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Sammanfattning  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser kring en anhörigs cancer-

sjukdom, med fokus på vårdgivarnas information och stöd. Artikelsökningen genomfördes i 

databaserna Academic search elite, Medline, PubMed samt sökmotorn ELIN. Artiklarna skul-

le vara publicerade efter år 2000, vara tillgängliga i fulltext och skrivna på engelska. Sam-

manlagt inkluderades 20 artiklar i studien, 12 kvalitativa och 8 kvantitativa. Kvalitetsgransk-

ning genomfördes via modifierade granskningsmallar. Textinnehållet i artiklarna analysera-

des, vilket utmynnade i två teman baserade på uppsatsförfattarnas frågeställningar Upplevel-

ser av vårdgivares information i samband med en anhörigs sjukdom och Upplevelser av 

vårdgivares stöd i samband med en anhöriges sjukdom. Resultatet visade att närstående upp-

levde att vårdgivares information var otillräcklig, dåligt underbyggd och förmedlades okäns-

ligt. De tvingades söka information från andra kanaler än från sjukvården och de upplevde 

oro, osäkerhet, stress samt hade benägenhet att bli deprimerade. Cirka hälften upplevde att 

stödet från vårdgivare var bristfälligt eller saknades helt och tidsbrist angavs, som skäl. Dock 

förekom skillnader i upplevelsen av mängden erhållet stöd, vilket var relaterat till civilstånd, 

utbildning och ålder. Närstående upplevde att sjuksköterskans förmåga att känna empati var 

en viktig egenskap, för ett gott stöd. Hon skulle aktivt försöka skapa relationer med de anhö-

riga genom att lyssna, stötta och ge råd. Slutsatsen var att sjuksköterskans förståelse för och 

insikt om de närståendes situation när en anhörig drabbas av en cancersjukdom var av stor 

betydelse samt att informationen och stödet som gavs individanpassades.  

Nyckelord: cancer, information, närstående, patient, stöd, vårdgivare 
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1 Introduktion 

1.1 Cancersjukdom 

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag. Antal diagnostiserade cancerfall 

under år 2008 var 51 528 varav 52 % var män och 48 % var kvinnor. Under de senaste 20 

åren har cancerfallen i Sverige ökat med 1,8 % för män och 1,2 % för kvinnor (Socialstyrel-

sen, 2009). 

Cancersjukdomen påverkar den drabbade, både fysiskt och psykiskt. Behandlingen är ofta 

svår och långdragen och kan ge livslånga skador och biverkningar (Berterö, 2000). Det är ett 

dilemma läkare ställs inför, då behandlingen är mycket destruktiv för kroppen samtidigt, som 

den ökar chansen till bot och överlevnad (Eggenberger, Krumwiede, Meiers, Bliesmer, & 

Earle, 2004).  

När en person får diagnosen cancer är det en väldigt omstörtande erfarenhet. Perspektiven 

över livet förskjuts från att ha haft en lång framtid framför sig till att livet blir begränsat. Den-

na insikt kan vara skrämmande för många. Cancerbeskedet är dock lika påfrestande för de 

närstående, såsom det är för den drabbade (Lindholm, Mäkelä, Rantanen-Siljamäki, & Nie-

minen, 2007). 

 

1.2 Närstående till någon med diagnosen cancer 

Sjukvården och offentlig sektor (Lindholm et al. 2007) fokuserar vanligtvis på patientens fy-

siska problematik och glömmer lätt bort att livssituationen är minst lika påfrestande för de 

närstående. Det är av yttersta vikt att vårdpersonal uppmärksammar och stöttar de nära, då 

dessa i ett längre perspektiv är en stor tillgång och resurs för patienten (Persson, Östlund, 

Wennman-Larsen, & Gustavsson, 2008). Sjukvårdspersonalen bör få kunskap och insikt om 

den stora betydelse relationen mellan socialt stöd och hälsa har för både patient och anhörig 

(Makabe & Nomizu, 2006).  

Att de närstående är en stor resurs för den drabbade anhörige är klarlagt. Denna resurs kan 

antingen bestå av att den närstående enbart finns närvarande, men genomför inga direkta om-

vårdnadshandlingar eller så tar den anhörige aktiv del i omvårdnadsarbetet (Melin-Johansson, 

Axelsson, & Danielsson, 2007). 
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Närstående spelar även en betydande roll då sjukvården behöver få information om den drab-

bade och då främst inom det känslomässiga planet, där den närstående är mer insatt och kan 

lättare läsa av sin anhöriges känslostämningar (Melin-Johansson et al. 2007). Deras närvaro 

och engagemang har stor betydelse för att patienten ska upprätthålla sitt hopp. 

Det är betydelsefullt att närstående får stöd samt information om den anhöriges sjukdomssitu-

ation, för att undvika att de känner att de blir bortglömda eller står helt ensamma i omvårdna-

den av sin sjuka anhörige (Stetz & Brown, 2004). Därför är det betydelsefullt att sjukvårds-

personalen bjuder in de närstående till samtal för att ge dem möjlighet att få bättre förutsätt-

ningar att hantera både den sjukes och sin egen livssituation (Lindholm et al. 2007). 

 

1.3 Omvårdnadsbelastningen för de närstående 

Omvårdnadsbelastningen för de närstående kan ses utifrån två skilda perspektiv: subjektiv 

belastning och objektiv belastning. Den subjektiva belastningen innefattar den känslomässiga 

påfrestning, som den vårdande närstående upplever. Den objektiva belastningen däremot be-

står av de praktiska och fysiskt betungande uppgifter, vårdaren utför. Dessa två perspektiv av 

belastning lever i symbios med varandra (Grov & Lyngås Eklund, 2008).  

Omvårdnadsbelastningen kan även ses utifrån begreppen icke krävande omvårdnad och krä-

vande omvårdnad. När närstående upplever att omvårdnaden blir alltför krävande får de inte 

tillräckligt med stöd och information. Däremot när de närstående upplever att omvårdnadsar-

betet är icke krävande har de stöd och får den information de önskar (Melin-Johansson et al. 

2007). 

 

1.4 Information 

Ordet information kommer från latinets informa’tio, som betyder ge form åt något (Prismas 

främmande ord, 2003). Information innebär att ett viktigt meddelande överförs från en part till 

en annan och består av en mängd fakta och besked, vilka ska ge mottagaren en djupare insikt 

och kunskap (Sjölin, 1992).  

Begreppet information brukar särskiljas mellan objektiv och subjektiv information. Den objek-

tiva informationen är saklig och går att kontrollera, till exempel blodprovssvar. Den subjekti-

va informationen har till uppgift att påverka, locka och rent av förleda mottagaren, till exem-
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pel propaganda eller reklam Emellertid har all information någon form av påverkan på motta-

garen. (Sjölin, 1992; Eriksson & Lauri, 2000; Nikoletti, Kristjanson, Tataryn, McPhee & 

Burt, 2003; Fukui, 2004; Eriksson et al. 2006). 

För att ett gott informationsflöde ska uppstå krävs det att det finns en förmedlare, som delar 

med sig av sin kunskap samt att det finns en mottagare, som kan ta emot, tolka och skapa 

egen kunskap av de fakta, som förmedlas. Därför finns det ett samband mellan information 

och kommunikation och dessa har ett ömsesidigt beroende av varandra (Sjölin, 1992). 

 

1.4.1 Kommunikation 

Ordet kommunikation har sin härkomst från latinets communica’tio, som betyder ömsesidigt 

utbyte. (Hellander, Sigurd, Rosengren, Björn & Ulfstrand 1993). Förutsättningen till att en 

kommunikation ska kunna uppstå mellan människor krävs att de berörda parterna har ett 

språk, som de båda kan förstå, tolka och uttrycka. Den språkliga kommunikationen indelas i 

två kategorier verbal och icke verbal. Den verbala kategorin representerar tal och skriftlig 

kommunikation och den icke verbala innefattar kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester.  

Kommunikation kan även ses utifrån avsiktlig och oavsiktlig förmedling av information. Vid 

avsiktlig kommunikation uttrycker sig personen verbalt, såsom med tal eller i skrift. I den 

oavsiktliga kommunikationen förmedlas samma budskap, men med kroppsspråk, mimik och 

gester. Dessa två sätt att förmedla information lever i symbios med varandra och är en förut-

sättning till att en god dialog ska kunna uppstå mellan människor (Fossum, 2008). 

Det finns en distinktion i förmedlandet av information där till exempel en expert sitter inne 

med all information och mottagaren enbart tar emot den. Denna envägskommunikation har 

länge varit rådande inom sjukvården. I hälso- och sjukvårdslagen fastställs i 2 kap. 2 § att 

sjukvårdspersonal har skyldighet att informera både patient och närstående: 

[---] Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient skall se till 

att patienten ges individuellt anpassad information[…]Om informationen inte 

kan lämnas till patienten skall den i stället lämnas till en närstående till patien-

ten[…] (Raadu,  2005, s.35-36). 

Detta medför att det ställs höga krav på till exempel sjuksköterskans förmåga att kommunice-

ra och förmedla information på ett sådant sätt att både patient och dennes nära upplever att de 

förstår och kan hantera sin livssituation. Med hjälp av denna information kan både patient och 
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närstående bilda sig en vidare bild av situationen och utifrån denna kunskap ta beslut, som är 

viktiga för dem. Förutsättningen för att en god informationsförmedling ska uppstå krävs att 

sjuksköterskan har fokus på patientens och de närståendes behov av information samt intar en 

jämställd position i en dialog med de inblandade (Fossum, 2008). 

 

1.5 Stöd 

Studier (Dakof & Taylor 1990) har visat att det viktigaste stöd en patient kan få är från sina 

närstående. Det är i förhållande till dessa personer som patienten vill, kan och törs dela sina 

känslor och sin oro med (Almås, 2009). 

Det sociala stöd som sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan ge till patienter och närstå-

ende kan indelas i olika typer av stöd. Dessa kan vara:  

 Emotionellt stöd, vilket innefattar att visa förståelse, kärlek, omsorg, respekt, och tillit 

för en medmänniska.  

