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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Oro över sig själv och sina närstående är något personer med cancer upplever. 

Stöd från omgivningen under sjukdomsperioden är en central aspekt. Närstående upplever 

det svårt att ge stöd till personen som är sjuk och att möta dennes behov av stöd vilket ofta 

leder till stress. Problem: Cancer påverkar många, inte enbart personen som är sjuk utan 

även närstående. Personen som är sjuk i cancer behöver stöd från omgivningen, framför allt 

från närstående. Det är utmanande för närstående att ge stöd då de inte vet hur de ska gå 

tillväga. Syfte: Att beskriva hur personer med cancer upplever närståendes stöd. Metod: 

Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Tio artiklar med kvalitativ ansats har 

analyserats. Resultat: Två teman och sju subteman framkom. Första temat var: Närstående 

som främsta källa till stöd med subteman: emotionellt stöd, praktiskt stöd och närstående 

antog olika roller. Det andra temat var: Hinder för att ta emot stöd med subteman: Att 

uppleva sig som en börda, känsla av hjälplöshet, dölja sina känslor och att inte bli förstådd. 

Slutsats: För att personer med cancer ska få det stöd de behöver av närstående bör 

kommunikationen mellan sjuksköterskor, patienter och närstående förbättras. 

 

Nyckelord: Cancer, litteraturstudie, närstående, patient, stöd, upplevelser 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Anxiety about oneself and their relatives is something that people with cancer 

experience. The need for support from their environment during the disease period is a key 

aspect. Relatives find it difficult to provide the right support to the person who is ill in cancer 

and it is difficult to meet the need for support of the patient, which often leads to internal 

stress. Problem: Cancer affects many, not just those who have received the diagnosis but 

also close relatives. The person who is ill in cancer needs support from the environment, 

especially from close relatives. Providing support can be challenging for close relatives as 

they do not know how to give it. Aim: The purpose is to describe how people with cancer 

experience relatives' support. Method: Qualitative literature study with descriptive 

synthesis. Ten articles with a qualitative approach have been analysed. Result: Two themes 

and seven subthemes appeared. The first theme was: Relatives as the main source of support 

with subtheme: emotional support, practical support and relatives' roles. The second theme 

was: Obstacles to support with subtheme: Being a burden, feeling helplessness, concealing 

their feelings, and not being understood. Conclusion: In order for people with cancer to 

receive the support they need from relatives', communication between nurses, patients and 

relatives should be improved. 

Keywords: Cancer, experiences, literature study, patient, relatives, support 
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1 INLEDNING  

De flesta människor kommer någon gång i kontakt med cancer på ett eller annat sätt, som 

bekant, närstående eller att själv insjukna. Personer i dessa situationer behöver stöd och 

bekräftelse. Att ge stöd till någon som drabbats av cancer eller till närstående är svårt, då det 

kan vara problematiskt att veta hur bästa stöd kan ges då alla individer har olika behov. 

Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med personer som drabbats av cancer och deras 

närstående. Det är därför viktigt att sjuksköterskor har god kunskap om bemötande samt ser 

varje patient och närstående som enskilda individer med individuella behov. När en person 

får en cancerdiagnos är det många i dennes närhet som påverkas. Närstående till personen 

som är sjuk behöver lika mycket och periodvis mer stöd än personen som är sjuk. 

Examensarbetets intresseområde efterfrågades av Forskargruppen MDH/HVV (Care 

Recovery & Health). Intresseområdet har modifierats något. Författarna till examensarbetet 

har haft personer i sin närhet som drabbats och avlidit av cancer och inspirerades därför av 

intresseområdet. Att ge det stöd som den sjuka personen behövde upplevdes svårt, detta 

berodde på författarnas oro, förnekelse, stress och okunskap. En av många känslor var att 

som närstående behöva vara den starka men att man inte alltid orkade vara det. Hantera den 

nya livssituationen och alla känslor som uppstod var svårt, det fanns även utmaningar i att 

veta hur personen som var sjuk ville ha stöd. Personen som var sjuk ville inte vara till besvär, 

det märktes dock tydligt att närståendes närvaro var uppskattad och värdefull. 

Målet med examensarbetet var att få ökad förståelse för hur personer med cancer upplever 

stöd från närstående. En litteraturstudie av redan publicerade vårdvetenskapliga kvalitativa 

artiklar genomfördes. I författarnas framtida profession som sjuksköterskor är det viktigt att 

kunna ge närstående kunskaper i att ge stöd till personen som är sjuk och hjälpa närstående 

förstå vikten av hur stöd kan leda till att personen som är sjuk lättare kan hantera sin 

sjukdom och återhämtning.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med beskrivning av begreppen närstående, cancer och stöd då dessa 

begrepp är återkommande i examensarbetet. Efter det följer en beskrivning av tidigare 

forskning samt riktlinjer och styrdokument. Därefter kopplas ett teoretiskt perspektiv till 

examensarbetet, avslutningsvis presenteras en problemformulering. 
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2.1 Begrepp 

Centrala begrepp som är av betydelse för examensarbetet beskrivs i detta avsnitt. 

 Närstående 2.1.1

Enligt Socialstyrelsen (2004) är närstående en person någon har nära relation till, i första 

hand personer inom familjen men kan även innefatta sammanboende, partner, nära vän och 

god man. Släktingar den sjuka personen inte haft kontakt med på länge bör inte anses som 

närstående. Blodsband är alltså inte alltid av betydelse utan det är relationen mellan olika 

individer. Närstående i examensarbetet syftar på personer i patientens närhet där det finns 

en betydelsefull relation såsom familj och nära vänner. 

 Cancer 2.1.2

Cancer är en grupp sjukdomar som angriper cellernas DNA. Cancerceller kan spridas genom 

blodflödet och lymfströmmen i kroppen och växa till sig i andra organ (Albertsson, 2012). 

Cancer är ett samlingsnamn på cirka 200 olika sjukdomar som delas in i undergrupper. I 

Sverige är lungcancer, bröstcancer, prostatacancer, hudcancer, tjock- och ändtarmscancer de 

vanligaste cancerformerna. Cancer utvecklas när balansen i celldelningen rubbas. När 

cancerceller delar sig okontrollerat bildas så småningom en tumör. En tumör kan vara 

godartad eller elakartad, dock är en cancertumör alltid elakartat. Cancer kan utvecklas i 

kroppens alla vävnader (Cancerfonden, 2017). Enligt Ericson och Ericson (2012) orsakas 

cancer av genetiska eller miljörelaterade faktorer. Tobaksrökning är den vanligaste yttre 

orsaken till utveckling av cancer. Andra faktorer kan vara virusinfektioner, radioaktiv 

strålning, kemisk retning och levnadsvanor. 

Begreppet cancer i examensarbetet syftar på cancer i allmänhet och inte en specifik diagnos. 

Mer än en tredjedel av Sveriges befolkning kommer under sin livstid drabbas av 

cancersjukdom. Under år 2015 insjuknade 65,000 personer i cancer och antalet personer 

som insjuknar varje år ökar. En anledning till detta är att befolkningen blir äldre, två 

tredjedelar av personer med cancer är över 65 år. Kvinnor står för 51 procent av fallen och 

män för 49 procent (Cancerfonden, 2017). 

 Stöd 2.1.3

Cancerfonden (2015) beskriver stöd som ett omfattande begrepp. Det kan vara allt från att 

följa med till läkaren, lösa praktiska saker, vara budbärare mellan personen som är sjuk och 

personer i dennes närhet till att visa medmänskligt stöd och ge en hand att hålla i. Det räcker 

ofta med att kommunicera utan ord, att ge en kram eller bara sitta tillsammans. Personen 

som är sjuk behöver bearbeta vad denne går igenom och att göra det med hjälp av närstående 

är något många anser som ett värdefullt stöd då de får hjälp att ta sig vidare. 
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2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs närståendes upplevelser av att ge stöd, gruppsamtal för närstående 

och sjuksköterskors upplevelser av närståendes stöd till patienter. 

 Närståendes upplevelser av att ge stöd 2.2.1

Adams m.fl. (2012) och Shaw m.fl. (2013) skriver att det kan vara psykiskt påfrestande att 

vara närstående till någon som har cancer då närstående känner att de behöver ta ansvar för 

personen som är sjuk. Närstående beskriver att när personen som är sjuk inte mår bra, vilket 

är vanligt efter cytostatikabehandling, blir närstående ofta oroade och upplever att de 

behöver vara på sin vakt ifall personen som är sjuk plötsligt skulle bli försämrad. Närstående 

beskriver att de då lever med ständig oro, stress och ångest, vissa blir även fysiskt och 

emotionellt utmattade. Övergången från sjukhus till hemmet upplever närstående är svårare 

än förväntat och de är inte beredda på den omfattning av patientvård som krävs. Närstående 

upplever att de inte har tillräckligt med kunskap att möta den sjuka personens behov och är 

oroliga att de inte kan tillhandahålla tillräckligt av den vård som krävs. 

Coyne, Wollin och Creedy (2012) samt Han, Han, Lee, Kwon och Kwisoon (2016) beskriver 

att bara finnas där är återkommande när närstående berättar om att ge stöd, både när det 

gäller praktiskt stöd och emotionellt stöd. Det praktiska stödet innebär att ansvara för 

hemmet såsom inhandling, matlagning, ta hand om barnen och städning, även att påminna 

om mediciner, läkartider och behandlingar. Dock skiljer det sig åt i olika familjer då personen 

som är sjuk ibland inte vill acceptera denna typ av stöd utan vill klara det på egen hand. Det 

emotionella stödet visar närstående genom att distrahera personen som är sjuk med 

aktiviteter som denne tycker om att göra, prata om andra saker och försöka leva som att 

cancern inte finns där. Dock upplever närstående att det är svårare att ge emotionellt stöd än 

praktiskt stöd. Närstående anser att det bästa stöd de kan erbjuda personen som är sjuk är 

att få denne att skratta, massera dennes armar, laga mat, gå på promenader eller åka till 

andra platser för miljöombyte. Närstående upplever att dessa aktiviteter gör att personen 

som är sjuk känner sig starkare och kan rikta styrkan till sin återhämtning.  

Adams m.fl. (2012) och Shaw m.fl. (2013) skriver att närstående upplever det svårt att ge 

emotionellt stöd till personen som är sjuk. Som närstående är det svårt att möta den sjuka 

personens behov av stöd, detta leder ofta till stress. När personen som är sjuk är stressad och 

i behov av stöd är det svårt för närstående att tillgodose dessa behov. Närstående lägger fokus 

på den sjuka personens välmående och prioriterar omvårdnaden av personen som är sjuk, 

vilket är en bidragande faktor till stress, chock, rädsla och osäkerhet i samband med 

cancerdiagnosen. Det är vanligt att närstående ger upp egna aktiviteter och sitt arbete 

utanför hemmet för att ge stöd åt personen som är sjuk. Närstående pratar sällan om hur de 

själva mår och när de väl gör det handlar det om oro och stress över personen som är sjuk.  

Coyne m.fl. (2012) och Han m.fl. (2016) skriver att närstående upplever skuldkänslor och 

ånger samt anser att de på något sätt har orsakat cancern genom att de utsatt personen som 

är sjuk för stress i olika sammanhang. Närstående försöker övervinna svårigheter som 

sjukdomen för med sig tillsammans som en familj. De försöker hitta skäl för att personen 
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som är sjuk ska leva, tänka positivt och vara tacksam för det vardagliga livet där denne 

fortfarande lever med sina närstående. Samtidigt upplever närstående ångest och rädsla för 

deras älskade människas eventuella död. 

