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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva hur närstående upplevde sin 

förändrade livssituation i samband med en cancersjukdom, men även skildra på vilket sätt 

sjuksköterskan kan stödja närstående i vardagen. Artikelsökningen har skett via databaser i 

Högskolan Dalarnas bibliotek. Artiklarna i studien var publicerade under åren 1998-2008 

och skulle innehålla abstract, syfte, metod, resultat och diskussion samt vara skrivna på 

engelska. Artiklar som innehöll vård av cancersjuka barn exkluderades. Huvudresultatet 

visar att närstående upplever cancerdiagnosen som oväntad och känslor som chock, stress 

och misstro var vanliga i samband med cancerbeskedet. Cancersjukdomen hotade även 

tryggheten och stabiliteten i vardagen. Många närstående tog på sig rollen som vårdgivare 

vilket ledde till psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska kostnader men upplevdes även 

som en viktig roll och minskade närståendes skuldkänslor i samband med en eventuell 

sorgeprocess. Familjen till den cancersjuke rapporterade både en positiv och negativ 

påverkan på relationen till sina nära och kära och behovet av stöd var stort hos de 

närstående. Resultatet visade också att sjuksköterskan har en viktig funktion i att stödja 

närstående i deras svåra situation och information om sjukdomen var en aspekt som 

upplevdes som betydelsefull. 

  
Nyckelord: Cancer, Information, Livssituation, Närstående, Sjuksköterska, Stöd, 
Upplevelse. 
 
Keyword: Cancer, Information, Lifesituation, Significant Others, Nurse, Support, 
Experience. 
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INTRODUKTION 
 

 I Sverige ställs åtminstone 50 000 cancerdiagnoser varje år. Runt omkring dessa finns andra 

människor, vars liv också kommer att beröras av sjukdomen. Det betyder att hundratusentals 

vänner, livskamrater, familjemedlemmar, arbetskamrater, syskon, barn, nära och kära 

drabbas. Att gå igenom en cancersjukdom är ofta en besvärlig resa som kan kännas ensamt 

och färden kan bli lättare om man kan dela denna svåra resa med någon. Närstående har stor 

betydelse för den cancersjuke, genom att finnas till, lyssna och visa omtanke (Wallskär, 2006; 

Cancerfonden, 2008). 

 

 Närståendes roll är inte klart definierat inom hälso- och sjukvården. Den första 

omvårdnadsforskaren som skrev specifikt om närstående och inkluderar patientens familj i 

sjukvården var Joyce Travelbee. Hon såg den sjuke som en del av familjen. Det går inte att 

skilja dem åt och när sjuksköterskan hjälper de närstående gagnar det även patienten (Almås, 

2004). Närstående betyder mycket för den cancersjukes hälsa och de har ofta många frågor 

och funderingar, samtidigt som sorgen över sjukdomen ständigt gör sig påmind (Ahlbäck, 

1999). Enligt Travelbee kan sjuksköterskan se familjen som en resurs för den cancersjuke och 

gemensam kamrat i omsorgsarbetet, samt hjälpa den cancersjukes närstående med att förstå 

och finna mening (Jahren Kristoffersen; Nortvedt & Skaug, 2005).   

 

Teoretisk referensram 

Enligt Jahren Kristoffersen et al. (2005) betraktar omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee den 

enskilda människan som något unikt och oersättlig och att upplevelsen av lidande och förlust 

spelar en central roll i omvårdnadssammanhang. Omvårdnad är för henne en mellanmänsklig 

process där sjuksköterskan hjälper en individ, en familj, eller ett samhälle att förebygga eller 

bemästra erfarenheter av sjukdom och lidande och vid behov finna mening i dessa 

erfarenheter (Jahren Kristoffersen et al., 2005).  Hon menar att lidandet är en del av livet och 

att vi förr eller senare kommer att få uppleva lidande, men även om erfarenheten är 

allmänmänsklig så är den enskildes upplevelse av lidande högst personlig och ofta knutet till 

sjukdom. Hon anser att lidande kan förorsakas av olika förluster, t.ex. en separation från 

någon närstående eller en minskad känsla av egenvärde. Hon menar också att lidande är 

förknippat med det som individen upplever som betydelsefullt.  Hon anser även att när en 

person blir sjuk drabbas inte bara personen i fråga utan även familjen och hon beskriver 



familjen som betydelsefull i förhållande till patienten. Människor behöver ibland hjälp att 

hantera, bära och finna mening i de erfarenheter som följer med lidande och sjukdom samt att 

förebygga sjukdom och främja hälsan. Detta är det viktigaste syftet med omvårdnad anser 

Travelbee (Jahren Kristoffersen et al., 2005). 

 

Fakta om cancer 

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige enligt cancerfondens rapport (2008) och 

enligt socialstyrelsen (2008) kommer var tredje person i Sverige drabbas av en cancersjukdom 

någon gång under sin livstid och de flesta av oss känner någon som har drabbats av 

sjukdomen. Under ett år får ca 50 700 personer diagnosen cancer bara i Sverige och 40 % av 

dem är i arbetsför ålder (Cancerfonden, 2008). De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige 

idag är enligt cancerfonden (2008) prostatacancer och bröstcancer. 

 

Cancer är en gemensam term för elakartade tumörer som har förmåga att självständigt växa 

och sprida sig i kroppen och som utan behandling oftast leder till döden (Lindskog, 2004).  

Vid cancer störs tillväxtregleringen så att en viss typ av celler börjar dela sig snabbare än de 

gamla cellerna dör. Då bildas en cellklump som växer i storlek och med tiden blir en så kallad 

svulst eller tumör. Vid malign tumör har cellklumpen växt in i den omgivande vävnaden och 

förstör dess struktur eller spridit sig till andra delar av kroppen. Om den inte växer in i den 

omkringliggande vävnaden eller spridit sig är den en benign tumör (Bjålie, Haug, Sand, 

Sjaastad & Toverud, 2005).  

 

Behandling 

Oftast börjar man sin behandling direkt efter diagnosbeskedet. Det finns många olika 

behandlingsmetoder för cancer beroende på var tumören är belägen och om den är benign 

eller malign. Operation är enligt cancerfonden (2008) den äldsta och fortfarande den 

vanligaste behandlingsmetoden men det finns också andra behandlingar som 

cytostatikabehandling, immunterapi, strålbehandling, hormonbehandling samt 

stamcellstransplantation (Cancerfonden, 2008). 

 

Målet vid ett kirurgiskt ingrepp är att få bort alla cancerceller, vilket innebär också att en viss 

mängd frisk vävnad samt lymfkörtlarna i närheten av tumören tas bort för att minska risken 

till spridning. Ungefär hälften av alla patienter med cancer får enbart kirurgisk behandling 

eller en kombination av kirurgisk och strålbehandling. Strålbehandling får cirka hälften av alla 



                                                                                                                                                                                                                                       

cancerpatienter någon gång enligt cancerfonden (2008). Denna kan ges innan operation för att 

minska ner tumören i ett kurativt eller palliativt syfte. Cytostatikabehandling ges för att 

bromsa sjukdomsförloppet, lindra symtomen eller bota cancern. Vid hormonbehandling 

bekämpar man cancern genom att påverka olika hormonsystem och syftet med behandlingen 

är att förbättra överlevnaden och lindra symtom. Immunterapins syfte är att få kroppens eget 

immunförsvar att angripa cancercellerna och används för att bota cancern. 

Stamcellstransplantation innebär att patienten får nya blodbildande stamceller som finns i 

benmärgen och används framförallt vid leukemi, lymfom eller myelom (Cancerfonden, 2008).  

 

Biverkningar av behandlingen 

 Behandlingstiden är oftast en mycket svår tid för den drabbade och de närstående.  

Vardagen förändras drastiskt och sjukhusbesök och sjukhuskontakter får en väsentlig del i 

tillvaron. Funderingar kring sjukdomen och oron för framtiden är alltid närvarnade. Att leva 

med obotlig cancer förändrar oftast den sjuke personens utseende, den sjuke går oftast ner i 

vikt och kan bli smärtsamt tunn. Den cancersjuke får även blåmärken efter kortison 

behandlingar, sådana synliga tecken på allvarlig sjukdom låg i fokus för den sjuke personen 

och väckte djupa känslor, känslor som var obehagliga (Melin-Johansson, Axelsson & 

Danielsson, 2007). Behandlingarna kan också ge besvärliga biverkningar vilket leder till att 

den sjuke blir tröttare och mer orkeslös. Studier visar att trötthet är den vanligaste biverkan av 

behandlingen, den andra vanligaste biverkan är diarré och den tredje vanligaste illamående 

(Dikken & Sitzia, 1998). De biverkningarna som uppfattas som besvärligast av den sjuke är 

enligt Dikken & Sitzia (1998) trötthet, diarré samt munsår. Genom att den cancersjuke blir 

mer trött och orkeslös under behandlingarna påverkas även de närstående som då också får 

mer omvårdnadssysslor och vardagssysslor att sköta, samtidigt som de själva ska bearbeta 

sina egna känslor och funderingar kring framtiden (Cancerfonden, 2009).   