 Instrumentellt stöd avser den praktiska hjälp och de resurser som finns att tillgå. 

 Informationsstöd innebär de fakta och råd, som en medmänniska kan erhålla för att 

kunna öka sin förståelse.  

 Värderingsstöd är den bekräftelse och uppskattning en medmänniska kan få.  

Stöd till närstående handlar om att kunna ge ett känslomässigt likväl som ett praktiskt stöd. 

Sjuksköterskan kan hjälpa och vägleda en patient och dess anhörig att förstå och hantera sina 

känslor. Stöd från vårdpersonalen kan medföra att det finns möjlighet att de kan bemöta svåra 

och jobbiga situationer bättre. Detta stöd kan bland annat minska den belastning som den an-

hörige upplever (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005).  

Socialt stöd kan ha en positiv inverkan på tillfrisknandet och överlevnaden hos den drabbade, 

men har lika stor betydelse för de närståendes hälsa. Studier (Eriksson et al. 2006) talar för att 

risken är mycket stor att även de närstående drabbas av sjukdomar, om de inte får tillräckligt 

med stöd. Är nätverket stabilt och fungerande kring patienten är det av stor betydelse för den-

ne, men om de personer, som ingår i nätverket inte själva mår bra, kan det däremot vara helt 

förödande för den drabbade (Berterö, 2000). 
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Om närstående känner att de får tillräckligt med stöd från vårdpersonalen finns det förutsätt-

ningar till att de kan uppleva god hälsa (Antonovsky, 2004). Det emotionella stöd, som sjuk-

sköterskan ger en närstående, kan skapa en grund för ökad självkänsla, vilket även gagnar 

patienten (Jahren Kristoffersen et al. 2005). 

 

1.6 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans ansvar gentemot patienten är stort och innefattar inte enbart den medicinska 

omvårdnaden. En viktig del av sjuksköterskans arbete är att upprätta en relation med patienten 

och dennes närstående. Genom att sjuksköterskan inser betydelsen av att informera kan hon 

bygga upp en tillit hos patienten och anhöriga, vilket skapar en trygghet hos de inblandade 

(Jahren Kristoffersen et al. 2005). 

Sjukdomar och olyckor drabbar både den sjuke och dennes närstående. Deras liv och tillvaro 

förändras, vilket kan väcka oro och rädsla. Ett gott bemötande från sjukvården, och inte minst 

från sjuksköterskan, gentemot patient och närstående kan visa sig ha avgörande betydelse för 

hur de ska kunna klara dessa påfrestningar, som en sjukdom medför. I sjuksköterskans roll 

ingår bland annat att även visa omsorg om de anhöriga. Detta kan innebära att sjuksköterskan 

även stöttar och visar omtanke gentemot dem. Samtidigt bör sjuksköterskan tydliggöra för de 

anhöriga hur stor betydelse deras stöd och närvaro har för patienten. Det är god vård att för-

söka stärka banden mellan patient och anhörig, vilket är en av sjuksköterskans viktigare roller 

(Almås, 2009).  

Att vara närstående till en person, som drabbats av en allvarlig sjukdom är mycket påfrestan-

de på många olika sätt. Genom att sjuksköterskan använder sina färdigheter och därmed upp-

märksammar de anhörigas behov av att få uttrycka sina känslor och tankar kan hon medverka 

till att deras livssituation underlättas. Det är viktigt att sjuksköterskan hittar en balansgång i 

sin omvårdnad mellan att lyssna och att finnas där för de närstående och samtidigt kunna sätta 

upp gränser. (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006a). 

Att ställa frågor är betydelsefullt i en sjuksköterskas arbete. Att våga och vilja använda en 

öppen dialog med de närstående, kan öppna många dörrar. Sjuksköterskan är till stor hjälp för 

patient och anhörig genom att vara lyhörd, våga ställa frågor och på detta sätt bjuda in till 
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samtal. Om de närstående däremot inte får möjligheten till denna dialog eller på annat sätt inte 

får sina frågor besvarade är det lätt att de gör egna tolkningar, vilket kan skapa missförstånd. 

Sjuksköterskans förmåga att uppmuntra de närstående till konversation kan bli ett bevis för 

dem att hon verkligen bryr sig och förstår deras livssituation. Om dessa samtal sker i stressade 

och utsatta situationer bör sjuksköterskan därför lägga en särskild omsorg i samtalet. Det är av 

stor vikt att de anhöriga får insikt om sin tillvaro och ökad förståelse för sina egna reaktioner. 

För att skapa detta hos den närstående bör sjuksköterskan medvetandegöra de fyra viktiga 

dimensionerna: kroppslig, själslig, andlig och social. Den kroppsliga dimensionen bekräftar 

att människan är en fysisk varelse. Den själsliga är de känslor, tankar och upplevelser hon 

har. Den andliga dimensionen är hennes gudsrelation samt existentiella frågor. Den fjärde och 

sista dimensionen är den sociala och är de relationer en människa har till familj, vänner och 

yrkesliv samt de skiftande roller hon intar i dessa sociala sammanhang(Carlander & Carlan-

der, 2004). 

Genom att aktivt förklara hur den stressade situation patient och närstående upplever samt 

tydliggöra hur de fyra dimensioner integrerar med varandra, kan sjuksköterskan ge de inblan-

dade förståelse och insikter, för att lättare kunna hantera sin livssituation (Antonovsky, 2004).  

Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har förmåga att avväga när ett samtal inte längre kan 

utvecklas vidare utan enbart kräver att sjuksköterskan är närvarande. Det blir en balansgång 

och en lyhördhet mellan att känna av om det behövs en dialog eller om situationen kräver 

tystnad (Carlander et al. 2004). 

 

1.7 Problemformulering 

Sjuksköterskans insikt och förståelse för sin stora betydelse för de närstående och deras pro-

blematik är mycket viktig, så att de anhöriga bättre ska kunna hantera den påfrestande situa-

tion det innebär att ha en anhörig med en cancersjukdom. Därför är det betydelsefullt att de 

närståendes upplevelser kring information och stöd från vårdgivare vid en anhörigs cancer-

sjukdom studeras, så att anhörigproblematiken tydliggörs. 
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1.8 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser kring en anhörigs cancersjukdom, 

med fokus på vårdgivarnas information och stöd. 

 

1.9 Frågeställningar 
 

 Hur upplevde de närstående vårdgivarnas information vid en anhörigs sjukdom? 

 Hur upplevde de närstående vårdgivarnas stöd i samband med en anhörigs sjukdom? 

 

1.10  Definitioner 
 

 Närstående – avses i denna studie vara make/maka, barn, släktingar, vänner eller an-

nan person, som utövar obetald omvårdnad till en medmänniska med en cancersjuk-

dom. 

 Vårdgivare – avses i denna studie vara hälso- och sjukvårdspersonal. 

 Offentliga sektorn – skattefinansierad kommunal verksamhet, som varje medborgare 

direkt eller indirekt har rätt att ta del av (Gustafsson, 1994). 

 Omvårdnad – att tillgodose de fysiska och psykiska behov en människa med en can-

cersjukdom har (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006b). 

 Palliativ fas – avses i denna studie vård för patienter med obotlig sjukdom som har en 

begränsad förväntad överlevnad. Vården eftersträvar att ge bästa möjliga symptom-

lindring och att en så god livskvalitet, som möjligt kan säkerställas (Jahren Kristoffer-

sen, 2005). 

 Information – avses i denna studie vara verbal och icke verbal förmedling av fakta. 

 Stöd – avses i denna studie det emotionella stöd som ges via samtal och närvaro från 

vårdgivare. 
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2 METOD 

2.1 Design 

Denna studie genomfördes, som en litteraturstudie (Polit & Beck 2008). 

 

2.2 Urval av litteratur 

2.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna, som utvaldes att granskas i detta examensarbete var att 

tidsintervallet när dessa skrevs och publicerades skulle vara mellan år 2000 – 2010, samt att 

de skulle finnas tillgängliga i fulltextformat. Artiklarna skulle dessutom vara forskningsetiskt 

godkända och utgivna i renommerade vetenskapliga tidskrifter. De kunde ha en kvalitativ 

och/eller kvantitativ ansats. Exklusionskriterierna för urvalet var alla artiklar, som inte var 

skrivna på engelska samt systematiska litteraturstudier. 

 

2.2.2 Sökväg 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna Academic search elite, Medline och PubMed 

samt sökmotorn Eletronic Library Information Navigator (ELIN).  

 

2.2.3 Sökord 

För att hitta material gjordes datoriserade databassökningar med sökord tillsammans med 

booleska operatorn AND (Forsberg & Wengström, 2008). Följande sökord användes vid arti-

kelsökningarna; cancer, caregiver, experiences, family, family members, information, nursing, 

patient, patients*, relative, significant others, social support i olika kombinationer med de 

booleska operatorerna (se bilaga 1 tabell 1). 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Uppsatsarbetet startade med att författarna gjorden en inledande planering, där ämne, pro-

blemformulering, syfte och intressanta frågeställningar ställdes upp. Den primära planering 

utmynnade senare i en projektplan, vilken gav svar på om det fanns tillräckligt med forsk-

ningsmaterial och om det valda ämnet var genomförbart.  
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Därefter sökte uppsatsförfattarna relevanta sökord, bestämde urval samt vilka databaser, som 

material skulle sökas ur samt fasställde inklusions- och exklusionskriterier. Artikelsökning i 

databaser av artiklar genomfördes gemensamt av uppsatsförfattarna. För respektive artikel 

granskades titel, sammanfattning och introduktion för att utröna om dessa överensstämde med 

uppsatsförfattarnas syfte och frågeställningar. Om artikeln uppfyllde de relevanta kriterierna 

läste båda uppsatsförfattarna hela artikeln, för att kunna bilda sig en uppfattning om denna 

svarade på syfte och frågeställningar för litteraturstudien. 

