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Bakgrund: Cancer är idag en av de vanligaste sjukdomarna i världen och ökar hela tiden. 

Två av de vanligaste behandlingarna vid cancer är cytostatika och strålbehandling. De ger 

ofta olika biverkningar som sjuksköterskan behöver informera patienten och de närstående 

om. Sjuksköterskans roll är att se till att både närstående och patienten har en god hälsa 

under hela vårdprocessen. Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser när en 

anhörig har en cancersjukdom. Metod: Studien var en litteraturöversikt baserad på elva 

kvalitativa artiklar. Resultat: Resultatet redovisas i tre huvudteman; närståendes 

förändrade livssituation, närstående hamnar i bakgrunden och närståendes behov av stöd. 

Under dessa huvudteman förklaras hur närstående upplever tiden med sin anhöriges 

cancersjukdom i sex olika underteman. Konklusion: De närstående upplevde flera olika 

förändringar i samband med sin anhörigs cancersjukdom. De upplevde en oro för 

framtiden och begränsade sig på olika sätt gällande det vardagliga och sociala livet och 

satte sin egen hälsa åt sidan. Sjuksköterskan behöver arbeta utifrån en familjecentrerad 

omvårdnad för att de närstående och patient ska få tydlig information och den stöttning de 

behöver. 



 

ABSTRACT 

Title:  Relatives’ experiences when a relative has cancer 

 

Author:  Lilja, Sarah 

 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

 

Course:  Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 

 ECTS 

 

Supervisor:  Carlén, Kristina  

 

Examiner: Svanström, Rune 

 

Pages: 24  

  

Keywords: Cancer, experiences, family centred care, health, relatives 

 
___________________________________________________________________________ 

Background: Cancer is one of the most common diseases in the world today and 

increasing constantly. Two of the most common treatments for cancer are chemotherapy 

and radiotherapy. The patient and relatives need information about the side effects the 

treatment can cause. The nurse's role is to ensure that both the related to the patient and the 

patient himself or herself have good health during the caring process. Aim: To illustrate 

relatives’ experiences when a relative has cancer. Method: A literature review based on 

eleven qualitative articles. Result: The result is presented in three main themes: relatives’ 

changed life situation, relatives’ ends up in the background and relatives’ need of support. 

Under these main themes, it is explained how close relatives experience the time with their 

relatives cancer disease in six different subtopics. Conclusion: The relatives experience 

several different changes in relation to their relative's cancer disease. They feel anxiety 

about the future and limit themselves in various ways such as their everyday life and social 

life and set aside their own health. The nurse needs to work with family-centered care, so 

the family can get the right support and information about the disease. 
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INLEDNING 

Cancer är idag en av de vanligaste sjukdomarna i världen och ökar för varje år som går. I 

världen är cancer den näst vanligaste dödsorsaken och år 2018 dog cirka 9,6 miljoner 

människor av sjukdomen (WHO, 2018). Ungefär 60000 personer i Sverige fick en 

cancerdiagnos år 2016. De tre vanligaste formerna av cancer i Sverige är bröstcancer, 

hudcancer och prostatacancer. Statistik visar att fallen av cancer är något färre hos kvinnor 

än hos män. Det räknas på att ungefär var tredje person i Sverige kommer få besked om en 

cancerdiagnos någon gång under sin livstid (Socialstyrelsen, 2018). Det innebär en stor 

risk att någon i närmaste omgivningen drabbas. När en person får en cancerdiagnos 

påverkar det inte bara den enskilde. Bredvid den personen står ofta en eller flera närstående 

som får följa med under hela sjukdomsperioden, där känslorna kan gå upp och ner. De 

närstående kan lätt bli bortglömda i den situation som uppstår när en person drabbas av 

sjukdom (Eide & Eide, 2009). Det kan vara svårt för de närstående att förstå och hantera 

den situation som uppstår. Mycket av tiden handlar om att hjälpa och stötta sin sjuka 

anhörig både på och utanför sjukhuset (Lerstad Thorsnes, Blindheim & Brataas, 2014).  

BAKGRUND 

Cancer, behandling och dess effekter 

Cancer innebär en okontrollerad delning av celler, som växer och bildar tumörer, det kan 

bero på en förändring som skett i cellens arvsmassa (Ericson & Ericson, 2012). Något 

gemensamt för alla former av cancer är den okontrollerade celldelningen. Det finns 200 

olika sjukdomar inom området, där cancer blir samlingsnamnet (Socialstyrelsen, 2018). 

Det finns två olika typer av tumörer, den ena är malign tumör, vilket innebär att den är 

elakartad. Den sortens tumör kan sprida sig och bilda metastaser ute i andra delar av 

kroppen, om den inte behandlas i tid. Den andra är benign tumör, det innebär att den är 

godartad. En godartad tumör kan inte sprida sig eller bilda metastaser (Ericson & Ericson, 

2012). Trots att tumören är godartad kan problem uppstå på grund av tumörens placering, 

som kan ge besvär och behöva behandling (Socialstyrelsen, 2018).  

Det finns en rad olika behandlingar mot cancer beroende på vilken typ av cancersort som 

uppkommit. En av de vanligaste behandlingarna är cytostatika, som är ett läkemedel och 

som i vardagligt tal beskrivs som ett cellgift, där behandlingen riktar sig till att ta död på 

cancerceller. Negativt med cytostatika är att även de friska cellerna påverkas av 

läkemedlet, vilket i sin tur kan leda till biverkningar. Cytostatika når ut i hela kroppen, då 

det vanligtvis tillförs via blodbanan och på det sätt också kan ta död på cancerceller som 

släppt från sin modertumör och förflyttats ut till andra delar i kroppen. Cancerceller som 

släppt från modertumören kallas metastaser (Cancerfonden, 2018a). 
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De vanligaste biverkningarna vid behandling med cytostatika är ökad infektionsrisk, 

håravfall, illamående och allergiska reaktioner (Ericson & Ericson, 2012). Enligt 

Cancerfonden (2018b) är strålning en vanlig behandling vid cancer, där målet är att 

förstöra cancercellernas arvsmassa, det vill säga cellernas DNA. Strålningen som används 

vid cancer är liknande strålning som vid röntgenundersökningar. Den skillnad som finns är 

att det är mycket högre energiinnehåll vid cancerstrålning. Det leder till att den höga 

energin i kontakt med kroppens vävnader bildar elektriskt laddade partiklar, vilket medför 

att cancercellerna förstörs. Behandlingen kan användas för att stråla bort en tumör helt, 

minska storleken på en tumör för att sedan kunna operera bort den. Det kan också 

användas i ett skede där cancern är obotlig och då är syftet med strålningen 

symtomlindring. Behandlingen med strålning kan som vid cytostatika även påverka de 

friska cellerna och leda till biverkningar. De biverkningar som kan uppkomma är beroende 

på vilket område strålningen har utförts på. Några vanliga biverkningar är hudreaktioner, 

trötthet, illamående och dålig eller ingen matlust (Cancerfonden, 2018b). Ansvarig 

sjuksköterska ska informera patient och närstående om vad de olika behandlingarna gör 

med kroppen och vilka biverkningar som kan uppkomma. Detta för att patient och 

närstående i ett tidigt skede ska kunna uppmärksamma biverkningarna och då kunna ta 

kontakt med sjuksköterskan för att få hjälp att lindra och dämpa de olika biverkningarna 

(Ericson & Ericson, 2012). 

Närstående  

Begreppet familj ansågs förr vara de personer som det fanns ett blodsband till (Kirkevold, 

2003). I dagens samhälle har den definitionen utvecklats och kan se olika ut för olika 

individer. Begreppen familj och närstående kan idag beskrivas som de personer som du 

känner en närhet till eller gemenskap med. Det kan vara genom vänskap, släktskap, 

partnerskap eller via andra sociala relationer (Arman & Rhensfeldt, 2006). I studien 

kommer begreppet närstående användas med definitionen som är beskriven ovan. 

Begreppet anhörig kommer användas för den personen som är drabbad av cancer och det är 

för att kunna särskilja de olika begreppen. 

När en person drabbas av sjukdom drabbas också personens närstående. Samspelet och 

relationerna förändras när nya behov uppkommer på grund av sjukdom (Arman, 2015). 

