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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Varje år upptäcks runt 120 000 nya tumörer på 100 000 olika personer. Det är 

cirka 90 000 personer som dör till följd av cancer varje år. Cancer bidrar till stora 

omvälvningar både för patienter och anhöriga som involveras. Orsaken till att cancer uppstår 

är oklart men den börjar med att kroppens egna celler börjar dela sig ohindrat. Då patienten 

påverkas så pass mycket av cancern att det blir svårt att hantera tillvaron själv så kan hjälp 

behövas från familjen. Anhörigvårdaren dras ofta med i familjemedlemmens cancersjukdom 

utan att själv räknas som cancersjuk. Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av 

att vårda en familjemedlem med cancer. Metod: En systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes. Resultat: Analysen presenterades i två teman: Upplevelser av 

förändringar i relationer och Att uppleva förändringar i livet samt sex subteman; Att 

relationen till den sjuke förändras, Att relationen till vårdpersonal förändras, Att 

relationen till familjen, vänner och bekanta förändras, Att påverkas emotionellt, Att stå 

tillbaka, och Att ha behov. Slutsatser: Cancer påverkade anhörigvårdarna och innebar 

påfrestningar på alla dimensioner i livet. Anhörigvårdarna prioriterade om och anpassade det 

egna livet utifrån den sjukes behov och hälsotillstånd vilket upplevdes som att det egna livet 

sattes på paus.  

Nyckelord: Anhörigvårdare, förändringar, adaptionsteori, systematisk litteraturstudie.   

  



ABSTRACT 

Background: Each year around 120 000 new tumors are detected in 100 000 different 

people. There are about 90 000 people who die as a result of cancer every year. Cancer 

contributes to major upheavals both for patients and relatives involved. The cause of cancer 

is unclear, but it starts with the body's own cells beginning to divide unhindered. Since the 

patient is affected so much by the cancer that it becomes difficult to manage life itself, help 

from the family may be needed. The caregiver is often included in the family member's 

cancer illness without being counted as a cancer patient himself. Aim: The aim of the study is 

to describe relatives' experiences of caring for a family member with cancer. Method: A 

systematic literature study descriptive appeared. Results: The analysis is presented in two 

themes: Experiences of changes in relationships and To experience changes in life and six 

sub-themes; That the relationship with the sick one is changing, That the relationship with 

health care professionals is changing, That the relationship with the family, friends and 

acquaintances is changing, To be emotionally affected, To stand back, and To have needs. 

Conclusions: Cancer affected caregivers and put strain on all dimensions of life. Caregivers 

prioritized and adapted their own lives based on the patient's needs and health conditions, 

which was felt as if their own lives were paused. 

Keywords: Changes, family caregiver, adaption theory, systematic literature. 
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1 INLEDNING 

Under hela sjuksköterskeprogrammet har fokus varit att se patienten som en helhet av kropp, 

själ och ande, och att identifiera problem, behov och begär. Att verkligen vårda hela 

människan. Vården ska vara personcentrerad och individanpassad utifrån patientens behov. 

Men människan består sällan av enbart det egna ”jaget” utan det finns allt som oftast en 

familj som på ett eller annat sätt blir involverad i vården av en patient. Under senare delar av 

programmet har vikt lagts just vid att involvera familjen i vården, framförallt vid kurser som 

berör akutsjukvård, och detta har sått ett litet frö hos mig av nyfikenhet. Allt eftersom 

programmet fortsatte så fastnade tanken hos mig om ”anhörigstöd” och ”anhörigutbildning”. 

Efter att sedan ha sett mig om i min egen omgivning så uppdagades flera nya och gamla fall 

av cancer både inom släkten och i kretsar runtomkring. Det lilla fröet närdes därmed av 

funderingar runt cancer. Efter sökningar på artiklar inom ämnet anhörigstöd formades 

slutligen det slutgiltiga beslutet om att beskriva cancer och hur det påverkar anhöriga. 

Intresset tändes för hur det är att leva med en sjukdom som cancer utan att faktiskt vara sjuk 

själv. Detta kan förhoppningsvis öka min förståelse för hur det är att vara anhörig och ge 

kunskaper om hur jag själv kan tänka och agera i mitt yrkesliv. Kunskapen om anhörigas 

situation kan förhoppningsvis även delas med annan vårdpersonal. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras definitioner av centrala begrepp och en utförligare beskrivning av 

cancer. Därefter följer lagar och styrdokument, tidigare forskning ur patienters perspektiv 

och vårdteoretiska perspektiv utifrån Roys adaptionsteori. Bakgrunden avslutas med 

problemformulering och syftet.  

2.1 Definitioner  

Nedan följer definitioner av anhörigvårdare, hälso- och sjukvårdspersonal och ”den sjuke”, 

vilka är centrala begrepp för detta arbete. 

2.1.1 Anhörigvårdare 

Anhörigas riksförbund (2019) definierar begreppet anhörig som en person inom familjen, 

släkten eller nära vänkretsen som hjälper en sjuk, åldrad eller funktionsnedsatt person med 

vardagen då denne inte längre klarar av den på egen hand. I Sverige finns det ca 1,3 miljoner 
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vuxna personer som vårdar och tar hand om sjuka närstående. Av den vård och omsorg som 

bedrivs sker mer än hälften i hemmet av anhöriga, vilket har stor betydelse för den 

professionella vårdverksamheten (Anhörigas riksförbund, 2019). 

I resultatet används ordet ”anhörigvårdare” som begrepp för familjemedlemmar eller partner 

till en sjuk närstående.  

2.1.2 Hälso- och sjukvårdpersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal definieras enligt Socialstyrelsen (2019) som personer med 

vårdutbildning eller på annat sätt förvärvad kunskap inom området. Vårdpersonalen har 

legitimation eller särskild förordning, alternativt biträder någon med legitimation eller 

särskild förordning samt arbetar på sjukhus eller annan vårdförrättning (Socialstyrelsen, 

2019). Hädanefter benämns all Hälso- och sjukvårdpersonal som vårdpersonal. 

2.1.3 ”Den sjuke” 

Enligt Kasén (2012) betyder ordet ’patient’ en människa som vårdas, ordet kommer 

ursprungligen från latin och syftar till ’den som lider`. Patient kopplas även samman med 

orden ”passion” och ”passiv” som kommer av franskans ’patience’. Idag förknippas begreppet 

’patient’ med att vårdas av vårdpersonal i samband med vård, diagnos och behandling på 

sjukhus eller mottagning (Kasén, 2012).   

I resultatet benämns patienten som ”den sjuke”, då syftet var att beskriva anhörigas 

upplevelser av att vårda familjemedlem med cancer och skiljs därför från relationen mellan 

patient och vårdpersonal. En stor del av vården bedrivs i hemmet av en anhörigvårdare med 

en relation som exempelvis barn, förälder eller partner till patienten.  

2.2 Cancer  

Cancer är ett samlingsnamn för flera tumörsjukdomar av olika karaktär och räknas som den 

tredje största sjukdomsbördan. Cancer delas upp i benigna (godartade) och maligna 

(elakartade) former beroende på vilken karaktär tumören har. Vanligen är det något fler män 

som insjuknar än kvinnor med könsfördelning på 52 respektive 48 procent (Pellmer, 

Wramner, & Wramner, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2018) är prostatacancer den vanligaste 

cancerformen för män med cirka 10 000 diagnosticerade individer per år medan det för 

kvinnor är bröstcancer med cirka 7 500 fall. Därefter är hudcancer vanligaste cancerformen 

för både män och kvinnor. Under år 2017 rapporterades cirka 120 000 tumörer in på cirka 

100 000 individer (Socialstyrelsen, 2018). Senaste åren har cirka 90 000 personer per år dött 

av cancer i Sverige (Bergman, Fredholm, Hont, Johansson, Ljungman, Munck-Wikland, 

Zedenius, 2018). Cancer bildas då balansen i celldelningen rubbas och en tidigare frisk cell 

börjar dela sig ohämmat. Cancerceller utför inte arbetsuppgifter som den ursprungliga cellen 

var menad till. Celldelningen kan i de flesta cancerformer bilda en klump av celler som kan 

synas och kännas, en så kallad tumör. Tumörer delas upp i så kallade benigna, godartade, och 
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maligna, elakartade tumörer. Benigna tumörer kan bli stora och orsaka problem men har inte 

samma förmåga att växa igenom omkringliggande vävnad. Maligna tumörer kan växa mer 

obehindrat och tränga in i den omkringliggande vävnaden. Maligna tumörer kan även bilda 

metastaser, dottertumörer, om en cancercell följt med blodomloppet eller lymfan och satt sig 

på någon annan plats i kroppen (Cancerfonden, 2019).   

2.3 Lagar och styrdokument 

Svensk sjuksköterskeförening (2012) framhäver i International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod att sjuksköterskor ska initiera och främja insatser för att främja hälsa och sociala 

behov för allmänheten, i synnerhet för utsatta och sårbara befolkningsgrupper. 

Sjuksköterskor ansvarar för att patienter och enskilda personer får information som är 

korrekt, tillräcklig, lämplig och anpassad för mottagaren vilket ska ge en grund för vård och 

behandling. Genom att uppvisa värden som lyhördhet och medkänsla inger sjuksköterskan 

känslan av att bli trodd och respekterad (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). I hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) kapitel 3 står det att hälso- och sjukvården ska motverka 

ohälsa samt att alla ska vårdas med respekt och utifrån samma förutsättningar. Vården ska 

vara lika för alla och den som är i störst behov av vård ska prioriteras. Målet är god hälsa och 

vård för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) beskriver i kapitel 5 att 

kraven på vård som bedrivs ska bidra till att främja patientens behov av trygghet och 

integritet. Vidare framgår att en god kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal ska främjas 

med kontinuitet och lättillgänglig vård. I Patientlagen (SFS, 2014:821) kapitel 5 framgår att 

hälso- och sjukvården så långt det går ska utformas utifrån patientens önskemål. Utifrån 

egna förutsättningar ska patienten om möjligt kunna utföra vissa vård- eller 

behandlingsmoment själv. Även patientens närstående ska få möjlighet att inverka i beslut 

rörande utformning och genomförande av vård så länge inte sekretess eller andra 

bestämmelser kommer emellan. I Patientlagen (SFS, 2014:821) kapitel 3 framgår patientens 

rätt till information om sitt tillstånd, metoder för undersökningar, vård och behandling samt 

det förväntade förloppet. Patienten ska också få information om tidpunkt för när vård kan 

förväntas. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) kapitel 3 förtydligar hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar för att se till så att verksamheten uppfyller kraven på att en god 

vård genom att planera, leda och kontrollera. Finns det risk för att patienter kan tillfogas 

vårdskada ska åtgärder vidtas förebyggande omedelbar eller enligt upprättande av tidsplan.  