 

Närståendes betydelse 

Närstående påverkas djupt när en familjemedlem får cancer. De blir ofta primära vårdgivare 

och för flera av dem blir det ett andra jobb att ta hand om den sjuke (Northouse, 2005). Även 

om det finns en växande insikt om att familjen är central för patientens återhämtning är 

informationen begränsad om hur man kan hjälpa familjer att hantera de krav som är 

förknippade med omvårdnad. Enligt Cancerfonden (2008) vittnar ofta personer med 

cancersjukdom om hur mycket närståendes stöd har betytt för dem.  De närstående har alltså 



                                                                                                                                                                                                                                       

en viktig roll som stöd i kampen mot cancersjukdomen, och därför är det viktigt att som 

sjuksköterska även stötta dem i deras svåra situation 

 

Närstående har i alla tider tagit hand om sina sjuka som varit i behov av hjälp och omvårdnad. 

I början på 1900-talet var vård och omsorg av döende framförallt familjens ansvar och många 

dog i sitt hem. Omsorgen av den sjuke var en generationsbunden kunskap, närstående fick 

efter ork och förmåga stödja och assistera den sjuke i hemmet. På 1950-talet började 

närståendes omsorg alltmer övertas av sjukvården. Förändrade samhällsstrukturer, medicinska 

och tekniska framsteg, professionalisering av vården samt att kvinnorna i hemmen började 

förvärvsarbeta gjorde att de sjuka förflyttades alltmer till sjukhusen. I slutet av 70-talet kom 

en statlig utredning (S 1974:09) om vård i livets slutskede som skildrade närståendes, 

patientens och personalens situation. Enligt Andershed (1999) kom Saunders hospicerörelse 

till under 60-talet för att stimulera vård av döende. Målet med hospicefilosofin är att förbättra 

den sjukes livskvalitet och inkludera familjen i vården. Den statliga utredningen (S 1974:09) 

menade att hospicerörelsen skulle inspirera till vård av döende, utan att speciella hospice 

enheter skulle byggas i Sverige. Vården av döende och närståendes medverkan bör dock 

förbättras enligt Andershed (1999). De senaste åren har de närståendes ansvar ökat bland 

annat på grund av kortare vårdtider och neddragningar i den offentliga sektorn. Det verkar 

som att vården av svårt sjuka idag är på väg att återgår till hemmen och familjen kommer åter 

få en större roll i omsorgen av sjuka och döende. Under 1990-talet har emellertid även 

palliativa enheter och hospice vuxit fram (Andershed, 1999). 

 

Närståendes delaktighet i vården av en person med livshotande sjukdom är nästan en given 

förutsättning för en väl fungerande vård. Många av dem tar ett stort ansvar som vård och 

omsorgspersonal annars skulle ha utfört och närstående har en ovärderlig kunskap om 

patienten. Innebörden av att vara närstående är individuellt och avgörs av den unika 

situationen som varje närstående befinner sig i. Hur stort ansvar de närstående ska ta i att 

vårda och stödja patienten måste de själva bestämma. Det ska bygga på frivillighet. År 2000 

låg de närståendes insatser för ungefär 70 % av den totala hjälpvolymen till personer 75 år 

och äldre i ordinära boenden. Framför allt hjälper makar och sammanboende varandra, men 

stöd från barn och andra personer är också betydelsefullt. För många är närståendes hjälp en 

förutsättning för att kunna bo kvar i det egna boendet. År 2002/03 visade en undersökning 

från statistiska centralbyrån att ungefär var fjärde person 55 år och äldre är en informell 



                                                                                                                                                                                                                                       

hjälpgivare. Det betyder att cirka 650 000 personer över 55 år regelbundet hjälper sjuka 

ungefär en gång i veckan (Regeringen, 2008/09;82). 

 

Sjuksköterskans roll 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005 står att 

sjuksköterskans arbete ska grundas på en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Patientens 

och närståendes erfarenheter och kunskaper ska tas till vara och sjuksköterskan ska med 

hänsyn till patientens och/eller närståendes önskemål och behov föra deras talan. 

Sjuksköterskan ska även bemöta, undervisa, ge stöd och vägledning, försäkra sig om att 

patient och närstående förstår den information som ges på att respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Centrala begrepp 

Definitionen på närstående är enligt Almås (2004) en eller flera personer som patienten ser 

som sina närmaste, ofta maka/make, sambo, barn, syskon eller nära vän. I engelsk litteratur 

används ofta begreppet ”significant others” som innebär ”betydelsefulla andra” personer som 

patienten själv ser som sina närmaste (Almås, 2004). 

 

Problemformulering 

Närstående befinner sig i en speciell situation när deras vän drabbas av cancer. Många känner 

sig osäkra och maktlösa samtidigt som de slits mellan sitt eget och sin käras lidande. 

Närståendes livssituation bör uppmärksammas av sjuksköterskan för att förstå deras behov, 

planera och realisera lämplig omvårdnad av den cancersjuke. Det är viktigt att lyfta fram de 

faktorer som är betydelsefulla och berör närstående för att ge sjuksköterskan en bättre 

helhetsbild och bättre kvalitet på vården.  

 

”Människor lever i samspel med varandra. De flesta människor behöver ha kontakt med 

andra och uppleva närhet och gemenskap för att livet ska kännas meningsfullt” 

(Jahren Kristoffersen et al., 2005) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                       

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva närståendes förändrade livssituation i samband med en 

cancersjukdom samt belysa hur sjuksköterskan kan stödja närstående. 

 
Frågeställningar 

Hur upplevde närstående till cancerpatienter sin förändrade livssituation? 
 
På vilket sätt kunde sjuksköterskan stödja närstående till cancersjuka i deras vardag?  
 
 
METOD 
 
Design 

Studien var en systematisk litteraturstudie 

 

Urval av litteratur 

Artikel sökningen som ligger till grund för studien är gjord i databaserna Academic Search 

Elite, CINAHL.  Elin@dalarna, Med Line och Pub Med. De sökord uppsatsförfattarna använt 

sig av är cancer, end of life, experience, information, interaction och nursing. De ord som 

kombinerats med de föregående var significant others / caregivers / family / family caregivers 

/ family members / spouses / relatives.  Sökorden kombinerades med AND mellan två eller tre 

sökord.  Antalet accepterade artiklar n=19 redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Träffar vid databas sökning 
Sökord 
 
 

Sökmotor Antal 
träffar 

Antal 
accepterade  
Artiklar (n=19) 

Publicerings år 1998-2008    
Caregivers AND Cancer  Academic Search 

Elite 
318 4 

Significant others AND Cancer 
Significant others AND Cancer AND Experience 

Academic Search 
Elite 

1511 
119 

0 
1 

Family members AND Cancer 
Family members AND Cancer AND Experience 

Academic Search 
Elite 

781 
105 

0 
1 

Spouses AND Cancer Academic Search 
Elite 

67 0 

Caregiver AND Cancer 
Caregiver AND Cancer AND Family 

Pubmed 244 
114 

0 
1 

Cancer AND Significant others  Cinahl 208 1 
Cancer AND Experience 
Cancer AND Experience AND Spouses 

Cinahl 4348 
112 

0 
1 

Relatives AND Cancer 
Relatives AND Cancer AND Information 

Medline 208 
30 

0 
1 

Spouses AND Cancer Medline 99 0 



                                                                                                                                                                                                                                       

Spouses AND Cancer AND Information 25 1 
Family caregiver AND Cancer 
Family caregiver AND Cancer AND Experience 

Medline 140 
129 

0 
1 

Nursing AND Family 
Nursing AND Family AND Interaction 

Medline 5151 
132 

0 
1 

Nursing AND Family caregiver 
Nursing AND Family caregiver AND Cancer 

Medline 272 
45 

0 
1 

Caregivers AND Experience Medline 1337 1 
Next of kin AND Experience Medline 24 1 
Significant others AND Experience Elin Dalarna 64 1 
Family Caregivers AND Cancer 
Family Caregivers AND Cancer AND 
Experience 

Elin Dalarna 162 
49 

0 
1 

Family AND Caregivers 
Family AND Caregivers AND End of life  

Elin Dalarna 2768 
91 

0 
1 

 

 

Inklusionskriterier 

Kriterierna för artiklarna som valdes var att de var publicerade i en vetenskaplig tidskrift. 

Artiklarna var publicerade från 1998-2008, innehöll abstract, syfte, metod, resultat och 

diskussion samt var skrivna på engelska. Sökningen inkluderade både kvantitativa och 

kvalitativa ansatser. Vid letande av sökord begränsades sökningen till ”advanced search” till 

”Full text”, ”Free full text” och ”Pdf fulltext” när detta var möjligt. Endast kostnadsfria 

artiklar har använts.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som innehöll vård av cancersjuka barn och ungdomar exkluderas. Uppsatsförfattarna 

ville beskriva närståendes perspektiv på den förändrade livssituationen i samband med den 

vuxne personens cancersjukdom. Litteraturstudier exkluderades i resultatet samt artiklar som 

hade låg kvalitet enligt granskningsmallarna.  

