykologiska påfrestningar under 

sjukdomsperioden 

Att anpassa sig till den nya rollen 

Hitta mening i tillvaron 

Sjukvårdspersonalens bemötande 

Informationens betydelse 

 

 

Känslomässig utmaning  

I resultatet visades det ofta att när någon i nära relation fick ett cancerbesked kunde detta 

skapa starka känslomässiga reaktioner. Det framkom också i de flesta artiklar att 

närstående upplevde att det var mycket påfrestande efter cancerbeskedet. Utifrån dessa 

fynd kunde nedanstående teman välja ut som passande underkategorier: Chocktillstånd i 

samband med ett cancerbesked och Psykologiska påfrestningar under sjukdomsperioden. 
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Chocktillstånd i samband med ett cancerbesked 

En chockupplevelse hos närstående var något som återkom i de flesta studier, när någon 

i deras nära relation fick ett cancerbesked (Akyüz, Güvenç, Üstünsöz, & Kaya, 2008; 

Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld & Mattiasson, 2005; Ohlsson-Nevo, Andershed, 

Nilsson, & Anderzén-Carlsson, 2011; Senden, Vandecasteele, Vandenberghe, Versluys, 

Piers, Grypdonck & Noortgate, 2014; Johansson, Axelsson, Berndtsson & Brink, 2014). 

Flertalet närstående tyckte att det var väldigt obehagligt när någon i familjen fick en 

cancerdiagnos (Andreassen et al., 2005). Närstående i en annan studie uttryckte att de var 

helt oförberedda och hade aldrig väntat sig att cancer skulle drabba deras partner (Akyüz 

et al., 2008). Många känslor uppkom i samband med beskedet såsom chock, stress och 

misstro när närstående fick konfronteras med den ställda diagnosen. En känsla som ”Bli 

slagen i ansiktet’’ uttryckte en närstående när cancer slog till utan någon förvarning 

(Senden et al. 2014).      

’’I lived the first shock when the diagnosis was explained. I felt as though  

they poured boiling water on me. My whole body was burning.’’  

(Akyüz et al., 2008. s. 243). 

 

Vissa närstående fick även tanken om att döden snart skulle infinna sig när deras partner 

fick ett cancerbesked. Frågor om överlevnad, samt vad cancerbehandlingen skulle ge för 

resultat hade ingen betydelse längre (Akyüz et al., 2008). Det framkom i två studier att 

chocken även framkallade känslor som ångest och rädsla när sjukdomen sågs som 

permanent och som aldrig skulle försvinna ur deras liv (Akyüz et al., 2008; Andreassen 

et al., 2005). 

                   ” Cancer is a bad disease just like its name. We were retired. 

 We had dreams. Our projects were always for the future.  

‘Now you have to live in this way if you can”. (Akyüz et al., 2008. s. 243). 
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Psykologiska påfrestningar under sjukdomsperioden 

I en del av artiklarna framkom det att ensamhet var det mest förekommande bland 

närstående när någon i deras nära relation insjuknat i cancer (Bruun, Pedersen, Osther, & 

Wagner, 2011; Esbensen & Thomé, 2009; Johansson et al., 2014; Persson, Severinsson 

& Hellström, 2003). I en parrelation där mannen hade fått cancer, beskrev flertal kvinnor 

i studien den första tiden som väldigt svår. De upplevde att partnern inte ville dela sina 

känslor och tankar om sjukdomen, vilket skapade en tystnad i vardagen. Ensamheten blev 

mer påtaglig i takt med att sjukdomen inte diskuterades och tystnaden upplevdes som 

obehagligt (Bruun et al., 2011). En annan studie visade att närstående som inte fick dela 

sina tankar kände sig isolerade. Detta gav känslor som frustration, i relation till deras 

möjligheter att kommunicera med varandra och omgivningen (Jahansson et al., 2014). En 

fru beskrev att det var obehagligt att vara hemma eftersom hennes make höll sjukdomen 

inom sig och inte ville prata om den. 

’’We don’t talk about it much…he’d rather it was like it’s always been…                                      

I don’t like being here at home anymore. I need to be out where                                                    

there are other people…’’ (Bruun et al., 2005. s. 296). 

 

Känslor av oro och osäkerhet kring död och döende under sjukdomsperioden upplevdes 

av de flesta närstående. Många av deltagarna uppgav att de var oroliga att någon i deras 

närmaste omgivning skulle gå bort i cancer trots att döden inte hade inträffat än 

(Andreassen et al, 2005; Esbensen et al., 2009). I en studie beskrev en hustru att efter ett 

långt liv tillsammans med sin partner, gjorde att det blev svårt att tänka sig att dom kanske 

skulle skiljas åt. Det var svårt att möta framtiden utan sin livspartner, vilket innebar en 

förlust som skulle komma att kännas outhärdligt (Esbensen et al; 2009). Dåliga 

framtidsutsikter väckte ilska och förtvivlan om hur länge sin partner skulle leva och hur 

sjukdomen skulle utvecklas (Akyüz et al., 2008; Persson et al., 2004). 
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” My wife’s disease was advanced when she was diagnosed.                              

However, during the long treatment, we saw the people we talked with die                     

in front of our eyes. These affected me and my wife a lot. I am very scared that 

something will happen to her” (Akyüz et al., 2008. s. 244). 

 

Det påvisades också att närstående kände sig oförmögna att hjälpa sin familjemedlem 

som drabbats av cancer. Tecken på försämring och sjukdomens biverkningar kunde inte 

närstående göra något åt, trots att deras vilja var så stor (Senden et al, 2014). Närstående 

upplevde en frustration kring hur dom skulle finnas till som stöd för personen med cancer 

och där allt sågs som en utmaning. 

“I went down to the doctors and said ‘look, I’m really getting quite                                

worried, cos I’m I will do the best I can but… I’m by no means a nurse’…                    

I’d had to face before, that I’d had this healthy husband who suddenly                       

was quite an invalid when he came home.”                                                                 

(Adams, Boulton, Rose, Lund, Richardson, Wilson & Watson, 2012.  s. 2788). 

 

Förändrad livsvärld 

Artiklarna visade att tiden efter cancerbeskedet och livet med cancer blev till en stor 

livsomställning. Detta gjorde att livet inte bara förändrades för patienten utan även för 

samtliga närstående. Flera av artiklarna talade för att närstående fick inta nya roller i 

relation till den nya livssituationen. Det visade också att närstående valde olika strategier 

för att försöka nå en balans i tillvaron. Nedan följer två underkategorier: Att anpassa sig 

till den nya rollen och Hitta mening i tillvaron. 
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Att anpassa sig till den nya rollen 

Cancerbeskedet skapade stora förändringar i närståendes vardag. Flertalet deltagare 

upplevde en rollförändring inom familjen och oftast fick de kämpa för att komma in i den 

nya rollen (Esbensen et al., 2009; Maughan, Heyman & Matthews, 2001; Senden et al., 

2014). Vissa närstående uppgav att de fick göra en del nya uppgifter såsom hushållsarbete 

och olika typer av informell vård för att få en fungerade vardag (Maughan et al., 2011; 

Senden et al., 2014). I en studie beskrev de manliga deltagarna att dom fick göra sådant 

som deras fru tidigare hade gjort innan de insjuknade i cancer. Under tiden som kvinnan 

behandlades för sin cancer, fick mannen ta över arbetsuppgifter som att passa och 

emotionellt stödja barnen under den svåra perioden (Harrow, Wells, Barbour & Cable, 

2008).  Vissa deltagare i en annan studie valde att ta över allt jobb hemma såsom 

biltransportering, matlagning och medicinering för att avlasta personen som drabbats av 

cancer. Flesta deltagare uttryckte att de var skyldiga att göra detta och kände det som sin 

plikt att stå bredvid och stötta (Akyüz et al., 2008; Bruun et al., 2011; Senden et al., 2014).  

’’I supported my wife in every way. Housework, cleaning, cooking.                                                     

I did not let her tire herself at all. There is nobody closer than your wife.                                            

I did not used to do housework before. I started when my wife                                                   

became ill… (Akyüz et al., 2008. s. 244). 

 

Att kunna ge informell vård till en person med cancer, ansågs som en utmaning, eftersom 

många närstående saknade tidigare erfarenheter angående vissa vård moment (Adams et 

al., 2012). En son beskrev att han hade fått agera som både sjuksköterska och far till sin 

egen mor. Rollen som vårdare gjorde att vissa närstående i studien började ifrågasätta och 

tvivla på den egna förmågan att finnas till som stöd. Rollförändringen i det egna hemmet, 

gav också den närstående nya utmaningar som de fick lära sig att hantera (Esbensen et 

al., 2009). 