Balfe, Keohane, O'Brien och Sharp (2017), Holt m.fl. (2014) samt Shaw m.fl. (2013) menar 

att vara närstående till någon med cancer är påfrestande och de själva är i behov av stöd, 

dock är tiden begränsad att reflektera över eget behov av stöd. Närstående upplever att 

sjukvården främst fokuserar på personen som är sjuk. I de flesta fall söker närstående stöd 

hos personer som är bekanta med deras situation istället för att vända sig till utomstående. 

Dock visas ibland sympati istället för empati vilket närstående inte anser att de vill ha eller är 

i behov av. När sympati visas istället för empati blir närstående mer introverta och vill inte 

prata om hur de känner eller vad de behöver. Närstående upplever det svårt att prata med 

barnen till personen som är sjuk då de är rädda att berätta för mycket och på så sätt oroa 

barnen. De tycker även att information om hur man får hjälp och stöd i dessa situationer är 

bristfällig. Samtidigt menar Balfe m.fl. (2017) att närstående upplever att de får mycket bra 

stöd från sjukvården, framförallt emotionellt stöd. Sjukvården ger närstående stöd att 

hantera situationer som kan uppstå i samband med cancersjukdomen. Närstående anser att 

de är i störst behov av stöd från sjukvården i de mest akuta skeden, när personen som är sjuk 

är inlagd eller genomgår behandling. 

Balfe m.fl. (2017) skriver att närstående ”tar på sig en mask” inför sin omgivning för att inte 

upplevas svaga inför andra och utstrålar därför en positiv och optimistisk sida. I själva verket 

kämpar de med känslor och rädslor. Närstående vill inte erkänna för omgivningen hur 

påfrestande situationen är och att de är i behov av stöd för att inte oroa personen som är sjuk 

eller andra närstående. Närstående vill inte utstråla att de inte kan hantera situationen de 

befinner sig i.  

Laidsaar-Powell, Butow, Bu, Fisher och Juraskova (2016) beskriver att närstående upplever 

att de har en stödjande roll som innebär att lyssna, samla på sig information, ge information 

samt ställa frågor. På så sätt kan närstående hjälpa personen som är sjuk att ta till sig 

information under viktiga konsultationer. Närstående antar rollen som budbärare och tar på 

sig ansvaret för kommunikation och information, dock finner en del närstående denna roll 

stressande. Vissa närstående upplever det även svårt att balansera mellan att upprätthålla 

den sjuka personens privatliv och tillhandahålla information. 

Foster m.fl. (2015) skriver att närstående har olika upplevelser vad gäller kommunikation 

mellan sig själva och personen som är sjuk. Vissa närstående upplever att personen som är 

sjuk inte vill prata om sjukdomen och håller istället sina känslor inom sig. Andra närstående 

upplever att personen som är sjuk vill prata, men då på ett formellt sätt utan egna tankar 

eller värderingar. Personen som är sjuk bestämmer hur involverade närstående ska vara, om 

de får ta del av information om diagnosen, veta vad läkare säger eller vad nästa steg i 

sjukdomsprocessen är. Närstående känner frustation då de vill veta vad som sker, samtidigt 

har de förståelse för att personen som är sjuk bestämmer över sitt eget liv. Foster m.fl. (2015) 

beskriver vidare att närstående tycker det är svårt att prata med personen som är sjuk om 

känslor som uppkommer i samband med cancern. Närstående upplever stress och är osäkra 
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på vad de ska säga när personen som är sjuk beskriver känslor då närstående inte vet hur de 

ska svara, därför undviks dessa samtal. Holt m.fl. (2014) menar att närstående tar på sig 

ansvaret att informera personer i deras närhet om sjukdomsprocessen. De känner behov av 

att konstant vara uppdaterade för att kunna ge bästa möjliga stöd till personen som är sjuk 

och inte missa något viktigt. 

Foster m.fl. (2015) och Shaw m.fl. (2013) skriver att närstående upplever det svårt att erhålla 

tillräckligt med information då de inte närvarar i konsultationer med vårdpersonal. 

Närstående känner sig exkluderade vid dessa tillfällen och blir då beroende av den sjuka 

personens tolkning av information. Närstående upplever bästa sätt att erhålla information 

om sjukdomsprocessen och hålla sig uppdaterad är att följa med personen som är sjuk till 

läkarbesök. På så vis går inte närstående miste om viktig information samtidigt som 

närstående visar sitt stöd till personen som är sjuk. Närstående upplever att de erhåller 

information från sjukvården, dock upplevs denna information som bristfällig och behöver 

förbättras. Närstående önskar att vårdpersonal tar sig tid och informerar om vad som händer 

och ger råd om hur närstående kan gå tillväga. 

Datta m.fl. (2016) beskriver att närstående upplever att de spelar en viktig roll i 

kommunikationen mellan vården och personen som är sjuk. Närstående är ofta närvarande 

och deltar aktivt under sjukdomsprocessen. Närstående är en viktig källa till stöd för 

personen som är sjuk och värderas högt av vårdpersonal. Det är vanligt att närstående är 

involverade i konsultationer om behandlingar. Vårdpersonal menar att närstående har en 

viktig roll när personen som är sjuk får sin diagnos eller andra negativa besked. Personen 

som är sjuk får då dela beskedet med närstående och inte behöver hantera det på egen hand. 

Vårdpersonal menar att dåliga nyheter alltid bör framföras när personen som är sjuk har 

någon närstående närvarande då närstående fungerar som en buffert mellan personen som 

är sjuk, nyheten och läkaren. Alla konsultationer involverar personen som är sjuk och dennes 

närstående, dock föredrar båda parter att läkaren meddelar närstående innan personen som 

är sjuk meddelas. Vid kommunikation med sjukvården önskar närstående en balans mellan 

den sjuka personens autonomi och närståendes önskan att beskydda personen som är sjuk. 

 Gruppsamtal för närstående 2.2.2

Adams m.fl. (2012) och Holt m.fl. (2014) skriver att närstående inte vet hur de ska ge stöd på 

rätt sätt och många tycker det skulle vara bra att få delta i gruppsamtal med andra 

närstående i samma situation och på så vis få stöd och råd. En del finner på egen hand 

grupper där närstående samtalar och delar erfarenheter. Andra närstående vill hålla allt för 

sig själva och avböjer medverkan till gruppsamtal då de känner att fokus bör ligga på 

personen som är sjuk och inte på dem själva. Balfe m.fl. (2017) och Foster m.fl. (2015) 

beskriver vidare att närstående uttrycker önskan om att få samtala med andra närstående i 

samma situation de själva är i. Dela med sig av egna känslor och tankar samt ta del av andras 

tror de skulle vara värdefullt för att hantera situationen och ta sig vidare. Närstående känner 

sig begränsade över hur mycket de får samtala med andra om sjukdomen, de upplever att de 

skulle behöva prata mer med andra för att hantera situationen bättre. Utbyte av information 
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mellan närstående är något de tror skulle underlätta och leda till tips, råd och nya synvinklar. 

Delta i gruppsamtal för närstående är något de anser skulle vara en lösning på detta.  

 Sjuksköterskors upplevelser av närståendes stöd till patienter 2.2.3

Coyne, Dieperink och Dieperink (2016) beskriver att sjuksköterskor som arbetar med 

patienter som har cancer värderar sitt engagemang för närstående och vikten av närståendes 

stöd till patienter. Dock har sjuksköterskor inte alltid tid eller tillräckligt med kunskap att 

förstå och stötta närstående, detta försvåras ytterligare då närstående inte är öppna eller 

tillgängliga för stöd. Nyckeln till förståelse och stöd bygger på ett terapeutiskt förhållande 

mellan sjuksköterskor, patienter och närstående. Sjuksköterskor betonar vikten av utbildning 

för att skapa verktyg och struktur för att kunna ge närstående individuellt och anpassat stöd. 

Rui-Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi och Owens (2015) skriver att sjuksköterskor anser en av de 

viktigaste uppgifterna är att ge stöd åt närstående till personer med cancer. Genom att visa 

empati och medlidande till närstående som är psykiskt och fysiskt utmattade hjälper 

sjuksköterskor närstående att hantera situationen. 

Rui-Shuang m.fl. (2015) skriver att det är av stor vikt att bibehålla en fungerande relation 

mellan patienter och närstående. Det är viktigt att sjuksköterskor ger stöd åt patienter och 

närstående för att bibehålla den fungerande relationen. Sjuksköterskor upplever att 

närstående inte alltid är medvetna om sjukdomsprocessen eller hur allvarlig sjukdomen är. 

Närstående vet inte hur de ska förbereda sig på framtiden och vad som kommer ske, genom 

att sjuksköterskor ger stöd till närstående upplever sjuksköterskor att närstående hanterar 

situationen bättre. Coyne m.fl. (2016) beskriver vidare att sjuksköterskor sätter stort värde på 

närstående som en del av patienters vård. Sjuksköterskor upplever outtalad oro mellan 

närstående och patienter och att de inte alltid talar om för varandra hur de känner och mår. 

Sjuksköterskors egna erfarenheter av närstående spelar stor roll i hur engagerade de är i 

patienters närstående samt hur de tar till vara på tiden med närstående. Sjuksköterskors 

egna känslor och mående, samt tidsbrist inverkar på den personliga kontakten och 

engagemanget till närstående. Nivån på sjuksköterskors erfarenheter beskrivs som en 

påverkande faktor för engagemanget för närstående. Brist på erfarenheter ses ofta hos yngre 

sjuksköterskor, det är därför tydligt att tidigare erfarenheter och utbildning är till stor fördel. 

Erfarna sjuksköterskor känner mer för patienter, vilket bidrar till ökat förtroende hos 

närstående och patienter. Vissa sjuksköterskor upplever svårigheter att ge stöd till 

närstående och menar att det är lättare att inte ställa frågor som kan göra patienter eller 

närstående ledsna och upprörda då det är svårt att hantera de terapeutiska relationerna. 

Vissa sjuksköterskor upplever inte närståendes delaktighet i patienters vård som 

betydelsefull och anser inte att sjuksköterskors roll innebär att involvera närstående, därför 

fokuserar dessa sjuksköterskor endast på patienterna (Coyne m.fl., 2016). 
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2.3 Styrdokument och riktlinjer 

International Council of Nurses (ICN, 2012) sammanfattar riktlinjer för sjuksköterskors 

etiska handlande. Dessa består av fyra huvudområden vilka är; sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen, 

sjuksköterskan och medarbetare. Sjuksköterskan ska främja hälsa och verka för social 

rättvisa och jämlikhet vid fördelning av resurser samt tillgång till hälso- och sjukvård för alla 

patienter. Sjuksköterskan ska mot patienter och närstående visa respekt, vara lyhörd, visa 

medkänsla, trovärdighet och integritet. Sjuksköterskan ska även medverka till en god 

vårdkultur som främjar en öppen dialog och ett etiskt förhållningssätt till patienter och 

närstående. Sjuksköterskan ska även bidra till en etisk organisationsstruktur och ta ställning 

mot oetiska förhållanden och metoder i patienters omvårdnad och behandling.  