Relationen mellan personen med cancer och närstående kan leda till flera förändringar i 

samband med sjukdomen. Vissa relationer kan stärkas och personerna inser vad som är 

viktigt och vad som betyder mest i livet. Det kan leda till att de kommer närmre varandra 

än innan sjukdomen. Det kan också bli en relation som blir försämrad av sjukdomen, där 

den cancersjuka personen förändras och inte längre känns igen av sina närstående (Appel 

Esbensen & Thomé, 2010).  

Sjuksköterskans roll 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan genom teamsamverkan 

eller självständigt och i samråd med närstående och patient ansvara för planering, 

diagnostik, bedömning och genomförande av omvårdnad. Sjuksköterskan bör ha god 
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kunskap om att utföra omvårdnadsuppgifter och kunna skapa en förtroendefull relation till 

de närstående och patienten. Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och arbetet ska 

utföras med respekt för alla människors lika värde samt utifrån ett etiskt förhållningssätt. 

Sjuksköterskan ska i sin profession kunna hantera hälsoproblem, bidra till ökad möjlighet 

att återfå, förbättra eller behålla personers hälsa, för att de ska kunna uppnå en god 

livskvalitet och ett gott välbefinnande fram till livets slut (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a).  

När en person drabbas av sjukdom är det hälso- och sjukvårdens ansvarsområde att se till 

att även närstående till den drabbade har god hälsa och att deras behov blir tillgodosedda 

(Arman, 2015). Den drabbade personen och de närstående bör vara delaktiga i 

vårdplaneringen, för att deras behov av information och stöd ska kunna bemötas. 

Sjuksköterskans uppgift blir att se till att de närstående och patienten har fått den 

information de behöver om behandlingarna, sjukdomen och vilka effekter sjukdomen kan 

ha längre fram (Klang et al., 2014). När närstående och patient får den information de 

behöver kring sjukdomen, kan det ses som hjälpmedel som gör det lättare att förbereda sig 

på de kriser och utmaningar som kan uppkomma under sjukdomens förlopp. Det kan också 

ge en ökad kunskap till närstående, vilket hjälper dem att hantera sitt vardagsliv under 

sjukdomen (Stromsnes Ekern, 2003). Sjuksköterskans utmaning i sin profession vid cancer 

blir att klara av att tillgodose både de närstående och patientens olika behov som kan 

uppstå under sjukdomens förlopp (Ekstedt, Stenberg, Olsson & Ruland, 2014). 

Sjuksköterskan ska också arbeta utifrån att se den drabbade personens livssammanhang, 

där närstående ingår som en naturlig del och har en betydande roll för den som är sjuk. De 

närstående ses som en viktig del i det totala sammanhanget och i personens tillfrisknande 

(Klang et al., 2014). 

Livsvärld – det vardagliga livet 

Livsvärld är ett begrepp som kan förklaras som vardagslivet och det sammanhang vi 

befinner oss i. Det kan också beskrivas som den subjektiva värld vi upplever och som är 

unik för varje individ. I livsvärlden interagerar vi med olika miljöer och människor. Vissa 

saker i världen kan människor förstå på samma sätt och även dela det med andra. För att 

förstå en persons livsvärld behövs ett öppet synsätt, det för att kunna förstå och ta in det 

sammanhang och miljö som personen befinner sig i (Ekebergh, 2015).  

Inom livsvärldsteorin handlar det inte bara om personen som blivit patient. Det handlar 

också om personens levda sammanhang som den befinner sig i och där ingår personens 

närstående. De närstående kan vara en stor del i patientens sjukdom och kan spela en 

betydelsefull roll för sin anhörig. Det kan också exempelvis vara en trädgård eller ett 

husdjur som har betydelse för patientens upplevelse av att känna hälsa. Det är därför 

viktigt att inte glömma bort att varje livsvärld är individuell. Det handlar om att utifrån 

varje individ ta reda på vad som är viktigt för just den enskilda, för att kunna stötta i 

hälsoprocessen på ett bra sätt (Dahlberg & Ekebergh, 2015). Hälsa är något som är unikt 

och upplevs olika hos varje människa, det innebär inte alltid enbart frånvaro av sjukdom. 

Människor kan uppleva hälsa trots att sjukdom finns. Begreppet kan förklaras genom att 
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personen upplever och förstår sig själv i relation till andra människor och sin omgivning 

(Wiklund, 2003). Att känna hälsa är inte något som är bestående. Om människan drabbas 

av sjukdom kan det innebära påverkan på individens hälsa. Människan kan uppleva ohälsa 

på grund av att exempelvis livet saknar mening trots att människan bedöms som frisk 

(Dahlberg & Segesten, 2010). En cancerdiagnos kan innebära stora förändringar i vardagen 

både för den drabbade och för närstående. De måste tillsammans gå vidare och lära sig 

hantera den nya situationen som uppkommit med sjukdomen (Lindholm, Rehnsfeldt, 

Arman & Hamrin, 2002). Den nya situationen blir därmed det nya normala i deras 

vardagsliv (Williams et al., 2013).  

Familjecentrerad omvårdnad 

Inom en familjecentrerad omvårdnad ses patienten i det sammanhang som individen 

befinner sig. Det betyder att patienten tillsammans med andra människor utgör ett 

sammanhang och att dessa i relation till varandra bör ses som en enhet. När en person 

drabbas av sjukdom eller ohälsa är det av stor vikt att fokus även läggs på de andra 

medlemmarna i familjen och hur dessa påverkas samt vad de betyder för den drabbade. 

Familjen kan beskrivas som ett system, där systemet ses som en helhet. De olika delarna i 

helheten, i detta fall familjemedlemmarna har en inverkan på varandra (Benzein, Hagberg 

och Saveman, 2017). Vilket betyder att när en förändring sker i samband med sjukdom, 

kan det påverka eller förändra livssituationen för den som är drabbad. Vilket även kommer 

leda till att de människor som personen interagerar med i sin livssituation och vardag 

kommer bli påverkade, då de ingår i ett system med varandra (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). Om sjuksköterskan ser familjen som en enhet kan det leda 

till att hela familjen känner sig sedd och blir då mer inkluderade i patientens vård, då de 

förväntas ta en del ansvar för vården utanför sjukhuset (Benzein et al., 2017).  

PROBLEMFORMULERING 

När en person drabbas av cancer kan det innebära stora omställningar i livet och personen 

kan påverkas på flera olika sätt av sjukdomen. Sjukdomen påverkar även de närstående och 

deras liv. Sjuksköterskan ska utgå från varje persons unika livsvärld under vårdtiden och 

där ingår patientens närstående. Trots det kan de närstående ofta förbises i situationen och 

hamna i bakgrunden. De närstående kan spela en stor roll för sina anhöriga vid 

cancersjukdom och bör därför involveras kring patienten. De kan ses som en resurs som 

har kunskap om sin anhörig, som kan vara till hjälp för sjuksköterskan. Det är därför 

viktigt att få en förståelse för vad närstående upplever under tiden deras anhörig har en 

cancersjukdom, för att sjuksköterskan ska kunna ge de närstående det stöd och hjälp de 

behöver.   
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SYFTE 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser när en anhörig har en cancersjukdom. 
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METOD 

Studien är en litteraturöversikt som beskrivs enligt en modell från Friberg (2017). En 

litteraturöversikt innebär att se över ett visst kunskapsläge, där det skapas en överblick 

över ett specifikt område inom omvårdnad. Det medför att ta reda på vad som tidigare 

studerats genom att analysera befintlig forskning. En litteraturöversikt kan innehålla både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. I en litteraturöversikt arbetas det efter ett strukturerat 

sätt och innebär ett systematiskt val av artiklar inom det området som ska studeras 

(Friberg, 2017). Kvalitativ innebär en ökad förståelse för ett specifikt fenomen. Det 

betyder att ta reda på vad en utvald grupp har för erfarenheter, upplevelser eller 

förväntningar av det fenomen som bestämts att studera. Det kan generera i användbara 

kunskaper till kliniska situationer i omvårdnad (Segesten, 2017). Kvantitativ innebär att 

genom observationer och mätningar ta reda på frågor som studeras. Det kan göras genom 

att exempelvis jämföra variabler eller se om det finns samband mellan olika saker utan 

någon djupare analys (Billhult, 2017). 