Efter att allt datamaterial var insamlat delades artiklar upp mellan uppsatsförfattarna, som 

genomförde granskningarna via mallar (se rubrik Dataanalys). När analyserna slutförts åter-

samlades uppsatsförfattarna, för att diskutera sina resultat samt påbörja arbetet med inledning, 

definitioner och metod. Dessa avsnitt skrevs gemensamt, för att uppsatsens huvudsyfte och 

mål skulle bli tydligt för båda författarna. Under arbetet med resultatdelen i litteraturstudien 

sorterades datamaterialet upp efter uppsatsens frågeställningar, vilket sedan fördelades mellan 

respektive uppsatsförfattare. De delavsnitt, som hade utförts enskilt av uppsatsförfattarna re-

digerades och sammanställdes tillsammans samt uppsatsen avslutades gemensamt med dis-

kussion och sammanfattning.  

 

2.4 Dataanalys 

De artiklar, som var relevanta för studien lästes om flera gånger, för att uppsatsförfattarna 

skulle skapa sig en bild och få en insikt om det fanns gemensamma nämnare i artiklarna, som 

överensstämde med det uppställda syftet och frågeställningarna. Textinnehållet i resultatdelen 

granskades och analyserades (Polit & Beck 2008; Olsson & Sörensen, 2008) som utmynnade i 

teman och underkategorier, vilka var baserade på uppsatsförfattarnas frågeställningar. Detta 

gav en tydligare bild av de närståendes behov av information och stöd, vid en anhörigs can-

cersjukdom. 

I analysarbetet av artiklarna användes granskningsmallar för respektive kvalitativa och kvanti-

tativa studier, vilka var modifierade versioner av Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) ; 

Forsberg och Wengström (2008). Kvalitetsgranskningen gjordes på 20 vetenskapliga artiklar i 

fulltext (se bilaga 2 tabell 2). Dessa mallar (se bilaga 3 & 4) bestod av ja- och nej-frågor, vil-

ka poängsattes. Varje ja-svar gav 1 poäng. Granskningsmallen för kvantitativa artiklar gav 

maxpoängen 29 och granskningsmallen för kvalitativa artiklar gav maxpoängen 25. Artiklar-
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na bedömdes utifrån graderingen högt, medelhögt respektive lågt bevisvärde. Vid högt bevis-

värde hade artiklarna fått ett positivt svar på 80 % eller mer på samtliga delar, som ingick i 

granskningsmallarna.  

Medelhögt bevisvärde var mellan 60 % och 79 % samt lågt bevisvärde mindre än 60 % (Fors-

berg et al. 2008). Resultatet användes till att bedöma kvaliteten och bevisvärdet i respektive 

artikel. I tabell 3 presenteras kvalitetsnivå relaterat till antal artiklar och ansats. 

 

Tabell 3 Antal inkluderade artiklar relaterat till forskningsansats och kvalitetsnivå. 

 

Kvalitetsnivå Ansats 

 Kvantitativ Kvalitativ 

 n = 8 % n = 12 % 

Hög 7 88 11 92 

Medel 1 12 1 8 

Låg 0 0 0 0 

 

 

2.5 Etisk granskning 
 

Uppsatsförfattarna bedömde att det inte förelåg några forskningsetiska problem i denna litte-

raturstudie, eftersom all insamlad data granskades så objektivt och opartiskt som möjligt. Lit-

teraturstudiens resultat har återgivits sanningsenligt samt ordagranna citat har tydligt marke-

rats. 
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3 Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att samla information om närståendes upplevelser kring en  

anhörigs cancersjukdom med fokus på vårdgivarnas information och stöd. Textanalyserna 

(Polit et al. 2008; Olsson et al. 2008) av artiklarna visade att två teman baserade på uppsats-

författarnas frågeställningar kunde urskiljas samt under respektive tema förekom ett antal un-

derkategorier. Inom områdena information och stöd upptäcktes följande teman Upplevelser av 

vårdgivares information i samband med en anhörigs sjukdom och Upplevelser av vårdgivares 

stöd i samband med en anhörigs sjukdom. Textanalysen resulterade i följande indelning: 

 

Upplevelser av vårdgivares information i samband med en anhörigs sjukdom  

 

 Närståendes upplevelser av vårdgivares bristande information och tillgänglighet 

 Närståendes upplevda behov av informationskanaler utöver vårdgivarens 

 Närståendes upplevda behov av och önskan om specifik information från vårdgivare 

 Närståendes känslor och upplevelser av informationsförmedling från vårdgivare 

 Närståendes upplevelser om hur information borde delges av vårdgivare 

 

 

Upplevelser av vårdgivares stöd i samband med en anhörigs sjukdom 

 

 Närståendes upplevelser om bristande stöd från vårdgivare 

 Närståendes upplevda behov av stöd från vårdgivare  

 Närståendes skilda upplevelser av given mängd stöd från vårdgivare 

 Närståendes upplevelser om hur stöd borde ges av vårdgivare 

 Närståendes upplevelser av gott stöd från vårdgivare 
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Upplevelser av vårdgivares information i samband med en anhörigs sjukdom  

 

3.1.1 Närståendes upplevelser av vårdgivares bristande information och tillgänglighet 

En studie från Australien, där 141 närstående, till kvinnor med bröstcancer ingick, fick  

besvara frågor om vårdgivarnas benägenhet att informera om den anhöriges sjukdom. Artikel-

författarna rapporterade att en stor majoritet av de närstående upplevde att informationen från 

sjuksköterskan var bristfällig (Nikoletti et al. 2003).  Även andra studier redogjorde för likan-

de resultat, där de närstående kände att sjuksköterskans och övrig vårdpersonals information 

inte var tillräcklig och ibland dåligt underbyggd (Funk et al. 2009; Kimberlin, Brushwood, 

Allen, Radson & Wilson, 2004; Selman et al. 2009).  I en studie kände de närstående att in-

formationen enbart hade handlat om patientens medicinska status (Eriksson et al. 2000) och 

att sjuksköterskan misslyckades att tillmötesgå de närståendes behov av information, som 

rörde deras livssituation (Attree, 2001) och författaren uttryckte: 

[---]Communication difficulties/problems between themself and staff 

involving insufficient or lack of information and missunderstanding 

because of poor communication concerned many patients and relatives 

(2001, s. 461). 

I en studie från Finland, där 376 familjemedlemmar till anhöriga med en cancerdiagnos del-

tog, fick de närstående besvara frågor om vilken mängd information de hade fått under den 

drabbades sjukdomstid. Det visade sig att närmare hälften (47 %) av de anhöriga upplevde att 

de inte hade fått någon information överhuvudtaget från sjuksköterskan. Den lilla information 

de tyckte sig ha erhållit hade de själva fått sökt. De närstående erfor även att informationsflö-

det minskade från vårdgivarna vart efter den anhöriges sjukdom fortskred eller om patienten 

var äldre (Eriksson et al. 2006). 

I en studie från USA framkom det att närstående upplevde det problematiskt att komma i kon-

takt med personer inom vården (Eggenberger et al. 2004). Liknade problem rapporterade de 

anhöriga i Funk et al.s (2009) studie där närstående tvingades söka information från flera oli-

ka aktörer inom sjukvården, för att kunna få sina frågor besvarade (Eggenberger et al. 2004).  

[---]First, some family members reported that they were referred to 

more than one nurse to have questions answered.[…]This resulted in 

multiple information sources, some of which conflicted (Eggenberger 

et a.  2004, s. 618).                                                                                        
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Ett annat irritationsmoment för de närstående var det väntande de fick utstå, när en sjukskö-

terska eller läkare hade lovat att ringa upp dem och ge information. I vissa fall glömdes dessa 

samtal bort av vårdpersonalen (Funk et al. 2009). Därför upplevde de närstående att det kräv-

des att de var både envetna och påstridiga i sin informationsinhämtning från sjukvården 

(Kimberlin et al. 2004).  

 

3.1.2 Närståendes upplevda behov av informationskanaler utöver vårdgivarens 

Den information de närstående sa sig ha fått förmedlades främst via två kanaler: den primära 

kanalen, som bestod av vårdgivare samt den sekundära kanalen, som bestod av familj, vän-

ner, litteratur, internet och stödgrupper (Kirk, Kirk & Kristjanson, 2004). Flera av studierna 

redovisade att de närstående sökte uppgifter från sekundära källor, då de upplevde att de inte 

fick tillräckligt med information från vårdgivarna (Kalnins, 2006; Kirk et al. 2004; Nikoletti 

et al. 2003). 

[---]Caregivers turned to friends with medical training for information, 

or to those who had cared for similar patients.[---] they learned prac-

tical patient care skills by trial and error (Kalnins, 2006, s. 131). 

Närstående upplevde att de tvingades ha även andra strategier, för att inhämta information 

från sjukvården. I Kimberlin et al.s (2004) studie hade ett flertal anhöriga upprättat egna jour-

nalsystem till exempel angående patientens smärta, medicinering och biverkningar. Dessa 

dokument blev sedan ett viktigt underlag för informationsinhämtning från läkare och sjukskö-

terska. 

 

3.1.3 Närståendes upplevda behov av och önskan om specifik information från 

vårdgivare 

I de granskade artiklarna framgick att behovet av information var mycket stort hos de närstå-

ende (Attree, 2001; Fukui, 2004; Funk et al. 2009; Kirk et al. 2004; Lindholm et al. 2007; 

Melin-Johansson et al. 2006; Nikoletti et al. 2003; Selman et al. 2009). Låg den anhöriges 

cancerdiagnos nära i tiden upplevde de närstående att de behövde mer information från vård-

givarna än om patienten var i den terminala fasen av sjukdomen. Främst makar önskade 

mycket information i jämförelse med andra närstående (Fukui, 2004). Anhöriga med yngre 

barn kände större längtan av information om den sjukes diagnos, symptom, behandlingar och 
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prognos, än närstående med vuxna barn eller inga barn alls. De med hög utbildningsnivå var i 

mindre behov av information, än närstående med lägre utbildningsnivå (Nikoletti et al. 2003) 

samt yngre upplevde att de hade mycket större behov av information, än äldre anhöriga till 

den sjuke (Fukui, 2004).  