  

Datainsamlingsmetod 

Uppsatsarbetet började med en betydande initial planering, vilket Polit & Beck (2008) 

rekommenderar. En projektplan gjordes för att se om det fanns tillräckliga resurser för att 

fullfölja projektet. Därefter utformades en problemformulering som senare utvecklade syfte 

och frågeställningar. Enligt Polit & Beck (2008) kan fakta inte på ett meningsfullt sätt samlas 

in och integreras om det inte finns en tydlig känsla för problemet och vilka typer av 

information som behövs för att svara på frågan. Efter problemformuleringen utformade 

uppsatsförfattarna sedan relevanta sökord. Därefter bestämdes vilken typ av artiklar som 

skulle finnas med i resultatet, vilka var både kvalitativa och kvantitativa. Samtliga söktes 



                                                                                                                                                                                                                                       

genom Högskolan Dalarnas biblioteks databaser. Dessutom bestämdes inklusion och 

exklusionskriterier. Artikelsökningen framgår av sökordstabell samt i urval av litteratur.  

 

Nitton vetenskapliga artiklar användes i resultatet. Gemensamt för alla utvalda artiklar, var att 

vi först valde dem genom de titlar som var intressanta och lämpliga för vår studie. På basis av 

lämpliga titlar granskade vi abstract som skulle vara klart och koncist, samt sammanfatta de 

viktigaste inslagen i rapporten, problem, metod, resultat och slutsats (Polit & Beck, 2008). 

När uppsatsförfattarna läst abstract och ansåg att den var relevant för vårt syfte och våra 

frågeställningar läste båda uppsatsförfattarna hela artikeln, för att få en helhetsbild och för att 

undvika missförstånd.  Nio artiklar var från Sverige, tre från Finland, två från England, fyra 

från USA, en från Kanada och en från Australien. Artiklarna redovisas i tabell 2.  

 
Syftet i artiklarna skulle vara tydligt angivna och lätta att identifiera.  Det var av stor 

betydelse för uppsatsförfattarna att det fanns ett tydligt omvårdnadsperspektiv i de 

vetenskapliga artiklarna, samt att de skildrade närståendes förändrade livssituation.   

 Det skulle framgå i studierna hur många deltagarna var och eventuella bortfall, samt vilka 

skalor/mätinstrument uppsatsförfattarna använt sig av. Uppsatsförfattarna diskuterade 

resultatets trovärdighet och vilka slutsatser uppsatsförfattarna dragit av resultatet.  

 

De artiklarna som var lämpliga för uppsatsen granskades utifrån granskningsmallar för 

kvalitetsbedömning av Willman, Stoltz & Bathsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2008). Granskningsmallen för kvantitativa studier innehöll 29 ja och nej frågor (bilaga 1), för 

kvalitativa studier 25 ja och nej frågor (bilaga 2). Varje ja svar gav 1 poäng vilket innebar 29 

respektive 25 max poäng. Artiklarna granskades, poängsattes och graderades, hög >80%, 

medel 60-79% eller låg <60% kvalitet, vilket var ett kriterium författarna tillsammans med 

handledaren kom överens om. Uppsatsförfattarna valde framförallt artiklar med hög kvalitet, 

men även någon artikel av medelkvalitet eftersom vi ansåg de betydelsefulla för vårt syfte och 

frågeställningar.   

 

Analys och tolkning av data 

Artiklarna lästes i sin helhet igenom flera gånger av uppsatsförfattarna för att få en djupare 

förståelse och för att se hur studierna var relaterade till varandra. Arbetet med översättningen 

av artiklarna delades upp i lika stora delar, vilka sedan granskades av båda uppsatsförfattarna.   



                                                                                                                                                                                                                                       

Därefter gick uppsatsförfattarna igenom texten var för sig och sammanfattade huvudresultat 

och nyckelord i texten som jämfördes med varandra för att kunna se likheter och skillnader. 

Därefter tog uppsatsförfattarna alla artiklars resultatdel och sammanfattade alla rubriker och 

underrubriker som uppsatsförfattarna jämförde med huvudresultaten. Detta gjordes för att 

uppsatsförfattarna skulle få ett bättre begrepp om bästa kategorisering för att beskriva 

närståendes förändrade livssituation i samband med en cancersjukdom, samt sjuksköterskans 

stödjande roll. Enligt Polit & Beck (2008) är tolkningen av resultatet speciellt genom att 

försöka bevara det som är särskilt i studien, ha ett holistiskt synsätt och möjliggöra 

jämförelser. Detta har uppsatsförfattarna gjort vilket resulterade i nio rubriker. 

 

Etiska ställningstaganden 

I valet av artiklar har uppsatsförfattarna varit objektiva i så stor utsträckning som möjligt. 

Uppsatsförfattarna har inte uteslutit någon artikel för att det inte överensstämde med de övriga 

artiklars resultat. Uppsatsförfattarna har återgett resultatet så korrekt och verkligt som möjligt. 

 
Tabell 2: Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författare Titel År Design 
Metod 

Urval 
n = antal deltagare  
(bortfall) 
 

Huvudsyfte Kvalitet 
Låg         < 60% 
Medel  60-79% 
Hög         ≥80% 
Land 

Andreassen, S 
Randers, I 
Näslund, E. 
Stockeld, D 
Mattiasson, A 
C 

Familymember
s’ experiences, 
information 
needs and 
information 
seeking in 
relation to 
living with a 
patient 
suffering from 
oesophagealca. 

2005 Kvalitativ. 
Innehålls-
analys. 
Induktiv 
metod vid 
intervju. 
Deduktiv 
metod vid 
data analys.   

9 närstående.  Beskriva 
familjemedlemmars 
upplevelser, 
informationsbehov 
och information 
som de söker i 
samband med att 
leva med en patient 
som lider av 
oesophageal cancer. 

Hög 
80% 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
 

Bakas, T  
Lewis, R  
Parsons, J 

Caregiving 
Tasks Among 
Family 
Caregivers of 
Patients With 
Lung Cancer. 

2001 Kvantitativ. 
Andra 
analys från 
en tvär 
snittsstudie. 
beskrivand
e, 
jämförande 
multivariat 
analys. 

91 närstående 
varav 78 deltog i 
studien. 62 makar 
och 16 vuxna 
barn.. 
Bortfall 13 st.  

Redogöra för tid 
och svårigheter med 
omvårdnadsuppgift
er mellan makar 
och vuxna barn till 
patienter med 
lungcancer.  

Hög 
83% 
 
 
 
 
 
 
USA 



                                                                                                                                                                                                                                       

Brobäck, G 
Berterö, C 

How next of 
kin experience 
palliativ care of 
relatives at 
home. 

2003 Kvalitativ 
Fenomenol
ogi 
Strukturera
de frågor.  

 6 närstående. Beskriva 
närståendes 
upplevelse av 
palliativ vård i 
hemmet. 

Hög 
80% 
 
 
 
Sverige 

Dumont,I. 
Dumont,S. 
Mongeau,S.  

End of life care 
and the 
grieving 
process. 
Family 
caregivers who 
have 
experienced 
the loss of a 
terminal –
phase cancer 
patient. 

2008 Kvalitativ 
Longitudin
ell 
innehållsan
alys. 
Frågeguide. 
Öppna 
frågor.  

 18 närstående Identifiera de 
grundläggande 
erfarenheterna av 
vård och hjälp till 
en patient med 
terminal cancer som 
påverkar sörjande 
processen. 

Hög 
88% 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 

Eriksson, E 
 Lauri, S   

Informational 
and emotional 
support for 
cancer 
patients’ 
relatives. 

2000 Kvantitativ 
Ststistisk 
analys 
strukturera
de 
frågeformul
är.  

470 förfrågningar 
skickades 338 
kunde delta I 
studien. Slutligen 
medverkade168 
närstående. 

Skildra vad 
cancerpatients 
närstående tänker 
om de åtgärder som 
hälso-och 
sjukvårdspersonale
n ifrågan om att ge 
information och 
emotionellt stöd. 
 

Medel 
76% 
 
 
 
 
 
Finland 

Hilton, A 
Crawford, J 
Tarko, M 

Men´s 
perspectives on 
individual and 
family coping 
with their 
wives breast 
cancer and 
chemotherapy. 
 
 

2000 Kvalitativ 
Naturalistis
k 
Konstant 
komperativ 
analys.  
Semistrukt
urerade 
intervjuer.  

10 närståenden Beskriva mäns 
erfarenheter som 
partner och pappor 
när deras fruar 
behöver kemoterapi  
för bröstcancer. 

Medel 
60% 
 
 
 
 
 
 
Kanada 
 

Houldin, A.   A Qualitative 
Study of 
Caregivers' 
Experiences 
With Newly 
Diagnosed 
Advanced 
Colorectal 
cancer. 

2007 Kvalitativ   
Innehålls-
analys 
Induktiv 
metod 
Semistrukt
urerade 
intervjuer. 

18 tillfrågades 14 
närstående 
deltog. 