Urval 

Inklusionskriterierna som valdes i studien var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och vara publicerade inom åren 2008-2018. Det för att utesluta äldre information som kan 

vara irrelevant eller felaktig. Artiklarna skulle också vara etiskt godkända eller innehålla 

tydliga etiska resonemang. Det ska finnas ett närståendeperspektiv och det ska vara en 

anhörig med någon typ av cancer. De närstående kan vara både män och kvinnor och vara 

vuxna över 18 år. Sökningen begränsades inte till något specifikt geografiskt område, för 

att få en bredare bild för studien. Peer review har används som avgränsning, vilket innebär 

att artiklarna har granskats av experter inom området, innan de publicerades i en 

vetenskaplig tidskrift (Wilman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Datainsamling 

Artiklar som svarar på studiens syfte har sökts fram med hjälp av relevanta sökord. 

Sökningarna har gjorts i databaserna Cinahl och Pubmed som är inriktade på omvårdnad 

och medicin (Östlundh, 2017).  De sökord som tillämpades genom fritextord var neoplasm, 

experience, spouse, family, close relative, significant other, lived experience, cancer, 

coping och family centered care. Cinahl headings tillämpades och de sökord som användes 

var Patient-Family Relations och Life experiences. Östlundh (2017) förklarar genom att 

använda sig av cinahl headings kan sökningarna bidra till ett bättre sökresultat och en mer 

preciserad sökning. De benämns med CH i bilaga 1. Hur sökorden har kombinerats 

återfinns i bilaga 1. Östlundh (2017) beskriver genom att använda sig av en operator som 

exempelvis AND mellan två ord, bildas olika söksträngar. Det gör att databasen söker fram 

artiklar som innehåller båda sökorden. De olika sökningarna resulterade i 562 träffar, där 

alla titlar lästes. Av dessa valdes 74 artiklar ut, där titeln ansågs kunna svara på syftet. 

Efter att abstrakt på de 74 artiklarna hade lästs, återstod sedan 20 artiklar som lästes i sin 

helhet. Elva artiklar av dessa uppfyllde de etiska kraven och inklusionskriterierna för 

studien. De hade också en god kvalitet i kvalitetsgranskningen. Granskningen gjordes med 
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hjälp av en mall för kvalitativa studier från Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (2014). I de fall som artiklar inte gått att få fram i fulltext, har Högskolan i 

Skövdes resurs, Worldcat Discovery används.   

Analys 

De elva artiklarna som valdes ut till studiens resultat har analyserats utifrån en 

analysmodell som beskrivs enligt Friberg (2017). Analysen har utgått från tre steg, de är 

helhet, delar, ny helhet. Analysen startade med att läsa igenom varje artikel flera gånger 

och var för sig för att få en överblick vad den handlade om och för att förstå helheten. 

Nästa steg blev att sammanställa de olika artiklarnas resultat för att lättare kunna plocka ut 

de delar som ansågs svara på syftet. De delar som plockades ut och som svarade på syftet 

jämfördes sedan med varandra för att se de skillnader och likheter som fanns, och hur de 

sedan kunde sättas ihop i olika teman. De namngavs utifrån vad som blev dess innehåll och 

på det sätt framkom den nya helheten (Friberg, 2017). De huvudteman som framkom var 

närståendes förändrade livssituation, närstående hamnar i bakgrunden, närståendes behov 

av stöd. 

Etiska överväganden 

Alla artiklar som ingår i denna studie innehåller etiska överväganden eller är etiskt 

godkända av en etisk kommitté. Detta för att stärka det vetenskapliga i artiklarna (Forsberg 

& Wengström, 2016). Kjellström (2017) beskriver att alla som är delaktiga i studier, men 

också de som väljer att inte delta ska behandlas med respekt, inte skadas, såras eller 

utnyttjas. För att nå god forskningsetik finns det olika principer som ska följas. För att 

uppnå detta ska det finnas respekt för människan genom att värna om personens rätt att 

bestämma över sig själv. Det ska finnas ett informerat samtycke vilket innebär att 

deltagarna ska vara tydligt informerade om studien och vad den går ut på. Att delta ska 

vara frivilligt och deltagarna ska kunna dra sig ur när som helst under studien. Göra gott 

principen innebär att deltagarna inte får komma till skada och det ska jämföras vilka risker 

som finns med studien mot vilka bra saker den kan komma fram till. Rättviseprincipen går 

ut på att alla i studien ska behandlas lika. Konfidentialitet innebär att uppgifter om 

deltagare i en studie inte får röjas. Vilket betyder att uppgifterna ska vara avidentifierade 

för att inte kunna återföras till en specifik individ. Detta för att obehöriga inte ska kunna ta 

del av uppgifter som kan vara känsliga (Kjellström, 2017). Dessa principer har därför 

beaktats under insamling av data till studien, där all data har haft innehåll av någon eller 

flera av dessa principer eller varit etiskt godkända av en kommitté. 

När en studie ska genomföras är det viktigt att se över sin egen förförståelse för det ämnet 

som väljs ut. Förförståelse är något som alla människor har och kan förklaras genom att vi 

vet och har en kunskap om en del saker genom tidigare erfarenheter (Priebe & Landström, 

2017). Enligt Priebe och Landström (2017) är förförståelse inte enbart det vi lärt oss under 

högskoletiden. Det kan också vara egna erfarenheter och upplevelser av fenomen som 

uppstått utanför högskolan, i ens eget liv. Genom att förklara och beskriva sin egen 

förförståelse kan studiens pålitlighet stärkas. Det fanns en förförståelse hos 



8 

 

examensarbetets författare genom tidigare erfarenheter både på ett personligt plan och 

inom arbetslivet. Det har lett till intresset för att undersöka ämnet närmare och där av 

varför problemet för studien valdes. Den egna förförståelsen för ämnet kommer under hela 

studien att beaktas. Det för att egna erfarenheter inte ska påverka resultatet av studien, 

vilket stärks av Dahlberg (2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

RESULTAT 

Ur analysen framkom tre huvudteman med sex tillhörande underteman. Dessa huvudteman 

och underteman svarar på examensarbetets syfte. Se tabell 1.  

Tabell 1. Översikt av huvudteman och underteman.  

Huvudteman Underteman 
 

Närståendes förändrade livssituation 

 

 

- Oro för framtiden 

- Begränsningar i livet 

 

Närstående hamnar i bakgrunden 

 

 

 

- Närståendes hälsa åsidosätts 

- Närståendes informationsbehov åsidosätts 

 

Närståendes behov av stöd 
 

- Stöd från andra i liknande situation 

- Stöd från omgivningen 

 

Närståendes förändrade livssituation 

Oro för framtiden 

Majoriteten av de närstående upplevde en oro för framtiden när deras anhörig drabbades av 

en cancerdiagnos och om deras sjuka anhörig skulle överleva sjukdomen (Holst-Hansson, 

Idvall, Bolmsjö & Wennick, 2017; Leonidou & Giannousi, 2018; Norlyk & Martinsen, 

2012; Pusa, Persson & Sundin, 2012; Röing, Hirsch & Holmström, 2008; Steinvall, 

Johansson & Berterö, 2011; Stenberg, Ruland, Olsson & Ekstedt, 2012).  

De närstående beskrev att när en person i deras närhet drabbades av cancer innebar det inte 

enbart en ny situation med sjukdom för den som var drabbad. De närstående försattes i en 

liknande process och de visste inte hur länge det skulle pågå, då det kunde variera mellan 

en kort eller en lång period. En svår uppgift för de närstående var under sjukdomstiden att 

kunna anpassa sig till ett nytt liv som präglades av ständig oro för framtiden. De visste inte 

vad som skulle hända under sjukdomens förlopp och det skapade en rädsla för att deras 

anhörig skulle avlida till följd av sjukdomen. Det var något som fanns i deras tankar under 

hela sjukdomstiden (Stenberg et al., 2012). Även om oron för framtiden var stor, kändes 

även den dagliga situationen besvärlig för dem. De kände att livet gick i bitar på grund av 

osäkerheten och upplevde att ingenting var sig likt. Enligt de närstående upplevdes det som 

en svårighet att se positivt på framtiden, men trots det arbetades det hårt med att försöka se 

framåt för att stötta sin anhörig. Dock kände de sig tvingade att ta en dag i taget då 

behandlingens effekter påverkade den anhörige på olika sätt. Ingen dag var den andra lik. 