I en japansk studie av Fukui (2004) med 66 närstående, framkom det att mer än 60 % av dem 

upplevde att de hade ett stort behov av information om den drabbades sjukdom. Liknade re-

sultat hittades i Eriksson et al.s (2006) studie där det rapporterades att 72 % av respondenterna 

erfor en saknad av information om den anhöriges sjukdom och behandlingsformer. De ville 

även ha upplysningar om mediciner, vilka biverkningar som skulle kunna uppstå och informa-

tion om alternativa behandlingsformer (Eriksson et a. 2000; Kimberlin et al. 2004; Lindholm 

et al. 2007). Det var även betydelsefullt för den närstående att få insikt i sjukdomssymptom 

och smärtlindring (Eriksson et al. 2000; Lindholm et al. 2007; Nikoletti et al. 2003; Selman et 

al. 2009). 

Omvårdnaden om den sjuke var ett viktigt område, där de närstående upplevde ett stort in-

formationsbehov. De ville veta hur de skulle agera, för att kunna underlätta för patienten. 

(Lindholm et al. 2007). Trots detta handlade omvårdnadsinformationen från sjuksköterskan 

främst om olika rutiner, som avdelningen hade (Attree, 2001; Eriksson et al. 2000; Lindholm 

et al. 2007). 

 

3.1.4 Närståendes känslor och upplevelser av informationsförmedling från vårdgivare 

I Perth, Australien och Winnipeg, Canada genomfördes en studie där 72 patienter med en 

cancerdiagnos och deras närstående fick redogöra för sina upplevelser kring informationsför-

medlingen från vårdgivare. De närstående rapporterade att i den tidiga fasen av sin anhöriges 

sjukdom upplevde de att information gavs till både den drabbade och till de närstående av 

läkaren, men vart efter sjukdomen fortskred övergick dock informationsförmedling mer till att 

ges till de närstående samt förmedlades enbart av sjuksköterskan (Kirk et al. 2004).  

I en studie av Funk et al. (2009) upplevde en majoritet av de 31 anhöriga att vissa läkare var 

okänsliga och hade bristande empati, när det överlämnade information. Liknade resultat rap-

porterade Pöder & Von Essen (2009) i sin studie om anhörigas upplevelser av vård och in-

formation kring ett barn med en cancerdiagnos. Ett stort antal av de närstående i en studie från 
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Sydafrika och Uganda upplevde att läkarens information framfördes på ett känslokallt sätt 

(Selman et al. 2009). Kirk et al. (2004) rapporterade: 

[---]Many participants reported dissatisfaction with the communica-

tion process […] Although most patients and families requested in-

formation but many reported that they were distressed at how it was 

given (s. 4). 

I ett par artiklar framkom det att närstående upplevde att de blev bortglömda och ignorerade 

vid tillfällen, när information skulle ges om patientens sjukdom. De fick då inte vara med i 

diskussionen om behandling och omvårdnad. Läkaren vände sig enbart till patienten, trots att 

den drabbade hade bett den anhörige att närvara vid mötet (Kimberlin et al. 2004; Selman et 

al. 2004). 

Många närstående upplevde också att det språk vårdgivarna använde var alltför svårt för att 

förstå och fick dem att känna sig dumma, vilket medförde att de inte vågade be om något för-

tydligande. Personalen uppfattades, som mycket stressad och verkade inte ha tid att ge någon 

information. Men det förekom även stor variation i deras förmåga att kommunicera och för-

medla information (Neergaard et al. 2008).   

Bristande informationsförmedling från vårdgivarna medförde att de närstående upplevde oro, 

osäkerhet, stress och fick problem att hantera sin livssituation (Attree, 2001; Melin-Johansson 

et al. 2007; Selman et al. 2009). I studien från Sydafrika och Uganda redogjorde artikelförfat-

tarna att de närstående kände ett stort obehag och stress om de fick lite eller ingen information 

alls om sin anhöriges sjukdom samt att de hade stor benägenhet att bli deprimerade (Selman 

et al. 2009). 

 I Kirk et al.s (2004) studie rapporterade de närstående upplevelser om att deras stressnivå 

ökade om information, som förmedlades, var motsägelsefull, undanglidande eller felaktig. Det 

hade även en stor betydelse att den person, som förmedlade informationen var medicinskt 

ansvarig för den drabbade anhörige. Något, som skapade stor oro och ångest hos de närståen-

de var den bristande kommunikationen mellan de olika aktörerna inom sjukvården. Detta 

medförde att de anhöriga kände sig bortglömda och övergivna (Funk et al. 2009; Neergaard et 

al. 2008). 
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Vid god kommunikation mellan närstående och vårdgivare upplevde de anhöriga däremot att 

information och samtal med sjuksköterska stärkte dem och gav dem ett verktyg till att kunna 

ta beslut och få kontroll över sin livssituation (Kirk et al. 2004; Melin-Johansson et al. 2007). 

Samtidigt ökade förtroendet och tilliten för vårdgivarna markant (Lindholm et al. 2007). Ya-

mada, Hagihara & Nobutomo (2008) rapporterade: 

[---]For family caregivers who spend the majority of their time on ca-

regiving tasks, ´social talk´ with care managers may help them to take 

a break and fulfil their own needs (s. 407). 

 

3.1.5 Närståendes upplevelser om hur information borde delges av vårdgivare 

I en studie (Melin-Johansson et al. 2007) från Sverige, om närstående med en anhörig i den 

terminala fasen av en cancersjukdom, redogjorde artikelförfattarna om hur de närstående ville 

att information från läkare och sjuksköterska skulle förmedlas. De önskade att informationen 

framfördes på ett rakt sätt, att man höll sig till sak samt att det avsattes ordentligt med tid för 

samtal. Vidare ville de att sjuksköterskan skulle förtydliga det som kunde uppfattas som svårt 

att förstå samt att hon förmedlade information till andra aktörer inom vården, för deras räk-

ning.  

Kirk et al. (2004) rapporterade om likande fynd i sin studie från Australien och Canada. De 

närstående önskade att informationen från vårdpersonalen skulle vara konkret, innehållsrik 

men samtidigt vara lättförståelig, besvara deras frågor samt framföras med vänlighet. Anhöri-

ga upplevde att det var mer betydelsefullt hur informationen förmedlades, än vad den egentli-

gen innehöll (Melin-Johansson et al. 2007). Lindholm et al. (2007) menade: 

[---]The most notable item regarding the statements given by signifi-

cant others was that significant others do not stress information con-

tent but rather the way in which information should be given. Signifi-

cant others had expectations regarding how caregivers communicate 

or relate information.[…]They would like the caregiver or doctor to 

provide information as calmly and matter-of-fact[…]as possible (s. 

178). 
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Om tidigare information hade delgivits på ett oempatiskt sätt kunde denna erfarenhet färga de 

närståendes uppfattning om sjukvården i allmänhet och dess personal i synnerhet, trots att 

andra vårdgivare nu var involverade (Kirk et al. 2004). 

De närstående önskade också att vårdgivarna uppträdde lugnt och tryggt, när det förmedlades 

information samt att deras behov av insyn och kunskap uppmärksammades av sjuksköterskan 

(Melin-Johansson et al. 2007; Eggenberger et al. 2004). Personalen skulle även ta mer initia-

tiv till informationsutbyte och bjuda in till samtal (Funk et al. 2009; Selman et al. 2009).  

 

Upplevelser av vårdgivares stöd i samband med en anhörigs sjukdom 

 

3.1.6 Närståendes upplevelser om bristande stöd från vårdgivare  

I en studie från Finland (Eriksson et al. 2000) rapporterades att 96 % av de 168 närstående i 

studien inte hade blivit tillfrågade av någon vårdpersonal om de ville tala om sina känslor och 

upplevelser angående sin livssituation. Omkring 48 % ansåg att de inte fått något stöd över-

huvudtaget från vårdpersonalen. 

Flera närstående upplevde att de inte fick någon nära kontakt med den anhöriges sjuksköters-

ka (Lindholm et al. 2007) samt att de erhöll inget eller ett begränsat socialt stöd från vårdper-

sonalen (Stetz et al. 2004, Eggenberger et al. 2007). En del närstående kände sig till och med 

ignorerade av sjuksköterskan (Neergaard et al. 2008). 

En bidragande orsak till otillräckligt stöd upplevde de närstående, var brist på tid hos vårdper-

sonalen (Eriksson et al. 2006). Liknande resultat kunde Eriksson et al.(2000) redogöra för i 

sin studie, där mer än hälften av de närstående uppskattade att tidsaspekten var en betydande 

faktor för ett bristande emotionellt stöd från sjuksköterskan. 

 

3.1.7 Närståendes upplevda behov av stöd från vårdgivare  

I Grov et al. s (2008) artikel uppdagade författarna att äldre närstående till en anhörig med en 

cancersjukdom upplevde ett behov och önskan om stöd. Liknande resultat framkom i Berterös 

(2000) artikel att det upplevda behovet av emotionellt stöd var mycket stort hos närstående.  
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I Lindholm et al.s (2007) studie redogjorde 62 % av de närstående att de upplevde ett stort 

behov av att ha en samtalskontakt med en sjuksköterska, men att detta inte uppfylldes. Förfat-

tarna uttrycker: 

[---]Significant others wished to have personal contact with nursing 

staff and receive the chance to acknowledge their fears, worries, con-

cerns, etc. […] Furthermore, personal contact between significant oth-

ers and nursing staff should be defined by time and consideration. Sev-

eral significant others emphasized that the contact between nursing 

staff, patient and significant others should be personal. (2007. s. 177) 

I ett flertal studier visades att närstående upplevde ett behov att få dela sina känslor och tankar 

med både sjuksköterska och andra närstående i samma situation. De hade önskat att få delta i 

en stödgrupp under den anhöriges sjukdomstid (Kalnins, 2006; Selman et al. 2009; Attree, 

2001). 

Tillgängligheten av stöd till de närstående och familjerna hade en avgörande betydelse för 

deras förmåga att hantera och strukturera de påfrestande omständigheterna (Berterös, 2000; 

Eggenberger et al. 2007: Funk et al. 2009; Pöder et al. 2008: Stetz et al. 2004).  