Skildra närståendes 
erfarenhet av att 
leva med en person 
med rektalcancer. 
Innebörden av 
dagligt liv, coping 
strategier och 
påverkan på barn. 

Hög 
88% 
 
 
 
 
 
USA 

Lindholm, L 
Mäkelä, C 
Rantanen-
Siljamäki, S 
Nieminen, A-
L 

The role of 
significant 
others in the 
care of women 
with breast 
cancer. 

2007 Kvalitativ 
Hermeneuti
k 
Narrativ 
intervju.  

37 närstående Beskriva hur 
närstående upplever 
omvårdnaden av 
kvinnor med 
bröstcancer.  

Hög 
80% 
 
 
 
Finland 



                                                                                                                                                                                                                                       

Lindholm, L 
Rehnsfeldt, A 
Arman, M 
 Hamrin, E 

Significant 
others' 
experience of 
suffering when 
living with 
women with 
breast cancer.  

2002 Kvalitativ. 
Fenomeno-
logisk. 
Fallstudie  
Intervju-
guide. 

17 kvinnor med 
bröstcancer. 16 
närstående.  

Beskriva 
närståendes lidande 
till kvinnor med 
bröstcancer. Och 
beskriva hur 
närstående kan få 
lättnad av lidandet.  
 
 

Medel 
76% 
 
 
 
 
 
Sverige 

Nikoletti, S 
Kristjanson, L 
Tataryn, D  
McPhee, I 
Burt, L 

Information 
Needs and 
Coping Styles 
of Primary 
Family 
Caregivers of 
Women 
Following 
Breast Cancer 
Surgery. 

2003 Kvantitativ 
Beskrivand
e 
Korrelation
s studie 
Miller 
Behavior 
Style scale. 

264 förfrågningar 
skickades. 141 
närstående deltog 
Tid 1; 138 för 
behovsanalysen, 
141 för coping 
style analys. Tid 
2; 129 bortfall. 

Framställa 
informationsbehov, 
omötta behov, 
kontroll av coping 
style hos 
närstående.  

Hög 
83% 
 
 
 
 
 
 
Australien 

Persson, C 
Sundin, K 

Being in the 
situation of a 
significant 
other to a 
person with 
inoperable lung 
cancer. 

2008 Kvalitativ 
fenomenolo
gi 
hermaneuti
sk 
Narrativ 
intervju. 

17 närstående var 
tillfrågade 12 
deltog.  

Belysa anhörigas 
erfarenheter med 
lungcancer 
patienter.  

Hög 
92% 
 
 
 
Sverige 

Persson, C, 
Wennman-
Larsen, A, 
Sundin, K 
Gustavsson, P 

Assessing 
informal 
caregivers' 
experiences: a 
qualitative and 
psychometric 
evaluation of 
the Caregiver 
Reaction 
Assessment 
Scale. 

2008 Kvantitativ 
Psykometri
sk analys.  
Caregiver 
Reaction 
Assesment 
scale 
frågeformul
är.  

209 närstående Utvärdera den 
svenska versionen 
av Caregiver  
Reaction 
Assessment Scale 
(CRA)hos patienter 
med en malign 
sjukdom. 

Hög 
80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 

Persson, C 
Östlund, U 
Wennman-
Larsen, A 
Wengström Y 
Gustavsson, P 

Health-related 
quality of life 
in significant 
others of 
patients dying 
from lung 
cancer. 

2008 Kvantitativ 
Longitudin
ell studie  
SWED-
QUAL 
formulär. 

140 närstående 
tillfrågades 137 
fullföljde studien. 

Jämföra 
hälsorelaterad 
livskvalitet  mellan 
anhöriga av 
patienter döende i 
lungcancer med 
övriga 
befolkningen.  

Hög 
83% 
 
 
 
 
Sverige 

Rees, C   
Bath, P 
Loyd-
Williams, M 

The 
information 
concerns of 
spouses of 
woman with 
breast cancer 
patients and 
spouses 
perspectives. 
 

1998 Kvalitativ 
Exploratori
sk 
Fokusgrupp
-studie. 

30 patienter  
9 närstående. 
 

Utforska viktig 
information om oro 
från makar och 
patienters 
perspektiv.  

Hög 
80% 
 
 
 
 
 
 
England 



                                                                                                                                                                                                                                       

Röing, M 
Hirsch, J 
Holmström, I 

Living in a 
state of 
suspension  a 
phenomenologi
cal approach to 
the spouse's 
experience of 
oral cancer. 

2008 Kvalitativ  
fenomenolo
gi 
Narrativ 
intervju. 

7 närstående. Beskriva 
muncancer och dess 
behandlingar som 
de upplevs av 
anhöriga. 

Hög 
84% 
 
 
 
 
Sverige 

Schubart, JR 
Kinzie, MB 
Farace, E 

Caring for the 
brain tumor 
patient: family 
caregiver 
burden and 
unmet needs.   

2008 Kvalitativ 
Grounded 
theory 
Induktiv 
metod 
Öppna 
frågor. 

25 närstående.  Beskrivade 
specifika 
utmaningar som 
närstående möter 
när de vårdar 
patienter med 
neurokognitiva 
sjukdomar 
förknippade med 
hjärntumörer. 

Hög 
80% 
 
 
 
 
 
 
USA 

Soothill, K 
Morris, SM 
Harman, JC 
Thomas, C 
Francis, B 
McIllmurray, 
MB 

Cancer and 
faith. Having 
faith - does it 
make a 
difference 
among patients 
and their 
informal 
carers? 
 

2002 Kvantitativ 
Frågeformu
lär 
Ststistisk 
analys.  

1000 
förfrågningar 
skickades ut. 402 
patienter och 262 
närstående 
svarade.  

Undersökning om 
tro har någon 
betydelse bland 
cancerpatienter och 
deras närstående. 

Medel 
76% 
 
 
 
 
 
 
England 

Wennman-
Larsen, A 
Tishelman,C 
 
 
 
 
 
 
 

Advanced 
home care for 
cancer patients 
at the end of 
life: 
a qualitative 
study of hopes 
and 
expectations of 
family 
caregivers. 
 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
Konstant 
komparativ 
analys. 
Ostrukturer
ad 
intervjuer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 närstående Undersöka 
förväntningar hos 
närstående  
som ger vård i  
hemmet till 
cancerpatienter som 
är inskrivna i 
avancerad palliativ  
hemsjukvård. 
 
 
 
 
 
 

Hög 
80% 
 
 
 
 
 
 
Sverige 
 

Åstedt-Kurki, 
P  
Paavilainen, E 
Tammentie,T 
Paunonen-
Ilmonen, M 

Interaction 
between adult 
patients family 
members an 
nursing staff 
on an hospital 
ward. 
 

2001 Kvantivativ 
flersvarsfrå
gor. Öppna 
frågor var 
analyserade 
med 
kvalitativ 
innehållsan
alys.  

155 
sjuksköterskor 
och läkare.  
Bortfall 69 st.  

Generera kunskap 
om samspelet 
mellan 
familjemedlemmar 
och vårdpersonal 
från personalens 
perspektiv. 

Hög 
83% 
 
 
 
 
Finland 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       

RESULTAT 
Närståendes upplevelse  

 

 Känslomässiga upplevelser i samband med cancerdiagnosen 

Diagnosen cancer av en när och kär person var i allmänhet helt oväntad och närstående måste 

konfronteras med ett uppenbart hot och i sista hand fanns tankar om döden (Andreassen, 

Randers, Näslund, Stockeld & Mattiasson, 2005; Persson & Sundin, 2008; Brobäck & 

Berterö, 2003). Närstående kände att deras liv stannade upp och att de hade omgetts av ett 

mörker. Vid tidpunkten för diagnosen beskrev närstående att de hamnat i ett kaos av 

ohanterliga reaktioner, obesvarade frågor och att de kände sig förlamade av situationen 

(Persson & Sundin, 2008).  

“But it’s a thought that … haven’t even… allowed… 

to enter my head, if you know what I mean. So 

when all this happened, well… it was just terrible… 

 

At the same time, well it’s… we started to have to… 

have serious talks at home. Death gets kind of closer, 

when you talk about it all. 

 

And I saw how everything was going to be. In a way 

it was just like you only saw darkness. Yes, to begin 

with there was only darkness, I couldn’t see any light”. 

(Persson, Sundin 2008, sid 383) 

 

Chock, stress och misstro var känslor som kom i och med cancerbeskedet (Hilton, Crawford 

& Tarko, 2000; Andreassen et al., 2005). Vissa närstående hade en känsla av att läkarens 

korrekta diagnos ibland försenades och att en del läkare använde ord som cellförändring 

istället för tumör eller cancer. Vissa blev medvetna om den svåra diagnosen cancer genom 

läkarens kroppsspråk och av de formuleringar läkaren använde, vilka underströk allvaret i 

situationen (Andreassen et al., 2005).  