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska sjukvården i största mån genomföras och planeras i 

samråd med patienten. Vård och behandlingar i samband med cancer ska utgå från patienten 

och ska se till dennes individuella förutsättningar och önskemål. Vid utformandet och 

planeringen av vården ska patientens närstående få möjlighet att medverka om patienten 

önskar, dock endast om sekretess och tystnadsplikt inte hindrar detta. Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) skriver att hälso- och sjukvårdspersonal ska bedriva vård som 

överensstämmer med beprövad erfarenhet och vetenskap, vilket innebär att patienten ska ges 

kompetent och omsorgsfull vård som uppfyller dessa krav. Patienten ska visas respekt och 

omtanke, vården ska genomföras och utformas i samråd med patienten så långt det är 

möjligt. Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska hälso- och sjukvården vara organiserad 

gällande hantering av information, detta för att skapa god kvalitet och vara patientsäkert. För 

att respektera patientens integritet ska uppgifter om patienten förvaras och hanteras på ett 

säkert sätt så att obehöriga inte har tillgång till dessa. På begäran av patienten eller 

närstående till patienten ska journalhandling snarast möjligt lämnas ut. Det är därför av stor 

vikt att sjukvårdspersonal använder ett språk i journalen som patienten och närstående 

förstår och som inte kränker patienten eller närstående. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) ska vården bedrivas med god kvalitet, vilket innebär att patientens behov av 

trygghet, säkerhet och kontinuitet ska tillgodoses. Vården ska bygga på respekt för patientens 

integritet och självbestämmande. Det ska finnas goda och lättillgängliga kontakter mellan 

sjukvårdspersonalen och patienten. Vårdgivaren ska vara uppmärksam på etiska aspekter 

som kan ha betydelse för människovärdet innan en ny behandlingsmetod eller diagnos ges.  

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

framgår det att sjuksköterskan ska ha kompetens att utföra omvårdnadsuppgifter på ett 

skickligt sätt samt skapa förtroendefulla relationer med patienten och närstående. 

Sjuksköterskans kompetens innefattar ett helhetsperspektiv på patientens tillstånd och ska 

tillsammans med patienten och/eller närstående fastställa omvårdnadsdiagnoser utifrån 

patientens problem, resurser och behov. Omvårdnad ska genomföras så att värdighet och 

integritet bevaras, samt i partnerskap med patienten och närstående. Vårdmötet utgår från 

patientens berättelse och ska avspegla ömsesidig öppenhet, vården ska utformas och 

dokumenteras i partnerskap med patienten och närstående. Sjuksköterskan ska utöva 

personcentrerad vård där patienten och närstående blir förstådda och bekräftade utifrån 
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deras individuella behov, förväntningar, värderingar och resurser. I Värdegrund för 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) beskrivs även personcentrerad vård som 

ett partnerskap mellan sjukvården, patienten och närstående med tillhörande vård och 

behandling. Respekteras patientens självbestämmande, värdighet, sårbarhet och integritet 

finns det möjlighet för patienter med sjukdom/ohälsa att uppleva hopp, mening och tillit, 

vilket leder till att lidandet lindras. Människor finner mening i livet på olika sätt, känna sig 

älskad av någon och vara omgiven av personer som betyder mycket är något många anser 

vara det som ger livet störst mening. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Examensarbetet utgår från Benzein, Hagberg och Savemans (2012) teoretiska perspektiv om 

familjefokuserad omvårdnad. 

Benzein, Hagberg och Saveman (2012) beskriver begreppet familj som en enhet och består av 

personen som är sjuk och dennes familjemedlemmar. De benämner begreppen närstående, 

anhöriga och familjemedlemmar synonymt. Författarna till detta examensarbete använder 

begreppet närstående. 

Benzein m.fl. (2012) menar att närstående påverkas då en familjemedlem blir sjuk, 

ansvarsfördelning och roller förändras och balansen emellan närstående rubbas. Personen 

som är sjuk och dennes närstående måste ses som en helhet där alla påverkas när någon blir 

sjuk. Trots hälso- och sjukvårdens vetskap om att närstående påverkas när en familjemedlem 

blir sjuk läggs mest fokus på personen som är sjuk och mindre fokus på närstående. Det är 

viktigt att sjuksköterskor fokuserar på närståendes betydelse för den sjuka personens 

upplevelse av sin sjukdom och ohälsa, samt vilken betydelse detta har för närstående. 

Närstående och personen som är sjuk ses som ett systemiskt förhållande där förändringar i 

en del kan påverka övriga delar. Då någon i systemet bidrar med positiva respektive negativa 

förutsättningar påverkas hela systemet. Närstående kan bidra till förbättrad hälsa och 

minskat lidande för alla i systemet, de kan även bidra till försämrat välbefinnande och hälsa 

samt ökat lidande. Dessa problem kan vara svåra för hälso- och sjukvårdspersonal att 

hantera. 

Benzein m.fl. (2012) skriver att i familjecentrerad omvårdnad där dialoger och möten med 

personen som är sjuk och dennes närstående ger och får sjuksköterskor information, 

omvårdnadsbehov tydliggörs och familjesamtal genomförs. Sjuksköterskor låter närstående 

vara med och påverka den sjuka personens vårdplanering. Relationer mellan sjuksköterskor, 

personen som är sjuk och närstående ska skildras med ödmjukhet och inte vara hierarkisk. 

Närstående och sjuksköterskor bidrar med resurser och styrkor till relationen, där 

sjuksköterskor, personen som är sjuk och närstående ska ses som delaktiga och jämställda 

partners och deras olika kompetenser har lika stor betydelse. I relationen ses alla som 

experter då sjuksköterskor har färdigheter och kunskaper och närstående har egna 

erfarenheter, styrkor och resurser. Efter samtal och möten ska sjuksköterskor återkoppla till 

närstående. Benzein m.fl. (2012) menar vidare att sjuksköterskor behöver komma nära och 
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vara närvarande i möten med närstående. Genom att prata, lyssna, ge stöd, visa känslor och 

empati kan sjuksköterskor bidra för att skapa en god relation. För att främja närståendes 

hälsa och välbefinnande har dialoger, möten och relationer stor betydelse. Genom 

familjecentrerad omvårdnad förbättras dessa förutsättningar att uppnå främjande av hälsa 

hos närstående. 

2.5 Problemformulering 

Cancer är en sjukdom som påverkar många, inte enbart den som fått sjukdomsdiagnosen 

utan även närstående. Personen som är sjuk i cancer behöver stöd från sin omgivning, 

framför allt från närstående men även av vårdpersonal, på sjukhus samt i den sjuka 

personens hemmiljö. Att visa stöd kan vara utmanande för närstående då de inte vet på vilket 

sätt de ska visa stöd eller hur mycket. Tidigare forskning visar att närstående till personer 

med cancer upplever oro och stress hur de på bästa sätt ska visa stöd och uppfylla den sjuka 

personens behov av stöd. Närstående har en viktig roll som budbärare mellan sjukvården och 

personen som är sjuk, även mellan personen som är sjuk och andra människor i dennes 

närhet. Detta upplever närstående som svårt och psykiskt påfrestande. Människor har olika 

behov av stöd, för närstående är balansen mellan att ge för mycket eller för lite stöd svår. När 

en person drabbas av sjukdom eller ohälsa drabbas hela familjen som en enhet. Genom att 

arbeta med familjecentrerad omvårdnad ser sjuksköterskor både patienters och närståendes 

behov, sjuksköterskor ser då patienter och närstående som en enhet. Att som 

sjuksjuksköterska få ökad förståelse för vilket behov av stöd som patienter med cancer 

behöver, är av vikt för att kunna ge patienter god omvårdnad samt vägleda och informera 

närstående i den roll de har. För sjuksköterskor bidrar denna förståelse till ökad kunskap och 

utveckling av god omvårdnad för patienter med cancer och deras närstående. Utan denna 

kunskap är det svårt att tillgodose patienters behov av stöd, samt svårt att vägleda och stötta 

närstående. Därför är det av vikt att förstå hur personer med cancer upplever närståendes 

stöd. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hur personer med cancer upplever närståendes stöd. 
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4 METOD 

Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie av redan publicerade 

vårdvetenskapliga artiklar enligt Evans (2002) beskrivande syntes. En litteraturstudie är 

lämplig att använda när studien har ett kvalitativt syfte, där människors upplevelser eller 

erfarenheter av ett visst fenomen undersöks. En kvalitativ studie vill ge läsaren djupare 

förståelse av resultatet. I en litteraturstudie görs en sökning efter litteratur som sedan 

genomgår en kritisk granskning och analys för att kunna sammanställas till ett nytt resultat 

(Polit & Beck, 2012).  

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamling och urval genomfördes enligt Evans (2002) beskrivning av litteraturstudie. 

Artiklarna till examensarbetet är sökta med advanced search i databaserna CINAHL Plus 

samt i MEDLINE. För att få träffar på artiklar som svarade på studiens syfte användes 

relevanta sökord inom ämnet. I databaserna användes sökorden: family, families, support, 

cancer, partner, relative, oncology, qualitative, coping, need of family support, need of 

support, neoplasms, social support, information, breast, patient, experience, family focused. 

För att få bredd på sökningarna samt smalna av för att undvika för många träffar användes 

AND mellan orden. För att sortera bort artiklar som inte var relevanta för examensarbetet 

användes avgränsningar, vilka var att samtliga artiklar var publicerade mellan år 2008–

2018, var skrivna på engelska, handlade om vuxna samt var Peer-reviewed vilket betyder att 

artiklarna är oberoende granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara skrivna utifrån ett 

patientperspektiv samt vara kvalitativa. Alla typer av cancer inkluderades för att få bredd på 

resultatet dock kan detta göra att resultaten skiljer sig åt beroende på cancerdiagnos. Både 

artiklar med personer som lever i olikkönade och samkönade relationer inkluderades. 

Artiklar som inte svarade på syftet, var kulturellt inriktade, samt utgick från personer med 

funktionsnedsättning exkluderades. Detta gjorde att aktuell forskning framkom och antalet 

träffar begränsades. Sökord och avgränsningar redovisas i examensarbetets sökmatris, Bilaga 

A. De artiklar som valdes till examensarbetet kvalitetsgranskade enligt Friberg (2012) utifrån 

nio frågor för att säkerhetsställa kvaliteten på artiklarnas innehåll. Samtliga tio valda artiklar 

höll god kvalitet och presenteras vidare i en kvalitetsgranskningstabell, Bilaga B. I 

sökprocessen granskades först titlarna, överensstämde dessa med examensarbetets syfte 

lästes artiklarnas abstract, om artikeln fortfarande var intressant för ämnet granskades 

artiklarna och dess resultat grundligt samt sattes in i en artikelmatris, Bilaga C.  

4.2 Dataanalys  

Dataanalysen gjordes enligt Evans (2002) som en beskrivande syntes bestående av fyra. Steg 

ett består av datainsamling som beskrivs i avsnitt 4.1. 
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Steg två enligt Evans (2002) är att identifiera nyckelfynd. Artiklarna lästes flera gånger för att 

få ett helhetsperspektiv och för att uppmärksamma meningsfulla detaljer samt få förståelse 

för respektive artikel. Sedan lästes artiklarnas resultat flera gånger för att få förståelse om 

vad resultaten visade. Efter det identifierades och sammanställdes nyckelfynd från varje 

artikel för att se skillnader och likheter mellan artiklarnas resultat. 

I steg tre enligt Evans (2002) identifieras olika teman. Likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat jämfördes med varandra. Därefter sorterades och kategoriserades de viktigaste 

nyckelfynden, på så vis kunde olika subteman identifieras, vilket ledde till en bättre förståelse 

av fenomenet. Teman och subteman granskades för att tolka innehållet i varje tema. Likheter 

och skillnader jämfördes mellan de olika artiklarna för att finna liknande teman för att få 

ökad förståelse av fenomenet.  

I steg fyra enligt Evans (2002) beskrivs fenomenet. Varje beskrivet tema hänvisades tillbaka 

till den ursprungliga artikeln för att säkerställa noggrannheten i beskrivningen. I resultatet 

beskrevs alla teman och subteman med förankring i originalartiklarna. Fenomenet beskrevs 

genom att teman och subteman som framkom i examensarbetet sammanställdes. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subteman och teman 

Nyckelfynd Subteman Teman 

 
"I am so pleased that I had my family by my 
side all the time. Without them, I don’t think I 
could have gone through my battle with 
cancer" (Kwok & White, 2014, s. 2655). 
 