 

3.1.8 Närståendes skilda upplevelser av given mängd stöd från vårdgivare 

Ett flertal studier (Eriksson et al. 2006, Eriksson et al. 2000, Nikoletti et al. 2003) visade det 

sig att den mängd stöd de närstående upplevde att de behövde var relaterat till ålder, civilstånd 

och utbildningsnivå. I Eriksson et al.s (2006) studie upplevde de äldre deltagarna i studien att 

de fick mindre stöd från vårdpersonalen än vad de yngre gjorde. I samma studie upptäcktes 

även att äkta makar upplevde större stöd från vårdpersonalen än vad övriga närstående gjorde. 

I Eriksson et al.s (2000) och Nikoletti et al.s (2003) artiklar ansåg närstående med hög utbild-

ningsnivå att de fått tillräckligt med stöd, medan närstående med låg utbildningsnivå rapporte-

rade det motsatta.  

Ytterligare en skillnad i upplevelsen av givet stöd kunde ses i Eriksson et al.s (2000) där å ena 

sidan närstående till manliga patienter upplevde att de fick för lite stöd samt å andra sidan 

anhöriga till kvinnliga patienter, som ansåg att de fick ett bra stöd.  

 Eriksson et al. (2006)  visade i sin studie att de närstående upplevde att de fick ett större stöd 

om den anhörige hade avlidit i hemmet, än om dödsfallet hade skett på sjukhus. I samma stu-
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die redogjorde de närstående för att stödet från vårdgivarna varit större innan dödsfallet, än 

efter det att den anhörige avlidit. 

I en svensk studie (Pöder et al. 2009), från fyra större sjukhus kunde ingen skillnad mellan 

graden av mammors och pappors tillfredsställelse med stödet de fick av vårdpersonalen påvi-

sas. Studien visade även att de närstående var mycket nöjda med det stöd som sjuksköterskan 

tillhandagav. 

 

3.1.9 Närståendes upplevelser om hur stöd borde ges av vårdgivare 

Sjuksköterskans sociala förmåga, att identifiera och möta de närståendes emotionella behov 

hade stor betydelse för hur stöd kunde förmedlas framkom det i Pöder et al.s (2009) studie.  

Likande resultat presenterades i en studie från Danmark, där närstående värderade empati, 

som en viktig egenskap hos vårdpersonalen. Tid för att lyssna bedömdes också vara en viktig 

förutsättning för ett gott stöd och de närstående ville dessutom att personalen mer aktivt skulle 

sträva efter att skapa relationer med dem (Neergaard et al. 2008). 

I Lindholm et al.s (2007) studie upplevde de närstående det ytterst betydelsefullt att vårdper-

sonalen tog initiativ till kontakt. Den skulle vara återkommande och ärlig med en öppen dia-

log, där det fanns utrymme för dem att uttrycka sin oro och tankar samt inge hopp och trygg-

het.  Eggenberger et al. (2007) rapporterade att de närstående uppskattade att sjuksköterskan 

visade engagemang genom att hon tog sig tid för samtal. Att hon stöttade och uppmuntrade 

dem under den svåra tid de genomgick samt att hon förstod vilken påfrestning det var att ha 

en svårt sjuk anhörig.  

 

3.1.10 Närståendes upplevelser av gott stöd från vårdgivare  

I en svensk studie av Pöder et al. (2009) rapporterade föräldrar till barn med en cancersjuk-

dom, att möjligheten att få prata och få stöd av vårdgivaren stärkte dem att bättre hantera sin 

situation. Funk, Allen och Stajduhar (2009) fann liknande upplevelser hos de anhöriga i sin 

studie. Att som närstående få guidning och stöd av vårdpersonal upplevdes som en trygghet. 

Något som stärkte de närståendes känsla av kontroll var vetskapen om vart de skulle vända 

sig för att få stöd, oavsett tid på dygnet. 
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Även i Eriksson et al.s (2006) studie upplevde de närstående att det emotionella stödet från 

vårdpersonalen var stort och mest betydelsefullt upplevdes att vårdpersonalen accepterade och 

lyssnade på dem. Särskilt vid den anhöriges dödsfall upplevde de närstående att de hade fått 

ett gott emotionellt stöd. 

4 Diskussion 

 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet av litteraturstudien visade att en majoritet att de närstående upplevde vårdgivarens 

information som otillräcklig och dåligt underbyggd (Funk et al. 2009; Kimberlin et al. 2004; 

Nikoletti et al. 2003). Tillgänglighet var bristfällig och därför sökte de närstående information 

från andra kanaler (Eggenberger et al. 2004; Funk et al. 2009; Kalinins, 2006; Kimberlin et a. 

2004; Kirk et al. 2004; Nikoletti et al. 2003).   Informationen förmedlades okänsligt och em-

patilöst från vårdgivarna (Funk et al. 2009; Pöder et al. 2009) och närstående blev bortglömda 

eller ignorerade. Språket personalen använde var alltför komplicerat (Kimberlin et al. 2004; 

Neergaard et al. 2008; Selman et al. 2004).  Närstående önskade en konkret, innehållsrik och 

lättförståelig information, som besvarade deras frågor (Eggenberger et al. 2004; Funk et al. 

2009; Kirk et al. 2004; Lindholm et al. 2007; Melin-Johansson et al. 2007) om sjukdomen, 

medicinering, behandlingar samt omvårdnad (Eriksson et al. 2000; Eriksson et al. 2006; Fu-

kui, 2004).  

Behovet av information från vårdgivare var stort (Attree, 2001; Fukui, 2004; Funk et al. 2009; 

Kirk et al. 2004; Lindholm et al. 2007; Melin-Johansson et al. 2006; Nikoletti et al. 2003; 

Selman et al. 2009). Bristande informationen skapade oro, osäkerhet, stress och  depression 

(Attree, 2001; Melin-Johansson et al. 2007; Selman et al. 2009).  Ett gott stöd från sjukskö-

terskan innebar att få tala, bli lyssnade på, få guidning och känna trygghet, vilket medförde att 

de närstående kunde hantera sin livssituation bättre (Eriksson et al. 2006; Funk et al. 2009; 

Pöder et al. 2009). Skillnader i upplevelsen av mängden erhållet stöd var relaterat till civil-

stånd, utbildning och ålder (Eriksson et al. 2000; Eriksson et al. 2006; Nikoletti et al. 2003; 

Pöder et al. 2009).  Cirka hälften av de närstående upplevde att stödet från vårdgivare var 

bristfälligt eller saknades helt och hållet (Eriksson et al. 2000; Lindholm et al. 2007; Neer-

gaard et al. 2008; Stetz et al. 2004) och tidsbrist angavs, som skäl (Eriksson et al. 2000; Eriks-
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son et al. 2006).  De flesta anhöriga önskade ha en samtalskontakt med en sjuksköterska eller 

att de hade fått deltagit i en stödgrupp (Attree, 2001; Berterö, 2000; Eggenberger et al. 2007; 

Grov et al. 2008; Kalnins, 2006; Lindholm et al. 2007; Selman et al. 2009).  Sjuksköterskans 

sociala förmåga att identifiera och bemöta de närståendes emotionella behov betonades. Em-

pati var en viktig egenskap samt att sjuksköterskan mer aktivt försökte skapa relationer, visa 

engagemang, lyssna, stötta, ge råd och uppmuntra de närstående (Eggenberger et al. 2007; 

Lindholm et al. 2007; Neergaard et al. 2008; Pöder et al. 2009). 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Upplevelser av vårdgivares information i samband med en anhörigs sjukdom  

 

4.2.1 Närståendes upplevelser av vårdgivares bristande information och tillgänglighet  
 

Det framkom i ett flertal artiklar i denna litteraturstudie att en majoritet av de närstående upp-

levde en bristande informationsförmedling eller ingen alls från vårdgivarna (Eriksson et al 

2000; Eriksson et al. 2006; Nikoletti et a. 2003; Funk et al. 2009; Kimberlin et al. 2004; Sel-

man et al. 2009).  

Om det beror på nonchalans, tidsbrist eller okunskap från vårdpersonalen är svårt att säga, 

men denna brist på information från vårdgivare är helt förkastligt och kan skapa ett stort li-

dande för både patient och närstående. Uppsatsförfattarna anser att all sjukvård måste ske via 

en ömsesidig förståelse och respekt och där kommunikation och information (Hellander et al. 

1993; Sjölin, 1992) är två viktiga grundpelare. Av samma åsikt är Jahren Kristoffersen et al. 

(2005) samt Carlander et al. (2004) som poängterar vikten av att sjuksköterskan bör upprättar 

en god relation till närstående samt att hon har förmåga att avväga när de närstående behöver 

få information.  Uppsatsförfattarna anser att den bristande informationsförmedlingen kan 

grunda sig på flera faktorer såsom låg personaltäthet, uttröttad personal, tidsbrist men även 

okunskap. Vi menar att diskussion kring informationsförmedling måste aktualiseras redan 

under studietiden för sjuksköterskan, då attityder och värderingar möjligtvis kan påverkas då.  
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I litteraturgenomgången framkom att det var problematiskt för de närstående att komma i 

kontakt med vårdgivarna. Många gånger behövde de söka information från flera olika vårdgi-

vare inom sjukvården (Eggenberger et al. 2004; Funk et al. 2009). De tvingades sitta hemma 

och vänta på inkommande samtal från vårdpersonal. Vissa av dessa samtal glömdes ibland 

bort av vårdpersonalen (Funk et al.).   

Uppsatsförfattarna har egna erfarenheter av detta respektlösa bemötande från vårdpersonal. 

Det är kränkande, nonchalant och det finns inga ursäkter för detta handlande. Återigen är or-

saken tidsbrist och dålig organisation. Vårdpersonal bör inte lova någonting, som man inte vet 

med säkerhet att man kan hålla. Därför menar vi att det är viktigt att som blivande sjukskö-

terskor att komma ihåg hur frustrerande detta kan vara. 