 

Några närstående förnekande cancerdiagnosen flera fall ända tills närstående inte längre 

kunde ta hand om patienten själv utan accepterade hospice tjänster eller annan hjälp 



                                                                                                                                                                                                                                       

(Schubart, Kinzie & Farace, 2007).  Ilska var också ett vanligt svar på diagnosen som ibland 

kunde riktas mot patienten eller mot sjukvården (Hilton et al., 2000; Schubart et al., 2007). En 

del närstående hade en viss tendens att minimera beskedet genom att säga att det har varit lite 

stressigt eller att det var som en liten chock. Medan andra menade att diagnosen hade vänt 

upp och ner på deras liv och att de inte hade någon framtid (Houldin, 2007). När den 

chockartade diagnosen kom kände närstående sig inte beredda att kastas in i den nya 

situationen (Brobäck & Berterö, 2003; Hilton et al., 2000).  Hjälplöshet, oro, sömnproblem, 

depression, rädsla, försummelse och att förtäras av situationen var andra reaktioner på 

cancerdiagnosen (Houldin, 2007; Persson, Östlund, Wennman-Larsen, Wengström & 

Gustavsson, 2008; Hilton et al., 2000).  

 

Existentiella frågor ställdes på sin spets när cancerdiagnosen fastställs, närstående börjar se på 

sitt liv på ett nytt sätt. Närstående vägde in allvaret i livet och började fundera på vad de 

uppnått och fått ut av livet, inte nödvändigtvis deras eget liv, men tillsammans med den 

cancersjuke (Lindholm, Rehnsfeldt, Arman & Hamrin, 2002). Enligt Lindholm et al. (2002) 

väcktes tankar på ens egen dödlighet och det tillkom en ökad medvetenhet om tillvarons 

bräcklighet. Närstående blev också påmind om grundläggande villkor, allvaret och meningen 

med livet vilket gjorde att somliga av dem kände sig starkare som människor. I en studie av 

Schubart et al. (2008) beskrev en närstående hur arg hon var över att hennes partner dött, 

främst över alla de gyllne år de förlorat och tänkt tillbringa tillsammans.   

  

Förändrad vardag 

När någon har drabbas av cancer i ens närhet hotar det tryggheten och stabiliteten i vardagen. 

Studier visar att vardagen förändrades drastiskt och ångest, rädsla och osäkerhet om hur 

framtiden skulle ser ut var ständigt närvarande (Andreassen et al., 2005; Houldin, 2007). 

Planer för semester och att få umgås med sina vänner inom den närmaste tiden förändrades 

(Röning, Hirsch & Holmström, 2008). Cancerdiagnosen förändrade också närståendes liv och 

rutiner, en närstående beskriver sin vardag så här: ”We can’t travel . . . we can’t live a normal 

life”(s. 429) (Houldin, 2007). Studier visar också på att många närstående försökte hålla uppe 

en normal vardag, de kände att de kunde hantera situationen bättre om vardagen fortsatte 

något normalt, även om många kände sig helt utmattade (Hilton et al., 2000; Andreassen et 

al., 2005). Hilton et al. (2000) beskriver hur en närstående uttryckte sig: 
 



                                                                                                                                                                                                                                       

“It’s important to keep it 

in perspective and continue to do things . . . watching the sunset, going for a 

walk, going to our favorite restaurant, going to movies, doing things with 

my . . . friends, my son and daughter.” 

(Hilton et al, 2000 sid.449) 

 

Enligt Hilton et al. (2000) så får närstående sätta sina egna behov åt sidan när all 

koncentration ligger på den sjuke och dennes behov. Cancerdiagnosen hade också en stor 

inverkan på arbetet och ekonomin, flera anpassade sina arbetstider och många kände att de 

hade behövt mer tid för att klara av situationen. Ekonomin försämrades genom en förlust av 

den sjukes inkomst samt kostnader för sjukhusbesök, resor och läkemedel (Hilton et al., 2000; 

Houldin, 2007; Schubart et al., 2008). 

 

Rollen som vårdgivare 

Det var vanligt att närstående tog på sig rollen som vårdgivare, även om det betydde psykiska, 

fysiska, sociala och ekonomiska kostnader för dem själva enligt Brobäck & Berterö, (2003). 

Vårdgivarrollen upplevdes som ett tillfälle att spela en viktig roll för sin partner och det 

minskade skuldkänslorna som ofta fanns med i samband med den sörjande processen 

(Dumont, Dumont & Mongeau, 2008). Ofta fanns känslor att inte vara beredd, när de kastades 

in i den nya situationen som vårdgivare. Närstående behövde tid för att acceptera och 

förbereda sig för den nya rollen som vårdgivare. De uttryckte ofta att de kände en dubbelhet i 

att vara vårdare till en allvarligt sjuk person och samtidigt vara en partner. De kände sig 

spända och det påverkade dem emotionellt, något som de ofta försökte dölja för både vänner 

och den sjuke. De upplevde att de hade ett ansvar att älska och ge tillbaka det de fått tidigare i 

livet av den cancersjuke personen. Det var ett tillfälle att visa dem att de brydde sig, men 

samtidigt var det en börda (Brobäck & Berterö, 2003). 

“I am in a completely new situation . . . all of a sudden 

it is I who should take the responsibility, and now 

this feeling . . . I am the person who must think of 

everything, and it is really so . . . the tables are 

turned . . .” 

(Brobäck, Berterö, 2003 sid, 342) 



                                                                                                                                                                                                                                       

 Enligt Hilton et al. (2000) talade en del närstående om hur känslomässigt svårt det var och att 

de inte hade psykologisk förmåga att vara vårdgivare. De förlitade sig på stöd från släktingar, 

vänner grannar och kyrkan. Men de behövde också sätta gränser för att det inte skulle bli för 

påträngande. Wennman-Larsen & Tishelman (2008) beskriver första tiden i övergången till att 

bli en vårdgivare som osäker och turbulent. Närstående var tvungna att tänka annorlunda, 

agera annorlunda och framförallt leva annorlunda än tidigare. För att hitta rutiner och hantera 

osäkerheten försökte närstående sträva efter tecken på tidigare normalitet.  I intervjuerna 

uttryckte sig många ”som vi brukar” eller ”som vanligt”, när de talade om att hantera både 

känslomässiga och praktiska frågor. En närstående talade om hur svårt det var att känna igen 

sin tidigare initiativrike make i sin nya rädda och passiva form (Wennman-Larsen & 

Tishelman, 2008). 

 

Familj och barn 

Att leva tillsammans med en cancersjuk påverkade familjen på många olika sätt.  Studier visar 

att till en början var förändringarna små men blev mer genomgripande längre fram i 

sjukdomen (Schubart et al., 2008; Houldin, 2007). Familjemedlemmarna rapporterade en 

betydande både positiv och negativ påverkan på relationen till sina nära och kära, som en 

hustru uttryckte: ” I think we’ve grown closer because he’s been forced to tell 

me things he normally wouldn’t share with me, as far as how he feels”(s.327) (Houldin, 

2007). Enligt Houldin (2007) tyckte vissa att cancersjukdomen även hade en positiv effekt på 

sexualiteten, som en kvinna berättar:  

 

     ” For some reason, our sexual relationship has gotten stronger 

and more often, and we do work around his treatment 

because we can’t do it during treatment, not while the 

chemo is in his system, but, I mean, yeah, I think, as a 

result of us bonding more, being closer together, more personal, 

it’s brought us together a little bit more intimately” 

(Houldin, 2007 sid 327.) 

 

 Flera familjemedlemmar talade om företeelser som handlade om psykologisk påverkan som 

oro, känslomässig berg och dalbana, ängslan, gråt, och en upplevelse av att vilja fly bort från 

verkligheten och alla känslor. (Houldin, 2007; Hilton et al., 2000). Enligt Hilton et al. (2000) 



                                                                                                                                                                                                                                       

låg familjens fokus på att hålla uppe en normal vardag mitt uppe i stressen och förändringar i 

sjukdomsprocessen. Många rapporterade att de försökte behålla en positiv attityd och tog en 

dag i taget medan andra meddelade att de undvek att tänka positivt för att inte bli besvikna 

(Houldin, 2007). Flera kände att de försummade barnen och visste inte hur mycket 

information de skulle delge barnen om sjukdomen. Vissa dolde sanningen för barnen 

samtidigt som andra tyckte det var viktigt att vara ärlig (Hilton et al., 2000; Houldin, 2007; 

Schubart et al., 2008). Enligt Hilton et al. (2000) så var medvetenheten om barns reaktioner 

blandade bland familjemedlemmar, de flesta hade inte märkt av någon förändring på de små 

barnen medan de fann barn i skolåldern mer oroliga, ängsliga och ledsna. En pappa berättade 

om sin son, att även om sonen inte själv erkände att sjukdomen påverkade honom så syntes 

det i betygen (Andreassen et al., 2005; Hilton et al., 2000).  