 
 
Emotionellt stöd 

 
 
 
 
 
 
 
Närstående som 
främsta källa till stöd 
 

 
“.. I very much appreciated the way my sister 
helped me by looking after my children while I 
was in hospital. Her help made my life so 
much easier” (Kwok & White, 2014, s. 2655). 
 

 
 
Praktiskt stöd 

 
".. When I’m sick… he gives people updates so 
they don’t ring me, which is good because 
sometimes I don’t feel like talking to people. 
So he’s my communication point, it’s a really 
good thing" (Laidsaar-Powell, Butow, Bu, 
Fisher & Juraskova, 2016, s. 4135). 
 

 
 
Närstående antar 
olika roller 
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4.3 Etiska överväganden  

CODEX (2018) innehåller regler och riktlinjer för forskare. Att följa CODEX innebär att valda 

artiklar inte är plagierade, förvrängda eller förfalskade. Deltagarna i studien är skyddade av 

individskyddskravet vilket innebär att deras berättelser inte får kränkas eller förödmjukas, 

samtliga artiklar är därför etiskt godkända. Artiklarna är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och är Peer-reviewed, varför inte något etiskt tillstånd behövs för detta 

examensarbete. Författarna till examensarbetet är medvetna om att det vid översättning av 

artiklarna från engelska till svenska finns risk för eventuella feltolkningar. I examensarbetet 

har referenshantering tillämpats enligt American Psychological Association, APA för att 

klargöra vilka källor som använts.  

5 RESULTAT 

Två teman och sju subteman framkom under analysen, dessa redovisas nedan i Tabell 2. 

Tabell 2. Teman och subteman 

Teman Subteman 

 
 
Närstående som främsta källa till stöd 
 

 
Emotionellt stöd 
Praktiskt stöd 
Närstående antar olika roller 
 

 
 
Hinder för att ta emot stöd 

 
Att uppleva sig som en börda 
Känsla av hjälplöshet 
Dölja sina känslor 
Att inte bli förstådd 
 

 

5.1  Närstående som främsta källa till stöd 

Temat innehåller tre subteman som beskriver hur personer med cancer upplevde emotionellt 

stöd, praktiskt stöd och hur närstående antog olika roller. 

 Emotionellt stöd 5.1.1

Emslie m.fl. (2009), Kwok och White (2014) samt Laidsaar-Powell m.fl. (2016) fann att 

personen som var sjuk i cancer generellt var mycket positiv till det emotionella stöd denne 

fick från närstående under sjukdomsprocessen. Personen som var sjuk menade att denne 



   

 

13 

skulle misslyckats eller gått under utan stöd från närstående. Det emotionella stödet 

uppskattades av personen som var sjuk som menade att denne upplevde sig tröstad, lugnad 

och starkare tack vare närståendes närvaro. Vikten av närståendes stöd förstärktes då 

personen som var sjuk fick dåliga besked. Närståendes emotionella stöd kunde yttras på olika 

sätt beroende på vilken situation personen som var sjuk befann sig i. Fysisk beröring, hålla 

personen som var sjuk i handen, eller säga lugnande ord gjorde att personen som var sjuk 

mådde bättre och upplevde tillfredställande stöd. Närståendes närvaro och att bara finnas 

där räckte ofta för att personen som var sjuk skulle känna sig trygg: "it was just such a relief 

to know that he was there. Whether he was active or passive in the consultation didn’t matter, 

just that he was there, that was the most important thing" (Laidsaar-Powell, Butow, Bu, 

Fisher & Juraskova, 2016, s. 4135). Personen som var sjuk och närstående beskrev den svåra 

tiden med cancersjukdomen som en "delad resa" där de kämpade tillsammans som ett team. 

Tröst och stöd från närstående var viktigt då personen som var sjuk konfronterade 

sjukdomen och oron inför framtiden (Kwok & White, 2014). 

it’s just incredibly powerful knowing that someone is by your side … you’re sitting opposite the 

Doctor and they’re talking to you about your chances of dying and your chances of being 

infertile and what the treatments are going to involve. And you’ve just got this person sitting 

next to you holding your hand… that support is just incredibly invaluable. (Laidsaar-Powell, 

Butow, Bu, Fisher & Juraskova, 2016, s. 4135) 

Paul, Pitagora, Brown, Tworecke och Rubin (2014) samt White och Boehmer (2012) fann att 

majoriteten av deltagare som levde i samkönade relationer ansåg att deras partner var det 

viktigaste stödet. Partnern var aktivt involverad i den sjuka personens vård efter denne fått 

sin diagnos. Partnern följde ofta med på läkarbesök, sökte efter olika behandlingsalternativ 

samt lugnade personen som var sjuk när denne oroade sig för vad kirurgiska ingrepp kunde 

resultera i. Vid rädsla och oro över kroppsliga förändringar och kommande mammografier 

var det viktigt för personen som var sjuk att diskutera dessa känslor med sin partner för att 

hantera oron, känslor av isolering och ilska som rörde andra problem relaterat till cancern. 

Personen som var sjuk uppskattade partnerns förmåga att aktivt lyssna, visa empati och ge 

lugnande tröst. Paul m.fl. (2014) menade vidare att medelålders eller äldre singelkvinnor 

upplevde minst stöd. Dessa kvinnor uppgav syskon eller tidigare partners som främsta stöd. 

Richardson, Morton och Broadbent (2015) samt Thornton m.fl. (2014) fann att majoriteten 

av de som var sjuka upplevde att de fick emotionellt stöd från vänner, släktingar eller andra 

personer som överlevt cancer. Personen som var sjuk önskade därför inte något 

professionellt psykologiskt stöd, utan upplevde att denne hade stort socialt nätverk av 

närstående och vänner som gav det emotionella stöd den sjuka personen behövde. Bird, 

Coleman och Danson (2015) samt Drageset, Lindstrøm, Gisk och Underlid, (2016) fann att 

personen som var sjuk beskrev emotionellt stöd som betydelsefullt och menade att det var 

viktigt med personer i omgivningen denne kunde prata med. Dessa människor involverade 

närstående, sjuksköterskor eller annan vårdpersonal. Att uttrycka oro och känslor upplevdes 

befriande och minskade den sjuka personens oro samt gjorde situationen mer lätthanterlig. 

Personen som var sjuk valde att tala med närstående som kunde hantera bördan av den sjuka 

personens dilemman. Viktigaste källan till stöd uppgavs oftast vara den sjuka personens 
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partner. Personen som var sjuk upplevde att det var viktigt att känna sig lyssnad och trodd på 

av närstående. Det var viktigt för personen som var sjuk att tillåtas vara öppen med 

cancerdiagnosen och dela sina upplevelser med närstående: "It’s not always necessary to say 

much, just to put an arm around my shoulder and give me a hug. That’s better than words. 

It’s important to let the person with a cancer diagnosis talk" (Drageset, Lindstrøm, Giske & 

Underlid, 2016, s. 142). 

Kwok och White (2014) samt White och Boehmer (2012) fann att personen som var sjuk 

beskrev närstående som viktigaste källan till emotionellt stöd under cancerbehandlingen. 

Personen som var sjuk beskrev hur närstående gav stöd genom att delta i olika aktiviteter där 

fokus inte låg på cancerdiagnosen utan på att se framåt och ha trevligt tillsammans. Personen 

som var sjuk betonade vikten av att kunna ha roligt, skratta och känna glädje tillsammans 

med sin partner. Personer som överlevt cancern och upplevt stöd från närstående förberedde 

sig tillsammans inför framtiden. 

And I would say [my partner] prods me to keep on getting through life. Not to sit and wait to 

see if it comes back, not to sit and wait to die. . . . “Where [are] we going next? What are we 

doing? What do we want to do?” Financial planning for the long-term and respecting if I say 

I’m tired. You know, it’s not always about running, it’s about just building a life. (White & 

Boehmer, 2012, s. 214) 

Richardson m.fl. (2015) fann att personen som var sjuk önskade stöd genom att upprätthålla 

känsla av normalitet, då det fanns oro att sjukdomen skulle förändra närståendes sätt att 

känna och vara. Betydelsen av att ha närstående som ”bara fanns där” genom 

diagnostisering, behandling och vid återhämtning var stor. Personen som var sjuk ansåg det 

var viktigt att närstående visade förståelse och empati. Personen som var sjuk ville även prata 

öppet om känslor och upplevelser samt önskade få uppmuntran att kunna göra det. 

 Praktiskt stöd 5.1.2

Coyne m.fl. (2012), Kwok och White (2014) samt Richardson m.fl. (2015) fann att personen 

som var sjuk uppskattade att närstående fanns till hands och hjälpte till med praktiska 

sysslor. Att få gåvor som blommor, en bok att eller bli erbjuden barnvakt så personen som var 

sjuk kunde få vila var uppskattade gester. Personen som var sjuk uppskattade närståendes 

praktiska stöd när de tog över hushållsarbetet. Närstående som inte tidigare tagit hand om 

hemmet tog över hushållsarbetet och tog hand om barnen under och efter 

cancerbehandlingen. Uppmuntran och praktiskt stöd som att samtala, ägna sig åt trevliga 

aktiviteter före och efter behandlingar samt följa med på sjukhusbesök var viktigt för 

personen som var sjuk. Närstående skjutsade personen som var sjuk till och från 

sjukhusbesök, organiserade möten, sökte information på internet och uppmuntrade 

personen som var sjuk. Närstående ansvarade även för stor del av kommunikationen med 

vårdgivare (Coyne m.fl., 2012; Kwok & White, 2014; Richardson m.fl., 2015). 

Even though my husband doesn’t like housework, he did nearly all of it while I was having 
cancer treatment. I very much appreciated the way my sister helped me by looking after my 
children while I was in hospital. Her help made my life so much easier. (Kwok & White, 2014, 
s. 2655) 
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 Närstående antar olika roller 5.1.3

Coyne m.fl. (2012), Emslie m.fl. (2009) och Laidsaar-Powell m.fl. (2016) fann att personen 

som var sjuk upplevde att närstående var engagerade i dennes sjukdom och hade olika 

stödjande roller, både i och utanför konsultationer. Personen som var sjuk beskrev att tre 

roller ansågs vara extra betydelsefulla, vilka var: emotionellt stöd, informativt stöd och 

närstående som budbärare. Personen som var sjuk beskrev att det ofta var en 

"nyckelnärstående" som konsekvent deltog under konsultationer. Denna närstående var 

involverad i diskussioner gällande beslut om behandling. Personen som var sjuk upplevde att 

vissa närstående agerade som dennes "advokat" inför läkare och vårdpersonal. Coyne m.fl. 

(2012) fann att det var vanligt att personen som var sjuk och närstående bytte roller under 

sjukdomsprocessen, från att vara den som gav stöd till att bli den som behövde stöd: 

"Probably two days of crying, not by me, from my husband and daughter … I was just saying 

”I´ll be right you know” (Coyne, Wollin & Creedy, 2012, s. 127). Laidsaar-Powel m.fl. (2016) 

fann vidare att personen som var sjuk uppskattade när närstående var flexibla i sina roller då 

den sjuka personens situation och behov förändrades.  

Coyne m.fl. (2012) och Laidsaar-Powell m.fl. (2016) fann att personen som var sjuk beskrev 

vikten av närståendes informativa stöd. Närstående hjälpte personen som var sjuk att ställa 

frågor, erhålla-, förstå-, förmedla och komma ihåg information. Att bara finnas där var 

framför allt viktigt under konsultationer vid diagnostisering, behandling och beslutstagande: 

"it gave me the confidence to turn around and start questioning" (Coyne, Wollin & Creedy, 

2012, s. 126). Personen som var sjuk och dennes närstående diskuterade ofta information 

som kunde bli aktuell innan konsultation med läkare. Personen som var sjuk och dennes 

närstående fortsatte ofta diskussionen efter konsultationen. Personen som var sjuk 

uppskattade denna möjlighet att diskutera, analysera och stämma av sina tolkningar.  