2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning utifrån hur patienter upplever olika omständigheter av 

att leva med cancer. Tidigare forskning presenteras genom Patienters upplevelser av cancer, 

Patienters upplevelser av anhörigvårdare samt Patienters upplevelser av sjukvård. 
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2.4.1 Patienters upplevelser av cancer 

Tidigare forskning visar att det är överväldigande att få ett cancerbesked vilket ofta följs av en 

chockfas (Matthews, Baken, Ross, Ogilvie, & Kent, 2019; Patel, Periyakoli, Blayney, Moore, 

Nevedal, Asch & Cocker, 2017; Zøylner, Lomorg, Christiansen, & Kirkegaard, 2019). Även om 

patienter själva kan ha haft misstankar om cancer eller har fått förvarningar innan så 

beskrivs oftast beskedet ändå komma som en chock. Att få cancerbeskedet beskrivs av 

patienter som skrämmande och kan följas av svårigheter med att hantera situationen och den 

information som följer. (Zøylner et al., 2019) samt att overklighetskänsla och 

handlingsförlamning kan uppstå hos patienten. En Nya Zeeländsk studie beskriver dock att 

patienter ibland upplever en känsla av lättnad som uppstår vid ett cancerbesked, då symtom 

och hälsoproblem som besvärat patienten får en förklaring (Matthews et al., 2019). Patienter 

kan uppleva svårigheter med att ställa frågor efter att ha fått ett cancerbesked. Dels beskrivs 

chocken utgöra ett hinder, dels upplevs tidsbrist hos vårdpersonalen göra det svårare för 

patienterna. Med hänsyn till den upplevda tidsbristen hos vårdpersonalen kan patienter i 

många fall avstå från att ställa frågor (Patel, et al., 2017). Det framgår att vissa patienter 

uttrycker en önskan om att det borde erbjudas någon att prata med direkt efter givet 

cancerbesked för att få individuellt anpassat stöd och tid att smälta informationen 

(Tsianakas, Robert, Maben, Richardson, Dale, Griffin & Wiseman, 2012).  

I en brittisk studie beskriver patienter cancersjukdomen som en både fysiskt och psykisk 

påfrestning. O'Gara, Tuddenham, och Pattison (2018) beskriver att behandlingen av cancer 

är ett ständigt pendlande upp och ner för patienter i mående, ångest, oro och rädsla för 

försämrat tillstånd. I den brittiska studien framgår att fysiska påverkningar från cancern och 

behandlingarna kan få patienter att känna sig utsatta och osäkra på sig själva och framtiden. 

Vidare i den brittiska studien beskrives patietners känsla av ovisshet över om smärta eller 

svagheter kopplade till cancer kommer att försvinna eller bestå vilket är en ständig oro. 

Långvariga effekter som kvarstår efter cancerbehandling beskrivs vara smärtor och 

svårigheter med mobilisering samt ångest och depressioner, vilket kan påverka patientens 

självförtroende även efter att cancern anses vara borta. O'Gara et al., (2018) menar vidare att 

överlevnaden av cancer, efter att ha varit nära döden, beskrivs som livsavgörande för 

patienter vars upplevelser förändrar mycket både i synen på livet och relationen till familj 

och vänner. Det blir som en vändpunkt i livet och patienter beskriver omprioriteringar i livet 

efter att ha fått ett nytt perspektiv på livet. 

En amerikansk studie beskriver att patienter upplever att allt inte går som planerat alla 

gånger, exempelvis att beskedet om diagnosen och behandlingarna blir försenade. Andra 

saker som beskrivs gå fel är att det krävs fler operationer än planerat, att det uppstår 

infektioner som drar ut på tiden eller att komplikationer fördröjer återhämtningen. Mazor, 

Roblin, Greene, Lemay, Firneno, Calvi & Gallagher (2012) beskriver att konsekvenser kan 

vara att patienter tar fysisk skada, får ökad smärta, får ett större behov av behandling än 

planerat eller får ligga inne på sjukhus. Fördröjd återhämtning, framskridande cancer eller 

infektioner är också sådant som patienter inte räknar med vilket kan leda till ilska, rädsla, 

stress, frustration, ångest, depression och sorg. Problematiska incidenter beskrivs skada 

förhållandet mellan patient och personal. Flera patienter i den amerikanska studien 

rapporterar att möten inte längre inträffar med ansvarig vårdpersonal efter dessa incidenter. 
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Den specifika vårdpersonal som beskrivs vara involverad i incidenterna behövde oftast inte 

mer efter den behandling eller operation som uttrycktes orsaka obehaget. I vissa fall beskrivs 

att patienter inte vill återvända till en viss klinik eller person efter att skadliga incidenter 

skett då det framkallar obehagliga associationer.  

2.4.2 Patienters upplevelser av anhörigvårdare 

I tidigare forskning framgår patienterna uppskattar anhörigas stöd och känner sig tryggare, 

lugnare och starkare tack vare dem (Laidsaar-Powell, Butow, Bu, Fisher, & Juraskova, 2016b; 

Lin, Smith, Feder, Bickell, & Schulman-Green, 2018; Patel, et al., 2017). Patienter kan 

uppleva att stödet från anhöriga kan få cancerupplevelsen att kännas som en ”delad resa”. Att 

patienter genomgår cancern tillsammans med anhörigvårdarna inger en känsla av att vara ett 

”team” även om stödet från anhöriga inte behöver vara uppenbart som genom ord, en kram 

eller att hålla hand, utan det räcker emellanåt att bara känna att någon fanns där (Laidsaar-

Powell et al., 2016b). Vid möten med vårdpersonal kan patienter uppleva att anhöriga med 

fördel kan hjälpa till med bland annat kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. 

Genom att ta in information, ställa frågor, skriva anteckningar eller förtydliga informationen 

underlättar anhörigvårdare för patienter. Det framgår att patienter oftast upplever att 

anhöriga stöttar förväntningar och /eller önskemål och kan hjälpa till att förtydliga 

önskemålen för vårdpersonalen (Laidsaar-Powell, Butow, Stella, Charles, Gafni, Fisher & 

Juraskova, 2016a). Skillnad mellan att diskutera behandlingsalternativ med vårdpersonalen 

och vänner eller familj kan upplevas av patienterna. I en amerikanska studien framgår det att 

patienter menar på att vårdpersonalen är bra på att ge information och medicinska fakta om 

behandlingar medan vännerna eller familjen bidrar till att tänka i andra banor. Genom 

möjligheten att bolla idéer kan patienter reflektera över behandlingsalternativ utifrån behov 

och syn på livet och döden (Patel, et al., 2017).  Patienter kan uppleva att anhöriga ibland tar 

över och svarar efter eget tycke vid konsultationer och planering av behandlingar. Med det 

framgår att patienter kan hamna i en passiv ställning när det gäller beslutsfattande vilket 

upplevs som försvårande då det slutliga beslutet i huvudsak ska komma från patienten själv. I 

den tyska studien framgår även att patienter och anhöriga kunde ha olika åsikter vilket ledde 

till frustration. Anhöriga beskrivs ofta vilja ha mer information än vad patienten och 

upplevdes därför försöka ta över samtalet med vårdpersonalen (Laidsaar-Powell et al., 

2016b). 

En amerikansk studie beskriver att en cancerdiagnos nästan påverkar familjen mer än den 

påverkar patienten själv. På ett negativt sätt kan cancern påverka familjen som blir 

överväldigad, oroliga och rädda. Den amerikanska studien uttrycker att patienter ”bara” 

behöva komma igenom sjukdomen medan resten av familjen får handskas med 

konsekvenserna. Lin, Smith, Feder, Bickell, och Schulman-Green (2018) menar att patienter 

som får ett ökat behov av hjälp och stöd blir mer beroende av familjen, kan ge känslan av att 

vara en belastning. Å andra sidan framgår att patienter upplever att cancerdiagnosen kan 

fördjupa familjeband och göra det lättare att samtala och komma överens genom öppnare 

konversioner och möjligheten att visa känslor. I den amerikanska studien framgår att det inte 

är ovanligt att någon part vill skydda den andres känslor. För att undvika samtalsämnen som 
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upplevs som jobbiga kan en patient eller anhörig låta bli att berätta om cancerdiagnosen för 

resten av familjen eller en behandling som inte gett det förväntade resultat (Lin et al., 2018). 

2.4.3 Patienters upplevelser av sjukvård 

Tidigare forskning visar att förhållandet till vårdpersonalen spelar stor roll (Browall, 

Koinberg, Falk, & Wijk, 2013; Laidsaar-Powell, et al., 2016a; Matthews et al., 2019; Zøylner 

et al., 2019). Vid misstanke om cancersymtom framgår det att det är viktigt att patienter 

känner att det upplevda tillståndet av sjukdom blir taget på allvar, att rätt undersökningar 

görs och att hänvisande sker till rätt ställe. Görs inte detta korrekt så kan patienterna bli 

osäkra och i vissa fall vänta för länge med att söka hjälp, med rädsla för att bli kallade 

hypokondriker. När patienter väl får cancerbeskedet uppleves det att inga tänkbara 

behandlingsalternativ finns då cancerdiagnosen beskrivs vara förknippad med död och 

förlorat hopp. På grund av chocken som kan uppstå så beskrivs en lättnad över att läkaren 

fattar beslut om vilken behandling som ska genomföras och litar på att rätt val görs. Patienter 

uttrycker dock avsaknad av behandlingsalternativ efter att ha pratat med andra i liknande 

situationer och tycker därför att läkarna alltid ska framföra om patienterna har några val vad 

gäller behandling (Zøylner et al., 2019). Att bygga upp en förtroendefull relation mellan 

vårdare och patient tar tid, men hur vårdpersonalen gör det och hur det första intrycket 

uppfattas av patienten är mycket avgörande för hur resten av cancerresan utformas. Det 

gäller gör vårdpersonalen att lyfta fram mänskliga egenskaper utöver den professionella 

expertisen för att patienten ska känna förtroende. Genom att framstå som den människa som 

utgör vårdpersonal upplever patienter att samtalet sker mer mellan två jämlikar. Ärlighet 

måste också ske ömsesidigt för att vårdpersonalen ska kunna hjälpa till att fatta så bra beslut 

som möjligt gällande behandlingen. (Matthews et al 2019). I en amerikansk studie framgår 

det att upplevelsen av den mest lyhörda vårdpersonalen tar sig tid och kan samtala med alla. 