 

 Informationsbehov 

Informationsbehovet var som störst omedelbart efter diagnosen och närstående använde sig av 

alla tillgängliga källor. Förutom läkare, sjuksköterskor, annan hälso - och sjukvårdspersonal 

hade de ofta sökt information från familj, vänner och internet (Schubart et al., 2007). Även 

uppslagsverk, sjukhusproducerat material, TV och andra patienter användes för att få 

information (Andreassen et al., 2005). Närstående ville att läkaren skulle ge information om 

vad de kunde förvänta sig av framtiden, de ville vara beredda på att hantera kommande 

förändringar i patientens tillstånd (Schubart et al., 2007; Åstedt-Kurki, Paavilainen, 

Tammentie & Paunonen-Ilmonen, 2001). Enligt Andreassen et al. (2005) betraktades läkaren, 

följt av sjuksköterskan som den viktigaste källan till information, för att lära sig, få förståelse 

om sjukdomen och hantera osäkerheten de kände. Samtidigt kände en del närstående att de 

inte kunde formulera frågor tillräckligt bra till läkaren eftersom de inte var tillräckligt 

medicinskt kunniga (Andreassen et al., 2005). Detta ledde till att de kände att de blev utan 

viss information som kunde ha varit värdefull vid olika situationer. När närstående 

konfronterade läkaren med den informationen de funnit, fann de att läkarens reaktion var 

positiv. De diskuterade resultaten tillsammans och många fick höra att den information de 

funnit -speciellt om prognosen inte längre var så aktuell utan behövde uppdateras,  att 

prognosen ofta hade förbättrats (Andreassen et al., 2005).  

 

I en studie av Eriksson & Lauri (2000) kände närstående att det var viktigast att få 

information från hälso-och sjukvårds personal som ansvarade för patienten. 

Omvårdnadsinformationen var allra viktigast följt av medicinsk information och flera studier 



                                                                                                                                                                                                                                       

visar att det fanns en pendling mellan närståendes önskemål om mer information och 

undvikande av information (Andreassen et al., 2005; Rees, Bath & Lloyd-Williams, 1998). 

Somliga ville veta om prognosen var dålig, om det handlade om ett år, vad som kommer att 

hända och andra ville absolut inte veta. Informationssökandet krävde mycket tid, mod och 

energi enligt Andreassen et al., (2005). Många var också rädda för vad de skulle hitta, de var 

inte säkra på att de skulle tycka om vad de fann och vissa tänkte att det var bäst att inte veta så 

mycket (Andreassen et al., 2005). Resultat från en studie av Nikoletti, Kristjansson, Tarantyn 

& Burt (2003) visar att närstående med yngre barn hade större informationsbehov än de som 

hade barn över 20 år. Närstående sökte inte bara information i syfte att få ökad medicinsk 

kunskap, det gav dem också känslan av att göra något konstruktivt. Att söka information var 

så mycket mer än kunskap, det innehöll också en känsla av att göra något för den cancersjuke 

(Andreassen et al., 2005).  

Behov av stöd 

Enligt Persson et al. (2008) kan brist på stöd leda till lägre fysisk och emotionell funktion. 

Studier visar också att närstående får för lite stöd från vårdpersonalen. Bara 8 % i en studie 

hade fått stöd medan 48 % upplevde att de inte hade fått något stöd alls (Lindholm et al., 

2002;  Eriksson & Lauri, 2000; Persson, Wennman-Larsen, Sundin & Gustavsson, 2008). Det 

som närstående upplevde som viktigast var att få diskutera sorgen över sjukdomen, det minst 

viktigaste ansågs vara andliga frågor som också ofta lämnades obesvarade (Eriksson & Lauri, 

2000). Enligt Eriksson & Lauri (2000) rapporterade de tillfrågade att hälso- och 

sjukvårdspersonal sällan eller aldrig lät dem få prata om sina känslor och erfarenheter. Många 

närstående upplevde att det var svårt att be om hjälp, vilket belyser vikten av lyhördhet hos 

familj, vänner och vårdpersonal (Dumont et al., 2008; Hilton et al., 2000).  

 

“Me, it is help that I call proactive that I found the 

most helpful. For example, my sister called me one 

morning and said that she would take my son to 

hockey. I didn’t have to ask her. It is still like that 

since the death of my spouse. It’s good for morale” 

(Dumont et al, 2008 sid 1055.) 

 

 Enligt Dumont et al., (2008) var professionellt stöd en faktor som kunde minska ångest i 

familjen. Att få information och utbildning om sjukdomen och dess behandling ansågs som ett 



                                                                                                                                                                                                                                       

viktigt stöd för att kunna medverka i omvårdnaden, och för att kunna informera resterande i 

familjen, släkt och vänner (Hilton et al., 2000). Närstående som hade en religiös tro kände 

stöd från människor som hade samma religiösa tro och möjligheter till andlig bön och stöd 

från en andlig rådgivare var viktigt (Soothill, Morris, Harman, Thomas, Francis & 

McIllmyrray, 2002; Hilton et al., 2000). Några deltog i stödgrupper där de kunde dela med sig 

av erfarenheter och upplevde en gemenskap, medan familjer med barn tog stöd av skolan för 

att klara av situationen (Hilton et al., 2000; Houldin, 2007). 

 

Osäker framtid 

Den framtida livssituationen närstående ställs inför kan vara ett problem för många enligt 

Wennman-Larsen & Tishelman (2002). Närstående reagerade känslomässigt på sin partners 

sjukdom och behandling, drömmar och förhoppningar om en framtid tillsammans sattes på 

spel (Röning et al., 2007).  Flera närstående var mycket oroliga över framtiden och i och med 

cancerdiagnosen förändrades i ett ögonblick planerna. Många tänkte på hur de hade planerat 

framtiden tillsammans, ett långt äktenskap, barn, inkomst, livförsäkringar och mycket annat 

som nu påverkades (Houldin, 2007). En ung närstående uttryckte:  

“He’s gonna have trouble getting life insurance. Chemotherapy 

can make you go sterile, so he had to go to a 

sperm bank. We don’t know if the treatment’s gonna 

work, and if it does work, is it gonna come back 10 

years from now when we do have kids? Am I gonna be 

a widow?” 

(Houldin 2007 sid, 325). 

 

Osäkerheten om död och döende ekade i flera av de närståendes tankar. Tankar som ”will my 

partner die tomorrow” dök upp (s.326)(Houldin, 2007). De funderade över arbete, om de 

kunde fortsätta arbeta heltid eller inte. De närstående anpassade sin livsstil efter sin 

cancersjuke partner och deras normala behov sattes i en undangömd vrå (Houldin, 2007). 

Närstående utryckte oro över sambandet mellan genetik och cancer. Det som närstående 

tyckte var mest oroväckande var om barnen skulle få cancer eller om det var ärftligt (Houldin, 

2007). Två studier visar också att närstående oroade sig över sin partners framtida död 

(Dumont et al, 2008;  Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Omständigheterna kring döden 

kan vara ett traumatiskt ögonblick för de närstående, men att vara närvarande vid 



                                                                                                                                                                                                                                       

dödsögonblicket minskade också graden av lidande för de sörjande personerna enligt Dumont 

et al., (2008).  

 

Sjuksköterskans stöd 

Information till närstående 

Närståendes bemästringsstrategier visar behovet av stöd och i vilken utsträckning information 

bör ges. Sjuksköterskor bör noga överväga och bedöma närståendes informationsbehov 

(Nikoletti et al., 2003; Rees et al., 1998). Flera studier visar att informationsbehoven ofta är 

otillfredsställda och att det upplevs som en brist på stöd till närstående som vårdar sin 

cancersjuke (Schubart et al., 2008; Eriksson & Lauri, 2000; Rees et al., 1998). Sjuksköterskan 

kan hjälpa de närstående genom att vara ärlig och tydlig i sin information om frågor som 

handlar om den sjukes situation (Schubart et al., 2008). Enligt Eriksson & Lauri (2000) 

upplevde flera att det var betydelsefullt att få information från hälso- och sjukvårdspersonal. 