Laidsaar-Powell m.fl. (2016) fann att personen som var sjuk upplevde att närståendes 

informativa stöd kunde delas in i tre kategorier vid konsultationer; passivt stödjande då 

närstående lyssnade, tog till sig information och gav information och var med som sällskap. 

Personen som var sjuk menade att närstående som tog på sig rollen som aktivt stödjande 

ställde många frågor om bland annat behandlingsalternativ och biverkningar, samt gav 

information. Vissa närstående förespråkade och ville säkerställa bästa tänkbara vård för 

personen som var sjuk. Personen som var sjuk beskrev att ett fåtal närstående hade en 

dominant roll vid konsultationer, då var närstående den primära talespersonen som gav 

information och ställde frågor medan personen som var sjuk hade en passiv roll. Denna roll 

var vanligast då personen som var sjuk inte själv kunde delta aktivt i konsultationen, oftast 

var då personen som var sjuk äldre och svag, mådde mycket dåligt eller hade svårt att förstå 

språket. En del närstående antog en mer flexibel och kompletterande roll där deras stöd 

varierade i styrka beroende på den sjuka personens skiftande behov av stöd. Personen som 

var sjuk beskrev att denne uppskattade när närstående tog sig an dessa roller (Laidsaar-

Powell m.fl., 2016). 

[In a consultation] you’re listening and you can hear something in one vain which could be a 
total misinterpretation. A couple of times [wife] has said to me when we’ve sat down and 
discussed it when we got home that I miss heard something and conversely one time she’d 
misheard something. So by both being there and coming home and discussing that we got a 
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better understanding of what was going on. (Laidsaar-Powell, Butow, Bu, Fisher & Juraskova, 
2016, s. 4135) 

Laidsaar-Powell m.fl. (2016) fann vidare att personen som var sjuk upplevde att många 

närstående antog rollen som budbärare och ansvarade för att kommunicera information från 

konsultationer till andra närstående och bekanta. Denna roll ansågs som hjälpsam för både 

personen som var sjuk och andra närstående då de fann information från närstående mer 

pålitlig än informationen de fick av personen som var sjuk. Personen som var sjuk 

uppskattade när närstående informerade andra närstående, släkt och vänner, då de kunde 

skydda personen som var sjuk från frågor och andras känslor.  

[Husband] is also my mouth piece for the rest of my family and friends. When I’m sick… he 
gives people updates so they don’t ring me, which is good because sometimes I don’t feel like 
talking to people. So he’s my communication point, it’s a really good thing. (Laidsaar-Powell, 
Butow, Bu, Fisher & Juraskova, 2016, s. 4135) 

5.2  Hinder för att ta emot stöd 

Temat innehåller fyra subteman, vilka är; att uppleva sig som en börda, känsla av hjälplöshet, 

dölja sina känslor och att inte bli förstådd. 

 Att uppleva sig som en börda 5.2.1

Coyne m.fl. (2012), Kwok och White (2014) samt Laidsaar-Powell m.fl. (2016) fann att denna 

upplevelse hindrade personen som var sjuk att vara öppen för att ta emot stöd från 

närstående. Personen som var sjuk ville inte oroa eller vara en börda för närstående och 

berättade inte om stressen denne levde med i samband med cancersjukdomen. Personen som 

var sjuk var orolig över hur närstående hanterade situationen de befann sig i och ville inte 

berätta att denne inte mådde bra. Personen som var sjuk upplevde att denne påverkades 

negativt när närstående inte mådde bra och var stressade. Personen som var sjuk kände att 

denne bar skulden samt var en börda för närstående, vilket ledde till att stödet från 

närstående upplevdes ångestladdat. Personen som var sjuk försökte undvika att vara en 

börda för närstående då denne var orolig att det krävdes för mycket av närstående: 

"Sometimes I try not to demand too much as I feel like a burden to them (husband and son). 

I didn’t share too much with my family as I didn’t want them to worry about me" (Kwok & 

White, 2014, s. 2655). 

Bird m.fl. (2015) fann att personen som var sjuk valde att prata med närstående som denne 

trodde kunde hantera bördan och inte upplevde att personen som var sjuk var till besvär. 

Personen som var sjuk upplevde sig stundtals ensam då denne inte hade någon att vända sig 

till. En del personer med cancer valde att inte prata med närstående för att inte tynga ned 

dem med sina problem. Personen som var sjuk valde då att vända sig till någon utomstående, 

som personal på sjukhuset, denne upplevde då lättnad över att inte vara en börda för 

närstående. Thornton m.fl. (2014) fann vidare att personer med cancer som hade ett litet 

socialt nätverk där de endast anförtrodde sig till ett fåtal närstående fick dåligt samvete av att 
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be om hjälp eller berätta hur de ville ha det. Personen som var sjuk var orolig att denne 

upplevdes som en börda för närstående, personen som var sjuk var även orolig att det skulle 

fortsätta i framtiden när sjukdomsförloppet fortgår: "Well, I was diagnosed again in April, 

and that was my one big thought: “I got to get this house sold. I got to get this all figured out 

so my daughters don’t have to take care of it”" (Thornton m.fl., 2014, s. 385). 

 Känsla av hjälplöshet 5.2.2

Coyne m.fl. (2012) fann att personen som var sjuk inte alltid uppskattade stödet från 

närstående, då personen som var sjuk kände sig hjälplös för att denne inte klarade av att 

utföra vardagliga sysslor. En del upplevde det även som ett intrång i deras personliga sfär, 

och ansåg att hjälp från andra speglade deras oförmåga att ta hand om sin egen familj.  

The mums [mothers] at school rallied and did up a roster about meals. which was a huge help.. 

they offered to help and scrub the toilet and things like that but I felt really uncomfortable 

about people coming in. you feel you should be able to look after your family. (Coyne, Wollin & 

Creedy, 2012, s. 127) 

Kwok och White (2014) samt White och Boehmer (2012) fann att personen som var sjuk 

upplevde att dennes närstående fick ta större ansvar i hemmet vilket ofta ledde till att 

personen som var sjuk kände sig isolerad, arg och frustrerad över att inte kunna hjälpa till. 

Personen som var sjuk kände sig hjälplös och att denne satte närstående i en påfrestande 

situation. En del personer med cancer fick dåligt samvete då deras närstående förlorade 

inkomst till följd av allt som behövts göras. Då närstående inte var närvarande för de 

arbetade, var bortresta eller var någon annanstans upplevde personen som var sjuk sig 

hjälplös då denne hade svårt att ta hand om hushåll och barn när denne inte ens hade ork att 

ta hand om sig själv (Kwok & White, 2014; White & Boehmer, 2012). 

 Dölja sina känslor 5.2.3

Drageset m.fl. (2016), Emslie m.fl. (2009) och Thornton m.fl. (2014) fann att personen som 

var sjuk upplevde att närstående var det mest värdefulla stöd denne hade, dock vågade 

personen som var sjuk inte alltid berätta hur denne kände. Personen som var sjuk var oroad 

över närståendes mående och de känslor som uppkommit i samband med cancern vilket 

gjorde att personen som var sjuk valde att inte dela med sig av sina känslor. Personen som 

var sjuk upplevde att denne inte kunde prata om sjukdomen och känslor då personen som 

var sjuk ansåg att närstående hade tillräckligt att oroa sig över. Personen som var sjuk 

beskrev även hur denne valde vilka denne berättade saker för, personen som var sjuk menade 

att vissa närstående hanterade känslor och information bättre medan andra närstående var 

mer oroliga. Personen som var sjuk visade närstående ett yttre som var starkt och positivt 

samt beskrev hur denne undanhöll rädslor genom att "bita ihop" för att bibehålla normalitet i 

livet. När närstående var mycket optimistiska till sjukdomen upplevde personen som var sjuk 

det svårt att prata om hur denne mådde och rädslor som denne bar på, framförallt rädslor 

inför döden (Drageset m.fl., 2016; Emslie m.fl., 2009; Thornton m.fl., 2014).  
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Kwok och White (2014) fann att en del personer med cancer valde att inte berätta för 

närstående att de hade cancer, de var rädda att närstående skulle reagera på ett sätt som 

gjorde att personen som var sjuk skulle få ökad stress och må sämre: "I did not want to tell 

my friends that I got breast cancer because they might respond in a negative way e.g. I am 

contagious or whatever. I did not want additional stress" (Kwok & White, 2014, s. 2656). 

Laidsaar-Powell m.fl. (2016) fann att personen som var sjuk uppskattade att närstående 

följde med på läkarbesök. Dock upplevde personen som var sjuk att denne inte ville prata om 

personliga detaljer eller berätta hur denne kände, då denne inte ville att närstående skulle ha 

vetskap om detta. Samtala med läkaren om sex och samlevnad, sjukdomsprognos och 

depression var saker personen som var sjuk undvek, det fanns dock ett behov att få uttrycka 

dessa tankar och känslor. När personen som var sjuk och närstående inte kom överens om 

behandling uppstod konflikter som var svåra att hantera. Personen som var sjuk upplevde 

även att dennes närstående ställde för många frågar under läkarbesöken och blev då orolig 

att läkaren skulle bli irriterad (Laidsaar-Powell m.fl., 2016). 

 Att inte bli förstådd 5.2.4

Kwok och White (2014) fann att personen som var sjuk upplevde att närstående inte förstod 

vad denne gick igenom vilket blev ett hinder för att ta emot stöd. Personen som var sjuk hade 

då svårt att prata med närstående om sjukdomen. Delta i gruppsamtal med andra personer 

med cancer upplevde personen som var sjuk var ett bra stöd. Att prata med personer i samma 

situation upplevdes lättare och personen som var sjuk mådde bra av att andra förstod vad 

denne gick igenom. Personen som var sjuk upplevde att deltagarna i gruppsamtalen förstod 

och kunde relatera till de rädslor som fanns: "Sometimes it was hard to share with family and 

friends because unlike the other women in the support group, they don’t really understand 

your feelings and concerns" (Kwok & White, 2014, s. 2655). 

Bird m.fl. (2015), Drageset m.fl. (2016) och Thornton m.fl. (2014) fann att personen som var 

sjuk hade behov av att närstående trodde på samt förstod vad denne gick igenom och lät 

personen som var sjuk vara orolig över sin framtid. Personen som var sjuk hade behov av att 

dennes rädsla och oro togs på allvar. Personen som var sjuk upplevde att när det inte syntes 

på utsidan att denne var sjuk fanns det närstående som inte trodde att personen som var sjuk 

mådde dåligt. Personen som var sjuk upplevde att sjukdomen med tiden blev normaliserad 

och närstående gav inte längre det stöd den sjuka personen behövde. Det viktigaste för 

personen som var sjuk var att närstående förstod och visade att de fanns där. Dock upplevdes 

det att närstående drog sig undan och kontaktade personen som var sjuk mer sällan. 

Personen som var sjuk beskrev att denne fortfarande var i behov av stöd men hade en känsla 

av att närstående "glömde bort" cancern och uppfyllde då inte den sjuka personens behov. 

Thornton m.fl. (2014) fann vidare att personen som var sjuk upplevde att närstående inte 

förstod att återfall av cancer kan vara en kronisk sjukdom som leder till ökad stress, fysisk 

försvagning och trötthet. Brist på denna förståelse ledde till att närstående inte kunde 

uppfylla den sjuka personens behov av stöd. Personen som var sjuk hade behov av intimitet 
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från sin partner för att känna sig älskad och åtråvärd även om sexdriften var låg. Dock 

upplevdes partnerns förståelse för detta som bristfällig.  