Oavsett vilken nivå patienter och anhörigvårdare befinner sig på ges uttryck för en djupare 

känsla av trygghet om vårdpersonalen har förmågan att samverka. Att vårdpersonalen kan 

hantera känslor och ärligt kan prata om diagnos, behandling med mera och på så sätt får med 

sig familjen har även lättare för patienten att känna förtroende. Under samtal om mål för 

vården är det lätt att patienten och anhöriga är på just olika nivå och har olika förväntningar 

på vården och behandlingen. Kan vårdpersonalen då fånga upp och balansera patientens och 

anhörigas olika nivåer så är det lättare att försöka uppnå gemensamma mål annars kan det 

bli fel framöver menar Lin et al. (2018). Patienter kan uppleva ökad känsla av trygghet 

genom kontinuitet av den behandlande vårdpersonalen. Genom att veta vem i 

vårdpersonalen som har ansvar för vad och vem som finns till att svara på frågor oavsett tid 

på dygnet inges patienter en säkerhet i tillvaron. Att känna trygghet med personalen beskrivs 

också som betydelsefullt. Vidare framgår att patienter kan uppleva att god sammanhållning i 

gruppen av vårdpersonal påverkar kvaliteten på vården och ökar känslan av trygghet. 

Patienterna kan uppleva en djupare trygghetskänsla genom att vara säkra på att få tillräckligt 

med information både muntligt och skriftligt med sig hem för att inte behöva lämna 

sjukhuset med obesvarade frågor. (Browall et al., 2013). En brittisk studie uttrycker 

patienters upplevelser av att det är viktigt att upprätta en förtroendefull och säker relation 

med vårdpersonalen under vårdens gång. Genom att upprätta goda relationer förskjuts 

känslan av att vara utsatt och sårbar. I den brittiska studien framgår att patienter ibland 
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upplever att den kontinuitet i vården som efterfrågas inte finns och att det gör det svårare för 

patienter att känna trygghet och stabilitet. Den brittiska studien uppger att patienter 

upplever att det är ansträngande att behöva upprepa sjukdomshistorien vid möten med varje 

ny vårdpersonal (Tsianakas, et al., 2012). 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 

Roys adaptionsmodell har valts då den går ut på människans förmåga att aktivt anpassa sig 

efter fysiska och psykiska förändringar i livet. Genom att medvetandegöra förändringar och 

reflektera över hur det kan användas för att växa som människa ökar förmågan att klara av 

nya utmaningar som uppstår i livet. Det innebär att aktivt försöka förlika sig med rådande 

omständigheterna eller att lära sig bemästra den nya situationen genom att hitta jämnvikt 

och balans i tillvaron. För att bevara sin integritet och hälsa behöver människan göra 

medvetna val i processer som inte alltid lyckas på egen hand utan där sjukvårdspersonalen 

behöver hjälpa till för att anpassningar ska kunna uppnås (Roy, 2009). 

2.5.1 Människans behov av balans 

Enligt Roy (2009) eftersträvar människan alltid efter balans såväl somatiskt som socialt. Det 

innebär att kroppen reagerar på olika former av stimuli som kommer både inifrån och 

utifrån. Stimuli kan exempelvis vara smärta, stress, rumstemperatur, stämningen på en 

avdelning eller något som en anhörig råkar ut för. När ett system reagerar på ett stimuli så 

strävar det efter att återställa balansen. Det reglerande styrsystemet är till största delen 

autonomt och reglerar det automatiska, endokrina och motoriska systemen i kroppen, det 

som människan oftast inte är medveten om själv. Kognatorsystemet är kopplat till mer 

kognitiva processer som uppmärksamhet, minne, lärande, problemlösning, beslutsfattande 

samt emotionella processer. Dessa system påverkar och samverkar med varandra. 

Familjer, arbetsgrupper och sociala system fungerar på liknande sätt och kan stå för 

stabilitet, trygghet och gemenskap med förändring genom så kallade stabiliserande och 

nyskapande kontrollprocesser. Genom att ha samma mål och riktlinjer skapas en viss 

gemenskap i gruppen men varje individ har egna processer för att skapa jämnvikt, trygghet 

och sammanhållning. I en familj kan exempelvis var och en ha en specifik roll som påverkar 

såväl livet som övriga familjen. När någon i en grupp sackar efter eller skenar iväg i vilda 

idéer försöker resterande gruppmedlemmar kompensera för att återuppnå en jämnvikt, 

sammanhållning och gemensamma mål (Roy, 2009).  

2.5.2 Adaption till nya omständigheter  

Adaption enligt Roy (2009) innebär en komplex process som strävar mot att uppnå balans. 

En person med god självuppfattning och som ”adapterat” är i balans och känner sig hel, 

betydelsefull och säker på sig själv. Självuppfattningen styrs av uppfattningarna av personliga 

egenskaper, värden och förväntningar på sig själv och omgivningen. Om något händer och 

den psykologiska och andliga integritetens behov inte tillgodoses så kan människan drabbas 
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av hälsoproblem som ångest, känsla av maktlöshet och tvivel. Då rollerna i familjen eller 

andra sociala konstellationer ändras så påverkas den inre balansen vilket i sin tur kan ge 

avtryck i resten av en individs liv.  

Roy (2009) menar att människan måste hantera alla inre och yttre intryck för att kunna 

återfå balansen och åter bli integrerad och hel. Hur individen bemöter och hanterar varje 

situation är upp till vars och ens förmåga och förutsättning till förändring, vilket kallas 

adaptionsnivå. Adaptionsnivån är det som sätter gränserna för hur människan kan hantera 

stimuli, förutsättningarna för anpassning och förmågan att upprätta och bevara hälsa. Faller 

stimuli inom ramarna för människans adaptionsnivå är det lättare att hantera men för stora 

förändringar eller med fel förutsättningar kan människan behöva professionell hjälp för att 

upprätta adaption genom stöttning och anpassning. Ibland uppnås inte adaption då 

förändringarna är för stora, förutsättningarna inte räcker till eller då människan inte klarar 

av att hantera processerna som behövs till för att hantera stimuli som individen utsätts för. 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patienter kan uppleva det som skrämmande och överväldigande 

att få ett cancerbesked. Patienterna har ofta svårt att ta till sig informationen och kan ha svårt 

att hantera situationen. Det framgår att patienterna därför gärna ha någon med sig som stöd. 

I tidigare forskning framgår även att cancer påverkar patienten både fysiskt och psykiskt 

vilket medför ett behov av stöd från sina närmaste och behandlande sjukvårdspersonal. I det 

vårdteoretiska perspektivet framgår det att människan strävar efter balans, såväl inombords 

med grundläggande funktioner så som blodtryck och elektrolytbalans som med det 

emotionella och sociala. När något händer i livet som medför stora förändringar kan 

människan ha svårt att anpassa sig och hantera den nya situationen. En sådan omställning 

sker då någon insjuknar i cancer. Det framgår i tidigare forskning att patienter önskar få 

professionell hjälp med att hantera den informationen som ges. Samtidigt uttrycker patienter 

resan med cancern, behandlingarna och dess bieffekter som något som bara behöver 

genomlidas medan familjen får ta konsekvenserna. Anhöriga till cancersjuka 

familjemedlemmar har inte själva diagnosen cancer, men påverkas ändå av nya 

omständigheter och hjälper till at ta hand om den sjuke då denne inte längre klarar sig själv. 

Patienter beskriver att hjälp får tas av anhöriga för att komma till och från behandlingar, 

samt att patienter inte längre klarar av att ansvara för samma saker som tidigare. Sjukdomen 

och behandlingar påverkar måendet och fysiska förutsättningar. Anhöriga måste då 

kompensera för det som måste göras för att få livet att gå ihop. Detta examensarbete ämnar 

undersöka hur det upplevs att leva med en sjukdom utan att själv vara diagnostiserad med 

den genom att beskriva anhörigas upplevelser kopplat till cancersjukdom. Förhoppningsvis 

kan resultatet bidra till att medvetandegöra för vårdpersonal om anhörigas involvering i 

patienten och öka förståelsen för hur det är att vara anhörig till en patient med cancer.  
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3 SYFTE 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med cancer. 

4 METOD 

Metoden som användes utgick ifrån Evans (2002) fyra steg för systematisk litteraturstudie 

med beskrivande syntes av bearbetat, kvalitativt material. Metoden har valts för att få en 

ökad förståelse av upplevelser kopplat till syftet, i enlighet med Friberg (2017).  

4.1 Urval och datainsamling 

Litteratursökningen påbörjades utifrån Evans (2002) första steg av att genomföra en 

systematisk litteraturstudie. Insamlandet av artiklarna skedde främst på CINHAL plus och 

PubMed och var menade att svara på det syfte som skulle undersökas. Flera av artiklarna 

visade sig senare i processen inte svara på syftet som tänkt var och har därefter bytts ut till 

andra artiklar. Samtliga är därför inhämtade från CINHAL plus. I enlighet med Friberg 

(2017) har flertalet inklusions- och exklusionskriterier använts för att avgränsa arbetet, hitta 

artiklar som svarar bättre på syftet och innefattar aktuell forskning. Inkluslinskriterierna 

innefattar att artiklarna är peer reviewed, baserade på anhörigvårdares upplevelser av att 

vårda en närstående med cancer, är skrivna på engelska och på något sätt tillgängliga i 

fulltext. Sökningen innefattade artiklar publicerade mellan 2015–2019. Exklusionskriterierna 

var artiklar som inte var skrivna på engelska eller tillgängliga i fulltext, artiklar som var av 

kvantitativ ansats och fokuserade på vård i livets slutskede, pediatrisk vård eller äldre 

patienter med multisjukhet.  

Orden som användes vid sökningarna var ”family caregiver”, ”cancer”, ”oncology”, 

”experience”, ”challenges”, ”need”, ”quality of life”, ”partner” och ”qualitative”. Mellan orden 

användes AND för att bredda sökningen och kombinerades på olika sätt för att få varierande 

resultat på sökningarna, vilket redovisas i Bilaga A: sökmatris. Sökningen skedde i två 

omgångar. Vid första omgången insamlades 12 artiklar genom sökning och läsning av 

abstracts. Efter att ha påbörjat Evans (2002) steg två med att läsa artiklarna sållades 5 

artiklar bort då de efter djupare läsning inte svarade på syftet och nya artiklar letades fram. 