“That first night you came home from hospital because he couldn’t lie                                                                                                                    

down, he sat in the chair that you’re in now and I slept here, and every                                              
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time he coughed he bled and I had to change his dressing and he’s sound                                     

asleep, and I’m ‘f…’, patch him up again…” (Adams et al., 2012. s. 2788) 

 

Rollförändringen betraktades som väldigt jobbigt för en del av deltagarna. En kvinna 

beskrev det som att den egna identiteten försvann under tiden (Maughan et al., 2001). En 

man upplevde att förutom praktisk hjälp skulle han även ge emotionellt stöd till sin 

partner, vilket skapade stress och svårighet hos honom. 

”I’m her partner… but it feels as though at times I’m also called on to be                                       

sort of psychologist, psychiatrist, you know, it goes beyond just kind                                            

of listening or being there or being supportive, you know your relationship                                    

kind of takes on that kind of other dimension, so yeah, I mean making                                                 

that transition is, yeah I mean it’s difficult” (Adams et al., 2012. s. 2789). 

 

Hitta mening i tillvaron 

Det framgick i vissa studier att närstående ofta fokuserade på den personen som 

insjuknade i cancer och satte sina egna behov åt sidan. De flesta valde att dölja sina 

känslor för att visa sig stark framför den som var sjuk (Akyüz et al., 2008; Esbensen et 

al., 2009; Persson et al., 2004). Detta resulterade i att många närstående blev både fysisk 

och psykisk påverkade (Adams et al., 2012; Bruun et al., 2011; Maughan et al., 2001). 

För att klara sig under den svåra perioden visade flertal studier att närstående använde sig 

av olika strategier (Adams et al., 2012; Akyüz et al., 2008; Feltwell & Rees, 2003; 

Sinfield, Baker, Agarwal & Tarranr, 2008). En del fann tröst genom att delta i en 

stödgrupp, där det fanns tillgång till sjuksköterskor och andra personer som upplevde 

samma situation. En partner i studien berättade att hon hade regelbunden kontakt med en 

välgörenhetsorganisation för en stödjande relation (Sinfield et al., 2008). En kvinna 

rapporterade att hennes sätt att klara det nya livet under sin partners sjukdom var att hitta 

styrka i kärlek i både parrelation och familj (Bruun et al., 2011). I en studie uppgav en 

del deltagare att tro på en högre makt såsom Gud gav mening och fred i livet. Detta hjälpte 

både närstående själv och hela familjen.  
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“I found peace in praying. I felt happy when the results were good.                                     

It is God’s will, after all’’ (Akyüz et al., 2008. s. 245). 

 

Att kunna hantera osäkerheten inför framtiden lärde flertal närstående att tänka positivt 

och inte tappa hoppet. Många upplevde att det var viktigt att tänka positivt trots 

sjukdomen, vilket skapade en ökning av andlig närvaro. De blev tacksamma för det de 

hade och även små detaljer blev mer betydelsefulla (Akyüz et al., 2008; Maughan et al., 

2001; Ohlsson-Nevo et al., 2011; Persson et al., 2004; Senden et al., 2014).  

’’Sometimes there is leakage from the stoma, which is unpleasant, but it                                 

is the price we pay for survival, so we can handle it’’ (Persson et al., 2004. s. 87). 

 

Upplevelser av sjukvården 

Sjukhusbesök och behandling utgjorde en del av det dagliga livet då cancer hade 

diagnostiserats. Detta gjorde att kontakten med sjukvården blev en del av vardagen, för 

både närstående och personen som insjuknat i cancer. Med återkommande behandlingar 

och återbesök fick närstående kontinuerligt samtala med läkare, sjuksköterskor och andra 

vårdprofessioner. För att lyfta närståendes upplevelser av sjukvården, valdes det ut två 

underrubriker: Sjukvårdspersonalens bemötande och Informationens betydelse.  

 

Sjukvårdspersonalen bemötande 

I flertal studier visade att närstående upplevde ett negativt bemötande från 

sjukvårdspersonal (Adams et al., 2012; Andreassen et al., 2005; Esbensen et al., 2009; 

Ohlsson-Nevo et al., 2011). Många beskrev att de oftast glömdes bort i vården och att 

fokus från vårdpersonalen endast låg på den som var sjuk. Detta fick närstående att känna 

sig osynliga och nonchalerade. En familjemedlem uttryckte’ ’Vi är förmodligen bara ett 

bihang’’ när dennes känslomässiga behov åsidosattes (Andreassen et al., 2005). Somliga 

närstående i två andra studier var missnöjda med att de behandlades som främmande och 
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en icke betydelsefull person (Esbensen et al., 2009; Maughan et al. 2001; Senden et al., 

2014). En manlig partner uttryckte att vårdpersonalen uteslöt honom när han befann sig 

själv i väntrummet och väntade på hustruns biopsisvar. 

’’The thing that annoyed me about all of it was, I mean, yet                                            

nobody ever came and asked her if her husband was there or                                          

anything like that’’ (Maughan et al. 2001. s. 30). 

 

En del kände sig inte inkluderade i sin partners vård, eftersom de upplevde svårigheter 

att kommunicera med vårdpersonal. En kvinna uppgav i studien att det var omöjligt att 

fråga vårdpersonal angående sin partners sjukdom eftersom de alltid var upptagna. Detta 

gjorde att hennes känslor och behov inte togs på allvar (Feltwell et al., 2003). En annan 

kvinna påpekade att det saknades kontinuitet inom vården, vilket gjorde att hon kände sig 

bortglömd och inte prioriterad. 

’’.... We went there and they took the catheter out and it didn’t                                       

work .... So, we had to go to the emergency room in the middle                                            

of the night and tell them nothing was coming out ...after being                                        

discharged there was nobody who checked how things were                                             

going. They were very quick about all the blood tests and other                                               

tests that had to be taken. But nobody ever sits down and talks                                                     

to the person who is going through all this ... nobody!’’                                           

(Johansson et al., 2014. s. 6).  

 

Informationens betydelse 

I två studier redovisades det hur viktigt informationen var för närstående. Det framkom 

att ångest och osäkerhet minskade när närstående kunde få information från läkare och 

sjuksköterskor. Detta ledde också till minskad oro i relation till sin partners cancerförlopp 

(Adams et al., 2012; Feltwell et al., 2003). En del uttryckte att både läkaren och 

sjuksköterskan var deras viktigaste informationskällor att vända sig till för att hålla sig 

informerade. Att kunna prata med läkare eller sjuksköterska kring cancerrelaterade frågor 
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hade gett de flesta närstående en möjlighet att dela med sig av sådant som tyngde dom. 

Möjligheter till saklig information från sjukvården visade att det gav bättre 

självförtroende och en ökad känsla av kontroll (Adams et al., 2012; Andreassen et al., 

2005., Esbensen et al., 2009). I en studie framkom det att närstående kände sig starkare 

av god information från vården. En hustru uppgav att informationen från vårdpersonal 

gjorde henne mer förberedd och uppdaterad om vad som skulle hända. 

” A doctor and nurse have explained what was going to happen; my                                

husband would feel very tired after two weeks and this fatigue                                    

would remain for a month. He now feels very tired, but we also                                          

know that it’s normal and part of the treatment. So, there’s no                                             

cause for worry” (Senden et al., 2014. s.202). 

 

I vissa studier upplevde närstående svårigheter att få tag på information från sjukvården, 

vissa tyckte att informationen var svår att förstå och mängden var alldeles för mycket. En 

del uppgav att skriftlig information hade varit mycket bättre som stöd för minnet (Feltwell 

et al., 2003; Johansson et al., 2014; Maughan et al.,2001; Sinfield et al., 2008).  

’’The only thing I know is that I thought there was an incredible                                     

amount of information. I don’t know how many offices, or whatever                            

they’re called, we were at ... I know I thought many times that if                                    

only I knew how to take shorthand ...’’ (Johansson et al., 2014. s. 5). 

 

På grund av det stora informationsbehovet valde flertal närstående att söka information 

på egen hand. Flesta använde sig av internet som informationskälla och det ansågs som 

ett hjälpmedel att hitta information de behövde (Andreassen et al., 2005; Feltwell et al., 

2003).       

’’I think that the Internet was a great help, since it is difficult to telephone                           

someone and pose relevant questions when I hardly know what I                                         
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want to find out. Then it is possible that if you receive incorrect                                  

information, you can form an opinion later’’ (Andreassen et al., 2003. s.432). 

 

DISKUSSION 

För att läsaren ska få en bild av examensarbetets kvalitetsuppbyggnad, genomförs det en 

diskussion över metod och resultatdelen. I metoddiskussionen kommer fyra, 

vetenskapliga begrepp att användas: tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet samt 

överförbarhet. Dessa fyra begrepp syftar till att göra en självkritisk bedömning av arbetets 

trovärdighet (Shenton, 2004). I resultatdiskussionen kommer de tre viktigaste fynden som 

tagits fram av resultatet att diskuteras.    