Enligt Andreassen et al. (2005) ansåg de närstående att det var lättast att prata med 

sjuksköterskan när det handlade om grundläggande frågor. Enligt två studier upplevde de 

närstående att det viktigaste var att få information om sjukdomen av sjuksköterskan direkt 

efter diagnosen har ställts (Schubart et al., 2008; Lindholm, Mäkelä, Rantanen-Siljamäki & 

Nieminen, 2007). Enligt Rees et al. (1998) ville närstående ha information från sjuksköterskan 

för att kunna hjälpa och förstå den sjukes situation. Samverkan mellan sjuksköterskan och de 

närstående ansågs som viktigast när det gällde information om vården och behandlingen 

(Rees et al., 1998). En närstående uttryckte det så här: 

 

“You do want information in our situation because we want to know what´s going on, how it´s 

affecting your wife and wath you can do to help…….. but I would´ve thought the key to the 

real information is the woman´s need, you know, it´s  happened to them” 

(Rees et al., 1998 sid 1253) 

 

En studie visade också att sjuksköterskan kan hjälpa de närstående genom att uppmuntra dem 

till, att i samråd med läkaren, medverka i vårdarbetet men också genom att låta dem ställa 

frågor, ge information om diagnos och behandling (Rees et al., 1998). Det framgår även i 

studien att de närstående tyckte att skriftlig information från sjuksköterskan aldrig fick ersätta 

muntlig information (Rees et al., 1998). Otillräcklig information eller brist på information var 

en faktor som påverkade närstående och gav dem en känsla av otillräcklighet. De försökte 



                                                                                                                                                                                                                                       

alltid vara närvarande när sjuksköterskan fanns på plats för att lyssna och få information om 

och hur man kunde utföra vården av den sjuke patienten. Denna information från 

sjuksköterskan gav dem kunskaper och förståelse för vad det handlade om. För att vara en del 

av ett team var närstående ivriga att lära sig mer om omvårdnaden samtidigt som det gav en 

känsla av delaktighet, vilket var en positiv upplevelse (Brobäck et al., 2003). Närstående 

menade också att hur sjuksköterskan ger informationen var viktigare än vilken information 

som ges (Lindholm et al., 2007). En son till en cancersjuk formulerade det så här: 

 

“How contact with significant others is managed can vary from 

case to case, depending on how those close to a patient want 

[the situation to be]. A significant other should, in any case, 

receive answers to his/her questions and immediately be told 

if something of a more serious nature occurs” 

(Lindholm et al, 2007 sid 177) 

 

 

Stöd till närstående 

Lindholm et al (2007) belyser vikten av stöd och hjälp från familj, vänner och vårdpersonal. 

Tillfredsställande socialt och professionellt stöd var en aspekt av omvårdnaden som kunde 

minska ångest och rädsla hos närstående samt ge en positiv inriktning av deras sorg.   

Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på att närstående kan förbise sina egna behov i 

omsorgen av sina partner (Nikoletti et al., 2003). Enligt Houldin (2007) ska sjuksköterskor 

som arbetar med vård av patienter med cancer ge stöd till närstående för att de ska klara av att 

vårda sin partner, kämpa med situationen och upprätthålla ett normalt familjeliv, där 

närstående även ger support och vägledning till barnen och övriga i familjen.  

 

 

DISKUSSION 
Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att närstående upplevde cancerdiagnosen som oväntad och känslor som 

chock, stress, och misstro var vanliga i samband med cancerbeskedet (Hilton et al., 2000; 

Andreassen et al., 2005). Cancersjukdomen hotade även tryggheten och stabiliteten i vardagen 

(Andreassen et al., 2005). Många närstående tog på sig rollen som vårdgivare vilket ledde till 



                                                                                                                                                                                                                                       

psykologiska, fysiologiska, sociala och ekonomiska kostnader.  Rollen som vårdgivare 

upplevdes som viktig, och den minskade de närståendes skuldkänslor vid en eventuell 

sorgeprocess (Hilton et al., 2000; Houldin, 2007; Schubart et al., 2008). Den cancersjukes 

familj rapporterade att relationen till den sjuke påverkades både positivt och negativt. Positivt 

var att man kom närmare varandra, negativt var att rollen som vårdgivare kunde vara 

betungande. Behovet av stöd var därför stort hos de närstående (Houldin, 2007; Dumont et al, 

2008; Hilton et al., 2000). Resultatet visade också att sjuksköterskan har en viktig funktion i 

att stödja närstående i deras situation. Att få information om den sjukes tillstånd var en aspekt 

som upplevdes som betydelsefull av de närstående (Lindholm et al., 2007; Schubart et al., 

2008; Eriksson & Lauri, 2000; Rees et al., 1998). 

 

Resultat diskussion 

Upplevelser och förändrad livssituation i samband med diagnosen  

Det som framgick av vår studie var att närståendes livssituation förändras drastiskt i och med 

cancerbeskedet, några beskrev sin situation som ett kaos av ohanterliga känslor.  

Förnekelse och ilska var inte ovanligt i samband med cancerbeskedet. Oro, sömnproblem och 

depressioner kunde bli följden. Existentiella frågor sattes på sin spets och frågor om vad som 

var meningen med livet blev betydelsefulla för att klara av situationen (Andreassen et al., 

2005;  Brobäck & Berterö, 2003; Hilton et al., 2000; Houldin, 2007; Lindholm et al., 2002; 

Shubart et al., 2007). Uppsatsförfattarna till denna studie vet av egna erfarenheter att 

livssituationen blir förändrad i och med cancerbeskedet och att allt vänds upp och ner. 

Förnekelse och ilska anser uppsatsförfattarna vara ett skydd för att klara av situationen, och 

känner igen sig i de existentiella frågorna som kom upp. Här anser uppsatsförfattarna att 

sjuksköterskan har en viktig funktion att fylla för att stötta familjen och de närstående i och 

med cancerbeskedet, ge korrekt information om sjukdom och behandling tillsammans med 

den cancersjuke och vara lyhörda för deras frågor och önskemål.  

 

Förändrad vardag 

Uppsatsförfattarna vet också att vardagen förändras drastiskt i och med cancerbeskedet, 

rutiner förändras, ekonomin blir sämre, vilket hotar tryggheten och stabiliteten i vardagen, 

vilket också tidigare refererade studier visar (Andreassen et al., 2005; Houldin., 2007). Flera 

studier visade även att närstående försökte hålla uppe en så normal vardag som möjligt och få 

rutiner att fungera mitt uppe i allt kaos (Andreassen et al., 2005; Hilton et al., 2000; 

Wennman-Larsen & Tishelman, 2008). Uppsatsförfattarna anser att det är svårt att hålla uppe 



                                                                                                                                                                                                                                       

en normal vardag när någon i sin närhet drabbas av cancer, eftersom mycket handlar om 

sjukhusvistelser och behandlingar som tar mycket av tiden i vardagen. Uppsatsförfattarna tror 

då att det kan finnas en risk i att närstående förtränger undan känslorna som senare kommer 

ikapp dem vilket kan leda till psykisk påfrestning. Vi anser att det är viktigt att som 

sjuksköterska uppmärksamma närstående omkring den sjuke, att även se och höra deras behov 

och önskningar. Anhöriga behöver också få berätta om den förtvivlan de känner och oron över 

framtiden som ständigt gör sig påmind, vilket också resultaten i denna studie visade på samt 

hjälp med att få livet och vardagen att fungera. 

 

Rollen som vårdgivare  

Många närstående kände att de behövde tid för den nya rollen som vårdgivare. Det fanns en 

dubbelhet i att vara närstående, från att vara en partner till att ha ett stort ansvar i 

vårdanderollen (Brobäck & Berterö, 2003). Uppsatsförfattarna anser att närstående har en 

viktig roll i vården och de besitter en värdefull kunskap om patienten som sjuksköterskan ska 

värna om. Sjuksköterskan bör uppmärksamma risken för att närstående kan försumma sina 

egna behov när de tar på sig rollen som vårdgivare. Uppsatsförfattarna anser att det är 

betydelsefullt att närstående får hjälp och vägledning, genom stödjande samtal med 

sjuksköterskan eller ibland av psykolog, kurator eller präst. Uppsatsförfattarna tycker även att 

sjuksköterskan bör uppmuntra närstående att hitta en stund för sig själva eller göra något helt 

annat för att koppla av och återfå ny energi. Uppsatsförfattarna förstår att detta kan vara svårt 

då många närstående befinner sig i en ständig känslomässig berg- och dalbana där tankar om 

den sjuke, familjen, ekonomin och andra problem hela tiden finns närvarande. (Hilton et al., 

2000; Houldin, 2007).  Uppsatsförfattarna anser även att sjuksköterskan måste respektera 

närståendes vilja om hur mycket hjälp och uppmuntran de är beredda att ta emot.  

 

Påverkan på familj och barn 

 Familjen till den sjuke påverkades både negativt och positivt av cancersjukdomen; positivt 

genom att familjen och den cancersjuke kom varandra närmare och negativt genom att 

ständigt behöva vara orolig inför framtiden och inte veta hur länge deras älskade får leva. 

Familjer med barn upplevde det svårt och många tyckte att de försummade barnen när de tog 

hand om sin cancersjuke partner. Barn i skolåldern upplevdes som oroliga, ängsliga och 

ledsna, medan små barn föreföll att reagera mindre på den nya situationen (Andreassen et al., 

2005; Hilton et al., 2000; Houldin, 2007) . Här anser uppsatsförfattarna att sjuksköterskan kan 

hjälpa familjen, genom att avlasta i omvårdnaden av den sjuke och ge stöd till hela familjen. 



                                                                                                                                                                                                                                       

Det är också viktigt att skola och dagis är informerade om situationen så de kan förstå barnens 

situation bättre, eftersom studier visade på en märkbar inverkan på skolarbetet (Andreassen et 

al., 2005; Hilton et al., 2000).  Sjuksköterskan kan informera de närstående att det är viktigt 

att berätta för lärare och förskollärare hur det ligger till med den cancersjuke och hur barnen 

mår för att de ska få en bättre förståelse för deras situation. Enligt Travellbee ska man ta 

tillvara på familjen, hon ser familjen som betydelsefull i förhållande till den sjuke. Hon menar 

även att omvårdnad är en mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper en individ, en 

familj eller ett samhälle att bemästra lidande och finna mening (Kristoffersen et al., 2005). 