Av 10 slutliga artiklar som svarade på syftet så bedömdes samtliga 10 artiklar vara av hög 

kvalitet. Kvalitetsgranskningen utgick ifrån Friberg’s (2017) 14 bedömningskriterier (Bilaga 

B).  
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4.2 Genomförande av dataanalys 

I enlighet med Evans (2002) andra steg lästes artiklarna i sin helhet för att få en uppfattning 

av innehållet och lästes sedan om med fokus på resultatet. Med markeringspenna 

markerades väsentliga delar i artiklarna och samlades in i nyckelfynd som svarade på syftet 

av vad som avsågs att undersökas. Nyckelfynden skrevs upp i ett separat dokument och 

färgmarkerades utifrån vilken artikel nyckelfyndet kom ifrån. Sammanlagt insamlades 205 

nyckelfynd som i steg tre sorterades upp i teman och underteman. Nyckelfynden skrevs ut 

och klipptes isär till pappersremsor med ett nyckelfynd per remsa. Sedan sorterades 

nyckelfynden och sorterades om till dess att två övergripande teman med åtta subteman 

framträdde.  

I det fjärde och sista steget sammanställs teman och subteman som framkommit och 

syntetiseras (Evans, 2002). Anhörigvårdares upplevelser av att vårda familjemedlem med 

cancer beskrevs utifrån nyckelfyndens sammansättning till teman och subteman och skapade 

på så sätt ett resultat. Nyckelfynden ändrades så lite som möjligt vid skrivandet av resultatet 

för att minimera risken för tolkning och förvrängning av resultatet. För att förtydliga och 

förstärka det som framkom i resultatet har några av nyckelfynden använts som citat och 

därmed tydligare satt ord på anhörigvårdarnas upplevelser.  

4.3 Etiskt förhållningssätt 

Flertalet etiska förhållningar har skett i enlighet med Codex (2019). Enbart artiklar som 

genomgått Peer Review inkluderades. Med Peer Review menas att artiklarna genomgått 

granskning av andra, oberoende forskare innan publicering. Oredlighet i forskning består till 

stor del av plagiat, förfalskning, fabricering och att stjäla andras verk och bör därför undvikas 

(Codex, 2019). Enligt Polit och Beck (2016)är det viktigt att behålla en neutral syn på arbetet 

och därmed inte förvränga eller manipulera datamaterialet genom att utelämna eller 

snedvrida något. Refereringen har därmed skett enligt American Psychological Association 

(APA) för hänvisning till grundkällan. Refereringen sker både löpande genom hela arbetet 

samt redovisas grundligare i slutet. Hänsyn till förförståelse uppmärksammas för att 

bibehålla ett objektivt synsätt på resultatet som framgår (Polit & Beck, 2016). 

5 RESULTAT 

Resultatet som framkom om över anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med 

cancer presenteras i två teman och sex subteman. Uppdelningen av teman och subteman 

presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Teman och subteman 

Teman Subteman 

 

Upplevelser av förändringar i relationer  

• Att relationen till den sjuke förändras 

• Att relationen till vårdpersonal förändras 

• Att relationen till familjen, vänner och bekanta förändras 

 

Att uppleva förändringar i livet 

• Att hantera känslor 

• Att stå tillbaka 

• Att ha behov 

5.1 Upplevelser av förändringar i relationer 

I det första temat redogörs anhörigvårdarnas upplevelser av den sociala aspekten av att vårda 

en familjemedlem med cancer. Temat redovisas genom tre subteman som innefattar: Att 

relationen till den sjuke förändras, Att relationen till vårdpersonal förändras och Att 

relationen till familjen, vänner och bekanta förändras.  

5.1.1 Att relationen till den sjuke förändras 

Anhörigvårdarna beskrev att relationen till den sjuke kunde ändras efter diagnos och 

behandling av cancer och det upplevdes ofta som jobbigt för anhörigvårdarna att se sina kära 

lida. Flera av anhörigvårdarna gjorde ansträngningar för att muntra upp den sjuke och 

beskrev olika strategier att försöka bibehålla ett positivt klimat (Ferrell, Kravitz, Borneman, 

& Friedmann 2018; Mosher, Adams, Helft, O'Neil, Shahda, Rattray, & Champion 2016). En 

strategi var att inte oroa den sjuke mer än nödvändigt genom att behålla egna tunga tankarna 

inombords (Oldertrøen-Solli, De Boer, Nyheim-Solbrække , & Thoresen, 2019), en annan 

strategi var att dansa i sjukhussalen för att lätta upp stämningen och att vara mentalt stöd åt 

den sjuke var andra (Leonidou & Giannousi, 2018) 

 

Upplevda påfrestningar på relationen kunde beskrivas av anhörigvårdarna då önskan att vara 

stark ibland tog över hand. Anhörigvårdarna beskrev att samtal som berörde behov och 

mående ofta undveks då det för någon part upplevdes innebära en känsla av extra börda eller 

att skuldkänslor uppstod. Ansträngningar över att försöka undvika att den sjuke skulle känna 

skuldkänslor av olika anledningar kunde medföra svårigheter att vara ärliga mot varandra. 

(Ferrell et al, 2018; Oldertrøen-Solli et al., 2019). Några av anhörigvårdarna beskrev 

spänningar i relationen som uppstod då känslor som irritation, trötthet, uppgivenhet, rädsla 

och överbeskyddande tog över (Fronczek, 2015; Leonidou & Giannousi, 2018; Mosher, et al., 

2016).  Ett behov av att ha koll på allt som den sjuke gjorde och allt runt omkring för att 

minimera riskerna för ytterligare skada ledde till ett överbeskyddande som anhörigvårdarna 

själva var medvetna om var överdrivet (Fronczek, 2015). Av rädsla för att den sjuke 

exempelvis skulle bli kall och förkyld så blev anhörigvårdarna överdrivet intensiva och 

överbeskyddande, vikte ledde till att konflikter uppstod (Leonidou & Giannousi, 2018). En 

ständig rädsla för döden och att förlora sin partner var en känsla som var med genom hela 
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processen (Oldertrøen-Solli et al., 2019). En anhörigvårdare satte enligt Mosher et al. (2016) 

ord på situationen: 

It was horrible. We (my husband and I) could barely talk to each other because… we were still 

reeling with this diagnosis. And… when you try to talk, you’d have such a big lump in your 

throat, you couldn’t talk… we were like robots… we were numb… (s. 2021) 

Trots påfrestningar som cancersjukdomen medförde så kunde relationen stärkas mellan 

anhörigvårdaren och den sjuke (Leonidou & Giannousi, 2018; Oldertrøen-Solli et al., 2019). 

Anhörigvårdarna beskrev att förhållandet till den sjuke hade fördjupats under och efter 

behandlingarna. En anhörigvårdare uttryckte även att erfarenheterna tillsammans med den 

sjuke hade bidragit med lärdomar om varandra som inte hade uppdagats utan 

cancerdiagnosen (Oldertrøen-Solli et al., 2019). En annan anhörigvårdare beskrev en djupare 

relation till den sjuke i samband med att sjukdomen slog till samt att även den sjuke 

ansträngde sig för att berättiga anhörigvårdaren som tack för uppoffringar som läggs ner. 

Anhörigvårdaren fick på så sätt mer energi från den sjuk att fortsätta sitt arbete med att 

vårda (Leonidou & Giannousi, 2018). 

5.1.2 Att relationen till vårdpersonal förändras 

Relationen med vårdpersonal kunde visa sig ha stor betydelse för anhörigvårdarna både då 

den fungerande och brast. Då relationen till sjukvårdspersonalen inte var tillfredsställande så 

uttryckte anhörigvårdarna en frustration över detta och en kamp för att få hjälp och stöd 

(Fronczek, 2015). Frustration uttrycktes även då sjukvårdspersonalen inte kunde besvara 

anhörigvårdarnas oro (Stilos, Fitch, Nolen, DasGupta, Sapsford, McAndrew, Moura, 2018). 

Anhörigvårdarna förklarade att den vårdgivande rollen hade blivit effektivare om möjlighet 

att diskutera med andra hade funnits och att en lugnande känsla hade givits vid interaktion 

med ansvarig läkare och sjuksköterska (Leonidou & Giannousi, 2018; Fronczek, 2015). En 

anhörigvårdare uttryckte enligt Stiltos et al. (2018) frustrationen som uppstod genom 

följande citat: 

 … it was really strange, that nobody ever checked in on us, and I kind of asked the head nurse, 

she said, ‘Oh we often wait for the family to come to us, and say they’re in crisis’… it didn’t sit 

well with me… in my own practice… I just don’t wait for the family to be in crisis, we try to be 

proactive…” (s. 468) 

Genom en närmare kontakt med vårdpersonalen så upplevde anhörigvårdarna ofta känslan 

av att vara mindre osäkra och hjälplösa (Ferrell et al., 2018) samt att upplevelse av trygghet i 

att ha någon att prata med då de kände sig rädda eller oroliga, exempelvis inför ett 

röntgenresultat eller någon ny procedur (Quiñoa-Salanova, Porta-Sales, Monforte-Royo, & 

Edo-Gual, 2019). Att ha sjukvårdspersonalen som stöd och informationskälla i processen 

med sjukdom, behandling och omvårdnad av den sjuka gjorde det lättare för 

anhörigvårdarna att både fatta beslut gällande vård och behandling samt att klara av 

omvårdnaden och anpassningarna till den sjuke och dess behov i hemmet (Stilos, et al., 2018; 

Hassankhani, Eghtedar, Rahmani, Ebrahimi, & Whitehead, 2019; Quiñoa-Salanova et al., 
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2019). Även då anhörigvårdarna inte var i behov av hjälp från vårdpersonalen så uttrycktes 

ändå en trygghet bara av att veta att stödet fanns (Fronczek, 2015). 

5.1.3 Att relationen till familj, vänner och bekanta förändras 

Att ha vänner och familj i närheten kunde upplevas som ett stort stöd för anhörigvårdarna 

gällande psykologisk och emotionell stöttning (Fronczek, 2015; Leonidou & Giannousi, 2018; 

Oldertrøen-Solli et al., 2019; Quiñoa-Salanova et al., 2019). Inte bara stödet från familj och 

vänner uppskattades utan även stödet från professionella organisationerna (Leonidou & 

Giannousi, 2018) och det oväntade stödet från näst intill okända personer, exempelvis 

kollegor och andra föräldrar i det lokala fotbollslaget, uppskattades (Oldertrøen-Solli et al., 

2019). Samtidigt som anhörigvårdarna uppskattade stödet utifrån så uttrycktes även 

svårigheter i att prata med andra personer utan erfarenheter av cancer då svårigheter i att 

förstå och sätta sig in i vad anhörigvårdarna situation framgick (Oldertrøen-Solli et al., 2019). 