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka närståendes upplevelser när någon i nära 

relation drabbats av cancer. För att kunna göra detta användes en kvalitativ ansatsmetod 

(Henricson & Billhult, 2012). Datainsamlingen påbörjades med en pilotsökning, som gav 

författarna en överblick om hur mycket material som fanns inom uppsatsämnet. Avsikten 

med att inleda studien med en pilotsökning, var dels för att skapa en bild av det 

bakgrundsfakta som fanns, men också en hjälp för att hitta lämpliga sökord till syftet, för 

att stärka studiens tillförlitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). Vidare för att lättare 

kunna finna artiklar till studien, utfördes vissa särskilda avgränsningar. Detta gjordes i 

form av att artiklarna skulle vara i fulltextformat. Konsekvenserna kring att endast välja 

artiklar som var publicerade i fulltextformat, kan ha ökat risken att missa viktiga material 

till studien (Östlundh, 2012). Författarna tog även beslutet att inkludera vetenskapliga 

artiklar som var gjorda inom Europa och detta kunde ha orsakat att en del intressanta 

artiklar föll bort på grund av den geografiska avgränsningen. 
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Den strukturerade sökningen genomfördes i PubMed, Cinhal och PsycINFO. Val av dessa 

databaser gjordes eftersom de är inriktade på medicin, psykologi och 

omvårdnadsforskning, vilket till stor del överensstämde till uppsatsämnet (Polit & Beck, 

2012). Sökning i andra databaser som bland annat SveMed+ eller Google Scholar hade 

kanske givit fler relevanta artiklar, vilket hade kunnat öka studiens tillförlitlighet ännu 

mer. För att skapa en bredare sökning, användes trunkering och booleska termer, vilket 

ökade möjligheten att finna flera artiklar. För att öka tillförlitligheten ytterligare utfördes 

både fritext - och blocksökning i den strukturerade sökningen. Under sökprocessen 

användes dock inte manuell sökning, vilket kan ha minskat studiens tillförlitlighet, 

eftersom det hade utökat författarnas möjligheter till fler fynd av artiklar. 

 

Under granskningen valde författarna ut artiklar genom att först bedöma artikelns 

tillämplighet utifrån titeln. Detta kan ha lett till att en del material som hade kunnat vara 

lämpliga för studiens innehåll sållades bort. För att stärka tillförlitligheten deltog båda 

författarna under datainsamlingen. Alla artiklar som ingick i studien hade en kvalitativ 

intervju som datainsamlingsmetod. Författarna ansåg att de svarade bäst på studiens syfte, 

eftersom intervjuer gav möjligheter att förstå närståendes upplevelser genom att berätta 

sina erfarenheter av olika situationer (Gunnarsson & Billhult, 2012).  Samtliga artiklar 

som ingick i studien visade forskarnas etiska ställningstagande eller godkännande från 

etisk kommitté, vilket höjde tillförlitligheten. Kvalitetsgranskningsmallen (Blomqvist, 

Orrung Wallin & Beck, 2016) som användes stärkte studiens tillförlitlighet. Genom att 

använda en godkänd granskningsmall kunde författarna granska varenda artikels kvalitet 

på ett strukturerat och objektivt sätt. Vidare stärktes tillförlitligheten ytterligare när 

utomstående personer läste igenom arbetet (Henricson, 2012). Under processens gång 

deltog författarna i totalt tre seminarier, där både examinator, handledare och 

kurskamrater tog del av arbetet och delade med sig av sina synpunkter. Med stöd av dessa 

synpunkter från utomstående personer kunde författarna hålla ett mer kritiskt 

förhållningssätt till studiens innehåll. 
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Studiens pålitlighet höjdes när båda författarna deltog i dataanalysen genom att 

tillsammans diskutera materialet under processens gång. Detta gjordes för att minimera 

risken för Bias, vilket innebär ett systemfel som kan uppstå i samband med tolkning av 

texten (Billhult & Gunnarsson, 2012).  Eftersom författarna inte hade engelska som 

modersmål, så kunde detta skapa en bristfällig tolkning av artiklarna. Vidare för att kunna 

hålla fast vid den objektiva inställningen till uppsatsen, diskuterade och reflekterade 

författarna den egna förförståelsen både innan och under analysens gång.  

 

För att kunna låta andra läsare göra om studien, utformade författarna ett sökschema 

(bilaga 1) som visade hur sökningarna hade gått tillväga och detta stärkte verifierbarhet. 

Under analysen redovisades en tabell för att presentera hur kategorierna skapades med 

hjälp av kodning, vilket höjde verifierbarheten ännu mer. Med hjälp av tabellen kunde 

analysprocessen illustreras på ett tydligt sätt (Shenton, 2004). 

 

De 13 artiklar som ingick i studiens resultat var genomförda i England, Sverige, Danmark, 

Belgien, Scotland och Turkiet. På grund av ett liknande vårdsystem i de flesta länderna, 

kan studiens resultat troligen vara överförbart till svenska förhållanden. Dock ansåg 

författarna att överförbarheten från Turkiet till Sverige kunde bli svårt. Detta var på grund 

av att Turkiet är ett land som kan ha en annorlunda kontext i form av kultur och 

vårdsystem. Trots att studiens resultat handlar om närståendes upplevelser när någon i 

nära relation drabbats av cancer kan resultatet också vara överförbart till andra 

vårdsammanhang där närstående är involverade. Resultatet visade även att deltagarnas 

åldersintervall låg mellan 23 och 87 år, samt att könsfördelning bestod av 78 kvinnor och 

84 män. En likvärdig fördelning mellan kön och ålder gav en högre överförbarhet, 

eftersom det minskade begränsningar till en specifik målgrupp. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka närståendes upplevelser när någon i nära 

relation drabbats av cancer. Utifrån de utvalda artiklarna som ingick i resultatet, valde 

författarna ut tre viktiga fynd att vidare diskutera kring. Fynden som kommer att 

diskuteras är Chocktillstånd i samband med ett cancerbesked, Att anpassa sig till den nya 

rollen och Vårdpersonalens bemötande. 

 

Livshändelser som en svår diagnos eller ett dödsbesked kan sätta väldigt stora avtryck, 

vilket kan påverka individens mentala hälsa negativt. I samband med ett oväntat besked 

gör att många närstående lätt hamnar i en krisreaktion, vilket innebär en känslomässig 

upplevelse som uppkommer efter den plötsliga händelsen (Cullberg, 2006). En 

förutsättning för vårdpersonalen att kunna hantera en sådan situation på ett adekvat sätt, 

är att ha kunskap och erfarenheter, där närståendes behov och känslor kan 

uppmärksammas. Ett centralfynd i denna litteraturstudie var att många närstående kände 

sig starkt påverkade när någon i deras närhet fick ett cancerbesked. De uppgav en 

chockupplevelse och där känslor kunde uppfattas som väldigt obehagliga. I en 

intervjustudie av Lindeblom och Nyman (2008) framkom det en liknande känsla där 

närstående fick ett oväntat dödsbesked av ambulanspersonal. Många närstående uttryckte 

då att de kunde uppfatta det som hänt, men hade svårt att acceptera och ta in beskedet. 

Vidare uppgav deltagarna att när de befann sig i chockfasen efter dödsbeskedet, hade 

ambulanspersonalen spelat en stor roll genom att vara närvarande i form av stöd och tröst. 

Detta hade skapat möjligheter för närstående att lättare kunna bearbeta och hantera det 

svåra som hänt. 

 

I sin yrkesprofession som sjuksköterska, uppkommer det ofta situationer där de behöver 

möta människor i den akuta krisfasen. Med anledning av detta är det därför viktigt att 

sjuksköterskan kan visa ett gott allmänt omhändertagande av de krisdrabbade närstående. 

Enligt Socialstyrelsen (2008) bygger ett gott omhändertagande främst på erfarenheter och 

kunskap vid en allvarlig händelse. Detta innebär att vårdpersonal ständigt behöver 
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reflektera och lära sig för att kunna planera och utföra ett bra krisstöd. Cullberg (2006) 

betonar också att sjuksköterskan behöver erhålla professionell roll i mötet med en 

krisdrabbad individ genom att kunna ta ansvar över deras behov och vara lyhörda. Även 

erfarenhet och utbildning är viktigt från sjuksköterskans sida, för att kunna ge så bra vård 

som möjligt. Med koppling till detta, framkommer det i en studie av Warnock, Tod, Foster 

och Soreny (2010) att vissa sjuksköterskor på akutmottagningar kände sig oförberedda 

inför mötet med närstående efter ett dödsbesked. Många uppgav att kunskap och 

erfarenheter var de viktigaste faktorerna för ett adekvat bemötande. Genom ökad kunskap 

kunde sjuksköterskorna på ett bättre sätt hantera situationer där närstående befann sig i 

kris och samtidigt skulle närståendes upplevelser också kunna förbättras. 