De försökte hitta en väg framåt i den situationen som uppstått och försökte fokusera på 
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vilka möjligheter som fanns (Holst-Hansson et al., 2017). Eventuella drömmar som de 

skapat tillsammans för framtiden gick förlorade och allt kretsade kring oron för huruvida 

deras anhörig skulle överleva sjukdomen (Röing et al., 2008). Ett citat som förklarar hur en 

av de närstående upplevde sin oro: 

Spontaneously, I can say that I may often think, even though I push the thought 

aside as quickly as it comes… how will I manage all the practical details, where 

should I live, should I move, how will I live by myself… am I able to manage? 

(Röing et al., 2008, s.44). 

Begränsningar i livet 

Under tiden den anhörige var sjuk i cancer upplevde närstående att de blev begränsade i 

sitt vardagliga liv. De kände sig ansvariga att hjälpa till med saker som att den anhörige tog 

sig till sjukhuset vid inbokade besök, eller att de fick den hjälp som behövdes efter att de 

fått behandling (Stenberg et al., 2012). De fick anpassa sitt liv efter hur den anhöriges 

behov såg ut, det kunde handla om både känslomässiga och praktiska behov, för att kunna 

ge dem rätt stöd när de behövde det (Pusa et al., 2012; Steinvall et al., 2011). Närstående 

upplevde det svårt att göra saker för sin egen skull på grund av att de inte ville lämna den 

anhörige själv hemma. De kunde ta sig ut för kortare stunder men hade hela tiden telefonen 

med sig utifall att den anhöriges tillstånd skulle förändras. Att hantera sin nya situation och 

samtidigt fortsätta det vardagliga livet med jobb, ta hand om andra familjemedlemmar och 

ta hand om hushållet upplevdes som påfrestande för de närstående (Stenberg et al., 2012). 

Små vardagliga saker som att åka till affären för att handla, ta hand om tvätt eller diska tog 

mycket av deras energi. De kände att de behövde klara av att göra allting som tidigare med 

rutiner och familj, samtidigt som de skulle vara starka (Röing et al., 2008). Dessutom bar 

de på en rädsla för konsekvenserna av vad som skulle kunna ske om deras styrka skulle 

avta (Blindheim, Thorsnes, Brataas & Dahl, 2012). Livssituationen hade förändrats och de 

kunde inte utföra samma sociala aktiviteter som de tidigare gjort. Det kunde röra sig om 

saker som att träffa vänner, gå ut för att ta en cykeltur eller åka iväg på familjeträffar. De 

upplevde att det inte kändes rätt att de skulle hitta på saker och komma ut, medan de visste 

att den anhörige låg hemma med smärtor eller mådde dåligt. En närstående beskrev att det 

kändes som att hon gjorde något fel när hon var ute för att träffa sina vänner (Leonidou & 

Giannousi, 2018). Då det ansågs svårt att planera framåt i tiden, fick de lära sig leva i nuet 

(Blindheim et al., 2012).  

Närstående hamnar i bakgrunden 

Närståendes hälsa åsidosätts 

För flera av de närstående var det vanligt att de dolde sina känslor som uppkom i samband 

med cancersjukdomen. Det på grund av att de inte ville att deras anhörig skulle behöva lida 

mer än personen redan gjorde på grund av sjukdomen. Därför valde de att dölja sina 

känslor, för att skydda dem (Balfe, Keohane, O´Brien & Sharp, 2016; Senden, et al., 2015; 

Steinvall et al., 2011). De förklarade också att de inte enbart dolde sina känslor för sin 

cancersjuka anhörig, de kunde ibland även välja att dölja sina känslor för sina barn eller 



11 

 

andra familjemedlemmar, detta för att familjen inte skulle tro att de inte klarade av att 

hantera situationen (Balfe et al., 2016). Att dölja hur de närstående kände kan illustreras av 

citatet nedan: 

”I said to somebody one day, I have an awful cold, and they said, aren´t you lucky 

you don´t have cancer” (Balfe et al., 2016, s.5).  

De närstående upplevde att det var svårt att fokusera på det egna måendet och sitt eget liv 

under tiden deras anhörig var sjuk (Röing et al., 2008). Något som framkommer i flera av 

studierna är att många av de närstående upplevde problem med sin egen hälsa under tiden 

de tog hand om sin sjuka anhörig. Det gällde både psykisk och fysisk hälsa (Blindheim et 

al., 2012;Leonidou & Giannousi, 2018; Stenberg et al., 2012). Några hade besvär som 

problem med magen, någon annan hade högt blodtryck och någon problem med hjärtat 

(Leonidou & Giannousi, 2018). Det fanns även de som upplevde känslor av utmattning, 

brist på energi, migrän eller problem med sin sömn (Blindheim et al., 2012; Leonidou & 

Giannousi, 2018). En närstående upplevde det svårt att säga nej under tiden hon tog hand 

om sin sjuka anhörig, till följd av viljan av att konstant hjälpa och stötta trots att hon 

egentligen inte hade energi till det. Samtidigt skulle jobbet skötas och hon skulle ta hand 

om resten av familjen. Det påverkade henne med tiden psykiskt och hon gick in i en 

depression (Stenberg et al., 2012). Att söka hjälp hos sjukvården var något som närstående 

ofta undvek, eftersom de inte ville sätta sig själva framför sin sjuka anhörig (Leonidou & 

Giannousi, 2018). 

Närståendes informationsbehov åsidosätts 

Vikten av att få tydlig och relevant information kring sjukdomen, vilka olika 

behandlingarna som fanns och vilka biverkningar som kunde uppkomma i samband med 

behandlingarna ansågs som en viktig del hos närstående för att underlätta i situationen 

(Holst-Hansson et al., 2017). Vidare berättade de närstående om de inte fick relevant 

information kring sjukdomen, visste de inte vad de skulle förvänta sig och inte heller hur 

de kunde hjälpa sin sjuka anhörig (Pinks, Davis & Pinks, 2018). För att få information om 

sjukdomen och kunna ta del av samma fakta som den anhörige, försökte de närstående 

följa med och vara delaktiga i de sjukhusbesök som den anhörige hade (Steinvall et al., 

2011). Flera av de närstående kände sig dock exkluderade av sjukvården och att deras 

behov inte var lika viktiga att ta hänsyn till. De närstående upplevde att de inte var 

delaktiga i sin anhöriges cancersjukdom och saknade den information de var i behov av. 

De kände att sjukvården enbart såg till deras cancersjuka anhörig vid de olika besöken på 

sjukhuset och att information om olika behandlingsalternativ gavs utan upplysning om 

eventuella biverkningar. Dessutom uteblev information om vad de närstående kunde göra 

när biverkningarna påverkade den anhörige (Pinks et al., 2018). De närstående menade att 

det var svårt att ställa frågor som de funderade över på grund av situationen de befann sig i. 

Situationen upplevdes rörig och främmande och det kunde vara svårt att fokusera på ett 

logiskt sätt. Vissa av de närstående upplevde att de kunde få viss stöttning från 

sjuksköterskorna men att den tiden som de närstående fick inte var tillräcklig och de fick 

känslan av att sjuksköterskorna inte hann med dem (Blindheim et al., 2012). När 

närstående fick den information de behövde kring vanliga biverkningar som kunde 
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uppkomma vid exempelvis cytostatikabehandling. Då upplevde de närstående att de inte 

behövde känna sig stressade och oroliga om det skedde en förändring i sin anhörigs 

tillstånd, för då visste de om att en vanlig biverkan kunde var extrem trötthet (Senden et 

al., 2015). Några närstående förklarade också att när de fick information om hur 

återhämtningsprocessen och prognosen för sjukdomen kunde se ut, kunde det leda till att 

de kände hopp i situationen (Norlyk & Martinesen, 2012). 

Närståendes behov av stöd 

Stöd från andra i liknande situation 

Att få stöd genom att prata med personer som var i liknande situation och med liknande 

erfarenheter som de var i själva, ansågs som något positivt och ett sätt att hantera 

situationen (Balfe et al., 2016; Blindheim et al., 2012; Leonidou & Giannousi, 2018; Pinks 

et al., 2018).  