Vissa anhörigvårdare upplevde tydliga försök av andra att ignorera och undvika samtal som 

handlade om cancer då exempelvis en släkting inte accepterat sjukdomen och uttryckte det 

som Wittenberg, Borneman, Koczywas, Fel Ferraro, & Ferrell (2017) i ett fall citerar: 

She just brushes it off when you try to talk to her about it, she gets very frustrated about it 

because she doesn’t want to accept that her mother might possibly pass on due to cancer… So 

you really can’t talk… She just won’t hear it… She gets in this mood, so it’s something you don’t 

want to have to bring up. (s. 5)   

Anhörigvårdarna beskrev att det kunde vara jobbigt att gå på familjeträffar (Ferrell et al., 

2018; Leonidou & Giannousi, 2018). En anhörigvårdare beskrev ett behov av en paus från 

vårdansvaret och drog sig därför undan från familjen då pratet handlade om var den sjuke 

familjemedlemmen (Ferrell et al., 2018). En anhörigvårdare beskrev ett dåligt samvete över 

att åka iväg med vetskapen om att den sjuke låg kvar hemma och hade ont (Leonidou & 

Giannousi, 2018). 

5.2 Att uppleva förändringar i livet 

Det andra temat beskriver hur anhörigvårdarna upplevde förändringar i sig själva och i det 

praktiska som skulle utföras runtomkring. Beskrivningar om hur anhöriga upplevde hur det 

var att få ihop nya och gamla uppgifter i livet efter att en familjemedlem blivit sjuk i cancer. 

Temat är uppdelat i tre subteman: Att hantera känslor, Att stå tillbaka samt Att ha behov.  

5.2.1 Att hantera känslor  

Beskedet om att en familjemedlem fått diagnosen cancer beskrevs ofta som en chock av 

anhörigvårdarna (Fronczek, 2015; Stilos, et al., 2018; Hassankhani et al., 2019; Mosher, et 

al., 2016; Quiñoa-Salanova et al., 2019). Tillsammans med chocken beskrevs andra känslor 

som sorg, stress, ångest, förnekelse och rädsla (Hassankhani et al., 2019). Anhörigvårdarna 
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förklarade att det var tänkbart att ångesten gjorde det svårt att förmedla och hantera sina 

känslor (Quiñoa-Salanova et al., 2019). Innan och under sjukdomsperioden beskrev 

anhörigvårdarna olika känslor som rörde upptänkta scenarion. Rädsla uttryckets för en 

långdragen sjukdomsprocess (Mosher, et al., 2016) och för vilket ansvar som tillfaller 

anhörigvårdarna under den perioden (Quiñoa-Salanova et al., 2019). Ovisshet för framtiden 

gällande behandlingar och biverkningar (Wittenberg et al., 2017), att inte veta vad som 

kommer att hända eller om cancern kommer tillbaka (Fronczek, 2015). Ovisshet över vilket 

omvårdnadsbehov den sjuke skulle komma att ha och om rollen som anhörigvårdare skulle 

komma att ändras. Osäkerhet inför beslutsfattande gällande vård och behandling samt rädsla 

för den sjukes död (Leonidou & Giannousi, 2018). Anhörigvårdarna fick ofta handskas med 

mycket osäkerhet kopplad till behandlingar, bieffekter och cancern i sig. Anhörigvårdarna 

uttryckte att det inte var säkert att osäkerheten någonsin skulle försvinna (Ferrell et al., 

2018). Detta förtydligas av en anhörigvårdare enligt Quiñoa-Salanova et al, (2019) genom att:  

…the uncertainty is a constant weight on my shoulders, because your life can change in a flash. 

And everything you want, you can lose it in an instant. You have to be thinking, always, about 

what she’ll need tomorrow, what’s going to happen to her, and so you don’t dare do anything, 

it’s frustrating. It’s really sad. (s. 33) 

Anhörigvårdarna satte ord på känslor relaterat till den sjukes situation och tillstånd. Sympati 

beskrevs som genom känslan av sorg för den sjuke då försämrat mående, smärtor eller 

nedstämdhet tydligt yttrades (Fronczek, 2015). Skuldkänslor beskrevs i samband med 

medicinska behandlingar som att ge cellgiftsbehandlande tabletter, smärtstillande eller 

injektioner. Enligt Leonidou & Giannousi (2018) uttryckte en anhörigvårdare frasen ”I am 

poisoning him” (s. 28) för att sätta ord på känslan av att ge starka läkemedel till den sjuke 

familjemedlemmen. Skuldkänslor uttrycktes även genom att lämna den sjuke ensam en kort 

stund för att exempelvis åka och handla (Leonidou & Giannousi, 2018). En anhörigvårdare 

beskrev hela den känslomässiga processen med sjukdomsförloppet och livet efter som en 

känslomässig berg-och-dalbana. Svårigheter med att förstå och förutse den sjukes behov och 

förväntningar gjorde att anhörigvårdarna beskrev en känsla av att inte räcka till (Ferrell et 

al., 2018).  

5.2.2 Att stå tillbaka  

Anhörigvårdarna uttryckte förändringar som kunde ändra om i egna dagliga rutiner för att ta 

hand om den sjuke (Fronczek, 2015; Nemati, Rassouli, Ilkhani, & Baghestani, 2018) samt att 

stora delar av det tidigare livet och personliga utrymmet fick stå tillbaka en tid (Quiñoa-

Salanova et al., 2019). Praktiska förändringarna som beskrevs av anhörigvårdarna kunde 

vara att balansera arbete och hushållsrelaterade sysslor samtidigt som den sjuke hade en 

inbokad tid på sjukhuset och behövde hjälp dit (Mosher, et al., 2016). Några av 

anhörigvårdarna beskrev känslan av att bli lämnade ensamma och övergivna med det 

praktiska som inte längre delades upp på samma sätt som tidigare (Stilos, et al., 2018), vilket 

uttrycktes av anhörigvårdarna som ett överväldigande ansvar (Oldertrøen-Solli et al, 2019). 

Flera anhörigvårdare menade att omvårdnaden av den sjuke gick ut över arbete eller studier 

då omvårdnaden många gånger innebar att ta ledigt tillfälligt eller över längre tid. Frånvaron 
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påverkade anhörigvårdarna som beskrev att möjligheter till att göra karriär eller att ha ett 

mer krävande arbete försvårades (Leonidou & Giannousi, 2018). Att vårda den sjuke krävde 

den tid och energi som anhörigvårdarna menade hade lagts på arbete eller studier om 

situationen hade varit annorlunda (Hassankhani et al., 2019). En anhörigvårdare uttryckte 

enligt Leonidou & Giannousi, (2018) att den sjuke själv kunde göra det svårt och förklarade 

att: “Every time I say I will go to work today, he says no you have to stay with me because I 

need you.” (s. 28) vilket fick anhörigvårdaren att känna det som ett val mellan att åka till 

jobbet eller vara kvar med den sjuke.  

Den sjukes komplexa sjukdomstillstånd och ständiga skiftande i mående uttrycktes ibland av 

anhörigvårdarna som logistiska utmaningar. Anhörigvårdarna menade att uppoffringar 

kunde göras för att ständigt kunna vara tillgängliga och utföra uppgifter i den sjukes takt 

(Quiñoa-Salanova et al., 2019). Anhörigvårdarna beskrev svårigheter med att ta sig ut på 

egen hand beroende på vilken sinnesstämning den sjuke skulle vara i och om det skulle vara 

”acceptabelt” att gå ut (Ferrell et al.. 2018). Rädsla för att göra den sjuke upprörd oroade 

anhörigvårdarna (Wittenberg et al., 2017). Då den sjuke gick mot livets slut beskrev 

anhörigvårdarna att arbetet som vårdare pågick dygnet runt för att kunna tillgodose den 

sjukes behov (Stilos, et al., 2018) och att deras eget liv sattes på ”paus” för att inte missa en 

enda minut av den sjukes kvarvarande liv (Leonidou & Giannousi, 2018). 

När en familjemedlem insjuknade i cancer så var det inte ovanligt att anhörigvårdarna kunde 

uppleva att rollerna och ansvarsområdena i familjen ändrades om (Fronczek, 2015; 

Hassankhani et al., 2019; Nemati et al., 2018). Då den sjuke inte längre klarade av att utföra 

samma uppgifter som tidigare eller själv behövde mer hjälp så kunde en förvirring hos 

anhörigvårdaren uppstå. Anhörigvårdare beskrev hur det kunde bli svårt att balansera 

plikterna mellan att vara vårdare och att ta hand om normala sysslor som behövde utföras i 

hemmet (Hassankhani et al., 2019). Anhörigvårdarna menade att kaos kunde uppstå då 

vanliga hushållssysslor fick stå tillbaka för att den vårdande rollen upplevdes som viktigare 

vilket kunde leda till spänningar och splittringar i familjen. Efter långa perioder med 

tidskrävande omvårdnad av den sjuke utan att uppnå förväntade resultat så beskrev 

anhörigvårdarna känslan av att bli allt mer isolerade socialt i en nedåtgående spiral av 

svårigheter. Om dessutom för stor press sattes på anhörigvårdarna från övriga familjen och 

från sjukvårdspersonalen uttrycktes mentala svårigheter hos anhörigvårdarna med att söka 

hjälp för den stress som uppstod. (Nemati et al., 2018). 

Anhörigvårdarna redogjorde för en del egna sjukdomstillstånd (Ferrell et al, 2018; 

Hassankhani et al, 2019; Leonidou & Giannousi, 2018; Nemati et al., 2018; Quiñoa-Salanova 

et al., 2019; Wittenberg et al., 2017), så som hjärtproblem, högt blodtryck och magproblem, 

som fick stå tillbaka och undersökas vid senare tillfälle. Anhörigvårdarna prioriterade att låta 

den sjuke få hjälp först (Leonidou & Giannousi, 2018) eller så var anhörigvårdarna för 

upptagna med att ta hand om den sjuke för att anse att tid fanns till att uppsöka vården för 

egen del (Ferrell et al., 2018). Flera anhörigvårdare uttryckte tillstånd direkt kopplade till 

vårdandet av den sjuke där det vanligaste förekommande var sömnsvårigheter eller 

sömnstörningar (Ferrell et al., 2018; Hassankhani et al., 2019; Leonidou & Giannousi, 2018; 

Nemati et al., 2018; Quiñoa-Salanova et al., 2019; Wittenberg et al., 2017). Andra tillstånd 

som beskrevs av anhörigvårdarna var utmattning (Ferrell et al., 2018), ångest (Quiñoa-
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Salanova et al, 2019), håglöshet (Nemati et al., 2018), aptitlöshet, illamående (Wittenberg et 

al., 2017), försämring av immunförsvaret samt smärtor i knän, anklar och mage 

(Hassankhani et al., 2019).   