 

När någon i omgivningen insjuknar i cancer innebär det en stor livsomställning hos 

närstående där de behöver kämpa för att få en fungerande vardag. Detta kan lätt skapa en 

känsla av osäkerhet då de inte vet vad de ska göra. Därför är det viktigt att uppmärksamma 

den livsförändring som innebär för närstående när någon i deras nära relation drabbats av 

cancer. Samtidigt är det också viktigt att kunna ta hänsyn till deras behov, vilket kan ge 

en ökad känsla av trygghet. I studiens resultat visade att majoriteten av närstående 

upplevde rollförändring i samband efter cancerbeskedet. Många upplevde stress och 

svårighet att hantera den nya rollen. Somliga närstående uppgav också att de fick inta en 

ny identitet, som fylldes av krav som skapade en pressad situation. Detta bekräftas även 

i en annan studie av Keenan och Joseph (2010) som berör närståendes upplevelser till en 

person som fick en allvarlig hjärnskada. Deltagarna uppgav främst att livet efter skadan 

blev bland det svårast och mest krävande att gå igenom. Vidare upplevde många också 

att stödet från sjuksköterskan hade en stor betydelse, vilket minskade känslan av stress 

hos de flesta deltagare. Kirkevold (2003) påpekar att närstående har ett stort behov av 

stöd för att klara den nya vardagen, vilket innebär att sjuksköterskan behöver 

uppmärksamma och identifiera behovet från närstående för att skapa en tryggare känsla 

hos dem. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att informera och undervisa om vilka 

omvårdnadsproblem som kan uppstå i framtiden. Genom att informera i god tid, kan 

hjälpa närstående att få en bättre insikt om situationen efter cancersjukdomen. Enligt 
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Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2009:11, beskriver de att sjuksköterskan har en 

viktig roll i att informera och skapa trygghet för närstående inom cancervården. De menar 

också att vikten av information är stor, samt att det skall visas respekt utifrån individuella 

förutsättningar och behov. 

 

Att leva med någon som insjuknar i cancer innebär både fysisk och psykisk belastning i 

den nya vardagen. På grund av det höga kravet som ställs på omgivningen kan närstående 

lätt hamna i ett krisläge där deras egen hälsa hotas. Socialstyrelsen (2008) menar att 

kroniska besvär kan bryta ut i samband med kris, vilket kan leda till en ökad 

sjukvårdskonsumtion. Detta betyder att hälsofrämjande insatser från samhället ska 

erbjudas i ett tidigt skede. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) bör varje kommun erbjuda 

stöd till närstående som vårdar en familjemedlem som är allvarligt sjuk för att underlätta 

deras vardag (5 kap. 10 §). Inom vissa kommuner finns det möjligheter för närstående att 

utnyttja olika stödinsatser som hjälper dem att bearbeta det svåra som hänt. Exempelvis 

genom stödgrupper kan närstående dela sina tankar och känslor tillsammans med andra 

som har likande erfarenheter. Målet med stödgrupper som kommunen erbjuder är att 

hjälpa närstående att få en ökad känsla av trygghet och välbefinnande. Därför är det 

viktigt att varje kommun kan erbjuda närstående ett tidigt och individuellt anpassat stöd 

för att minimera risken för psykosomatiska besvär, och samtidigt kan närstående också 

få en förbättrad livssituation (Socialstyrelsen, 2016).  

 

En annan viktig faktor för närståendes upplevelse inom cancervården är sjuksköterskans 

bemötande. En förutsättning för ett gott bemötande är att sjuksköterskan ska kunna se 

patienten och dennes närstående som en helhet. När en person drabbats av cancer så 

påverkas alla familjemedlemmar på olika sätt (Benzein et al., 2012). Närståendes 

delaktighet inom vården är därför viktigt så att de inte känner sig utanför. Ett centralfynd 

i studien visade att majoriteten av närstående uppgav en känsla av att inte vara delaktiga 

eller att de försummades av sjukvården. Brist på delaktighet gjorde att närstående inte 

kände sig inkluderade. Många upplevde också svårigheter att kommunicera med 



B
i
l
a
g
a 
1 

27 

 

sjukvårdspersonal och att deras känslor inte togs på allvar. Detta är i linje med Clukey, 

Hayes, Merril och Curtis (2009) studie som visade att närståendes upplevelse av 

delaktighet ökade när sjuksköterskan var tillgängliga och tog sig tid att prata och lyssna. 

Det uttrycktes också ett värde kring den icke verbala omsorgen. Här uppskattades 

ögonkontakt och ett leende väldigt mycket, som gjorde att närstående kände sig sedda 

och bekräftade. Carlsson (2007) menar att stödet och tiden som vårdpersonalen ger kan 

förbättra närståendes upplevelser inom cancervården. På grund av den betydande rollen 

som närstående har, så kan ett gott bemötande indirekt påverka patienten. Genom att 

inkludera närstående inom cancervården, kan detta också leda till att samtliga medlemmar 

inom familjen känner sig delaktiga. Fossum (2013) betonar att en god kommunikation 

och ett gott bemötande mellan patient, närstående och vårdpersonal är något 

livsnödvändigt och som behövs för en god vård. Genom att vara öppen och visa respekt 

kan närstående känna sig involverade och bekräftade. Dock kan vissa situationer bli ett 

etiskt dilemma för sjuksköterskan att hantera, vilket kan leda till frågeställningar som på 

sikt måste redas ut. Detta kan bland annat handla om tystnadsplikt, då sjuksköterskan inte 

får informera närstående om patientens prognos eller behandlingar. I hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 3f §, fastställs det att det är patienten själv som 

bestämmer om närstående ska göras delaktiga eller inte inom sjukvården. Denna situation 

kan sätta sjuksköterskan i ett svårt dilemma, där närståendes behov och önskemål riskerar 

att uteslutas. En bra vägledning för sjuksköterskan kan vara att använda sig av göra-gott-

principen när det kommer till att fatta beslut i dessa situationer. Denna princip kan fungera 

som ett stöd när det uppstår etiska problem och där sjuksköterskan behöver vidta åtgärder 

som främjar det goda för både närstående och patienter. Därför behöver alltid 

sjuksköterskan så långt det är möjligt sträva efter att göra gott och minska lidande i mötet 

med människor (Sandman & Kjellström, 2013). Det framkommer även i ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor, där det beskrivs att sjuksköterskan bör visa respekt och medkänsla för 

både patient och dennes familjemedlem för att kunna främja till en god vård (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 
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Slutsats och klinisk implikation 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka närståendes upplevelser när någon i 

nära relation drabbats av cancer. Det som framträder i resultatet är att många närstående 

hamnade i en akut krisfas i samband med ett cancerbesked. Det framkom även att 

närstående hade ett stort behov av stöd och information för att klara den nya vardagen. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om närståendes behov och känslor 

när någon i deras nära relation insjuknat i cancer. Familjen ska också ses som en enhet 

där sjuksköterskan bör arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. För att öka möjligheten till att 

varje familjemedlem ska känna sig trygg och delaktig inom vården, behöver 

vårdutbildning och kunskap tillämpas hos all vårdpersonal om hur de ska bemöta 

närstående och patienter i en kris. För att vidare kunna höja både patienten och 

närståendes välbefinnande och förbättra deras situation, så är det bra att framtida studier 

på lång sikt kan forska mer kring detta ämne, genom att belysa närståendes upplevelser 

och betydelse inom vården. 
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      12 686   

  2 Family OR part* OR  

Relative* 

2000 – 2017 

English  

Adulthood 

 

Headings 

Fritext  

Fritext 

    153 307   

  3 Experience* OR feel* 2000 – 2017 

English  

Adulthood 

Headings 

Fritext 

290 396   

  4 Qualitative study OR 

Interview 

2000 – 2017 

English  

Adulthood 

 

Headings 

Headings 

390 787  

 

  

  5 1 AND 2 AND 3 AND 4 

 

  235 36 3 
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Bilaga 2, Artikelöversikt 
Författare 

Titel 

Land, År 

Databas 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Adams, E., Boulton, M., 

Rose, P. W., Lund, S., 

Richardson, A., Wilson, 

S., & Watson, E. K.  

 

A qualitative study 

exploring the experience 

of the partners of cancer 

survivors and their views 

on the role of primary 

care. 

England, 2012 

 

Pubmed 

Att beskriva 

upplevelser 

hos partners 

till cancer 

överlevnader 

samt deras 

syn på 

primärvårde

n. 