 

Anhörigas behov av information och stöd  

Närstående beskrev att de aktivt sökt information och att det tagit mycket energi, tid och mod 

att söka kunskap om sjukdomen. (Andreassen et al., 2005). Närstående ville veta mer om 

sjukdomen, dess prognos och hur de skulle ta hand om patienten i ett omvårdnadsperspektiv. 

(Schubart et al., 2007; Åstedt-Kurki, et al., 2001). Det kunde även finnas en rädsla för 

informationssökande, samt en osäkerhet om att inte vara tillräckligt medicinskt kunniga för att 

ställa frågor till läkare (Andreassen et al., 2005). Uppsatsförfattarna anser det viktigt för 

sjuksköterskan att både stötta och vägleda närstående i deras informationssökande. Schubart 

et al. (2008)  påpekar just att tydlighet och ärlighet i informationen om den sjuke hjälper 

närstående. Uppsatsförfattarna anser vidare att det är viktigt att närstående får svar på sina 

frågor och funderingar, för att få förståelse för den sjukes situation. Uppsatsförfattarna tror 

även att bra information kan hjälpa närstående att vara delaktig i vården av den sjuke.  

 

Flera studier visar att närstående får relativt lite stöd av vårdpersonalen (Lindholm et al., 

2002; Eriksson et al., 2000; Persson et al., 2008). Många av de närstående ville prata om sina 

känslor, sitt sorgearbete och erfarenheter men dessa frågor togs sällan upp av personalen 

(Eriksson et al., 2000). Professionellt stöd kan minska ångest, och därför ha en emotionell och 

fysisk funktion. (Lindholm et al., 2002; Eriksson et al., 2000; Persson et al., 2008, Dumont et 

al., 2008). Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan har en viktig uppgift att fylla när det 

gäller att ge stöd till närstående. Uppsatsförfattarna tror att närstående ibland kämpar med sin 

egen ångest och oro i det tysta för att tillgodose sin partners behov i första hand, samt att de 

vill visa en stark sida utåt. Uppsatsförfattarna tror att sjuksköterskan kan hjälpa närstående 

med stödsamtal genom att planera in dessa i arbetet, eftersom uppsatsförfattarna tror att det 

annars lätt kan förbises. Uppsatsförfattarna anser att närstående behöver stöd även efter sin 



                                                                                                                                                                                                                                       

partners eventuella bortgång. Sjuksköterskan kan då ge råd om hur de ska gå tillväga genom 

exempelvis stödgrupper, kurator eller präst.  

 

 Undersökningsresultaten från Houldins studie (2007) trycker på vikten av att erbjuda 

psykosocialt stöd och vägledning till närstående för att stödja sina barn och familjer. 

Dessutom visar samma studie att läkare och sjuksköterskor bör träffa närstående både separat 

och tillsammans med cancerpatienten för att ge möjlighet för närstående att få sin oro 

bekräftad som något naturligt och normalt i situationen. Sjuksköterskan bör uppmuntra 

närstående att ta hand om sig själva och söka det personliga stöd som behövs, identifiera roll 

och relations frågor (Houldin, 2007).  

 

Den osäkra framtid närstående och patienten ställs inför vid cancerbeskedet kan upplevas 

traumatiskt (Houldin, 2007). Planer om en framtid tillsammans påverkades och osäkerheten 

om partnern skulle överleva cancern fanns ofta närvarande (Dumont et al., 2008; Wennman-

Larsen & Tishelman, 2008;  Houldin, 2007). Uppsatsförfattarna tror att sjuksköterskan bör ta 

upp frågan om framtiden med närstående, ibland kanske med stöd av läkaren. Detta är ett 

känsligt område speciellt om patienten hamnar i ett palliativt skede, sjuksköterskan bör vara 

ödmjuk i mötet med de närstående. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan måste försäkra 

sig om att närstående är informerade om prognos och införstådd med vad eventuella 

behandlingar kan medföra i framtiden eller vad eventuell framtida palliativ vård innebär.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie och artiklarna som använts har 

alla varit tillgängliga kostnadsfria. En av fördelarna har varit att sökningarna har resulterat i 

ett stort antal artiklar som motsvarade syfte och frågeställningarna. Det har därför inte varit 

svårt att hitta artiklar med tillräckligt god kvalitet.  

 

Uppsatsförfattarna har valt att ta med olika typer av cancer i valet av artiklar för att få ett 

bredare perspektiv ur närståendes synpunkt.  Resultatet kan ha sett annorlunda ut om 

uppsatsförfattarna valt en enda typ av cancer men detta var inte uppsatsförfattarnas tanke. 

Uppsatsförfattarna ville se vad som var gemensamt för närstående i den förändrade 

livssituationen i samband med en cancersjukdom, samt hur sjuksköterskan kunde stödja 

närstående i deras vardag.  

 



                                                                                                                                                                                                                                       

Granskningen av artiklarna enligt granskningsmallarna har ibland varit svårt och gett 

uppsataförfattarna en ungefärlig poängsättning av artiklarna. En del av punkterna anser 

uppsatsförfattarna tolkningsbara, vilket har försvårat poängsättningen. Uppsatsförfattarna har 

därför granskat artiklarna först var för sig och sedan tillsammans diskuterat dem för att få en 

realistisk poängsättning. Uppsatsförfattarna anser ändå att det har varit bra att använda sig av 

granskningsmallarna för att få så hög kvalitet som möjligt på artiklarna och slutligen 

resultatet.  

  

Endast artiklar skrivna på engelska finns med i resultat eftersom uppsatsförfattarna inte 

hittade några svenska publicerade vetenskapliga artiklar i databaserna. Översättningen av 

artiklarna har gjorts enligt bästa förmåga, omsorgsfullt och granskats noggrant av båda 

uppsatsförfattarna. Uppsatsförfattarna har försökt hålla sig så objektiva som möjligt gentemot 

litteraturen som använts i uppsatsarbetet. Möjligheten att texten i vissa artiklar kan tolkas på 

flera sätt och att detta kan ha påverkat resultaten kan dock inte uteslutas. Mer än hälften av 

artiklarna kom från Skandinavien varav 9 av 19 från Sverige och 3 från Finland, de resterande 

var från Australien, England, Kanada och USA. Detta kan innebära vissa olikheter i 

sjukvårdsorganisation och att de inte enbart är anpassade efter svenska förhållanden. Men 

uppsatsförfattarna anser att olikheterna är inom rimliga gränser och förmodar att 

omvårdnaden bedrivs förhållandevis lika i dessa länder.  

 

Styrkan med denna studie är att uppsatsförfattarna valt både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Enligt Politi, Beck (2008) ger kvalitativa studier en djupare förståelse och 

beskrivning av fenomenet, som uppsatsförfattarna valt, i detta fall ”närståendes upplevelse av 

sin förändrade livssituation”. Kvantitativa studier börjar oftast med ett redan känt och studerat 

fenomen som föregår undersökningen. Teorier eller tidigare undersökningsresultat används 

sedan för att utveckla förmodade förklaringar, dessutom ger kvantitativa studier ett resultat 

som kan generaliseras (Polit & Beck, 2008). 

  

Konklusion  

Närstående till cancerpatienter känner sig ofta rådvilla när cancerdiagnosen fastställs. 

Tryggheten och stabiliteten i vardagen förändras. Samtidigt måste många ta på sig en ny roll 

som vårdgivare åt sin partner och många känner oro och förtvivlan över framtiden. 

Närstående har ett stort behov av stöd, samt tydlig och ärlig information om den cancersjuke. 

Sjuksköterskan bör värdera närståendes informationsbehov och reflektera över hur den ska 



                                                                                                                                                                                                                                       

ges. Många närstående har behov av stöd från sjuksköterskan för att klara av vardagen och 

vårda sin partner. Sjuksköterskan bör beakta närståendes behov och det stöd de behöver. 

 

Förslag till vidare forskning 

För att sjuksköterskan ska kunna ge stöd till närstående behöver hon förstå vilka behov 

närstående har och vilka förändringar de genomgår i samband med en cancersjukdom. 

 Sjuksköterskan behöver förstå på vilket sätt närstående behöver stöd för att hantera och finna 

mening i de erfarenheter som följer med den cancersjuke partnern eller vännen. 

Uppsatsförfattarna anser även att vidare forskning behövs om tänkbara orsaker till varför inte 

vårdpersonal stödjer närstående i samband med en cancersjukdom, eftersom flera studier visar 

att närstående får lite stöd av vårdpersonalen. Uppsatsförfattarna anser att det behövs att mer 

forskning med kvalitativ ansats för få en djupare förståelse för närståendes förändrade 

livssituation och sjuksköterskans roll vid en cancersjukdom. 
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Bilaga 1: GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING
  
Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

summa    
Maxpoäng:  29 
Kvalitet:  låg medel hög  
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 



                                                                                                                                                                                                                                       

Bilaga 2: GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING   

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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