5.2.3 Att ha behov 

Anhörigvårdarna beskrev avsaknaden av information, framför allt i början av 

sjukdomsförloppet, vilket kunde ha en stor betydelse i det långa loppet (Hassankhani et al., 

2019; Leonidou & Giannousi, 2018; Nemati et al., 2018; Stilos, et al., 2018; Quiñoa-Salanova 

et al., 2019). Behov av information om cancerdiagnosen i sig själv och vad den innebär 

uttrycktes av anhörigvårdarna. Även information om vård, behandling, behandlingsalternativ 

och vad som kunde förväntas över tid gällande sjukdomsförloppet hade haft stor betydelse 

enligt anhörigvårdarna både gällande förberedelser och beslutsfattande (Stilos, et al., 2018). 

Anhörigvårdarna önskade bli hänvisade till pålitliga informationskällor, då den givna 

informationen inte alltid var tillräcklig eller svår att ta in på plats. Anhörigvårdarna uttryckte 

ett behov att undvika onödig förvirring och istället ge ökad förståelse (Leonidou & Giannousi, 

2018; Nemati et al., 2018). Bristen på upplysningar uttrycktes enligt Stiltos et al. (2018) 

genom att “…nobody really explained it to us… what was going to happen… what they need, 

what to expect… I feel like we got none of that information at all.” (s. 467). Anhörigvårdarna 

uttryckte inte bara ett behov av information utan även en önskan om stöd från sjukvården till 

anhöriga (Ferrell et al., 2018; Leonidou & Giannousi, 2018). En anhörigvårdare beskrev 

behovet av stöd och den nedgående spiralen som hade kunnat förhindrats i ett tidigare skede 

om någon bara hade funnits att dela tankarna med (Oldertrøen-Solli et al., 2019). En annan 

anhörigvårdare uttryckte enligt Ferrell et al. (2018) ett behov av stödgrupper för anhöriga 

eftersom “There is nothing like having… chat with someone, especially someone… who is 

sensitive, understanding, and has the experience, the depth of experience, of talking to people 

in all levels of… what they’re going through.” (s. 290) och möjligheten att prata med andra i 

samma situation skulle minska känslan av att vara ensam i det som händer.  

Anhörigvårdarna hade olika strategier för att kunna hantera den nya tillvaron och beskrev 

hur behoven tillgodosågs på egen hand. Några anhörigvårdare förklarade att informationen 

var en källa för energi gällande beslutsfattande av vård och behandling av den sjuke 

(Fronczek, 2015). Med ökad förståelse för sjukdomen och dess verkningar uttryckte 

anhörigvårdarna att det var lättare att anpassa sig efter och bemöta den sjukes nya behov  

(Leonidou & Giannousi, 2018). För att orka med den vårdande rollen uttryckte 

anhörigvårdarna vikten av att ta hand om sig själva. En anhörigvårdare beskrev planerandet i 

förväg av allt från den sjukes läkartider och behandlingar till matlagning och promenader för 

att få allting att gå ihop. Anhörigvårdarna uttryckte även vikten av att bibehålla ett positivt 

klimat och att ta en dag i taget. (Ferrell et al, 2018). En anhörigvårdare beskrev vikten av att 

behålla hoppet vilket Stiltos et al. (2018) citerar: 

… you can’t lose hope, there’s always hope and try not to let people take it away… I wouldn’t 

say I was always like that every day for 3 years, but I was, I had to be on the same level 

hopeful… I always found something to be happy about or hopeful about. (s. 466) 
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Acceptans hjälpte anhörigvårdarna för att hantera sjukdomen på ett lättare sätt. Genom att 

acceptera det som hände så kunde anhörigvårdarna fokusera mer på det som hände här och 

nu och njuta av stunden samt effektivare bemöta svårigheter som uppkom. Förutom att 

uppskatta små saker och den sjukes bra stunder poängterade anhörigvårdarna vikten av att 

inte sluta hoppas oavsett vilket stadie av cancer som den sjuke var på (Leonidou & Giannousi, 

2018).  

6 DISKUSSION  

Under diskussionen diskuteras resultatet mot bakgrundens tidigare forskning, vårdteoretiskt 

perspektiv samt lagar och styrdokument. Även metoden diskuteras mot trovärdighet, 

överförbarhet och giltighet samt för och nackdelar med den metod som valts. Diskussionen 

avslutas med en etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med cancer och i 

resultatet framkom att det skedde stora förändringar i livet när en familjemedlem fick en 

cancerdiagnos. Cancer satte spår fysiskt, psykiskt, emotionellt och praktiskt inte bara för den 

som insjuknar utan för alla runtomkring. Den främsta reaktionen hos både patient och 

anhörigvårdare då cancerbeskedet framfördes var chock tillsammans med andra känslor som 

sorg, oro, ångest och rädsla. Anhörigvårdarna upplevde att många saker ändrades och 

mycket av tiden gick åt till att planera behandlingar och sjukhusbesök istället för vanliga 

hushållssysslor och aktiviteter i livet som tidigare prioriterats. Anhörigvårdarna beskrev att 

det egna livet sattes på paus, att egna problem och bekymmer fick komma i andra hand för 

att bistå och hjälpa sin sjuka familjemedlem blev det viktigaste. I enlighet med Roy (2009) 

eftersträvar människan balans. Den stora omvälvningen i tillvaron som ett cancerbesked 

innebär och dess följder kan vara svåra för anhörigvårdaren. Tidigare forskning bekräftar 

behovet av stöd och någon att prata med, helst direkt efter att cancerbeskedet framförts för 

att få hjälp att bearbeta känslor och information (Matthews et al, 2019; Patel, et al., 2017; 

Tsianakas, et al., 2012; Zøylner et al., 2019). 

Vidare i resultatet framkom att sociala och relationer till andra påverkades av 

familjemedlemmens sjukdom. Anhörigvårdarna beskrev att släkt och vänner ibland drog sig 

undan och inte ville acceptera cancern eller slog den ifrån sig genom att undvika att prata om 

sjukdomen. Andra anhörigvårdare beskrev att okända människor trädde fram och blev ett 

välbehövligt stöd. Anhörigvårdarna själva beskrev att de ibland drog sig undan om 

samtalsämnena rörde den sjuke. Detta för att kunna släppa omvårdnadsansvaret en stund då 

den sjuke själv inte var närvarande. Flera anhörigvårdare beskrev att omvårdnadsansvaret 

skapade ett motstånd för att lämna den sjuke ensam för långa stunder och stannade därför 
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hemma mer än tidigare. Detta medförde att anhörigvårdarna ofta kände sig isolerade. 

Tidigare forskning visar att förhållandet med sjukvårdspersonalen hade en stor betydelse för 

både anhörigvårdarens och den sjukes känsla av trygghet (Browall et al., 2013; Laidsaar-

Powell, et al., 2016a; Matthews et al., 2019; Zøylner et al., 2019). Med en god relation till 

sjukvårdspersonalen kände anhörigvårdarna att det fanns någon att prata med och kunde 

veta att den sjuke var i goda händer under sjukhusviste. Tidigare forskning visar på att 

kontinuitet i vårdpersonalen inte känslan av trygghet. Med samma återkommande 

vårdpersonal kan en starkare och förtrognare relation byggas upp där hälsohistorian var 

välkänd och därmed inte behöver upprepas, med risk för att något glöms bort (Tsianakas, et 

al., 2012). Roy (2009) menar att människan ibland har svårt att anpassa sig till stora 

omställningar i livet och då behöver hjälp utifrån. Med hjälp av sjuksköterskan kan 

människan få stöd för att ta sig igenom svårigheterna, lära sig att hantera nya 

omständigheter eller få hjälp med anpassningar för att möta nya utmaningar.   

Resultatet visade att det skedde förändringar i relationen mellan anhörigvårdaren och den 

sjuke. Anhörigvårdarna och den sjuke genomgick tuffa perioder tillsammans vilket stärkte 

relationen. Det framgick i resultatet att även den sjuke stöttade anhörigvårdaren vilket 

upplevdes som energigivande. Genom cancersjukdomen upplevde anhörigvårdaren att 

erfarenheter tillsammans med den sjuke givits som inte hade kommit utan cancern. Detta 

medförde att nya perspektiv på livet uppkom och anhörigvårdarna beskrev att kunde prata 

mer öppet med den sjuke om småsaker som hade upplevts som omöjliga innan sjukdomen. I 

tidigare forskning beskrivs vilket stort stöd anhörigvårdaren är för patienten. Genom att vara 

med vid läkarbesök kan anhörigvårdaren hjälpa till att medla och tolka information. 

Tillsammans med anhörigvårdaren kan patienten diskutera det som sagts och överväga 

exempelvis behandlingsalternativ vilket inger en känsla av trygghet och säkerhet till båda 

parter (Laidsaar-Powell et al, 2016b). Tidigare forskning visar även på att anhörigvårdare 

upplevs påverkas mer av en cancerdiagnos än vad patienter gör. Enligt Lin et al. (2018) 

behöver patienterna ”bara” ta sig igenom sjukdomen och behandlingarna medan 

anhörigvårdarna får hantera konsekvenserna. Att patienten inte orkar lika mycket som 

tidigare, behöver hjälp att ta sig till och från sjukhusbesök samtidigt som vanliga 

hushållssysslor behöver uträttas beskrivs som påfrestande på anhörigvårdaren. Roy (2009) 

beskriver familjer som ett system där enskillda individer ingår. Balansen rubbas då en av 

familjemedlemmarna får cancer. Rollerna i familjen ändras och i människans strävan efter 

balans så försöker andra medlemmar i famljen kompensera för den sjuke så att få livet att gå 

ihop.  

Påfrestningar på relationen mellan anhörigvårdare och den sjuke framkom i resultatet. 

Anhörigvårdarna beskrev spänningar genom ansträngningar för att den sjuke skulle ha det så 

bra som möjligt, ge sitt stöd och inte visa sina egna känslor för att tynga ner den sjuke. 