Bekvämlighetsurval. 15 

kvinnor och 7 män, ålder 

mellan 50 år och 70 år 

deltog. Inklusionskriterier: 

Individen till en 

canceröverlevande partner 

som hade fått diagnosen 6 

till 36 mån, var 18 år eller 

äldre innan studien 

påbörjades och inte var i 

sjukdoms slutskede.  

Semistrukturerade 

intervjuer, individuellt eller 

tillsammans med sin partner.  

Alla deltagarna utom en 

intervjuades i hemmet. 

Intervjuerna varad mellan 

17 och 67 min 

(medelvärde, 35). 

Bandinspelades. 

Etisköverväganden finns 

beskrivna och godkändes 

av Oxfords 

forskningskommitté. 

Tematisk innehållsanalys 

(analysram). 

Analysprocess 

genomfördes i 5 steg. 

Tre teman 

identifierades: Frågor 

som berör partners till 

canceröverlevande, 

hinder som uppstår i 

primärvården och 

partners synpunkter på 

cancervården.  

 

Få partners hade sökt 

och fått hjälp från 

primärvården gällande 

cancerrelaterade 

problem. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet och citaten 

speglar de olika teman. Stärker tillförlitlighet. Intervjuns 

längd (medelvärde 30min) är begränsade, vilket är svårt 

att finna ett djup i intervjun. Studien är granskad av 

etikkommitté.  

Verifierbarhet: Metoden är välbeskriven och tabeller (2 

st.) finns också med. Stärker verifierbarhet.  

Pålitlighet: Saknar författarnas förförståelse. Sänker 

pålitlighet. Sex personer deltog i analysen. Stärker 

pålitlighet.  

Överförbarhet: Resultatet kan troligtvis överföras till 

partners som lever med cancer överlevnader i andra 

länder i Europa. 

 

Akyüz, A., Güvenç, G., 

Üstünsöz, A., & Kaya T. 

 

Living With 

Gynecologic Cancer: 

Experience of Women 

and Their Partners. 

 

Turkiet, 2008 

 

PsycINFO 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

upplevelser 

av män och 

deras partner 

med 

gynekologis

k cancer i 

Turkiet. 

Lämplighetsurval. 

31 deltagare (19 kvinnor 

mellan 43–70 år & 12 män 

mellan 46 och 73 år) deltog.  

 

Inklusionskriterier:  

Kvinnor som har 

gynekologisk cancer, 

partners till en som har 

gynekologisk cancer i 

Turkiet.  

Externt bortfall: 11 st (9 

patienter, 2 partner) som inte 

ville vara med eller inte hade 

dykt upp under studien. 

Individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

Godkändes av 

etikkommitté. Alla 

intervjuer utfördes av 

samma författare. Längden 

på intervjun är 35–45 min 

och ljudinspelades. 

 

Fenomenologisk 

analysmetod.  

Separata analys 

genomfördes av samtliga 

författare. Fyra deltagare 

valdes slumpmässigt att 

läsa genom beskrivningar 

om de stämmer eller inte. 

*Endast partners 

upplevelser presenteras 

 

Sex teman 

identifierades:   

Upplevelser under 

diagnosperioder, 

erfarenheter under 

behandlingsperioden, 

livsomställningar, 

effekten av cancer på 

familjelivet, Coping 

strategier och stöd 

källor & sjukdoms 

innebörd. 

Tillförlitlighet: Studien är etisk godkänd. Separata 

dataanalys gjordes upprepade gånger av varje forskare 

och sedan diskuteras tillsammans. Resultatet har stämts 

av 4/31 deltagarna. Stärker tillförlitlighet. Resultatet och 

beskrivande citaten svarar tydligt till syftet. Men det 

framkommer inte intervjufrågor samt någon form av 

tabell. Stort externt bortfall. Sänker tillförlitlighet. 

Verifierbarhet: Det framkommer inte var intervjuerna 

ägde rum. Genom att använda någon form av tabell för 

att beskriva dataanalysprocessen hade kunnat öka 

verifierbarhet ännu mer. Pålitlighet: Studien saknar 

författarnas förförståelse. Det framkommer inte heller 

hur många som analyserade data. Sänker pålitlighet. 

Överförbarhet: Studien kan endast överföras till turkiska 

kvinnor som har gynekologisk cancer och deras partners 

pga att Turkiet har annorlunda kontext än Sverige och 

andra länder inom Europa. 
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Andreassen, S., Randers, 

I., Näslund, E., Stockeld, 

D., & Mattiasson, A-C. 

 

Family members’ 

experiences, information 

needs and information 

seeking in relation to 

living with a patient with 

oesophafeal cancer. 

 

Sverige, 2005 

 

Cinahl 

För att 

beskriva 

familjemedle

mmars 

erfarenheter, 

informations

behov och 

informations

sökning i 

relation av 

att leva med 

en patient 

som 

drabbats av 

matstrupscan

cer.  

 

 

Bekvämlighetsurval. Urvalet 

bestod av en 1 bror, 2 män 

och 6 fruar. Sammanlagt 9 

som deltog. 

 

Inkusionskriterier: Deltagare 

skulle vara en nära 

familjemedlem till patienten 

och visa intresse av att delta.  

Semistrukturerade intervjuer. 

Etisk övervägande finns 

med och studien är etisk 

godkända. 

Huvudförfattaren (SA) 

genomförde intervjuerna. 

Plats och tid för intervjun 

valdes av deltagarna själva 

(6st i hemmet, 2st i 

huvudförfattarens kontor 

och 1st på sjukhuset).  

Intervjun varade i ca 1 tim 

(1 av dom ca 20 min) och 

bandinspelades.  

Tematisk innehållsanalys 

och gjordes av tre 

författare. 

 

 

 

Resultat visar att 

familjemedlemmar var 

oförberedda att ta emot 

en diagnos. Använde 

olika strategier 

(massmedia) som 

informationskälla för 

att hantera osäkerhet. 

Den primära källan för 

dem var läkaren.  

Somliga 

familjemedlemmar 

sökte inte aktivt efter 

information hos 

sjukvården pga 

osäkerhet. 

Tillförlitligheten: Resultatet svarar på syftet och 

beskrivande citaten framkommer speglar teman på ett bra 

sätt. Etiska överväganden är välskriven.  

Verifierbarhet: Studiens metod och tillvägagångsätt är 

tydligt beskriven. Verifierbarhet sänks eftersom varken 

tabell eller intervjufrågor framkommer. 

Pålitlighet: Det var flera personer som analyserade data 

och jämfördes och diskuterades i efterhand. Detta stärker 

pålitligheten. Studien var medveten om sin förförståelse 

och risken för bias.  

Överförbarheten: Studien tydliggör att generaliseringen 

inte var av intresse och att urvalgruppen var mer i fokus. 

En liten urvalsgrupp, vilket gör att överförbarheten bli 

begränsad. 

Bruun, P., Pedersen, 

B.D., Osther, P. J., & 

Wagner, L.  

 

The lonely Female 

Partner: A central Aspect 

of Prostate Cancer. 

 

Danmark, 2011 

 

Pubmed 

Att 

undersöka 

kvinnliga 

partners 

upplevelser 

om hur det 

är att leva 

med sin man 

som har 

prostatacanc

er 

 

 

 

 

 

 

Bekvämplighetsurval.  

5 kvinnor från 54 till 73 år 

som deltog. 

Inklusionskriterier: 

Dansktalande kvinnliga 

partners vars män som 

nyligen diagnostiserats med 

obotlig prostatacancer.  

Externt bortfall 3 kvinnor. 

 

Individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer genomfördes vid 

två tillfällen under 15 mån.  

(Vid 3 mån & 10 mån efter 

diagnosen). 4 intervjuades 

i hemmet och 1 på sjukhus.  

 

Intervjuerna varade ca 1 

tim och bandinspelades.  

 

En fenomenologisk 

hermeneutisk analys och 

analysprocessen bestod av 

3 steg. 

 

Ett huvudtema (att 

hantera livet) och tre 

underteman (ensamhet, 

informell omsorg samt 

betydelsen av 

relationer) 

identifierades.  Tre 

former av ensamhet 

uppstod hos de flesta 

deltagare: Påtvingad, 

självförvållad och 

infördes ensamhet. 

Tillförlitlighet: Urvalet stämmer inte med syftet 

eftersom författarna valde partners män med obotlig 

prostatacancer men det framgår inte i syftet. Sänker 

tillförlitlighet. Beskrivande citat används. Stärker 

tillförlitlighet.  

Verifierbarhet: Metoden är välbeskriven, dock en table 

gjort data mer överskådlig.  

Pålitlighet: Framgår inte hur många och vilka som 

deltog i analysen. Det saknar även författarnas 

förförståelse. De sänker pålitlighet.  