Flera av de närstående beskrev vikten av att få prata med personer i en liknande situation 

(Pinks et al., 2018). Med det menade dem att få prata med närstående som hade en anhörig 

som var drabbad av samma sorts cancer (Balfe et al., 2016). En av de närstående beskrev 

att hon, tack vare att få prata med personer i liknande situation, kände att hon kunde berätta 

saker som hon tidigare inte hade kunnat för någon (Pinks et al., 2018). Känslan av 

ensamhet som uppkommit hos de närstående under sjukdomen kändes inte lika stor när de 

fick prata med någon i samma situation, på grund av att de kände att andra gick igenom en 

liknande process. De kunde också uppleva mindre smärtor och mindre isolering när de 

insåg att det fanns närstående i stödgrupperna som hade liknande erfarenheter (Leonidou & 

Giannousi, 2018). Flera av dem beskrev det även som en lättnad och ett sätt att kunna 

hjälpas åt med de tankar som fanns kring den situation de befann sig i. Att vara med i 

stödgrupper kunde för vissa närstående, leda till att de tog sig an aktiviteter som gav dem 

ny energi (Blindheim et al., 2012).  

Stöd från omgivningen 

Att få stöd från andra familjemedlemmar upplevdes som viktigt för några av de närstående 

under sjukdomsperioden. De ville att de personer som befann sig i deras omgivning skulle 

kunna prata om sjukdomen och situationen som uppkommit samt bete sig som de gjorde 

tidigare. Det skulle inte vara någon skillnad på grund av sjukdomen. De upplevde det även 

viktigt att känna sig som en del av en gemenskap, där betraktades arbetskollegor som en 

viktig relation för de närstående (Steinvall et al., 2011). De närstående som hade barn 

upplevde att det var skönt att kunna koncentrera sig på dem, vilket hjälpte dem att tänka på 

något annat än sjukdomen. Barnen gav dem stöd och energi som var viktigt för de 

närstående (Leonidou & Giannousi, 2018). Att kunna ta emot hjälp från familj och vänner 

samt veta att de fanns där var viktigt för de närstående. De visste om att det inte alltid var 

lätt för människor i deras omgivning, att veta hur de skulle hjälpa till eller ta kontakt med 

dem under sjukdomstiden (Blindheim et al., 2012). Andra närstående upplevde det svårt att 

prata med personer i sin närhet, exempelvis familj eller vänner, på grund av att de inte ville 

besvära dem (Pinks et al., 2018).  Några av de närstående använde sig av andra hjälpmedel 
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för att få stöd. Ett sätt som de upplevde som ett bra stöd var att ha ett husdjur och vända sig 

till när de hade det tufft. Husdjuret fanns alltid där och i stället för att berätta vissa saker 

för andra människor valde de att berätta det för sitt husdjur. Att ha ett husdjur upplevdes 

som positivt i situationen de befann sig i, det på grund av att det hjälpte dem att få lämna 

hemmet en stund, då de kunde ta en promenad och tänka på något (Balfe et al., 2016).  

Resultatsammanfattning 

I resultatet framkom det att de närstående påverkades på flera olika sätt när deras anhörig 

drabbades av cancer. De upplevde en stark oro för framtiden och känslan av att inte veta 

om deras anhörig skulle överleva fanns med dem hela tiden. Livet anpassades efter hur den 

anhöriges behov såg ut. Flera av de närstående kände sig begränsade i sitt vardagliga liv 

och upplevde att de inte kunde utföra samma sociala aktiviteter som de tidigare gjort, 

varken själva eller tillsammans med sin anhörig. De fick lära sig leva i nuet, då de inte 

visste hur de olika behandlingarna skulle påverka deras liv eller deras anhöriges liv och 

kropp. Fokus hos de närstående var inte på sitt eget liv och sin egen hälsa, trots att de 

upplevde att hälsan blivit påverkad på flera sätt. Detta för att inte sätta sig själv före sin 

sjuka anhörig och dennes behov. De upplevde en bristande information från sjukvården 

kring sjukdomen, behandling och biverkningar och det ansågs som en viktig del i 

situationen, för att veta hur både vardagslivet och den anhörige skulle påverkas. Olika stöd 

varierade beroende på vad som passade de närstående. Flera av dem ville ha stöd från 

andra i liknande situation, med liknande erfarenheter. Medan andra valde att ta stöd från 

husdjur eller andra familjemedlemmar. 
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DISKUSSION 

I diskussionen ingår två delar, dessa är metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussion diskuteras den valda metoden för studien i relation till för- och nackdelar. 

I resultatdiskussionen diskuteras det slutliga resultatet i relation till bakgrund och ny 

forskning inom ämnet. 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes för studien. I en litteraturöversikt behöver det inte göras en 

avgränsning till kvalitativa eller kvantitativa artiklar, det betyder att det kan ingå både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar i studien (Friberg, 2017). Dock har enbart kvalitativa 

artiklar hittats till studien, då de ansågs svara bäst på syftet som handlar om närståendes 

upplevelser. Segesten (2017) beskriver att artiklar med kvalitativ utgångspunkt innebär att 

studera ett specifikt fenomen och hur det upplevs. Ett annat sätt som studien hade kunnat 

utföras på, är att författaren hade intervjuat närstående till patienter med cancer. 

Tidsmässigt ansågs inte det möjligt då examensarbetet enbart är 15 högskolepoäng och 

pågår under tio veckor. 

Vid urvalet gjordes ingen avgränsning till specifik cancersort. Detta på grund av att få en 

bredare bild av hur närstående uppleveler att ha en anhörig med cancersjukdom. Det kan i 

efterhand ses som en nackdel då sökningarna upplevdes svåra att få rimlig träffmängd på. 

Trots detta ansåg författaren att relevant data kunde sökas fram som svarade på studiens 

syfte efter att andra avgränsningar tillämpades. En avgränsning var peer review som enligt 

Wilman et al., (2011) innebär att artiklarna är granskade av experter inom ämnet, men som 

inte är en del av studien. Data skulle vara publicerad inom 2008-2018 för att utesluta 

forskning som kan vara irrelevant eller inaktuell. Det gjordes ingen avgränsning till kön, 

det ansågs irrelevant för att besvara studiens syfte. Det gjordes en avgränsning på ålder, det 

innebar att närstående och patienter skulle vara över 18 år gamla, för att utesluta barn. 

Detta på grund av att exempelvis vårdnadshavare till barn med cancersjukdom har ett annat 

ansvar än en närstående har. Enligt 2 §, kap. 6, i SFS 1949:381 förklaras det att ett barn 

upp till 18 år står under vårdnad till en eller två föräldrar och enligt 1 §, kap. 6, i SFS 

1949:381 har barnets vårdnadshavare ansvar för att barn får en god uppfostran, en trygghet 

och att en god omvårdnad tillgodoses vid behov.  

De artiklar som inkluderades i resultatet var alla skrivna på engelska, vilket är det 

vanligaste språket i de flesta databaserna och är ett språk som behärskas. Artiklarna har 

sedan översatts till svenska för att få bättre uppfattning om artiklarnas innehåll. Något 

negativt med detta är att data under denna process kan ha blivit påverkat, då texterna kan 

ha misstolkats eller översatts fel, även om målet var att nå bästa möjliga översättning. 

Östlundh (2017) förklarar att engelska är det vanligaste språket på de flesta databaser, och 

att inte ha engelska som modersmål kan då ses som en utmaning vid hantering av 

databaserna. Studien utgår från ett närståendeperspektiv. I artiklarna som valdes till 

studiens resultat innehåller några av artiklarna  andra perspektiv än närståendeperspektivet. 

Författaren till studien har i dessa fall valt att exkludera de andra perspektiven och enbart 
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utgått från närståendeperspektivet då det är deras upplevelser som svarar på syftet. I en av 

artiklarna beskrevs också de närståendes upplevelser efter att deras anhörig med 

cancersjukdom hade gått bort. Den delen av resultatet valde författaren att inte inkludera på 

grund av att det inte svarade på studiens syfte. 

Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed, då dessa databaser är inriktade på 

ämnet omvårdnad (Östlundh, 2017). Henricson (2017) förklarar genom att göra sökningar i 

flera databaser, kan det leda till att finna fler artiklar som är aktuella för ämnet och på det 

sätt stärks arbetets trovärdighet. En av sökningarna var främst riktad till bakgrunden, i den 

sökningen användes sökorden (family centered care AND cancer AND family AND 

experience). I sökningen återfanns en artikel som ansågs svara på syftet och ansågs passa i 

resultatet och artikeln har därför inkluderats. Sökorden är dock inte helt passande för 

syftet. Det kan ses som en nackdel då Friberg (2017) förklarar att det arbetas på ett 

strukturerat sätt med väl valda sökord i relation till syftet. En styrka är att artiklarna 

granskades enligt en granskningsmall för kvalitativa studier från SBU (2014). Något som 

kan ses som en nackdel med denna process kan vara att författaren har varit ensam 

författare till studien. Om studien hade haft två författare hade granskningen av artiklarna 

kunnat utföras av båda och sedan diskuterats tillsammans. Detta för att stärka studiens 

pålitlighet (Henricson, 2017). 