 

4.2.2 Närståendes upplevda behov av informationskanaler utöver vårdgivarens  

På grund av den bristande informationen från vårdgivaren tvingades många närstående söka 

sin kunskap från andra källor (Kalnins, 2006; Kimberlin et al. 2004; Kirk et al. 2004; Nikolet-

ti et al. 2003).  Kimberlin et al. (2004) rapporterade att närstående använde olika strategier för 

att inhämta information, främst från farmaceuter och internet, men de upprättade även egna 

journalsystem och skrev dagbok, som ett hjälpmedel till att lättare kunna inhämta information 

från vårdgivaren. 

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att sjukvårdspersonal är medveten om att närstående 

idag har bättre förutsättningar att inhämta information och de vet hur de ska söka ny kunskap, 

men det finns även en risk med detta, då den information, de finner kan vara både missvisan-

de och inkorrekt. Vi anser att för att kunna undvika detta bör vårdpersonal ha som rutin att 

alltid avsätta tid för information och samtal. Alla skulle troligtvis vinna på detta förfarande, då 

en välinformerad närstående kan vara en stor resurs.  

 

4.2.3 Närståendes upplevda behov av och önskan om specifik information från 

vårdgivare 

Behovet av specifik information från vårdgivarna var genomgående stort hos de närstående 

(Attree, 2001; Fukui, 2004; Funk et al. 2009; Kirk et al. 2004; Lindholm et al. 2007; Melin-

Johansson et al. 2006; Nikoletti et al. 2003; Selman et al. 2009). Särskilt makar, anhöriga med 
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yngre barn, närstående med lägre utbildningsnivå samt yngre upplevde ett stort behov av att 

få information från vårdgivarna (Fukui, 2004; Nikoletti et al. 2003). Uppsatsförfattarna menar 

att detta kan bero på att denna grupp av människor har en närmare relation till den sjuke och 

därför känner större oro, har mindre livserfarenheter eller kunskaper om hur de ska söka in-

formation från annat håll än från vårdgivare 

Vidare anser vi att sjukvårdspersonal oftast lägger fokus på behandling och omvårdnad av 

patienten och räknar med att den närstående klarar sig själv. Dock har sjuksköterskan ett an-

svar att hålla sig ajour om vilka behov av information de närstående har genom att vara ly-

hörd, inkännande och öppen för samtal (Funk et al. 2009; Selman et al. 2009).  

Behovet av information om den anhöriges sjukdom, vilka behandlingsformer (Fukui, 2004: 

Eriksson et al. 2006) medicinering, biverkningar, alternativa behandlingsformer, smärtlind-

ring och omvårdnad om den sjuke var betydelsefull (Lindholm et al. 2007). Trots det handla-

de främst informationen från sjuksköterskan om avdelningsrutiner (Attree, 2001; Eriksson et 

al. 2000; Lindholm et al. 2007).  

Uppsatsförfattarna menar att orsaken till denna bristfälliga information kan bero på att det är 

enklare och framförallt mindre känslomässigt laddat att informera om avdelningsrutiner än att 

fråga om vad de närstående verkligen vill veta. Det blir en envägskommunikation, där vård-

personalen gömmer sig bakom sin profession, för att slippa bemöta det känslomässigt obehag-

liga. Det är psykiskt ansträngande och det ställer höga krav på sjuksköterskan att möta männi-

skor, som lever i en kaotisk tillvaro. Därför menar vi att det är viktigt att vårdpersonal får 

möjlighet att få utbildning i bemötande och krishantering genom föreläsningar och diskussio-

ner med andra kollegor. 

 

4.2.4 Närståendes känslor och upplevelser av informationsförmedling från vårdgivare  

I ett flertal artiklar framkom det att de närstående upplevde att informationsförmedlingen 

förmedlades på ett okänsligt och empatilöst sätt (Funk et al. 2009; Kirk et al. 2004; Pöder et 

al. 2009; Selman et al. 2009) och att de inte hade blivit kallade till eller blivit ignorerade un-

der möten med vårdgivare trots att den sjuke hade bett dem att närvara vid (Kimberlin et al. 

2004; Selman et al. 2004). 
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Uppsatsförfattarna menar att det är synnerligen olyckligt att information delges på ett oempa-

tiskt sätt och att anhöriga ignoreras. Vi anser att sjuksköterskan har en skyldighet till att inne-

fatta de närstående i sitt omvårdnadsarbete och Almås (2009) menar att en av sjuksköterskans 

viktigaste uppgifter är att visa omsorg om de anhöriga. Orsaken till detta förkastliga bemötan-

de anser vi grundar sig på de värderingar och förutfattade meningar personal och ledning har. 

Sannolikt anser vårdpersonalen att informationen som ska delges gäller enbart den sjuke och 

därför utesluts den närstående 

De flesta patienter med en cancerdiagnos vårdas alltmer i hemmet, vilket kan medföra att de 

närstående får ta allt ansvar för omvårdnaden. Stetz et al. (2004) menar att de närstående bör 

få den information de önskar, för att undvika att de upplever att de står helt ensamma i om-

vårdnaden av den sjuke anhörige.  Vi menar att det är lätt som vårdpersonal att tolka det som 

om den anhöriga verkligen vill ta hela ansvaret för omvårdnaden och de beklagar sig sällan. 

Detta kan bero på en uppfattning de har att det förväntas av dem att de ska ställa upp för den 

sjuke eller att de vill undvika dåligt samvete. Därför måste sjuksköterskan vara uppmärksam 

på detta samt försöka underlätta den börda, de anhöriga har genom att ge tydlig information. 

Bristen på information eller att den var motsägelsefull, undanglidande eller felaktig medförde 

att många närstående upplevde oro, osäkerhet, depression och fick problem att klara av sitt 

dagliga liv (Attree, 2001; Kirk et al. 2004; Melin-Johansson et al. 2007; Selman et al. 2009). 

Även den bristande kommunikationen mellan olika aktörer inom sjukvården orsakade stor 

oro, då de närstående upplevde att de blev övergivna (Funk et al. 2009). 

Detta förfarande beror sannolikt på dålig kunskap hos personalen, stress, ointresse och dåliga 

administrativa rutiner. Uppsatsförfattarna tycker att den bristande informationen kan skapa en 

form av lidande, som inte får förekomma inom sjukvården. Det är även lagstadgat i hälso- och 

sjukvårdslagen 2 kap. 2 § att sjukvårdspersonal har en skyldighet att informera även de när-

stående (Raadu., 2005). Därför krävs det att de närståendes informationsbehov inte ignoreras. 

 

4.2.5 Närståendes upplevelser om hur information borde delges av vårdgivare  

I en studie framkom det att många av de närstående upplevde att det språk vårdgivarna an-

vände var svårbegripligt, vilket skapade oro och förvirrig. Uppsatsförfattarna menar att det 

krävs att vårdpersonal ständigt för en diskussion om vilken betydelse språket har för att delge 
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information till närstående, då språk lätt kan bli en maktfaktor, som personalen gömmer sig 

bakom (Attree, 2001; Kirk et al. 2004; Melin-Johansson et al. 2007; Selman et al. 2009). 

Därför önskade de närstående att information förmedlades på ett lugnt och vänligt sätt, var 

konkret, innehållsrik men samtidigt lättförståelig. Sjuksköterskan skulle kunna uppmärksam-

ma deras informationsbehov. Trots detta lade de närstående större vikt vid hur informationen 

förmedlades än vad som verkligen delgavs (Eggenberger et al. 2004; Kirk et al. 2004; Melin-

Johansson et al. 2007).   

Detta är en betydelsefull uppgift sjuksköterskan har att kunna stötta och visa omtanke för de 

närstående, anser uppsatsförfattarna. Det krävs att vårdpersonal intar ett medmänskligt för-

hållningssätt mot patienter, närstående och medarbetare, där medkännande och empati är led-

stjärnor.  

 

Upplevelser av vårdgivares stöd i samband med en anhörigs sjukdom 

 

4.2.6 Närståendes upplevelser om bristande stöd från vårdgivare  

Upplevelsen hos de närstående av bristande stöd från sjuksköterskan framkom i ett flertal stu-

dier (Eggenberger et al. 2007; Eriksson et al. 2006; Lindholm et al. 2007; Stetz et al. 2004) 

där de anhöriga inte fick möjlighet att tala om sina känslor och upplevelser kring sin situation.  

I Eriksson et al. s (2000) och Eriksson et al.s (2006) studier bedömde de närstående att den 

bidragande orsaken till det ringa stödet berodde bland annat på bristande tid hos vårdgivarna.  

Uppsatsförfattarna har likande erfarenheter av att tidsaspekten är ett stort hinder för att upprät-

ta en god relation, men den kan även bero på bristande empati hos personalen. Det är sjukskö-

terskans skyldighet att bemöta och respektera de anhörigas behov av stöd.  Av samma åsikt är 

Almås (2009) som menar det är sjuksköterskans skyldighet att visa omsorg även för de när-

stående.  

4.2.7 Närståendes upplevda behov av stöd från vårdgivare  

Det framkom i flera studier (Berterö, 2000; Funk et al. 2009; Grov et al. 2008; Lindholm 

2007) att behovet av stöd var stort hos de närstående. Samtalskontakt med vårdpersonal och 

att få delta i någon stödgrupp var bland de behoven de närstående rapporterade. 
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Uppsatsförfattarna anser att samtalet är en förutsättning för ett gott emotionellt stöd. Sjukskö-

terskan bör vara lyhörd och villig att ställa frågor, för att skapa möten i omvårdnaden av de 

närstående. Carlander et al. (2004) och Makabe et al. (2006) menar att sjuksköterskans för-

måga att uppmuntra till samtal med de närstående kan medföra att dessa känner att hon är 

villig att ta del av deras tankar och känslor samt att det finns ett samband mellan socialt stöd 

och hälsa/ohälsa hos de anhöriga. Därför bör hon försöka öka de närståendes och sina egna 

insikter om de fyra dimensionerna; kroppslig, själslig, andlig och social och hur de integrerar 

med varandra. 