 

6 DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i tre delar; resultatdiskussion, metoddiskussion samt 

etikdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras teman och subteman som framkommit i 

resultatet mot styrdokument, tidigare forskning och författarnas egna reflektioner. I 

metoddiskussionen diskuteras examensarbetets trovärdighet, överförbarhet och giltighet. 

Diskussionsdelen avslutas med en etikdiskussion där etiska principer som berör 

examensarbetet diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur personer med cancer upplever närståendes 

stöd. Två teman och sju subteman framkom i resultatet. Det första temat var: närstående 

som främsta källa till stöd med subteman: emotionellt stöd, praktiskt stöd och närstående 

antar olika roller. Det andra temat var: hinder för att ta emot stöd med subteman: att uppleva 

sig som en börda, känsla av hjälplöshet, dölja sina känslor och att inte bli förstådd. Resultatet 

visade att personen som var sjuk i cancer upplevde närstående som det allra viktigaste stödet 

genom sjukdomsprocessen. Närståendes närvaro och att bara finnas där var betydelsefullt 

för personen som var sjuk i cancer, detta styrks genom Coyne m.fl. (2012) och Han m.fl. 

(2016) som skriver att bara finnas där är återkommande vid närståendes upplevelser av att 

ge stöd. Att få personen som är sjuk att skratta, massera dennes armar, laga mat, gå på 

promenader eller miljöombyten är återkommande faktorer när närstående beskriver 

tillvägagångsätt att visa stöd. Närstående upplever att dessa aktiviteter gör att personen som 

är sjuk känner sig starkare och kan rikta styrkan till återhämtning. Detta styrks även i 

Värdegrund för omvårdnad (2016) som beskriver att människor finner mening i livet på olika 

sätt, känna sig älskad av någon och vara omgiven av personer som betyder mycket är något 

många anser vara det som ger livet störst mening. En reflektion över detta kan vara att 

närstående är rädda att göra fel och vill ofta göra mer än vad denne kanske behöver, dock 

räcker det ofta att närstående bara finns vid den sjuka personens sida genom hela 

sjukdomsprocessen. 

Resultatet visade att personen som var sjuk hade önskan om normalitet samt att bibehålla 

det vardagliga livet, det var då viktigt att personen som var sjuk fick stöd från närstående. 

Coyne m.fl. (2012) och Han m.fl. (2016) styrker detta resonemang genom att skriva att 

närstående försöker övervinna svårigheter som sjukdomen för med sig tillsammans som en 

familj. Närstående försöker hitta skäl för att personen som är sjuk ska fortsätta leva, tänka 

positivt och vara tacksam för det vardagliga livet där denne fortfarande lever med sina 

närstående. Dock upplever närstående ångest och rädsla över att personen som är sjuk 

eventuellt kommer avlida. Benzein m.fl. (2012) beskriver i sin teori om familjefokuserad 
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omvårdnad att familjen ses som en enhet där närstående påverkas då en familjemedlem blir 

sjuk. Adams m.fl. (2012) och Shaw m.fl. (2013) skriver däremot att närstående tycker det är 

svårt att ge rätt emotionellt stöd till personen som är sjuk. Som närstående är det svårt att 

möta den sjuka personens behov av stöd vilket ofta leder till stress. Att ge emotionellt stöd 

upplevs ofta svårare än att ge praktiskt stöd. En reflektion över detta kan vara att det är 

viktigt för personen som är sjuk att bibehålla det vardagliga livet i den mån det går, dock är 

detta svårt för närstående då oro och rädslor för sjukdomen förhindrar att leva som vanligt 

och låtsas att sjukdomen inte finns.  

Resultatet visade att personen som var sjuk uppskattade att närstående hjälpte till med 

praktiska sysslor, så som hushållsarbete, gav skjuts, var sällskap vid sjukhusbesök, och 

organiserade möten. Dessa typer av stöd kunde dock göra att personen som var sjuk kände 

sig hjälplös och fick känsla av att inte längre klara av vardagliga sysslor. Detta är i 

överensstämmelse med Coyne m.fl. (2012) som skriver att det praktiska stödet från 

närstående innebär att ansvara för hemmet såsom inhandling, matlagning, ta hand om 

barnen och städning även att påminna om mediciner, läkartider och behandlingar. Dock 

skiljer det sig åt i olika familjer då personen som är sjuk ibland har svårt att acceptera denna 

typ av hjälp. I Värdegrund för omvårdnad (2016) skrivs det att om patientens 

självbestämmande, värdighet, sårbarhet och integritet respekteras finns möjlighet för 

patienter med sjukdom/ohälsa att uppleva hopp, mening och tillit. En reflektion över detta 

kan vara att varje person ska ses som en enskild individ med individuella behov och 

förutsättningar. Fråntas den sjuka personens autonomi kränks dennes integritet och 

värdighet. 

Resultatet visade att personen som var sjuk upplevde att närstående antog rollen som 

budbärare och ansvarade för att kommunicera information från vårdgivare till andra 

närstående och bekanta. Personen som var sjuk uppskattade när närstående informerade 

andra närstående, släkt och vänner, då de kunde skydda personen som var sjuk från frågor 

och andras känslor. Detta beskriver även Laidsaar-Powell m.fl. (2016) som menar att 

närstående har en stödjande roll som innebär att lyssna, samla och ge information samt ställa 

frågor. På så vis kan närstående hjälpa personen som är sjuk att ta till sig information under 

viktiga läkarbesök. Dock finner en del närstående denna roll som stressande och upplever det 

svårt att balansera mellan att upprätthålla den sjuka personens privatliv och tillhandahålla 

information. Datta m.fl. (2016) beskriver vidare att vårdpersonal menar att närstående har 

en viktig roll i kommunikationen mellan vårdgivare och personen som är sjuk. Närstående är 

en viktig källa till stöd för personen som är sjuk och värderas högt av vårdpersonal. 

Vårdpersonal menar att närstående har en viktig roll när personen som är sjuk får sin 

diagnos eller negativa besked, då personen som är sjuk inte behöver hantera beskedet på 

egen hand. Benzein m.fl. (2012) teori om familjefokuserad omvårdnad skriver att närstående 

påverkas då en familjemedlem blir sjuk, ansvarsfördelning och roller förändras och balansen 

mellan närstående rubbas. En reflektion över detta kan vara att det är viktigt att vårdpersonal 

ser personen som är sjuk och dennes närstående som en enhet där båda är viktiga för 

varandra och tillåts vara delaktiga i omvårdnaden. 
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Resultatet visade att personen som är sjuk upplevde det svårt att ta emot hjälp och stöd från 

närstående då personen som var sjuk inte ville vara en börda. För att skydda närstående från 

oro och stress dolde ofta personen som var sjuk sina känslor, denne var även orolig att inte 

bli förstådd av närstående. Personen som var sjuk påverkades negativt när närstående inte 

mådde bra och var orolig att kräva för mycket av närstående. Detta styrks av Adams m.fl. 

(2012) och Shaw m.fl. (2013) som skriver att det kan vara psykiskt påfrestande att vara 

närstående till någon med cancer, då de känner att de behöver ta ansvar för personen som är 

sjuk. Detta leder till att närstående lever med ständig oro, stress och ångest, vissa blir även 

fysiskt och emotionellt utmattade. Balfe m.fl. (2017) skriver vidare att närstående inte vill 

utstråla för personen som är sjuk och omgivningen att situationen de befinner sig i är svår att 

hantera. En reflektion över detta kan vara att både personen som är sjuk och närstående 

döljer känslor för att skydda varandra. Om kommunikationen sinsemellan förbättras uppnås 

ökad förståelse för varandra, vilket skulle kunna minska oro och stress. 

Resultatet visade att personen som var sjuk inte alltid uppskattade stöd från närstående, då 

denne inte hade förmåga att utföra vardagliga sysslor och på så vis kände sig hjälplös. 

Personen som var sjuk upplevde även intrång i sin personliga sfär när närstående hjälpte till 

med vardagliga sysslor. Från närståendes perspektiv finns det begränsat med tidigare 

forskning inom detta, dock skriver Coyne m.fl. (2012) att närstående upplever att personen 

som är sjuk inte alltid accepterar det praktiska stöd närstående erbjuder då personen som är 

sjuk vill kunna klara sig på egen hand. Benzein m.fl. (2012) förklarar att närstående kan 

bidra till förbättrad hälsa och minskat lidande för alla i systemet, de kan dock även bidra till 

försämrat välbefinnande och ökat lidande. En reflektion över detta kan vara att närstående 

inte alltid är det bästa stödet då de saknar förståelse för den sjuka personens känsla av 

hjälplöshet. 

Resultatet visade att personen som var sjuk var orolig för närståendes mående och känslor 

som hade uppkommit i samband med cancern. Personen som var sjuk visade närstående 

starkt och positivt yttre och undanhöll rädslor genom att "bita ihop" för att bibehålla 

normalitet i vardagen. Personen som var sjuk valde därför vilka denne anförtrodde sig åt då 

denne menade att vissa närstående hanterade känslor bättre och visade mindre oro än andra 

närstående. Balfe m.fl. (2017) skriver däremot att närstående ”tar på sig en mask” inför sin 

omgivning och utstrålar en positiv och optimistisk sida, i själva verket kämpar de med 

känslor och rädslor men vill inte upplevas svaga inför andra. Utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv skriver Coyne m.fl. (2016) att sjuksköterskor sätter stort värde på 

närstående som en del av den sjuka personens vård. Sjuksköterskor upplever dock outtalad 

oro mellan närstående och personen som är sjuk och att de inte alltid talar om för varandra 

hur de egentligen känner och hur de mår. En reflektion över detta kan vara att när personen 

som är sjuk och närstående döljer sina känslor för varandra blir effekterna negativa då stöd 

uteblir och missförstånd kan uppstå. 

Resultatet visade att personen som var sjuk hade behov av att närstående förstod vad denne 

gick igenom och att de blev trodda på och lät personen som var sjuk vara orolig över 

framtiden. Personen som var sjuk hade behov att dennes rädsla och oro togs på allvar. 

Personen som var sjuk upplevde att sjukdomen med tiden blev normaliserad och närstående 
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gav inte längre det stöd den sjuka personen behövde. Resultatet visade att personen som var 

sjuk fick bra stöd av att delta i gruppsamtal med andra personer med cancer. Personen som 

var sjuk upplevde att deltagarna i gruppsamtalen förstod och kunde relatera till de rädslor 

som fanns. Balfe m.fl. (2017) och Foster m.fl. (2015) beskriver att även närstående uttrycker 

en önskan om att få delta i gruppsamtal med andra närstående i samma situation som de 

själva är i. Dela med sig av känslor och tankar och samtidigt få ta del av andras anser de 

skulle vara värdefullt för att hantera situationen och ta sig vidare. En reflektion över detta 

kan vara att sjukvården bör erbjuda individuella stödgrupper för personen som är sjuk och 

närstående. Båda parter har behov av stöd och förståelse från andra som befinner sig i 

samma situation. 

6.2 Metoddiskussion  

Då examensarbetets syfte var att beskriva hur personer med cancer upplever närståendes 

stöd valdes en kvalitativ metod och vårdvetenskapliga artiklar som beskriver detta fenomen, 

genom dessa kvalitativa artiklar kunde en djupare förståelse uppnås (Friberg, 2012). En 

litteraturstudie med beskrivande syntes utfördes enligt Evans (2002), detta var en relevant 

metod då examensarbetets syfte var att beskriva upplevelser av ett fenomen. Analysen 

utfördes enligt Evans (2002) beskrivande syntes i fyra steg. Då författarna ville få en djup 

förståelse för patienters upplevelser var denna metod lämplig då den går ned mer på djupet i 

jämförelse med en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). För att säkerhetsställa god kvalitet 

på examensarbetets metod användes kvalitetskriterier, vilka var: trovärdighet, giltighet och 

överförbarhet. 