Anhörigvårdaren ville visa sig stark och dölja verkliga känslorna för att inte ge den sjuke 

skuldkänslor över hur livet utvecklats får de båda. Samtidigt beskrev anhörigvårdarna att de 

upplevde sig bli överbeskyddande mot patienten i rädsla för att något skulle hända och i 

behov av att ha kontroll över situationen. Som Roy (2009) beskriver vill individerna i det 

system som utgör en familj kompensera för en sjuk familjemedlems bristande förmåga. För 

att anpassa sig till de nya omständigheterna måste människan genomgå medvetna processer 

för att bearbeta nya stimuli. Klarar inte individen av att hantera de nya omställningarna 
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riskerar hon att drabbas av ohälsa som stress och tvivel vilket kan slå tillbaka på 

omgivningen. Tidigare forskning visar dock på att patienterna upplever anhörigvårdarna till 

största delen som ett stöd. Laidsaar-Powell et al.(2016b) beskriver att upplevelsen med 

cancer känns mer som en delad resa för patienterna då anhörigvårdarna är med och ger sitt 

mentala stöd. Enligt Laidsaar-Powell, et al. (2016a) brukar anhörigvårdarna vanligtvis stötta 

den sjukes önskningar och förhoppningar vid läkarbesök men i vissa fall tar anhörigvårdaren 

över och svarar efter eget tycke gällande planering av vård och behandling (Laidsaar-Powell 

et al., 2016b). 

Vidare i resutlatet framgick att anhörigvårdarna ibland kände sig åsidosatta av 

sjukvårdsperonalen då den sjuke var på behandling eller låg inlagd på sjukhus. 

Anhörigvårdarna upplevde det som en kamp för att få hjälp att förstå. Anhörigvårdarna 

beskrev ett utanförskap relaterat till det som pågick. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) har 

patientens anhöriga rätt att medverka i planering och genomförande av vården. 

Anhörigvårdarna uttryckte ett behov av att bli hänvisad till pålitliga informationskällor. 

Anhörigvårdarna upplevde att det var svårt att förstå allt som berörde cancersjukdomen och 

behandlingarna. Då anhörigvårdarna inte fick hänvisningar till pålitliga hemsidor eller andra 

källor så uppsöktes information på egen hand vilket uttrycktes som både tidskrävande och 

kunde ibland innebära att felaktig information framgick. Tidigare forskning visar på att 

patienter upplever en ökad känsla av trygghet då tillräckligt mycket information har fåtts och 

att inte behöva lämna sjukhuset med obesvarade frågor (Browall et al., 2013). Tidigare 

forskning visar också på att patienter upplever att det underlättar att anhöriga är med vid 

möten med vårdpersonal. Patienter får på så sätt hjälp med att komma ihåg vad som sägs 

genom att anhörigvårdaren kan ta noteringar, ställa frågor eller förtydliga den information 

som patienten själv inte förstår (Laidsaar-Powell et al., 2016a). Enligt Laidsaar-Powell et al. 

(2016b) är anhöriga ofta i ett större behov av information än vad patienten är och vill därför 

veta mer, vilket kan leda till frustration mellan patient och anhörig. I ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor framgår att sjuksköterskan ansvarar för att advekat information framförs till 

personer involverade i beslutsfattande kring genomförande av vård då informationen ligger 

till grund för beslutsfattande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Roy (2009) bekräftar att 

sjuksköterskan bör hjälpa till vid anpassningar till nya omständigheter där tillgänglig 

information kan räknas in som ett hjälpmedel för anpassning. 

6.2 Metoddiskussion  

Den huvudsakliga litteratursökningen gjordes på databaserna CINHAL plus och PubMed. 

Samtliga utvalda artiklar kommer dock från CINHAL plus efter en utsortering av artiklar som 

inte svarade på syftet. Att insamlandet av samtliga artiklar kommer från CINHAL plus beror 

på att bortsorterade artiklar huvudsakligen kom från PubMed samt att sökningarna 

upplevdes mer givande och innefattade fler passande artiklar på CINHAL plus. Arbetet 

började med det som Östlundh (2006) kallar för osystematisk litteratursökning för att få 

inspiration och idéer till kommande arbete. Det fanns till en början en grundtanke på vad 

som skulle undersökas. Den översiktliga, osystematiska litteratursökningen smalnade av och 

ringade in det slutgiltiga ämnet: anhörigas upplevelser av att vårda familjemedlem med 
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cancer, utifrån resultaten som framkom. Den systematiska litteratursökningen inleddes 

därefter med att strukturerat söka artiklar motsvarande utvalt syfte (Östlind, 2006). I 

sökningarna användes MESH-termer samt utvalda avgränsningar som redovisar i Bilaga A: 

sökmatris för att avgränsa antalet träffar. litteratursökningen avgränsades till 

publiceringsåren mellan 2015–2019 för att minska antalet träffar. Det snäva tidsintervallet 

bör därför ligga till beaktande då betydande artiklar kan sållas bort och missas (Östlind, 

2006). Avgränsningar som gjordes var att exkludera pediatrisk vård, då att vårda barn 

innebär andra processer både gällande kommunikation, behandling, förhållningssätt och 

förfarande. Ett barn kan inte fatta egna beslut på samma sätt som en vuxen och är mer 

beroende av sina föräldrar och anhöriga så länge de är omyndiga. Även personer med 

multisjukhet och i livets slutskede exkluderades. Det motiveras med att syftet var att beskriva 

anhörigas upplevelser av vårdandet av person med cancer och skulle därför inte förväxlas 

med andra sjukdomstillstånd.   

Metoden som utgår ifrån Evans (2002) valdes då den genom bearbetat material av kvalitativ 

ansats är utformad till att fördjupa kunskaper om upplevelser, erfarenheter, förväntningar 

eller behov (Segersten, 2006). Efter att artiklarna till studien samlats in så plockades 

nyckelfynd ut från varje artikel. Varje nyckelfynd avsåg att svara på syftet och genom att utgå 

ifrån nyckelfynden minimerades risken för feltolkning och förvrängning av resultatet vilket 

ger en beskrivande syntes (Evans, 2002). Nyckelfynden delades upp i teman och subteman 

under flera omgångar, vilket på egen hand var en mycket krävande process. Skrivandet av 

resultatet utgick direkt ifrån nyckelfynden för minsta möjliga omtolkning men under 

skrivprocessen uppdagades nyckelfynd som ändå blivit felsorterade och passade bättre in 

under andra subteman.  

För kvalitativa studier finns vissa kriterier som bedömer dess tillförlitlighet och berör 

giltighet, trovärdighet och överförbarhet. Polit och Beck (2016) menar att användningen av 

artiklar med hög kvalitet ökar studiens giltighet och ger en ökad förståelse för fenomenet. 

Detta tillsammans med en tydlig metodbeskrivning innebär att andra ska kunna genomföra 

en likvärdig studie med liknande jämförbart resultat. Att använda inklusion- och 

exklusionskriterier som att exkludera barn, multisjukhet och vård i livets slutskede samt att 

bara innefatta studier basserade på anhörigvårdares upplevelser gör studien mer avgränsad. 

Ämnet berör anhöriga som vårdar familjemedlem med cancer, vilket kommer att vara mer 

eller mindre aktuellt så länge det inte uppkommer botemedel mot cancer eller då alla 

anhöriga frånsäger sig helt till att ta hand om sina sjuka. Då detta är ett examensarbete på 

kandidatnivå finns både begränsningar i tid och kompetens vilket minskar överförbarheten. 

Förhoppningsvis kan dock resultatet stärka kunskapen om anhörigas delaktighet i vårdandet 

av en cancersjukpatient för annan vårdpersonal samt öka förståelsen för anhörigas behov och 

upplevelser inom sjukvården.  

Att en studie har hög trovärdighet innebär att resultatet inte förvrängs eller förfalskas. 

Resultatet ska heller inte tolkas utifrån eget tycke och erfarenheter (Polit & Beck, 2016). Att 

använda nyckelfynd i resultatet stärker trovärdigheten i studien då det ger grund för minimal 

tolkning av studerade artiklars resultat. Däremot att under skrivprocessen sortera om 

nyckelfynden kan påverka och sänka trovärdigheten. Detta tillskrivs författarens bristande 

erfarenhet av vetenskapliga processer samt att inte ha möjlighet till att diskutera med någon 
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annan involverad i processen. Trovärdigheten påverkas även av förförståelse, vilket Priebe 

och Landström (2017) beskriver som kunskaper hos författaren som är förvärvade genom 

studier, livserfarenheter och värderingar. Polit och Beck (2016) menar att det som 

presenteras i vetenskapliga studiers resultat är neutralt och helt fritt från egna åsikter och 

värderingar. Med tanke på författarens erfarenheter av att arbeta med människor, 

cancersjukdomars omfattning och samhällets influerande inställning till cancersjukdom kan 

studiens resultat omedveten innehålla viss förförståelse som påverkat. Även detta sänker 

trovärdigheten.  

Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2016) hur väl studiens resultat kan överföras till 

andra kontexter. I och med att anhöriga ofta finns med vid svåra sjukdomar så kan resultatet 

anses ha viss överförbarhet. Något som drar ner överförbarheten är den vårdande aspekten 

av anhörigas inblandning. Inom andra kontexter med anhöriga till personer med svår 

sjukdom är det inte säkert att det vårdande tar lika stor plats som det författaren här valt att 

fokusera på. Förhoppningsvis kan dock resultatet öka vårdpersonalens medvetande vad 

gäller anhörigas involvering i patienten även inom andra kontexter och ge ökad förståelse för 

hur anhöriga kan påverkas.  

6.3  Etikdiskussion 

För att följa forskningsetisk hållning har arbetet utgått ifrån Codex (2019). Plagiat, 

förfalskning, förvrängning eller annat som enligt Codex räknas som oredlighet i forskning här 

därmed undvikits. Samtliga artiklar som ingår i studien har genomgått Peer Review vilket 

innebär att använda artiklar genomgått forskningsetisk granskning av oberoende granskare 

innan publicering. Därefter har referering skett med APA-systemet genom hela arbetet. Det 

innebär att källor till redovisade fakta framförs löpande i texten för att sedan presenteras i en 

referenslista mot slutet. Refereringen sker för att underlätta jämförelse av texter genom att 

kontrollera det som framförs mot grundkällan för fakta och på så sätt påvisa ett medvetet 

tänk för forskningsetiska principer mot plagiat och fusk (Codex, 2019).  

Förförståelse innebär förutfattade uppfattningar som påverkas av tidigare erfarenheter, 

förvärvad kunskap samt värderingar (Priebe & Landström, 2017). Polit och Beck (2016) anser 

att ett objektivt eftersträvas i utförandet av vetenskapliga uppgifter. Förförståelsen bör därför 

tas i beaktande då den kan komma att påverka resultatet om den inte medvetandegörs. 

Svårigheter uppfattades med att förskjuta förförståelsen då författaren berördes av att läsa 

om anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med cancer. Svårigheter med att 

medvetandegöra och reflektera över förförståelse upplevdes men ansträngningar har gjorts 

och för att undvika förvrängning och förfalskning av resultatet.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda familjemedlem med cancer, vilket 

beskrevs i de två teman; Relationers betydelse och Förändringar i livet. Det framkom att 

anhörigvårdarnas sociala liv påverkades då mer tid tillbringades tillsammans med den sjuke. 