Orsaken till att dessa betydelsefulla samtal inte blir av kan bero på tidsbrist men även ovilja 

och känsla av olust hos personalen, då samtalen kan komma att handla om känslomässiga 

ämnen. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan inte kan ge ett gott stöd om hon inte själv 

känner sig trygg och säker. Genom att sjuksköterskan har insikt om de närståendes utsatta 

situation och själv känner sig trygg i situationen, kan hon uppmuntra de anhöriga till att själva 

ta initiativ till samtal med vårdpersonalen 

 

4.2.8 Närståendes skilda upplevelser av given mängd stöd från vårdgivare  

I ett flertal studier (Eriksson et al. 2000; Eriksson et al. 2006; Nikoletti et al. 2003) framkom 

det att närstående upplevde att stödet varierade beroende på den närståendes ålder, civilstånd 

och utbildningsnivå. Äldre anhöriga upplevde att de fick mindre emotionellt stöd än vad de 

önskade. Yngre anhöriga däremot upplevde att de fick ett gott stöd från vårdgivarna i jämfö-

relse med de äldre (Eriksson et al. 2006).  Uppsatsförfattarna ställer sig frågan om det verkli-

gen förekommer en skillnad i stödet till de äldre anhöriga i jämförelse med yngre. Vi menar 

att äldre kan behöva mer stöd på grund av bland annat mentala orsaker, såsom glömska och 

försämrad uppfattningsförmåga. Det kan även vara en generationsskillnad, då perspektivet på 

livet oftast förändras med åldern. Även fysiskt kan det vara mer betungande för äldre närstå-

ende än det är för yngre att ha en anhörig med en cancersjukdom. Genom att de närstående 

kroppsligt blir uttröttade kan detta leda även till mental utmattning. Grov et al. (2008) är av 

samma åsikt, då den subjektiva och objektiva belastningen påverkar varandra till exempel 

genom att vid psykisk utmattning påverkas även kroppen fysiskt. 
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 I Eriksson et al. s (2006) studie upplevde makar till den sjuke att de fick bättre stöd än vad 

övriga närstående fick. Uppsatsförfattarna menar att det i de flesta fall är make eller maka 

som finns närmast den drabbade och att det därför blir mer naturligt att det uppstår en närmare 

relation mellan denne och vårdpersonalen. 

I Eriksson et al. s (2000) och Nikoletti et al. s (2003) studie framkom det att närstående med 

hög utbildningsnivå ansåg sig ha fått tillräckligt med stöd från sjuksköterska, medan de anhö-

riga med låg utbildningsnivå upplevde det motsatta. Egna erfarenheter hos uppsatsförfattarna 

visar att anhöriga med hög utbildningsnivå har, tvärtemot studiernas resultat, haft större behov 

av stöd. Detta kan bero på att denna grupp av anhöriga kanske har större benägenhet att fråga, 

söka upp och önskar mer stöd från vårdpersonalen. 

 

4.2.9 Närståendes upplevelser om hur stöd borde ges av vårdgivare  

I litteraturstudien framkom bland annat att närstående uppskattade när sjuksköterskan hade 

förmåga att upptäcka och bemöta deras behov av emotionellt stöd (Pöder et al. 2009). Hon 

visade empati, förstod vilken påfrestning det var att ha en anhörig med en cancersjukdom och 

tog sig tid för dem och aktivt försökte skapa tillfällen för samtal (Lindholm et al. 2007; Neer-

gaard et al. 2008).   

Dessa känslor och önskningar som de närstående uttrycker framkommer även i andra studier. 

I Persson et al.s (2008) och Eggenberger et al.s (2007) artiklar påtalar de anhöriga att det är 

viktigt att sjuksköterskan har förmågan att uppmärksamma och stötta de närstående, då dessa 

även ska vara ett stöd för patienten.  

Empati, inkännande är viktiga egenskaper och skapa tillfällen till samtal är förutsättningar till 

att de närstående ska uppleva ett gott stöd från sjuksköterskan. Uppsatsförfattarna menar att 

vårdgivare måste lära sig att vara mer lyhörd gentemot närståendes behov av stöd. Ett cancer-

besked har lika stor inverkan på de anhörigas såsom det har på den drabbades liv. Därför 

krävs det att sjuksköterskan har förmågan att vårda hela familjen, trots att det enbart är en av 

familjemedlemmarna, som är svårt sjuk. Hon bör lägga stor omsorg i samtalet med de när-

maste. 
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4.2.10 Närståendes upplevelser av gott stöd från vårdgivare  

I en svensk studie (Pöder et al. 2009) upplevde föräldrar till barn med en cancersjukdom att 

stödet från sjuksköterskan gav dem styrka att hantera sin livssituation bättre. Liknande resul-

tat uppdagade (Funk et al. 2009) där anhöriga kände en trygghet och att det stärkte deras 

känsla av kontroll.  

I Eriksson et al. s (2006) studie upplevde de anhöriga att vårdgivarnas emotionella stöd gav 

dem mycket och främst uppskattade de att sjuksköterska visade att hon accepterade och lyss-

nade på dem. 

Uppsatsförfattarna anser att orsaken till att de närstående upplever ett gott stöd från vårdgiva-

re beror på sjuksköterskans förmåga att känna in och stötta de närstående i deras kaotiska till-

varo. Hon skapar tillfällen där det naturligt kan uppstå möten mellan henne och den sjukes 

närmaste. Hon är ärlig och intresserad över vad de har att berätta och tar deras oro på allvar. 

Jahren Kristoffersen et al. (2005) är av samma åsikt, då författarna menar sjuksköterskan bör 

upprätta relationer, bygga upp en tillit hos närstående, vilket i sin tur kan skapa en trygghet 

och ge de anhöriga en möjlighet att kunna hantera sitt liv.   

Uppsatsförfattarna menar också att det ingår i sjuksköterskans roll att tydliggöra för de när-

stående, vikten av deras stöd för den sjuke och dennes livssituation. Almås (2009) menar att 

god vård är att försöka stärka banden mellan patient och anhörig, vilket kan medföra att pati-

enten upplever livet mer hoppfullt. Uppsatsförfattarna uppmärksammade att det var ytterst få 

närstående i de granskade artiklarna, som rapporterade om upplevelser om gott stöd från 

vårdgivarna. Detta borde uppfattas som ett misslyckande av sjukvården. 

   

4.3 Metoddiskussion  

Denna uppsats genomfördes som en litteraturstudie. En litteraturstudie begränsar möjligheter-

na på grund av att det är andra forskares resultat, som sammanställs. Det hade varit intressant 

att genomföra en egen kvalitativ undersökning med samma syfte och frågeställningar som 

denna litteraturstudie, för att kunna göra en jämförelse mellan litteraturstudiens resultat och 

den empiriska. För att kunna granska om vi skulle komma fram till likande resultat. 
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De vetenskapliga artiklar som användes till studiens resultat söktes via databaserna Academic 

search elite, Medline och PubMed samt sökmotorn ELIN, vilka täckte vårt behov av bredd på 

artiklarna. Då dessa databaser och sökmotor presenterar ett stort antal publicerade vetenskap-

ligt granskade artiklar, upplever uppsatsförfattarna att artikelsökningarna är tillfredsställande. 

Olika sökord valdes ut och användes i olika kombinationer tillsammans med booleska opera-

torerna (Forsberg & Wengström, 2008), för att hitta relevanta artiklar. De valda sökorden, 

som till antalet var tolv, anser uppsatsförfattarna vara tillräckliga för att artiklarna skulle täcka 

studiens syfte och frågeställningar. 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att tidsintervallet när dessa publicerades skulle vara 

begränsat mellan år 2000 – 2010, vilket uppsatsförfattarna anser kan ha gynnat uppsatsens 

tillförlitlighet, då innehållet var förhållandevis aktuellt.  Artiklarna skulle även finnas tillgäng-

liga i fulltextformat och vara godkända och utgivna i renommerade vetenskapliga tidskrifter. 

Exklusionskriterierna för urvalet var alla artiklar, som inte var skrivna på engelska, systema-

tiska litteraturstudier, vilket kan ha begränsat utfallet för denna uppsats resultat.        

Uppsatsförfattarna valde ut artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats i sin litteratur-

studie dock med en högre andel studier med en kvalitativ ansats (n=12 respektive n=8), vilket 

kan ha påverkat resultatet i studien. Uppsatsförfattarna borde eventuellt ha strävat mot en 

jämnare fördelning mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar. Ett annat alternativ kunde ha 

varit att använda sig av enbart kvalitativa studier, då dessa har en ansats, som söker finna en 

helhetsinsikt av ett speciellt förhållande och i detta fall upplevelser hos närstående.  Därför 

kan dessa artiklar ha passat bättre för denna uppsats syfte och frågeställning.  

Artiklarna lästes och tolkades gemensamt, för att sedan delas upp mellan uppsatsförfattarna, 

som sedan utförde granskningar via mallar. Dessa mallar (se bilaga 3 & 4) var modifierade 

versioner av Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008) 

och bestod av ja- och nej-frågor, vilka poängsattes. Varje ja-svar gav 1 poäng.  

Då artiklarna var skrivna på engelska och uppsatsförfattarna var ovana att läsa på detta språk 

samt inte hade någon erfarenhet av att göra artikelgranskningar kan detta ha påverkat bedöm-

ningen. Dock har uppsatsförfattarna försökt att hålla sig objektiva i granskning och översätt-

ning av det skrivna materialet.  
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Kvalitetsgranskningen gjordes på 20 vetenskapliga artiklar i fulltext. Artiklarna bedömdes 

utifrån graderingen högt, medel respektive lågt bevisvärde. Alla utom två artiklar hade högt 

bevisvärde, de övriga två hade ett medelhögt, något som uppsatsförfattarna anser stärker litte-

raturstudien tillförlitlighet.  Texten i resultatdelarna analyserades (Polit & Beck 2008; Olsson 

& Sörensen, 2008), för att få en struktur på vad de olika artiklarna innehöll. 