Trovärdighet mäter kvaliteten på studiers resultat vilket ska ligga nära originalkällan och 

inte komma från författarnas förförståelse (Polit & Beck, 2016). Då författarna varit 

närstående till personer med cancer har viss förförståelse funnits. För att undvika att 

förförståelse skulle avspegla sig eller påverka examensarbetets resultat har ingående 

diskussioner ägt rum för att sammanställa innehållet utan egna tolkningar och värderingar. 

Dock finns inga garantier att tolkning och förförståelse inte ägt rum som kan påverkat 

resultatet till viss del. En beskrivande syntes ska enligt Evans (2002) undvika förförståelse 

och tolkning för att uppnå hög trovärdighet. Nyckelfynden som framkom upplevdes konkreta 

och textnära varandra, endast ett fåtal nyckelfynd stack ut och var svårtolkade. Dessa 

nyckelfynd fick brytas ned till mindre meningsbärande enheter och kunde därefter analyseras 

och sammanställas. Två teman och sju subteman framkom under analysen, dessa teman och 

subteman har vid flera tillfällen under analysens gång ändrats och omformulerats så de 

överensstämde med innehållet i texten samt svarade på syftet. Samtliga artiklar som 

användes i resultatet numrerades 1–10. För att öka trovärdigheten och förenkla spårbarheten 

numrerades nyckelfynden med samma nummer som ursprungsartikeln. Då samtliga 

nyckelfynd fått nummer var det lätt att gå tillbaka till ursprungskällan och se att nyckelfynd, 

teman och subteman följde en röd tråd. Dessa återkopplingar har utförts under hela 

analysprocessen. Vid översättning av artiklarna från engelska till svenska kan viss feltolkning 

förekommit. För att i största möjliga mån undvika feltolkningar lästes artiklarna noggrant 
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flera gånger av båda författarna, när oklarheter uppstod användes lexikon samt en tredje part 

med engelska som modersmål. Då examensarbetet är skrivet av två författare som arbetat 

tätt ihop har samtliga artiklar lästes av två personer som analyserat dess innehåll och fört 

diskussioner, vilket gett examensarbetet ökad trovärdighet. Nackdelar med två författare kan 

vara att oenigheter och missförstånd uppstår mellan parterna. Det har dock inte varit ett 

problem i detta examensarbete.  

Giltighet visar hur noggrann och välgrundad studien är samt att analysprocessen 

upprätthåller god kvalitet och utvärderas kontinuerligt (Polit & Beck, 2016). Databaserna 

MEDLINE och CINAHL Plus användes vid datainsamling då de innehåller artiklar med 

vårdvetenskaplig inriktning. Att andra databaser inte användes kan ha medfört att artiklar 

som svarar till syftet inte framkom i sökningarna av relevanta artiklar. Artiklar som framkom 

i de två databaser som användes svarade på syftet och uppfyllde de kvalitetskriterier som 

fanns, därför behövdes inte fler databaser användas. Genom att använda relevanta sökord 

framkom artiklar som svarade på examensarbetets syfte. Booleska operatorerna AND och OR 

användes mellan sökorden för att avgränsa träffarna samt få en bredd på relevant innehåll i 

artiklarna. För att gallra bort artiklar som inte var relevanta för examensarbetet användes 

avgränsningar, vilka var att samtliga artiklar var publicerade mellan år 2008–2018, var 

skrivna på engelska, handlade om vuxna samt var Peer-reviewed vilket betyder att artiklarna 

är oberoende granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Inklusionskriterier som 

användes var att artiklarna var skrivna utifrån ett patientperspektiv samt var kvalitativa. 

Artiklar som inte svarade på syftet, var kulturellt inriktade, samt utgick från personer med 

funktionsnedsättning exkluderades. Detta gjorde att aktuell forskning framkom, antalet 

träffar begränsades samt ökade examensarbetet giltighet. Citat från artiklarnas resultat 

valdes att ha med i examensarbetet för att förstärka patienters upplevelser och undvika 

tolkningar från författare till originalartiklarna samt författarna till detta examensarbete. Tio 

artiklar valdes att ha med i examensarbetets resultat, detta antal gick att hantera med 

tidsramen som fanns. Fler artiklar i examensarbetet kunde ökat giltigheten, dock skulle 

djupare analyser vara svåra att hinna genomföra med tidsramen som fanns och kvaliteten på 

examensarbetet skulle eventuellt bli lägre. Vid djupare analys framkom att två av de valda 

artiklarna inte svarade på examensarbetes syfte och valdes då bort, två nya artiklar som 

svarade på syftet valdes istället. En kvalitetsgranskningstabell enligt Friberg (2012) användes 

för att säkerställda valda artiklars kvalitet. Resultatets tio artiklar uppfyllde samtliga nio 

kriterier i kvalitetsgranskningen, dessa uppfyllda kriterier ger ökad giltighet åt 

examensarbetet. 

Två av de valda artiklarna har använts i bakgrunden samt i resultatet, då artiklarnas resultat 

innehöll patient- och närståendeperspektiv. Patienters upplevelser användes i 

examensarbetets resultat och närståendes perspektiv i examensarbetets bakgrund. I 

originalartiklarnas resultat var det tydligt från vilket perspektiv innehållet kom från. 

Överförbarhet visar om resultatet kan göras om i andra populationer och sammanhang (Polit 

& Beck, 2016). Artiklarna i detta examensarbete kommer från hela världen, artiklarna visar 

liknande resultat oberoende av vilket land de kommer ifrån. Beroende på vilken 

cancerdiagnos patienten har kan eventuellt resultatet skiljas något åt. I olika kulturer kan 
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synsättet på närstående och cancer skiljas åt, vilket skulle kunna påverka patienters 

upplevelser, förväntningar och behov av stöd från närstående. 

6.3 Etikdiskussion 

I examensarbetet har vetenskapliga artiklar som är Peer-rewieved använts för att säkerställa 

god kvalité. Examensarbetet behövde inte granskas och godkännas av en etisk kommitté då 

den är beskrivande utifrån redan granskade vetenskapliga artiklar. Alla artiklar som använts 

är kvalitetsgranskade där det framkom att samtliga var etiskt godkända. Enligt Polit och Beck 

(2016) ska samtliga deltagare gett sitt samtycke till studierna. Deltagarna ska skyddas från att 

ta psykisk eller fysisk skada samt garanteras att framkommen information hanteras på säkert 

sätt. Enligt CODEX (2018) är det förbjudet att förfalska eller plagiera andra författares texter, 

examensarbetet är med undantag för de citat som använts skrivna med egna ord. Citat är 

utvalda för att förstärka och förtydliga resultatet, dessa är tydligt refererade till 

ursprungskällan. För att resultatet skulle vara tillförlitligt var valet av artiklar utav vikt, där 

fenomenet inte byggde på hypoteser och påståenden. För att uppfylla kraven för vetenskaplig 

kvalitet är artiklarna noggrant utvalda (CODEX, 2018). För att undvika att författarnas 

förförståelse skulle avspegla eller påverka resultatet har ingående diskussioner ägt rum för 

att sedan kunna beskriva innehållet utan att lägga egna tolkningar och värderingar i det som 

stod. American Psychological Association (APA) är det referenssystem som använts i 

examensarbetet, detta för att källor som använts ska finnas lättillgängliga för läsaren. 

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva hur personer med cancer upplevde närståendes stöd. 

Två teman och sju subteman framkom i resultatet. Första temat var: Närstående som främsta 

källa till stöd med subteman: emotionellt stöd, praktiskt stöd och närstående antog olika 

roller. Det andra temat var: Hinder för att ta emot stöd med subteman: Att uppleva sig som 

en börda, känsla av hjälplöshet, dölja sina känslor och att inte bli förstådd. Resultatet visade 

genomgående att närstående är den viktigaste källan till stöd för personen som är sjuk i 

cancer. Det är dock svårt för närstående att ge stöd som uppfyller den sjuka personens behov 

och personen som är sjuk är inte alltid mottaglig för det stöd som erbjuds. Brister i 

kommunikation mellan parterna är ofta en bidragande faktor till detta problem. Detta kan 

leda till missförstånd, oro, uteblivet stöd och stress hos båda parter. Ett vanligt fenomen var 

att båda parter dolde sina känslor för varandra och vågade inte uttrycka rädslor som fanns. 

Detta visar på att sjuksköterskor måste ha god kunskap i bemötande med personer som är 

sjuka i cancer och deras närstående för att kunna stötta parterna att prata om känslor och 

vilka behov av stöd som finns. Det framkom i examensarbetet att närstående ger bäst stöd 

genom att bara finnas där, vilket ofta är tillräckligt även om det inte upplevs så av 



   

 

25 

närstående. För personen som är sjuk upplevs närstående som det viktigaste stödet, dock är 

närstående inte alltid det bästa stödet. Personen som är sjuk kan inte dela med sig av alla 

känslor och tankar utan behöver istället prata med någon utomstående eller med någon i 

samma situation.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Brister i kommunikation mellan patienter och närstående är ett stort problem som leder till 

att stöd uteblir och känslor hämmas. Mer forskning om hur sjuksköterskor, patienter och 

närstående kan kommunicera med varandra för att underlätta att prata om sådant som 

känns obekvämt och svårt skulle vara önskvärt.  
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BILAGA A. SÖKMATRIS 

 

Databas Datum för 
sökning 

Sökord Avgränsning
ar 

Antal 
träffar/antal 
lästa titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
fulltext 

Antal 
kvalitetsgran
skade 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

CINAHL Plus 2018-03-29 cancer patient 
experience 
support family 
qualitative 

full text, Peer-
reviewed, år 
2008–2018, 
vuxna, 
människor, 
vetenskaplig 
tidskrift 

44 25 7 2 2  

CINAHL Plus 2018-03-29 cancer family 
focused 
support 
qualitative 

full text, Peer-
rewieved, år 
2008–2018, 
vuxna, 
människor, 
vetenskaplig 
tidskrift 

11 11 5 2  2  

MEDLINE 2018-03-29 cancer patient 
experience 
need of 
support family 
qualitative 

full text, Peer-
rewieved, år 
2008–2018, 
vuxna, 
människor, 
vetenskaplig 
tidskrift 

48 22 5 1 1 

MEDLINE 2018-03-29 Psychological 
support needs 
AND patients 

full text, Peer-
rewieved, år 
2014–2018, 

24 4 2 1 1 



 

 

with head 
cancer 

vuxna, 
människor, 
vetenskaplig 
tidskrift 

MEDLINE 2018-03-29 information 
needs social 
support breast 
neoplasms 
cancer 

full text, Peer-
rewieved, år 
2008–2018, 
vuxna, 
människor 
vetenskaplig 
tidskrift 

49 19 3 1 1  

CINAHL Plus 2018-03-29 support 
partner cancer 
qualitative 

full text, Peer-
rewieved, år 
2008–2018, 
vuxna, 
människor, 
vetenskaplig 
tidskrift 

22 10 2 1 1  

CINAHL Plus 2018-04-03 family’s role 
AND strengths 
AND cancer 

full text, 
Peer-rewieved, 
år 2012–2018, 
vuxna  
människor 
vetenskaplig 
tidskrift 

4 2 1 1 1 

CINAHL Plus 2018-04-03 coping AND 
melanoma 
AND support 
needs 

full text, 
Peer-rewieved, 
år 2012–2018, 
vuxna,  
människor, 
engelska, 
vetenskaplig 
tidskrift 

3 1 1 1 1 



 

 

BILAGA B. KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

 

Artiklar Finns det en 

tydligt 

beskriven 

problem-

formulering? 