Relationen till den sjuke påverkades både positivt och negativt av cancer men den 

övervägande påverkan varierade från fall till fall. Relationer till personer i omgivningen, 

vänner och familj, påverkades också olika. Ofta tappade anhörigvårdarna kontakten med 

andra då de fokuserade på att vårda den sjuke och kände sig därmed isolerade. Däremot 

uppskattades stödet utifrån och bidrog till att anhörigvårdarna orkade med den nya tillvaron. 

Hur anhörigvårdarna blev bemötta av sjukvårdspersonalen var också viktigt för känslan av 

delaktighet eller utanförskap. Nya prioriteringar i det vanliga livet uppstod och rutinerna 

ändrades då någon i familjen inte klarade av att genomföra samma saker som tidigare eller 

behövde mer hjälp än innan. Anhörigvårdarna beskrev hur det egna livet och bekymren till 

stor del prioriterades ner för att finnas till hand för den sjuke. Att samverka sjukhusbesök 

och den sjukes behov med att få ihop det som skulle skötas med handling, matlagning och 

andra uppgifter i hushållet beskrevs som övermäktigt, speciellt om det finns barn med i 

bilden. Anhörigvårdarna ville heller inte visa egna tunga känslor för den sjuke utan behöll 

känslorna inombords samtidigt som ansträngningar till att vara ett stöd utfördes. 

Sjukdomstillstånd som hade behövt kollas upp hos anhörigvårdarna beskrevs men 

prioriterades ner då den sjukes tillstånd upplevdes som viktigare och att vården i första hand 

riktades dit. Några anhörigvårdare menade dock att det var viktigt att ta hand om sig själv 

och den egna hälsan för att orka med omvårdnaden. Några anhörigvårdare uttryckte också 

att relationen till den sjuke upplevdes fördjupas och förstärkas av erfarenheterna som inte 

hade kommit utan cancern.  

7.1 Förslag för vidare forskning 

Till vidare forskning föreslås att intervjustudie görs med patienter för att få deras upplevelser 

av att vårdas av anhörigvårdare. Genom att belysa hur patienter upplever att bli vårdad av 

familjemedlem kan sjukvårdspersonal få ökad kunskap av vad som fungerar och vilka 

insatser som kan behövas sättas in. Med ökad kunskap om hur patienter själva vill bli 

behandlade av anhörigvårdare kan vården därefter anpassas. Bättre förutsättningar och 

kunskaper bidrar till ökad nivå av upplevd hälsa för både patienter och för anhörigvårdare. 
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anpassning till nya 
rutiner och 
ansvarsområden, d) 
behovet av att vara 
överbeskyddande 
och skydda en 
älskad från skada 
och e) känslor som 
rädsla, sympati och 
skuld. 

Hög 14/14 

 
Hassankhani, H., 
Eghtedar, S., 
Rahmani, A., 
Ebrahimi, H., & 
Whitehead, B.  
 
A qualitative study 
on cancer care 
burden- 
Experiences of 
iranian family 
caregivers.  
 
Holistic nursing 
practice 
 
2019 
 
Iran 

 
Syftet var att 
undersöka iranska 
anhörigvårdares 
erfarenheter ned 
tanke på bördan av 
att vårda någon 
med cancer. 

 
Kvalitativ studie 
baserad på 
djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 
 
n= 16 
anhörigvårdare och 
5 sjukvårdspersonal 
i ålder 21–58< 
kopplade till 
onkologkliniken i 
East Azerbaijan 
Province, Iran. 

 
Temat 
”vårdgivarbördan” 
delades upp i 
kategorierna: 
utbrändhet, 
rollkonflikter, 
spänningar i 
sjukvårdssystemet 
och sociala 
förändringar av 
cancer. 

 
Hög 14/14 



 

 2  

 

 
Leonidou, C., & 
Giannousi, Z. 
 
Experiences of 
caregivers of 
patients with 
metastatic cancer: 
What can we learn 
from them to better 
support them?  
 
European Journal 
of Oncology 
Nursing 
 
2018 
 
Cypern 

 
Syftet var att 
undersöka hur 
anhörigvårdare till 
patienter med 
metastaserande 
cancer upplevde 
den vårdande 
rollen. 

 
Kvalitativ studie 
baserad på 
gruppintervjuer.  
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 
 
n= 17 
anhörigvårdare i 
vuxen ålder 18 år 
och uppåt från the 
Bank of Cyprus 
Oncology Center. 

 
Resultatet delades 
in i 4 kategorier: 
svårigheter i rollen 
som vårdgivare, 
cancerns påverkan 
på 
mellanmänskliga 
relationer och 
otillfredsställda 
behov.  

 
Hög 13/14 

 
Mosher, C. E., 
Adams, R. N., Helft, 
P. R., O'Neil, B. H., 
Shahda, S., Rattray, 
N. A., & Champion, 
V. L. 
 
Family caregiving 
challenges in 
advanced 
colorectal cancer: 
patient and 
caregiver 
perspective.  
 
Support cancer 
care. 
 
2016 
 
USA 

 
Syftet var att 
identifiera de 
svåraste 
utmaningarna för 
anhörigvårdare 
med att vårda en 
familjemedlem med 
avancerad 
colorektalcancer.  

 
Kvalitativ studie 
baserad på 
individuella, 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Tematisk analys 
 
n= 23 patienter och 
23 anhörigvårdare i 
ålder 35–82 år på 
onkologkliniken i 
Midwestern US. 

 
I resultatet 
framkom att 
anhörigvårdarnas 
största utmaningar 
var att procesera 
känslor relaterat till 
patientens diagnos 
samt att hantera 
patientens 
praktiska och 
emotionella behov. 

 
Hög 12/14 

 
Nemati, S., 
Rassouli, M., 
Ilkhani, M., & 
Baghestani, A. R.  
 
Perceptions of 
family caregivers 
of cancer patients 
about the 
challenges of 
caregiving: a 
qualitative study.  
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
2018 
 
Iran 

 
Syftet var att 
undersöka vilka 
utmaningar som 
uppstod för iranska 
anhörigvårdare till 
patienter med 
cancer. 

 
Kvalitativ studie 
baserad på 
djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Konventionell 
innehållsanalys 
 
n= 21 muslimska 
anhörigvårdare i 
ålder 22–67 år 
kopplade till 
patienter vårdade 
på två 
onkologkliniker i 
samarbete med 
Shahid Beheshti 
University of 
Medical Sciences i 
Teheran.   

 
Resultatet delades 
in i teman som 
inkluderade 
förvirring, 
osäkerhet, 
upplösning och 
motgång. 

 
Hög 14/14 



 

 3  

 

 
Oldertrøen-Solli, 
K., De Boer, M., 
Nyheim-Solbrække 
, K., & Thoresen, L.  
 
Male partners' 
experience of 
caregiving for 
women with 
cervical cancer-a 
qualitative study.  
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
2019 
 
Norge 

 
Syftet var att samla 
in kunskap om 
mäns upplevelser 
av att vårda sin 
kvinnliga partner 
med 
livmoderhalscancer 
under och efter 
sjukdomen.  

 
Kvalitativ studie 
baserad på 
djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Tematisk analys 
 
n= 6 anhörigvårdare 
i snittålder på 44 år 
med koppling till 
patienter på 
gynekologisk 
avdelning på ett 
norskt sjukhus. 

 
Resultatet visade 
på emotionella och 
praktiska 
svårigheter där 
framför allt 3 
huvudteman 
framstod: 
ensamhet, 
förändrat sexliv och 
delade känslor av 
sårbarhet.   

 
Hög 14/14 

 
Quiñoa-Salanova, 
C., Porta-Sales, J., 
Monforte-Royo, C., 
& Edo-Gual, M.  
 
The experience and 
needs of primary 
family caregivers 
of patients with 
multiple myeloma: 
A qualitative 
analysis.  
 
Palliative Medicine 
 
2019 
 
Spanien 

 
Syftet var att uppnå 
djupare förståelse 
för individers 
upplevda 
erfarenhet av att 
vara den primära 
vårdaren till en 
anhörig med 
multipel myelom 
och belysa behoven. 

 
Fenomenologisk 
studie baserad på 
djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Trianguleringsanalys 
 
n= 12 
anhörigvårdare i 
ålder 40–70<. 

 
Resultatet delas 
upp i 4 
huvudteman: a) ett 
nytt liv, anpassning 
till sjukdomen, b) 
att engagera sig i 
patienten, c) 
känslomässig sfär 
och d) upplevelser i 
relation till 
mottagen vård och 
stöd 

 
Hög 11/14 

 
Stilos, K., Fitch, M., 
Nolen, A. E., 
DasGupta, T., 
Sapsford, M., 
McAndrew, A., & 
Moura, S.  
 
Exploration of 
families' 
experiences caring 
for loved ones with 
advanced ovarian 
cancer.  
 
Journal of hospice 
& palliative nursing 
 
2018 
 
Canada 

 
Syftet var att 
undersöka familjers 
erfarenheter av att 
vårda en kär en 
med avancerad 
äggstockscancer.  

 
Kvalitativ studie 
baserade på 
djupgående 
telefonintervjuer. 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 
 
n= 13 
anhörigvårdare i 
ålder 22–61 år. 

 
Resultatet visade 
på 4 framträdande 
utmaningar: att 
konfrontera den 
initiala diagnosen, 
förändring i 
patientens fysiska 
tillstånd, att 
konfrontera en 
vändpunkt och att 
hantera försämring 
och död. 

 
Hög 13/14 
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Wittenberg, E., 
Borneman, T., 
Koczywas, M., Fel 
Ferraro, C., & 
Ferrell, B.  
 
Cancer 
communication 
and family 
caregiver quality 
of life.  
 
Behavioral science 
 
2017 
 
USA 

 
Syftet var att 
undersöka hur 
kommunikationen 
med sjukvården 
kunde påverka 
livskvaliteten hos 
anhörigvårdare till 
patienter med 
lungcancer. 

 
Kvalitativ pilotstudie 
baserad på frågeformulär.  
 
Analysmetod: Tematisk 
analys 
 
n= 20 anhörigvårdare i 
ålder 35–76 år som 
tillfrågades av 
utvecklingssjuksköterskan 
vid en rutinkontroll på the 
City of Hope. 

 
Resultatet delades 
upp i 4 teman: 
fysiskt 
välbefinnande, 
psykologiskt 
välbefinnande, 
socialt 
välbefinnande och 
spirituellt 
välbefinnande.  

 
Hög 11/14 
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