Under hela studieprocessen har examensarbetet granskats av handledare och andra 

deltagare under grupphandledning. Enligt Henricson (2017) kan det leda till att 

trovärdigheten och pålitligheten för studien ökar, då den granskas av utomstående. I 

studien ingår enbart artiklar som innehåller etiskt godkännande från en etisk kommitté eller 

etiska överväganden. Enligt Forsberg och Wengström (2016) stärker det studiens kvalité. 

Författaren har under hela studien arbetat med att vara neutral i sin förförståelse, det för att 

inte påverka något steg, som urval, datainsamling eller resultatet. Genom att diskutera sin 

förförståelse i arbetet stärks pålitligheten (Mårtenson & Fridlund, 2017). De utvalda 

artiklarna är utförda i bland annat Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Australien, Cypern 

och Irland. Utifrån den kunskap som framkommer i resultatet kan bedömningen göras att 

närståendes upplevelser liknar varandras oavsett vilket land studien var utförd i. Om 

resultatet är överförbart till exempelvis andra länder utanför dessa eller till andra 

sjukdomar är svårt att ta ställning till, då sjukvården och kulturen kan se annorlunda ut. 

Detta kan i sin tur påverka relationerna mellan den som är drabbad av sjukdom och dennes 

närstående. Överförbarhet innebär enligt Mårtensson och Fridlund (2017) om resultatet kan 

överföras till andra situationer, grupper eller andra sammanhang.  

I resultatet finns huvudtemat: närståendes behov av stöd. I dess underteman kan det anses 

svårt att förstå varför det finns två underteman på grund av den likhet som finns mellan 

dem. Läsaren kan därför bedöma dessa som likvärdiga, men det finns ändå en tydlig 

skillnad när de läses var för sig, vilket befogar uppdelningen i två underteman. 
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att närstående till personer med cancersjukdom blir påverkade på 

flera olika sätt av sjukdomen. Det sker förändringar i de närståendes liv som de kände att 

de inte kunde förbereda sig på. Oro var en vanlig känsla hos de närstående då de inte visste 

om deras anhörig skulle överleva cancersjukdomen. Resonemang som kan föras utifrån 

detta är om oro är en känsla som kan vara svår att undkomma. Socialstyrelsen (2018) 

beskriver att det ofta är svårt att svara på när en patient är botad eller frisk på grund av att 

det alltid finns en risk för återfall. Några få cancerceller kan finnas kvar efter behandling 

med exempelvis cytostatika eller strålning och det kan räcka för att få ett återfall. Det kan 

därför innebära en lång väntan i ovisshet för patienten och närstående som leder till att 

båda parter upplever oro. Bruun Lorentsen och Grov (2011) beskriver att närstående till en 

person med cancer och den som har drabbats av sjukdomen befinner sig i en situation som 

kan upplevas stressfull och känslig. Stromsnes Ekern (2003) menar att om närstående får 

information kring behandling, biverkningar och hur sjukdomen kan utvecklas, kan det 

hjälpa dem att lättare hantera de utmaningar och kriser som kan uppkomma i samband med 

sjukdomen. Med rätt information kan de närstående också bli bättre förberedda på att 

hantera vardagslivet med hjälp av den kunskap de har. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) ska sjuksköterskor inom cancervård ha goda kunskaper 

kring sorg och krisreaktioner hos närstående och patienter. Utifrån de kunskaperna ska de 

kunna bedöma när stöd, närhet och samtal behöver erbjudas till både patient och 

närstående. Sjuksköterskan bör därför eftersträva att närstående och patienten har den 

information och stöttning kring sjukdomstillståndet som behövs för att underlätta i 

situationen.  

Resultatet påvisar att de påfrestningar närstående upplevde i relation till cancersjukdomen 

ofta kunde leda till att deras egen hälsa blev påverkad. De valde att inte prioritera sig själva 

och sitt eget mående, detta för att inte sätta sig själv framför sin cancersjuka anhörig. Det 

kan resoneras om det kan bero på att de närstående inte har tillräckligt med kunskap kring 

vad det innebär att ta hand om en anhörig med cancer under en längre tid, då de inte har 

några tidigare erfarenheter av sjukdomen på det sättet. Vilket leder till att påfrestningarna i 

vardagen med att upprätthålla rutiner och stötta sin anhörig tillslut påverkar närståendes 

hälsa negativt. Möllerberg (2017) påvisade i sin studie att de som var partner till en person 

med cancer ett år efter sin anhöriges diagnostisering, hade fler besök på sjukhus och mer 

problem med sin hälsa än de hade året innan diagnosen. Det visade sig också att de hade 6-

7 % högre sjukhuskostnader än de som inte hade en partner med cancer. Utifrån det 

resultatet kan tankarna föras vidare till om arbetsbelastningen för sjuksköterskor ökar i 

längden när närstående inte får sina behov tillgodosedda under sin anhörigs cancerdiagnos, 

då de uppsöker vården senare på grund av egna hälsoproblem. Det stämmer inte överrens 

med det som kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor förklarar om vad som är 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. Sjuksköterskan ska arbeta tillsammans med närstående 

och patient för att förebygga ohälsa och främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a). En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att sjuksköterskor inte vet om de 

klarar av att hantera situationen med att ta hand om närstående samtidigt som de ska 

tillgodose patientens behov. Enligt Ekstedt et al. (2014) är det en utmanande situation att 

kunna få både patientens och närståendes behov vid cancersjukdom blir tillgodosedda. 
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Eide och Eide (2009) beskriver att vårda patienter och närstående som lever i stor 

osäkerhet på grund av en allvarlig sjukdom är extra sårbara och det kan innebära en 

emotionell belastning även för sjuksköterskan. Det innebär att sjuksköterskan kan uppleva 

en arbetsstress i relation till situationen. Vilket i sin tur kan leda till en bristande förmåga 

att ge den behandling eller stöd som förväntas utav sjuksköterskan. 

I resultatet framkommer att de närstående kände sig bortprioriterade av sjukvården och 

upplevde att de inte fick den information samt kunskap kring sjukdomen som de var i 

behov av. Om närstående får tydlig information kring vanliga biverkningar som kan 

uppkomma vid exempelvis cytostatikabehandling, kan den stress som uppkommer på 

grund av kunskapsbrist hos de närstående minska. Att närstående inte får den information 

de är i behov av går emot det Ericson och Ericson (2012) beskriver om vad 

sjuksköterskans roll är gentemot närstående och patient gällande att informera om 

biverkningar vid exempelvis cytostatikabehandling. De närstående och patienten behöver 

ha fått information om vanliga biverkningar som kan uppkomma vid olika behandlingar. 

Det hjälper dem att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma dessa och då kunna få hjälp av 

sjukvården att lindra och dämpa biverkningarna. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) är det sjuksköterskans ansvar att genom hela vårdprocessen kunna genomföra en 

god och säker informations- och kommunikationsöverföring till närstående och patient i 

relation till deras behov och kunskap. Att arbeta efter en familjecentrerad omvårdnad kan 

hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete för att patienten och närstående ska få den information de 

behöver under sjukdomstiden. Benzein et al. (2017) menar att när någon drabbas av 

sjukdom påverkas hela familjen och bör därför ses som en enhet eller som ett system där 

familjen inte kan delas upp i olika delar. Alla individer i familjen kan uppleva sjukdomen 

och bli påverkade på olika sätt utav den. Genom dialog och mötet med familjen kan 

sjuksköterskan ge information och ta emot information. Sjuksköterskan kan då ta reda på 

vilka omvårdnadsbehov som finns hos familjen. Eide och Eide (2009) beskriver att 

människor som varje individ väljer att kalla sina närstående eller familj, ingår i ett 

ömsesidigt beroende med varandra. Varje individ i en familj kan begränsa eller påverka 

varandra åt båda håll. Drabbas en person i systemet av sjukdom, kan det leda till att hela 

systemet hamnar i obalans. Därför är det av stor betydelse att sjuksköterskan 

uppmärksammar vad de närstående eller familj betyder för den som är drabbad av 

cancersjukdomen för att se vilka omvårdnadsbehov som finns. Om familjen ses som en 

enhet menar Svensk sjuksköterskeförening (2015) att alla individers olika resurser och 

kompetens inom familjen tillvaratas. Detta kan bidra till ökad delaktighet för närstående i 

de beslut inom vårdsituationer som kan påverka deras livssituation och hälsa.  