Överförbarhet: För liten urvalsgrupp. Svårt att överföras 

till en större population. 
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Esbensen, B. A., & 

Thomé B. 

 

Being next of kin to an 

elderly person with 

cancer. 

 

Danmark, 2009 

 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

belysa 

upplevelsen 

av att vara 

anhörig till 

en äldre 

person med 

cancer. 

Bekvämlighetsurval. 16 

deltagare (8 kvinnor och 8 

män, åldersgrupp mellan 42 

och 80).  

Inklusionskriterier: äldre 

patienter från en tidigare 

studie, som är +65 och har 

cancer. 

 

Individuella ostrukturerade 

intervjuer med hjälp av en 

tematisk intervjuguide. 

 

Samtliga intervjuer ägde 

rum i deltagarnas eget 

hem. En författare utförde 

alla intervjuer. Längden på 

intervjuer varade i 60 – 90 

min (utom en var endast 15 

min). Ljudinspelades. 

Etiskövervägande finns. 

 

Tematisk innehållsanalys 

Dataanalys utfördes av 

båda författare.  

Två huvudkategorier 

identifierades: Förändrad 

roll och förändrad 

sinnestämning.  

Samt fyra underteman: 

Definitionen av roller i 

ömsesidig relation, 

rollförändring innebar ett 

behov av stöd, vikten av 

tid & förberedelser för 

avsked. Cancern skapade 

rollförändringar inom 

familjen. Sjukdomen 

gjorde ålderdomen mer 

tydlig. 

Tillförlitlig: Resultatet svarar på syftet och citaten finns 

med. Tillförlitlighet stärks om fler beskrivande citat hade 

använts. Längden på intervjuerna är tillräcklig långa och 

endast ostrukturerade frågor användes vilket visar att 

författarna lyckats att fånga ett djup. Studien är etisk 

godkänd.  

Verifierbarhet: Metoden är välbeskriven. Verifierbarhet 

sänks pga att det inte framkommer vilka frågor som 

ställdes.  

Pålitlighet: Analysen gjordes av två författarna 

tillsammans. Pålitlighet stärks om fler oberoende 

forskare hade deltagit i analysen. Pålitlighet stärks, då 

författarna har beskrivit sin förförståelse.  

Överförbarhet: Resultatet kan troligtvis överföras till 

danska anhöriga till en äldre person med cancer. 

Feltwell, A. K., & Rees, 

C. E. 

 

The information-seeking 

behaviours of partners of 

men with prostate 

cancer: a qualitative pilot 

study. 

 

England, 2003 

 

Pubmed 

 

Syftet var att 

undersöka 

partners till 

män med 

prostatacanc

er och deras 

inställning 

till att söka 

information. 

Bekvämlighetsurval.  

Kvalitativ pilotstudie. En 

mini fokusgrupp (n=4) och 

fyra par (n=8) deltog. 6 

kvinnor (partner) och 6 män 

(patienter) med ålder mellan 

54 och 84 år. 

 

Inklusionskriterer: engelsk 

talande och kvinnor till 

partner som har 

prostatacancer. 

 

Ostrukturerade intervjuer, 

parvis och minigrupp. 

Studien är etisk godkänd. 

Par intervjuer genomfördes 

i hemmet och alla 

intervjuer bandinspelades.  

 

Iterativ analysprocess som 

bestod i fyra steg. Separat 

analys av två författare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationssökande 

beteenden bland 

partners (kvinnor) var 

individuella. Somliga 

sökte omfattande 

information och andra 

undvek att söka 

information. Partners 

som sökte information 

ville minska ångest och 

osäkerhet. Partners som 

undvek information 

ville minska rädsla och 

oron. De ville uppleva 

en normalitet. 

Tillförlitlighet stärks pga analysmetod och datainsamling 

är relevanta till syftet. Beskrivande citaten finns bifogad 

och svarar de olika teman. Men tillförlitlighet sänks 

eftersom detta är en pilotstudie. Intervjuns längd samt 

vilka typ av frågor framkommer inte i studien. Sänker 

tillförlitlighet. Studien är etisk godkänd. Verifierbarhet: 

Metoden är välbeskriven, och verifierbarhet stärks då en 

tydlig analysprocess med tabell använts. Analysen 

diskuterades av två författare. Pålitlighet sänks pga 

studien saknar författarnas förförståelse. Analys gjordes 

av två författarna vilket tyder på att pålitlighet inte är 

riktig hög. Överförbarhet:  Studien är svårt att överföras 

till andra grupper som har sin man med prostatacancer 

pga urvalet är för litet. Studien är endast en pilotstudie 

vilket är mindre än en fullgjord studie.  
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Harrow, A., Wells, M., 

Barbour., & Cable, S. 

 

Ambiguity and 

uncertainty: The ongoing 

concerns of male 

partners of women 

treated for breast camcer 

 

Scotland, 2008 

 

Pubmed 

 

 

Att 

undersöka 

manliga 

partners 

upplevelser 

om hur det 

är att leva 

med en som 

nyligen 

avslutat en 

behandling 

för 

bröstcancer. 

 

 

Ändamålsurval.  

26 män, 30 till 77 år deltog. 

Inklusionskriterier: Män 

tillfrågades, vars partner som 

tidigare genomgått 

uppföljning av sin 

bröstcancer. 

Exklusionskriterier: Män, 

vars kvinnor med 

metastaserad bröstcancer 

exkluderades.  

Individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

 

 

 

 

Valfri intervjuplats och de 

flesta valde hemmet. 

Intervjuerna varad mellan 

30 och 45 min och 

bandinspelades. 

Etisköverväganden finns 

beskrivna och är etisk 

godkända. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

och analysprocess utfördes 

6 steg.  

 

 

Övergripande aspekt 

bland männen var 

tvetydighet och 

osäkerhet.  

Tre återkommande 

teman visade som 

-Hitta en roll   

-Förhållandet 

bedömning    & 

anpassning 

-Att gå vidare 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet och 

beskrivande citaten speglar de olika teman. Stärker 

tillförlitlighet. Intervjun hade begränsade tid, vilket 

förhindrar ett djup i intervjun. Studien är etisk godkänd. 

Verifierbarhet: Metoden är välbeskriven och tabellen 

finns med.  

Pålitlighet: Författarnas förförståelse saknas. Sänker 

pålitlighet. Det framgår inte tydligt att hur många eller 

vem som analyserade data. Sänker pålitlighet. Studien 

genomfördes en del av en filosofi doktor. Stärker 

pålitlighet.  

Överförbarhet: Resultatet kan troligtvis överföras till 

manliga partner som leva med en som nyligen avslutat 

en behandling för bröstcancer i andra länder inom 

Europa. 

Johansson, A-C., 

Axelsson, M., 

Berndtsson, I., & Brink, 

E. 

 

Illness perceptions in 

relation to experiences of 

contemporary cancer 

care settings among 

colorectal cancer 

survivors and their 

partners. 

 

Sverige, 2014  

 

Pubmed 

Att 

undersöka 

personer 

med  

kolorektalca

ncer (CRC) 

och deras 

partners 

sjukdoms 

uppfattninga

r samt 

inställningar 

till CRC- 

vård. 

 

 

 

Lämplighetsurval.  

9 canceröverlevande (6 

kvinnor & 3 män, 

åldersgrupp, 61–85 år). 9 

partners (6 kvinnor & 3 män, 

åldersgrupp, 58–87 år). 

Inklusionskriterier: CRC 

överlevande vuxna, partner 

till en CRC överlevande och 

är intresserade att delta.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

och utgår ifrån Grundad 

teori av Kathy Charmaz 

(2006). Parvis eller 

individuellt. 

Etisk godkänd 

Alla intervjuer utfördes av 

första författaren under 10 

mån. Intervjun plats valdes 

av deltagarna (Högskolan 

Väst, neutralplats och eget 

hem). Ljudinspelades.  

 

Tematisk innehållsanalys 

med hjälp av dataprogram 

NVivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Endast redovisa 

partners perspektiv. 

 

Att kunna få 

behandling snabbt 

upplevde partners 

mycket positivt, men 

de tyckte att 

information från 

läkarbesök var för 

mycket och endast 

verbalt. Partners syn på 

cancerdiagnos som en 

permanent 

livförändrande 

händelse. 

Tillförlitlighet stärks pga resultatet svarar på syftet. Både 

tabell (2st) och beskrivande citaten framkommer. Men 

det framkommer inte längden på intervjun. Sänker 

tillförlitlighet.  Studien är etisk godkänd.  

Verifierbarhet sänks eftersom metoden är otydlig. Det 

framkommer inte vem och vilka som analyserade data. 

Analysmetoden är relevanta.  