Finns det 

ett tydligt 

beskrivet 

syfte? 

Finns det 

en tydligt 

beskriven 

metod? 

Finns det 

en tydlig 

beskrivning 

av 

deltagare? 

Svarar 

resultatet 

på syftet? 

Framförs 

resultatet 

på ett 

tydligt 

sätt? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

metoden? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

resultatet? 

Först det ett 

etiskt 

resonemang? 

1  Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2  Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

  



 

 

 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

  

Författare 
År 

Tidskrift 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat 

Bird, J., Coleman, P., 
& Danson, S.  
  
2015  
 
Journal of Clinical 
Nursing  
 
England  

1.  
Coping with 
melanoma-related 
worry: a qualitative 
study of the 
experiences and 
support needs of 
patients with 
malignant melanoma 

Syftet är att undersöka 
patienters erfarenheter av 
malignt melanom, deras 
behov av stöd och de 
processer som leder till att 
dessa behov uppfylls.  

Kvalitativ  
Djupintervjuer 
11 patienter med malignt 
melanom  
I hemmet och på 
forskningscentret  
NVivo version 8 QSR 
International Pty Ltd. 
Doncaster, Australien 
användes för analys. 
Röstinspelningar 
transkriberades och 
anonymiserades   

Tre kategorier framkom för att förklara hur 
patienter hanterar och kontrollerar 
melanomrelaterad oro. Patienter diskuterade behov 
av att deras bekymmer blir sedda och att någon tror 
på dem. Hur man väljer att dela bördan av oro med 
någon och de strategier som de använde sig av för 
att minska oro och göra det möjligt för dem att 
fortsätt det dagliga livet.  

Coyne, E., Wollin, J., 
& Creedy, D. K.  
 
2012 
 
European Journal of 
Oncology Nursing  
 
Australien  

2.  
Exploration of the 
family’s role and 
strengths after a young 
woman is diagnosed  
with breast cancer: 
Views of women and 
their families  

Syftet är att beskriva 
familjens roll och styrkor 
vid stöd till yngre kvinnor 
(<50 år) efter en 
bröstcancerdiagnos.  
  

Kvalitativ  
Strukturerade intervjuer  
14 unga kvinnor med  
bröstcancer och 11 
familjemedlemmar 
Onkologisk avdelning på 
sjukhus  
Transkripten 
analyserades genom 
induktiv flerfasanalys 
där resultatet bröts ned 
till olika teman 

Kvinnor med bröstcancer och deras 
familjemedlemmar upplevde en rad känslor under 
behandlingsperioden. På grund av olika 
omständigheter ändrades rollerna inom familjen. 
Analys av intervjuutskrifter identifierade följande 
teman; "Bara vara där", "paradox av hjälp "och" 
buffert från samhället". Ett sekundärt tema 
relaterat till stöd, specifikt "den växande rollen som 
stöd för familjemedlemmar ", som lyfter fram 
familjernas styrkor och erfarenheter.  

Drageset, S., 
Lindstrøm, T. C., 
Giske, T., & Underlid, 

3.  
Women’s experiences 
of social support 

Syftet är att beskriva 
kvinnors individuella 
erfarenheter av socialt 

Kvalitativ  
Halvstrukturerade 
intervjuer 10 kvinnor 

Olika teman identifierades: Dela erfarenheter, 
förstås som en individ, kontinuitet och information 
och förklaringar. Efter ett år kände kvinnorna att 



 

 

K.  
 
2016 
 
Scandinavian Journal 
of Caring Science  
 
Norge  

during the first year 
following primary 
breast cancer surgery  

stöd under sitt första år 
efter primär 
bröstcancerkirurgi.  

med bröstcancer ett år 
efter operation  
Sjukhus  
Analyserades i en 
trestegsmetod där 
kondensations analys 
användes 

nätverket kring dem hade "normaliserat" och var 
mindre stödjande. Kontinuitet i professionellt stöd 
var viktigt. Kvinnorna kände osäkerhet efter förlust 
av professionellt stöd efter behandling. 

Emslie, C., Browne, S., 
MacLeod, U., 
Rozmovits, L., 
Mitchell, E., & 
Ziebland, S.  
 
2009  
 
Social Science & 
Medicine  
 
Storbritannien  

4.  
‘Getting through’ not 
‘going under’: A 
qualitative study of 
Gender and spousal 
support after diagnosis 
with colorectal cancer  

Syftet är att undersöka 
hur män och kvinnor med 
kolorektalcancer upplever 
stöd mellan sig själva och 
deras 
partner/make/maka.  

Kvalitativ  
Djupintervjuer 
33 gifta eller samboende 
personer med 
kolorektalcancer  
I hemmet  
Tematisk analys där 
rådata sammanställdes i 
olika teman 

Både män och kvinnor beskrev den viktiga roll som 
deras partner spelade för att ge emotionellt och 
praktiskt stöd. Ömsesidigt stöd och ömsesidighet 
var också nyckelfunktioner av deras berättelser.  

Kwok, C., & White, K.  
 
2014 
 
Supportive Care in 
Cancer  
 
Australien  
 

5.  
Perceived information 
needs and social 
support of Chinese-
Australian breast 
cancer survivors  

Syftet är att utforska 
uppfattningar av 
informationsbehov och 
socialt stöd bland kines-
australiensiska patienter 
som överlevt bröstcancer 
och hur dessa resurser 
påverkar deras 
sjukdomsupplevelse.  
  

Kvalitativ  
Semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer  
23 kinesiska kvinnor 
med bröstcancer  
Innehållsanalys där 
resultatet 
sammanställdes i teman 
  

Teman för informationsbehov identifierades som 
(1) med hjälp av språkligt lämplig information, (2) 
behovet av kulturellt känslig information för 
hantering av förväntad biverkning och främjande av 
återhämtning och (3) behovet av information om 
tecken och symptom på återfall. Familjer beskrivs 
som en primär källa till mångfacetterat socialt stöd, 
även om det var utmanande att erhålla. 
Stödgrupper var också en viktig stödkälla, men 
hälsovårdspersonal identifierades inte som en källa 
till stöd.  

Laidsaar-Powell, R., 
Butow, P., Bu, S., 
Fisher, A., & 
Juraskova, I.  
 
2016 
 
Supportive Care in 

6.  
Attitudes and 
experiences of family 
involvement in cancer 
consultations: a 
qualitative exploration 
of patient and family 
member perspectives  

Syftet är att utforska 
attityder och erfarenheter 
hos australiensiska 
cancerpatienter och deras 
familjemedlemmar om 
familjemedlemmars 
deltagande i 
cancerkonsultationer.  

Kvalitativ  
Semistrukturerade 
intervjuer 30 patienter 
och 33 
familjemedlemmar  
Person- eller 
telefonintervjuer 
Ramanalys där 

Fyra relevanta teman identifierades: (1) förhandla 
familjeansvaret, (2) attityder mot de roller som 
familjemedlemsgrupperna antar, (3) utmaningar 
för familjemedlemmar och (4) familje-
klinikinteraktioner. 
Sammantaget uppskattade och värderade 
patienterna familjemedlemmars 
tillhandahållande av emotionellt- och informativt 



 

 

Cancer  
 
Australien  

röstinspelningar 
transkripterades 
  

stöd.  

Paul, L. B., Pitagora, 
D., Brown, B., 
Tworecke, A., & 
Rubin, L.  
 
2014  
 
Psycho-Oncology  
 
USA  

7.  
Support needs and 
resources of sexual 
minority women with 
breast cancer  

Syftet är att få ökad 
förståelse för behov av 
stöd och resurser hos 
sexuella 
minoritetskvinnor med 
bröstcancer.  

Kvalitativ  
Halvstrukturerade 
intervjuer 13 patienter 
med bröstcancer som 
genomgått mastektomi  
Universitet  
Tematisk analys där 
resultatet 
sammanställdes i olika 
teman 

Tre teman uppstod: supportgrupper, familjestöd 
och partnerstöd. Deltagarna betonade värdet av 
cancergrupper och resurser anpassade till just dem. 
Dimensioner av identitet eller erfarenhet, särskilt 
ålder och cancerfas var också viktigt. Familj och 
partners var vanligtvis deltagarnas primära källor 
till konkret och emotionellt stöd. Ensamma kvinnor 
mötte de största utmaningarna när det gäller behov 
av stöd och resurser. Tidigare partner var ofta 
viktiga källor till stöd.  

Richardson, A. E., 
Morton, R., & 
Broadbent, E.  
 
2015  
 
Psychology & Health  
 
Nya Zeeland  

8.  
Psychological support 
needs of patients with 
head and neck cancer 
and their caregivers: A 
qualitative study  

Syftet är att utforska det 
psykologiska behovet av 
stöd hos patienter med 
huvud och nackcancer 
(HNC) och deras 
vårdgivare. 
  

Kvalitativ  
Frågeformulär med 
öppna frågor med 
svarskommentarer  
83 patienter med HNC 
och 73 av deras 
vårdgivare 
Sjukhus  
Induktiv tematisk analys 
där resultatet 
sammanställdes i olika 
teman  

Patienterna beskrev "bara vara där", empati, 
upprätthålla normalitet och praktiskt stöd som 
hjälp från familj/vänner. De önskade information, 
ärlighet, positivitet och empati från vårdgivare. 
Formellt psykologiskt stöd önskades av cirka 40 % 
av patienterna och vårdgivarna, särskilt tidigt efter 
diagnos och under behandling. De flesta deltagare 
önskade personliga möten där de fick 
individualiserad information och 
hanteringsstrategier.  

Thornton, L. M., 
Levin, A. O., Dorfman, 
C. S., Godiwala, N., 
Heitzmann, C., & 
Andersen, B. L. 
  
2014  
 
Psycho-Oncology  
 
USA  

9.  
Emotions and social 
relationships for breast 
and gynecologic 
patients: a qualitative 
study of coping with 
recurrence.  

Syftet är att undersöka 
patienters upplevelser av 
att få återfall av sin 
cancersjukdom.  

Kvalitativ  
Person och 
gruppintervjuer  
35 individer med 
återkommande bröst- 
eller gynekologisk 
cancer 
Sjukhus  
Analyserades med hjälp 
av kodningsformat där 
resultatet 
sammanställdes i olika 
koder. 
 

Patienter identifierade märkbara skillnader i deras 
svar på sin första cancerdiagnos och deras 
återkommande. Det kan vara svårt när vänner och 
familj inte förstår att återfall av cancer är en 
kronisk sjukdom. Om närstående saknar förståelse 
kan de inte tillhandahålla eller ge det stöd som 
överensstämde med patientens behov.  



 

 

White, J. L., & 
Boehmer, U.  
 
2012  
 
Oncology Nursing 
Forum  
 
USA  

10.  
Long-Term Breast 
Cancer Survivors' 
Perceptions of Support 
From Female Partners: 
An Exploratory Study  

Syftet är att beskriva 
sociala upplevelser av 
stöd för patienter med 
bröstcancerdiagnos som 
har kvinnlig partner, ur 
ett patientperspektiv.  

Kvalitativ  
Semistrukturerade 
telefonintervjuer  
15 kvinnor med 
bröstcancer med 
kvinnliga partners 
Kvalitativ dataanalys där 
teman sammanställdes 
med hjälp av kodning. 

Sex teman framkom: (a) det mest värdefulla stödet 
upplever patienterna är stödet från sin kvinnliga 
partner, (b) att kunna samtala om patientens hälsa 
och oro att inte överleva, (c) partnerns upplevda 
oro, (d) hantera hemmet och vårdnaden, (e) 
patientens upplevda börda för sin partner, (f) leva 
ett liv bortom cancer.  
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