Resultatet visade att några av de närstående upplevde att de kunde få viss stöttning från 

sjuksköterskan, men de kände att sjuksköterskan inte hade tillräckligt med tid till dem. I en 

studie av Namasivayam, Orb och O’connor (2005) beskriver sjuksköterskorna att de 

upplever att det är svårare att hantera och ta hand om närstående än att ta hand om 

patienten. De menar att de vet vad de ska göra med patienten, för det har de kunskap om. 

Däremot hur de skulle hantera närstående upplevdes som något svårt och som något vissa 

sjuksköterskor i stället undvek. Detta för att det fanns en brist på kunskap om vad som 

krävs för att ta hand om närståendes känslor. Det kan resoneras om det är därför 

sjuksköterskans inte har tid för de närstående på grund av att det finns en kunskapsbrist hur 
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de ska hantera situationen. I en studie av Coyne och Borbasi (2007) beskriver en kvinna 

som har drabbats av bröstcancer att hon kände sig mer orolig för hur hennes familj skulle 

klara av situationen med sjukdomen än hon själv. Hon beskriver att hon ville att 

sjuksköterskan skulle arbeta mer utifrån att se hela familjen i omvårdnaden. Hon önskade 

att någon bara hade ställt frågan till hennes partner hur han mådde eller hur han klarade av 

att hantera situationen. Detta kan ses som en komplex situation där även patienten upplever 

att de närstående får för lite stöd från sjukvården. Det stämmer inte överrens med vad 

Dahlberg och Ekebergh (2015) förklarar om vad det innebär att vårda med livsvärlden som 

grund. Där patienten ska ses i det sammanhang som den befinner sig i, men även det eller 

de som ingår i sammanahanget, vilket kan vara exempelvis närstående. Sjuksköterskan ska 

ha ett öppet synsätt och ta reda på vad som är viktigt för varje enskild individ i sitt 

vardagliga liv för att kunna stötta i hälsoprocessen. När sjuksköterskan vårdar patient och 

närstående vid cancersjukdom är det därför viktigt att utgå från livsvärlden för att inte 

skapa mer oro än det redan finns vid sjukdomen. 

Konklusion 

Närstående upplever att de blir påverkade på flera olika sätt av sin anhörigs cancersjukdom 

och påfrestningarna leder till att hälsan blir påverkad i längden. Informationen från 

sjukvården anses bristfällig och de närstående upplever sig hamna utanför samt blir 

bortprioriterade i sin anhörigs cancersjukdom. Sjuksköterskan ansvarar för att se till att 

närstående och patient har fått den information och stöd de behöver. De behöver också 

våga fråga närstående hur de mår och hur de upplever situationen, för att se vilka resurser 

de kan erbjuda. Informationen behöver ske fortlöpande under sjukdomens förlopp för att 

närstående ska ha tillräckligt med kunskap kring sjukdomen. Den information som ges bör 

kompletteras med skriftlig information om behov finns. Om de närstående är väl 

förberedda på sjukdomens förlopp med god information, kan det hjälpa dem att lättare 

kunna hantera sjukdomen och hur den påverkar vardagslivet. Att arbeta utifrån en 

familjecentrerad omvårdnad hjälper hela familjen att känna sig delaktig i sin anhörigs vård, 

vilket kan leda till en förbättrad omvårdnad kring de närstående.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet kan användas som en resurs för sjuksköterskor på exempelvis avdelningar där 

patienter med cancersjukdom vårdas. Av resultatet kan de få en ökad förståelse för vad 

närstående upplever under sin anhörigs cancersjukdom. Med hjälp av den kunskap som 

framkommer kan sjuksköterskan ge passande stöd efter vilka behov närstående har. Där 

patienter med cancer vårdas behöver det finnas kunskaper om vad familjecentrerad 

omvårdnad innebär. När sjuksköterskan ser närstående och patient som en enhet och att de 

får det stöd och information som behövs, kan det hjälpa närstående i situationen. Det kan 

förebygga att de utvecklar sjukdomar i längden, vilket kommer bidra till ökade kostnader 

för sjukvården. 
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Något intressant att studera vidare på, hade kunnat vara att undersöka hur den som 

drabbats av cancer känner inför att ha sina närstående med i sjukdomsprocessen, och hur 

de upplever en förändrad livssituation.  
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Bilaga 1 – Sökprocessen 

Databas 

Datum 

Avgränsning 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

2019-01-23 

  

10 år 

Engelska 

Peer review 

neoplasms AND 

experience AND 

(spouse or family or 

”close relative” or 

”significant other”) 

AND lived experience 

82 82 10 4 

 

 

 

 

Cinahl 

 

2019-01-23 

family centered care 

AND cancer AND 

family AND experience 

79 79 20 1 

 

 

Cinahl 

2019-01-24 

 

10 år 

Engelska 

Peer review 

neoplasms AND 

experience AND 

(spouse or family or 

”close relative” or 

”significant other”) 

AND coping 

251 251 30 2 

 

 

Cinahl 

2019-01-31 

(CH)  

(MM "Patient-Family 

Relations") AND 

neoplasms AND 

experience 

11 11 2 1 

 

 

Cinahl 

2019-01-31 

(CH) 

 (MH "Life 

Experiences+") AND 

(MM "Patient-Family 

Relations") AND cancer 

4 4 2 1 

 

 

Pubmed 

2019-02-03 

 

10 år  

engelska 

neoplasms AND 

experience AND 

(spouse or family or 

”close relative” or 

”significant other”) 

AND lived experience 

135 135 10 2 
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Bilaga 2 - Artikelmatris 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Årtal 

Land 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat Kvalité 

Balfe, M., 

Keohane, K., 

O´Brien, K. & 

Sharp, L. 

 

Social networks, 

social support and 

social negativity: 

A qualitative 

study of head and 

neck cancer 

cargivers 

experience 

 

European journal 

of cancer care 

 

2016 

 

Irland 

Att undersöka hur 

närstående som tar 

hand om en anhörig 

med cancer upplever 

att få socialt stöd från 

sociala nätverk och 

vilka svårigheter de 

upplevde för att få det 

stödet och vilka 

strategier de använda 

för att hantera det. 

 

Närståendeperspektiv 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer med 31 

stycken 

närstående. 24 

stycken kvinnor, 7 

män. Deltagarna 

var tillfrågade från 

en större studie att 

ingå i en senare 

studie. 

Resultatet 

redovisades i fem 

teman och de var. 

1.svårigheter att få 

stöd.  2. oförmåga 

att tillhandahålla 

stöd. 3. att hantera 

intryck. 4. att ta till 

strategier som inte 

är mänskliga när 

det mänskliga 

stödet inte finns. 5. 

stöd ifrån vården.  

Hög 

Blindheim, K., 

Thorsnes-L, S., 

Hildfrid-V, B. & 

Dahl-M, B. 

 

The role of next of 

a kin of patients 

with cancer: 

learning to 

navigate 

unpredicable 

caregiving 

situations 

 

Journal of clinical 

nursing 

 

2012 

Att undersöka hur 

närstående upplever 

att ta hand om svårt 

sjuk cancerpatient. 

 

Närståendeperspektiv 

Patientperspektiv. 

Kvalitativ design 

med en 

hermeneutisk 

dialektisk metod 

som bygger på 

perspektiv, ny 

förståelse och 

förförståelse. 

Intervjuer i 

fokusgrupper. 16 

närstående, nio 

kvinnor och sju 

män.  

Resultatet 

redovisades i tre 

teman med 

tillhörande 

underteman. 

Huvudteman var 1. 

Förstärkande 

effekter i rollen 

som närstående. 2. 

Förstärkande och 

ansträngande 

effekter i rollen 

som närstående. 3 

Ansträngande 

effekter i rollen 

som närstående. 

Medel 
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Norge 

Holst-Hansson, 

A., Idvall, E., 

Bolmsjö, I. & 

Wennick, A. 

 

Hoping to reach a 

safe haven – 

Swedish families 

lived experience 

when a family 

member is 

diagnosed with 

breast cancer 

 

European journal 

of oncology 

nursing 

 

2017 

 

Sverige 

Att undersöka 

familjemedlemmars 

levda erfarenheter när 

en familjemedlem 

drabbas av 

bröstcancer. 