Pålitlighet: Författarnas förförståelse finns med. Det 

framkommer inte hur många som utförde dataanalys. 

Sänker pålitlighet.  

Överförbarhet: Resultatet kan relateras till CRC 

överlevande och deras partner i Sverige. Överförbarhet 

stärks då större urval hade haft. 
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Maughan, K., Heyman, 

B., & Matthews, M. 

 

In the shadow of risk. 

How men cope with a 

partner’s gynaecological 

cancer. 

 

England, 2001 

 

PsycINFO 

 

 

 

Att belysa 

partners och 

patienters 

erfarenheter 

kring 

gynekologis

k cancer och 

sedan 

undersöka 

skillnaden 

mellan deras 

erfarenheter. 

Bekvämlighetsurval 

Totalt 12 deltagare (6 män 

med ålder 25-48år och 6 

kvinnor med ålder 23-64år).  

 

Inklusitionskrieterier: 

Kvinnor med gynekologisk 

cancer och haft sin cancer 

minst 6 månader tidigare. 

Samt behandlats med större 

bäckenoperation.  

 

Ostrukturerad intervjustudie. 

Etiskövervägande är 

beskriven. Gynekologisk 

onkologisjuksköterska 

intervjuade. Deltagare för 

studien valdes ut av 

specialistsjuksköterska.  

4 män & alla kvinnor 

intervjuades hemma & 2 

män på sjukhus. Intervjun 

med män (25min, intervall 

14-50min). Alla intervjuer 

bandinspelades. 

Tematiskanalys av 

samtliga forskare. 

*Endast partners 

upplevelser presenteras 

 

Mannen kände sig 

utanför och upplevde 

brist på information. 

Männen hade svårt att 

berätta om sjukdomen 

till deras barn samt fick 

rollen som vårdare. 

Sjukdomen kunde 

också göra relationen 

bättre. Mannen kände 

dock att hans känslor 

lades åt sidan. Sexlivet 

påverkades. 

 

Tillförlitlighet: Författarna redogör får att deltagarna är 

en sårbar grupp, vilket tyder på etisk medvetenhet. 

Studien är etisk godkänd för tryck. Resultatet samt tabell 

svarar väl på syftet. Beskrivande citaten finns djup i. 

Tillförlitlighet sänks då intervjuns längd (medelvärde 25 

min) kan vara svårt att fånga upp ett djup. 

Verifierbarhet: Metoden är otydlig. Det framkommer 

inte vilka intervjufrågor som ställdes och hur 

analysprocessen ser ut.  

Pålitlighet: En ytterligare forskare (oberoende) 

analyserade data efteråt. Detta stärker pålitligheten. 

Studien saknar författarnas förförståelse. Sänker 

pålitlighet.  

Överförbarhet: Överförbarheten känns svår pga liten 

urvalsgrupp. Forskarna medger att studien täcker en liten 

provgrupp. 

Ohlsson-Nevo, E., 

Andershed, B., Nilsson, 

U., & Anderzén-

Carlsson, A. 

 

Life is back to normal 

and yet not – partners’ 

and patient’s experiences 

of life of the first year 

after colorectal cancer 

surgery. 

 

Sverige, 2011 

 

PsycINFO 

 

 

 

Att beskriva 

upplevelser 

av livet det 

första året 

efter 

operation för 

kolorektalca

ncer (CRC). 

Perspektiv 

från både 

patienten 

själv men 

även deras 

partner. 

Ändamålsurval 

Totalt 13 par deltog i 

studien. Patienter (7 män 

och 6 kvinnor, ålder mellan 

39-86år, median 69 år). 

Partners (6 kvinnor och 7 

män, ålder 40-87år, median 

64år).  

Inklusionskriterier: Patienter 

som genomgått CRC 1 år 

tidigare och levt med samma 

partner under det senaste 

året. Exklusionskriterier: 

Personer som hade svårt att 

förstå och inte talade 

svenska.  

Individuellt semistrukturerad 

intervjustun. 

Partners intervjuades av 

huvudförfattare och 

patienter av sista författare. 

2 intervjuades på sjukhus, 

13 på forskningscentrum 

& 11 i hemmet. Längden 

på intervjuer: 26-100min, 

ljudinspelades. 

 

En tematisk 

innehållsanalys av kodning 

för att skapa teman. 

Dataanalys gjordes av 

samtliga författarna. 

*Enbart redovisa 

partners upplevelser 

 

Ett huvudtema och tre 

underteman som både 

speglar partners och 

patientens perspektiv: 

“Huvudtema: Livet är 

tillbaka till det normala 

men ändå inte”. Tre 

underteman: “Livet har 

en skugga av död”, 

“Den behandlade 

kroppen sätter regler” 

& “Att dela eller inte 

dela sjukdomen”. 

Tillförlitlighet: Skapta teman, speglar syftet på ett bra 

sätt & etiska överväganden presenteras tydligt. Detta 

stärker studiens tillförlitlighet. Ostrukturerad intervju ger 

chans för deltagare att vara mer öppna, vilket är bra. 

Författarna använder citat flitigt, vilket är bra för 

studiens tillförlitlighet. Verifierbarhet: Metoden är 

tydligt beskriven men endast öppna frågor presenterades 

i texten. Starkare verifierbarhet hade uppnåtts om 

samtliga frågor visats. Pålitlighet: Endast sex intervjuer 

analyserades av två författare tillsammans och resten 

individuellt. Men samtliga fyra författarna diskuterade 

tillsammans regelbundet under hela analys, vilket är bra. 

Överförbarhet: Resultatet kan troligtvis överföras till 

svenska personer med liknande livssituationer.  
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Persson, E., Severinsson, 

E., & Hellström, A-L. 

 

Spouses’ Perceptions of 

and Reactions to Living 

With a Partner Who has 

Undergone Surgery for 

Rectal Cancer Resulting 

in a Stoma. 

 

Sverige, 2004 

 

Pubmed 

Att belysa 

uppfattninga

r om att leva 

med en 

partner som 

fått 

diagnosen 

rektalcancer, 

följt av 

kirurgi och 

resulterat i 

en stomi. 

Bekvämlighetsurval.  

9 deltog (6 kvinnor och 3 

män) i studien. Åldersgrupp 

mellan 49 och 74 år. 

Inklusionskriterier: Haft 

ändtarmscancer 6 till 24 mån 

tidigare och lever med en 

partner.  

Exklusionskriterier: 

Patienter som hade den 

första författaren som 

ansvarig ssk exkluderades. 

 

Fokusgruppintervju. 

 

 

2 fokusgrupper vid 2 

tillfällen vardera. Varje 

grupp varade i 2 timmar 

och intervjuerna 

genomfördes på sjukhuset. 

Intervjuerna gjordes av 

huvudförfattaren och 

bandinspelades. 

Etiskövervägande finns. 

Tematisk innehållsanalys. 

Där huvudförfattare 

analyserade data flera 

gånger. Två andra 

författare utvärderade de 

olika teman som framkom 

efter analysen. 

Fem teman framkom: 

Svårt att vara delaktig, 

leva med en osäkerhet, 

lära sig att leva på nytt 

sätt, den förändrade 

kroppen & sökandet 

efter förklaring. Det 

fans oroskänslor om 

cancern skulle sprida 

sig. Makarna var 

mycket involverade I 

patientens rektalcancer. 

Däremot begränsade 

stomin deras sociala liv 

och övriga familj. 

Tillförlitlighet: Utvalda teman speglar syftet bra. 

Innehåller etiska överväganden och därmed etiskt 

godkänd. Det fanns beskrivna citat från informanterna 

men intervjufrågorna var inte beskrivna. Tillförlitlighet 

stärks pga långa intervjuer.   

Verifierbarhet: Metoden är tydligt beskriven. Det finns 

ingen tabell som gör data mer överskådlig, vilket 

minskar verifierbarhet.   

Pålitlighet: Endast en person analyserade materialet, 

vilket sänker pålitligheten. Fanns ingen förförståelse 

beskriven, vilket sänker pålitligheten.  

Överförbarhet:  Urvalsgruppen var liten och täcker inte 

sen stor grupp, vilket sänker överförbarheten. 

Senden, C., 

Vandecasteele, T., 

Vandenberghe, E., 

Versluys, K., Piers, R., 

Grypdonck, M., & 

Noortgate, N. V. D. 

 

The interaction between 

lived experiences o 

folder patients and thier 

family caregivers 

confronted with a cancer 

diagnosis and treatment: 

A qualitative study. 

 

Belgien, 2014 

 

Cinahl 

Att 

undersöka 

äldre 

personer 

som har 

cancer och 

deras 

familjemedle

mmars 

upplevelser 

av att 

hantera en 

cancerdiagn

os och 

behandling. 

Ett bekvämlighetsurval. 32 

äldre patienter (15 kvinnor 

och 17 män, åldersgrupp 70–

86). 19 familjemedlemmar 

(10 kvinnor och 9 män, 

åldersgrupp 42–83). 

Inklusionskriterier för 

patienter: äldre än 70 år, 

föddes i Belgien och är 

belgisk talande, kognitiva 

dysfunktioner (MMSE 

poäng>24/30), har 

cancerdiagnos, mottagande 

cancerbehandling, bor 

hemma & är fullmedveten 

om sin diagnos och 

behandling. Individuella 

semistrukturerade intervjuer 

(utom ett par) utifrån en 

Grundad teori. 

Etiskövervägande är 

beskriven och studien är 

etisk godkänd av 

etikkommitté. 

Genomsnittliga längden på 

intervjuerna var 58 min. 

Data mättnad uppnåddes 

efter 28 och 17 intervjuer 

med respektive patienter 

och närstående.  

Intervjuerna ljudinspelades 

och utfördes av två 

kvinnliga författare. 

Kvalitativ innehållsanalys, 

dataprogram NVivo 8 

använts. Dataanalys 

gjordes av samtliga åtta 

författare. 

*Enbart redovisa 

familjemedlemmars 

upplevelser. 

 

Familjemedlemmar 

upplevde viktiga krav 

efter cancerdiagnos.  

De kände ansvar för 

patientens 

välbefinnande och att 

ge vård. Majoriteten av 

närstående upplever 

också sin nya roll 

(vårdgivare) som 

normal och har svårt att 

begära professionell 

hjälp för sig själva.  

Tillförlitlighet stärks, då tre figurer använts under 

resultatet och beskrivande citaten är bifogad. 

Datainsamling samt analysmetod är lämpliga till syftet. 

Stärker tillförlitlighet. Längden på intervjuerna visar att 

författarna lyckats att fånga ett djup. Studien godkändes 

av etikkommitté.  

Verifierbarhet: Intervjuerna utfördes av två kvinnliga 

forskare med en öppenkaraktär. Metoden samt 

analysprocess är tydlig beskriven.  

Pålitlighet: Förförståelse finns med och är tydligt 

förklarat. Analys gjordes av 8 författare. Stärker 

pålitlighet.  

Överförbarhet: Resultatet kan troligtvis överföras till 

andra närstående som lever med en äldre som har cancer. 

Andra länder i Europa.   
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Sinfield, P., Baker, R., 

Agarwal, S., & Tarrant, 

C. 

 

Patient-centred care: 

What are the experiences 

of prostate cancer 

patients and their 

partners? 

 

England, 2008 

 

Pubmed 

 

 

 

 

Att 

undersöka 

patienter 

som har 

prostatacanc

er samt deras 

partners 

upplevelser 

av vården.  

 

 

 

 

 

Ändamålsurval.  

35 manliga patienter, ålder 

mellan 55 och 70 och tre av 

dem är över 70 år plus 10 

kvinnor (partners) deltog i 

studien. 

Inklusion: Patienter med 

olika stadium av sjukdom 

och behandling, 

nydiagnotiserade utan 

behandling, aktivt övervakas 

utan behandling, hade 

kurativ behandling samt pat 

som får 

stabiliseringsbehandling. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, individuellt eller 

parvis. 

 

Intervjuerna utfördes i 

deltagarnas eget hem.  

Ljudinspelade 

 

Tematisk innehållsanalys.  

Samtliga författarna 

analyserade data 

tillsammans. 

*Enbart redovisa 

partners upplevelser. 

 

Resultatet visar att 

flesta partners 

informationsbehov ofta 

inte identifieras eller 

uppfylls. 

Tillförlitlighet sänks eftersom etiskövervägande, 

intervjuns längd samt vilka typ av frågor som ställdes 

framkommer inte i studien. Resultatet samt beskrivande 

citat svarar på syftet. Stärker tillförlitlighet. 

Verifierbarhet stärks pga metoden är välbeskriven och 

tydligt. Tabell finns med. Men det framkommer inte vem 

som utförde intervjun. Sänker verifierbarhet.  

Pålitlighet: Saknar författarnas förförståelse. Sänker 

pålitlighet. Analysen genomförde av samtliga författare. 

Överförbarhet stärks eftersom urvalet innehåller olika 

etniska grupper. Men det är svårt att överföras till hela 

Europa pga urvalsgruppen är alldeles för lite (partners, 

n= 10). 
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Bilaga 3, HKR:s granskningsmall för KVALITATIVA studier 
  

1. Författare, titel, land och publikationsår   

a. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem? 
b. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger titeln om vad studien kommer att handla om? 

c. I vilket land genomfördes studien? 

d. Vilket år publicerades artikeln? 

 

2. Syfte (Aim)  

a. Vad var syftet med studien - översatt till svenska? 
b. Vilka centrala begrepp finns i syftet? 

 

3. Bakgrund (Background/Introduction)  

a. Finns de centrala begreppen i syftet definierade i bakgrunden? 

b. Finns det en problematisering tidigt i bakgrunden? En problematisering är ett stycke där 
forskarna ger sina motiv till varför denna studie behövs. 

c. Finns tidigare forskning inom området beskriven? Vad handlar denna forskning om? Någon 

forskning som saknas? 
d. Finns det en teori, modell eller något centralt begrepp i bakgrunden? Vilken/vilket? 

e. Kan du tänka dig någon teori/modell/centralt begrepp som hade passat att ta med i bakgrunden? 

 

4. Metoden – Urval och datainsamling (Sample and Datacollection)  

a. Vilken typ av urval användes? Använd det vetenskapliga begreppet. 

b. Hur många personer ingick i studien?  
c. Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet? 

d. Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv. 

e. I vilken kontext (sammanhang, miljö) genomfördes studien? 
f. Vilka var inklusions- respektive exklusionskriterierna? 

g. Vilken slags datainsamling användes? Använd det vetenskapliga begreppet. 

 

5. Metoden – Genomförande och analys (Procedure and Analysis)  

a. Vem rekryterade deltagarna? 

b. Var skedde datainsamlingen? Hur gick forskarna rent praktiskt tillväga vid datainsamlingen? 
Tidsaspekter? Utskrifter? 

c. Vilka frågor ställdes? 

d. Vilket slags kvalitativ analys användes? Vetenskapligt begrepp. 
e. Vem/vilka genomförde analysen? 

f. Redovisas forskarnas förförståelse? 

g. Hur gick analysen till? 
h. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt tillstånd? 

 

 



 

46 

 

i. Vem rekryterade deltagarna? 
j. Var skedde datainsamlingen? Hur gick forskarna rent praktiskt tillväga vid datainsamlingen? 

Tidsaspekter? Utskrifter? 

k. Vilka frågor ställdes? 
l. Vilket slags kvalitativ analys användes? Vetenskapligt begrepp. 

m. Vem/vilka genomförde analysen? 

n. Redovisas forskarnas förförståelse? 
o. Hur gick analysen till? 

p. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt tillstånd? 

 

6. Fynd (Findings)  

a. Vilka var de övergripande resultaten (kategorier & subkategorier alt. teman & subteman)?  

7. Diskussion (Discussion/ Comprehensive interpretation)  

a. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin diskussion? 

b. Vilken ny forskning/vilka nya teorier för forskarna in i diskussionen? 
 

8. Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, clinical implications)  

a. Vilka slutsatser drar forskarna? 
b. Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås? 

c. Vilken ytterligare forskning föreslås? 

 

9. Kvalitet (Se Shenton, 2004)  

a. Hur bedömer du studiens tillförlitlighet a) (Credibility)? 

b. Hur bedömer du studiens verifierbarhet c) (Dependability)? 
c. Hur bedömer du studiens pålitlighet d) (Confirmability)? 

d. Hur bedömer du studiens överförbarhet b) (Transferability)? 

 

a) En kvalitativ studies tillförlitlighet bestäms framför allt av om studien svarar på syftet, om citaten som redovisas antyder att intervjuerna blivit djupa dvs. verkligen speglar deltagarnas upplevelser samt av urvalet. 

b) En kvalitativ studies verifierbarhet bestäms framför allt av om metoden (intervjuerna, genomförandet, analysen) är beskriven på ett sätt som gör att det skulle gå att göra om studien.  

c) En kvalitativ studies pålitlighet bestäms framför allt av om fler än en person har deltagit i analysen, om forskarna har beskrivit sin förförståelse, om de visar att de inte bara har sett det de trodde och hoppades att de 

skulle finna samt av vilken relation det finns mellan forskarna och deltagarna. 

d) En kvalitativ studies överförbarhet bestäms framför allt av urvalet, om sammanhanget där studien genomfördes (kontextet) är väl beskrivet och av kategorierna/temanas abstraktionsnivå. 

 