 

Närståendeperspektiv. 

Patientperspektiv. 

Metoden som 

användes var en 

hermeneutisk 

fenomenologi för 

att skapa 

förståelse.  

Intervjuer som 

skedde vid två 

olika tidpunkter för 

djupare förståelse 

med tretton 

närstående. 

Resultatet 

redovisades i tre 

teman och de var. 

1. fumla runt i 

mörkret. 2. hitta 

balans. 3. att 

kämpa med skuld 

och otillräcklighet. 

Medel 

Leonidou, C. & 

Giannousi, Z. 

 

Experiences of 

caregivers of 

patients with 

metastatic cancer: 

What can we 

learn from them 

to better support 

them? 

 

European Journal 

of oncology 

nursing 

 

2018 

 

Cypern 

Att undersöka hur 

närstående upplevde 

sin roll när deras 

anhörig hade cancer 

med 

metastasspridning. 

 

Närståendeperspektiv. 

Kvalitativa 

intervjuer i 

fokusgrupper med 

sjutton stycken 

närstående. Fyra 

män och tretton 

kvinnor. 

Resultatet 

redovisades i fyra 

huvudteman, med 

olika underteman. 

Huvudteman var. 1. 

svårigheter i sin 

roll som vårdgivare 

till den anhöriga. 

2.cancerns 

påverkan på 

relationerna. 3. 

Stöd och 

styrkeresurser. 

4.ouppfyllda 

behov.  

Medel 

Norlyk, A. & 

Martinesen, B. 

 

The extended arm 

Att utforska de levda 

upplevelserna av att 

vara närstående till en 

patient med 

Metoden var 

beskrivande 

fenomenologisk 

inom ramen för 

Resultatet 

redovisades i fyra 

teman och de var 1. 

Sjukvårdens 

Hög 
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of health 

professionals? 

Relatives’ 

experiences of 

patient’s recovery 

in a fast-track 

programme 

 

Journal of 

advanced nursing 

 

2012 

 

Danmark 

koloncancer som 

deltar i ett “fast track 

programme” 

  

Närståendeperspektiv 

livsvärlden. 

Intervjuer med tolv 

närstående tre män 

och nio kvinnor. 

förlängda arm. 2. 

Alternativ riktade 

mot patientens 

fysiska 

återställning 3. 

Organisering av 

den läkande 

omgivningen. 4. 

Den existentiella 

pressen. 

Pinks, D., Davis, 

C. & Pinks, C. 

 

Experiences of 

partners of 

prostate cancer 

survivors: A 

qualitative study 

 

Journal of 

psychosocial 

oncology 

 

2017 

 

Australien 

Att få en djupare 

förståelse för partners 

upplevelser vars 

anhörig har överlevt 

prostatacancer, för att 

hjälpa informera 

sjukvården om det. 

 

Närståendeperspektiv 

Semistrukturerade 

fokusgrupper med 

fyra-fem personer i 

varje, följt av 

intervjuer enskilt i 

telefon, sexton 

deltagande 

kvinnor. 

Resultatet 

redovisades i fem 

teman och de var 1. 

Emotionell börda 

som vårdgivare. 2. 

Inte veta vad som 

förväntas. 3. Att 

lida i tystnad. 4. 

Sörja förlusten av 

det sexuella 

samlivet. 5. 

Osynliga offret för 

prostatacancer. 

Hög 

Pusa, S., Persson, 

C. & Sundin, K. 

 

Significant others’ 

lived experiences 

following a lung 

cancer trajectory 

- From diagnosis 

through and after 

the death of a 

family member 

 

European journal 

of oncology 

nursing 

 

Att belysa betydelsen 

av närståendes 

upplevelser 

av deras situation från 

diagnostisering, 

genom diagnosen och 

efter en 

familjemedlems död 

till följd av icke 

operativ lungcancer. 

 

Närståendeperspektiv 

Fenomenologiskt 

hermeneutisk 

design med 

kvalitativa 

intervjuer med elva 

stycken 

närstående, nio 

kvinnor och två 

män.  

Resultatet 

redovisades i fyra 

teman med olika 

underteman. 

Huvudteman var 1. 

Att vara 

obalanserad. 2. Att 

vara övergående. 3. 

Att ta hand om. 4. 

Att gå vidare. 

Hög 



29 

 

2011 

 

Sverige 

Röing, M., 

Hirsch, J-M. & 

Holmström, I. 

 

Living in a state 

of suspension- a 

phenomenological 

approach to the 

spouse´s 

experience of oral 

cancer 

 

Scandinavian 

journal of caring 

science 

 

2008 

 

Sverie 

Att beskriva hur 

maka/make upplever 

att ha en anhörig med 

munhålecancer och 

dess behandling. 

 

Närståendeperspektiv 

 

 

Kvalitativ metod 

som är baserad på 

existentiell 

fenomenologi. 

Intervjuer med 

fjorton närstående 

utifrån fyra olika 

begrepp som 

riktlinje för att få 

förståelse för de 

närståendes 

livsvärld.  

Resultatet 

redovisades i fyra 

teman utifrån 

begreppen levda 

relationer, levd 

kropp, levt 

utrymme och levd 

tid och dessa teman 

var. 1. Från att vara 

make/maka till en 

stödjande 

vårdgivare- levd 

relation. 2. Att inte 

ta hand om sig 

själv- lev kropp. 3. 

Ett begränsat liv- 

levt utrymme. 4. 

Förändrad känsla 

av levd tid. 

Hög 

Senden, C., 

Vandecasteele, T., 

Vandenberghe, 

E., Versluys, K., 

Piers, R., 

Grypdonck, M. & 

Van Den 

Noortgate, N. 

 

The interaction 

between lived 

experiences o 

folder patients 

and their family 

caregivers 

confronted with a 

cancer diagnosis 

and treatment: A 

qualitative study 

 

International 

journal of nursing 

studies 

 

Att ta reda på levda 

erfarenheter hos äldre 

patienter med cancer 

och deras anhörig och 

interaktionen i mellan 

dem. 

 

Patientperspektiv och 

närståendeperspektiv. 

Metoden var en 

kvalitativ design 

med 

semistrukturerade 

intervjuer med 

nitton stycken 

närstående till 

patienterna. 

Resultatet 

redovisades i två 

huvudteman med 

olika underteman. 

Huvudteman var 1. 

Levda upplevelser 

hos patienter och 

närstående. 2. 

Interaktionen 

mellan levda 

upplevelser mellan 

patienten och 

närstående. 

Medel  



30 

 

2015 

 

Belgien 

Steinvall, K., 

Johansson, H. & 

Berterö, C. 

 

Balancing a 

changed life 

situation: the 

lived experience 

from next of a kin 

to persons with 

inoperable lung 

cancer 

 

American journal 

of hospice & 

palliative 

medicine 

 

2011 

 

Sverige 

Att identifiera och 

beskriva närståendes 

erfarenheter av 

livskvalité och 

livssituationen när de 

har en anhörig med 

obotlig lungcancer. 

 

Närståendeperspektiv 

Metoden var en 

fenomenologisk 

design där 

kvalitativa 

intervjuer utfördes 

med elva 

närstående. Sju 

män och fyra 

kvinnor. 

Resultatet 

redovisades i fyra 

teman, dessa var 1. 

Förändrad 

livssituation. 2. En 

känsla av osäkerhet 

I samband med 

patientens 

förändrade 

hälsostatus. 3. 

Interpersonella 

relationer. 4. Falska 

förhoppningar. 

Medel  

Stenberg, U., 

Ruland, C-M., 

Olsson, M. & 

Ekstedt, M. 

 

To Live Close to a 

Person With 

Cancer—

Experiences of 

Family 

Caregivers 

 

Social work in 

health care 

 

2012 

 

Norge 

Att få en djupare 

förståelse för 

närståendes upplevelse 

av att leva nära en 

anhörig som har 

cancer. 

 

Närståendeperspektiv 

Hermeneutisk 

design med 

kvalitativa 

intervjuer med 

femton stycken 

närstående. Fem 

män och tio 

kvinnor. 

Resultatet 

redovisades i två 

huvudteman och 

dessa var 1. En 

förändrad livsvärld 

och 2. Att 

balansera mellan 

konflikter och 

dilemman. 

 

Hög 



 

 

 