Granskningen ledde till att olika teman och underkategorier baserade på uppsatsförfattarnas 

frågeställningar om de närståendes upplevelser av information och stöd från vårdgivare kunde 

urskiljas. Uppsatsförfattarna menar att detta förfarande underlättade analysarbetet samt tyd-

liggjorde strukturer i materialet. Den kvalitativa textanalysen anser vi var den rätta analysme-

toden, för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi strävade mot att söka kunskap 

om närståendes upplevelser av information och stöd, vilket medför att vi tvingades granska 

det insamlade materialet utifrån ett kvalitativt perspektiv. Studiens generaliserbarhet är god då 

valda artiklarna var yngre än tio år samt att de var geografiskt spridda över hela världen. Trots 

de kulturella skillnader som förkom bland de närstående i artiklarna framkom tydligt att de 

upplevde liknande problem. Detta styrker studiens tillförlitlighet. 

 

4.4 Studiens kliniska betydelse 

Studiens kliniska betydelse innefattar att sjuksköterskans förståelse för och insikt om de när-

ståendes situation när en anhörig är drabbad av en cancersjukdom kan förbättras. En ökad 

kunskap inom sjukvården för de anhörigas ansträngda livssituation och det stora behov av 

information de har bör tydliggöras.  Förbättra informationsförmedlingen så att den blir indi-

vidanpassad och uppmärksamma hur information inte bör delges. Göra vårdpersonalen upp-

märksam på att närstående söker information och kunskap från andra källor, vilken kan vara 

missvisande. Klarlägga att vårdpersonal bör avsätta inplanerad tid för enskilda samtal med de 

närstående, där information kan ges. 

Åskådliggöra det bristfälliga stöd till de närstående, som förekommer inom sjukvården och 

uppmärksamma de emotionella behoven de har. Förklara hur detta stöd borde delges samt 

tydliggöra för vårdpersonal det sociala samtalets stora betydelse. Om de närstående upplever 

att de känner förtroende och får stöd från sjuksköterskan är det mer sannolikt att även patien-

ten kan hantera sin livssituation bättre och kan känna hopp inför framtiden. Därför är det vik-
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tigt att sjuksköterskan har insikt i hur viktigt det är att de närstående får den information och 

det stöd de behöver. 

  

4.5 Konklusion 

Slutsatsen för denna studie var att sjuksköterskans förståelse för och insikt om de närståendes 

behov av information och emotionellt stöd när en anhörig drabbads av en cancersjukdom är 

av största vikt. Därför bör diskussionen kring bemötande av närståendes behov av information 

och stöd ständigt hållas aktuell. En viktig faktor i problematiken är tidsaspekten likväl rutiner 

för inplanerade samtal, vilka bör utvärderas. Vidare bör personalens kunskaper om hur infor-

mation och stöd bör delges till närstående kontinuerligt uppdateras 

 

4.6 Förslag till vidare forskning 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan bemöta patienter och deras närstående på ett korrekt och 

ett professionellt sätt, därför behövs kontinuerlig utbildning och ett aktivt kunskapssökande. I 

denna litteraturstudie framkom det att många närstående var missnöjd med den bristfälliga 

information och stöd, de erhållit. Att driva forskningen framåt i denna fråga kan göra att 

vårdpersonal bättre förstår och ser problemen. I framtida studier borde fokus ligga på orsaker-

na till den bristfälliga informationsförmedlingen och det ringa emotionella stöd närstående 

erhåller från vårdgivare. 
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Bilaga 1 

Tabell 1 Artikelsökning 

Databas/Sökmotor Sökord Antal 

träffar 

Antal accepterade 

artiklar n=20 

Academic Search 

Elite 

Significant others AND Family 

AND Nursing AND  Cancer 
58 3 

 Nursing AND Significant others 

AND Family AND Cancer AND 

Social-support  

17 1 

 Significant others AND Family 

AND Caregiver AND Information 

AND Social-support 

17 1 

Medline Nursing AND Significant others 

AND Cancer  
26 4 

 Cancer AND Caregiver AND So-

cial-support 
23 1 

 Nursing AND Family AND Experi-

ence 
791 1 

 Relatives AND Patients* AND Ex-

periences 
58 1 

PubMed Family-members AND Experiences 

AND Information AND Cancer 
35 2 

 Information AND Cancer AND 

Support AND Relatives AND Pa-

tient 

272 2 

 Cancer AND Relatives AND Ex-

periences AND Care 
538 1 

Elin Cancer AND Significant others 

AND Information 
19 1 

 Cancer AND Family AND Informa-

tion AND Caregiver 
30 1 

 Cancer patient AND Family AND 

Information 
27 1 
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Bilaga 2 

Tabell 2 Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författare Land  

År 

Titel Design 

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Attree M. England  

2001 

Patients and relatives 

experiences and 

perspective of god 

and not so good qual-

ity care. 

Kvalitativ groun-

ded theory semi-

strukturerad. 

n=34 akut sjuka 

patienter 

 

n=7 närstående 

23/25 

Hög 

Berterö C. M. Sverige  

2000 

 Types and sources of 

social support for 

people afflicted with 

cancer. 

Kvantitativ n=218 28/29 

Hög 

 

Eggenberger S. 

K., Krumwiede 

N.,  

Meiers S. J., 

Bliesmer M., 

Earle P. 

USA  

2004 

Family caring strate-

gies in Neutropenia. 

Grounded theory 

semistrukturerad 

grupp intervju 

Kvalitativ. 

n=21 familje- 

medlemmar 

 

n=7 patienter  

 

n=7 familjer 

18/25 

Medel 

 

 

Eggenberger S. 

K.,  

Nelms T. P. 

USA  

2007 

 

 

Being family the 

family experience 

when an adult mem-

ber is hospitalized 

with a critical illness. 

Kvalitativ existen-

tiell fenomenolo-

gisk ansats semi-

strukturerad grupp-

intervju. 

n=41 personer  

 

n=11 familjer 

24/25 

Hög 

 

 

Eriksson E., 

Arve S., Laurin 

S. 

Finland 

2006 

Informational and 

emotional support 

received by relatives 

before and after the 

cancer patient´s 

death. 

Deskriptiv Kvanti-

tativ. 

n=376 närstående 27/29 

Hög 

 

 

 

 

Eriksson E., 

Laurin S. 

USA  

2000 b                                       

Informational and 

emotional support for 

cancer patients rela-

tives. 

Kvantitativ de-

skriptiv. 

n=168 närstående 25/29 

Hög 

 

Fukui S. Japan 2004 Information needs 

and the related va-

riables of Japanese 

family caregivers of 

terminally ill cancer-

patients. 

Kvantitativ stan-

dardiserad intervju. 

 

n=66 närstående 

vårdgivare. 

25/29 

Hög 

Funk L. M., 

Allan D. E. 

Canada 

2009 

Palliative family 

caregivers accounts 

of health care expe-

rience: The impor-

tance of “security”. 

 

Kvalitativ, longitu-

dinell, semistruktu-

rerade intervjuer. 

n=31 21/25 

Hög 

Grov K. E., 

Lyngås Eklund 

M.   

Norge 

2008 

Reactions of primary 

caregivers of frail 

older people and 

people with cancer in 

the palliative phase 

living at home. 

Kvalitativ tvärsnitts 

studie. 

n=224 närstående 

till äldre personer  

 

n=85 närstående 

till cancerpatien-

ter i palliativ fas. 

 

 

28/29 

Hög 
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Författare Land  

År 

Titel Design 

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Kalnins I. Litauern 

2006 

Caring for the termi-

nally ill experiences 

of Latvian family 

caregivers. 

Kvalitativ feno-

menologisk semi-

strukturerad. 

n=18 närstående 21/25 

Hög 

Kimberlin C., 

Brushwood D.,  

Allen W., Rad-

son E., Wilson 

D. 

USA  

2004 

Cancer patient and 

caregiver expe-

riences: Communica-

tion and pain man-

agement issues. 

Kvalitativ n= 22 patienter 

 

n= 15 family 

caregivers  

 

23/25 

Hög 

Kirk P.,  

Kirk I., 

Kristjanson L. 

J. 

Australien 

Canada 

2004 

What do patients 

receiving palliative 

care for cancer and 

their families want to 

be told? A Canadian 

and Australian qua-

litative study. 

Kvalitativ n= 42 patienter/ 

närstående 

Australien 

n=30 patienter/ 

närstående Cana-

da 

20/25 

Hög 

 

Lindholm L., 

Mäkelä C., 

Rantanen-

Siljamäki S., 

Nieminen A-L 

 

Finland  

2007 

 

The role of signifi-

cant others in the care 

of women with breast 

cancer 

 

 

Kvalitativ, herme-

neutic 

 

 

n=37 significant 

others 

22/25 

Hög 

Melin-

Johansson C.,  

Axelsson B., 

Danielson E. 

Sverige 

2007 

Caregivers´ percep-

tions about terminally 

ill family mem-

bers´quality of life. 

Kvalitativ  n=4 25/25 

Hög 

Neergaard 

M.A,  

Olesen F., Bon-

de Jensen A., 

Sondergaard J. 

Danmark 

2008 

Palliative care for 

cancer patients in a 

primary health care 

setting bereaved 

relatives experience a 

qualitative group 

interview study. 

Kvalitativ. 

 

n= 14 närstående 

fördelade på tre 

grupper. 

22/25 

Hög 

Nikoletti S., 

Kristjanson L. 

J.,  

Tataryn D., 

 Mc Phee I., 

Burt L. 

 

 

Australien 

2003 

Information needs 

and coping styles of 

primary family care-

givers of women 

following breast 

cancer surgery. 

Deskriptiv korrela-

tiv kvantitativ. 

n=140 vårdande 

närstående. 

27/29 

Hög 

Pöder U.,  

Von Essen L. 

Sverige 

2009 

Perceptions of sup-

port among Swedish 

parents of children on 

cancer treatment: a 

prospective, longitu-

dinal study. 

Kvantitativ, pros-

pektiv, longitudi-

nell studie. 

 

n= 214 föräldrar. 27/29 

Hög 



39 

 

Författare Land  

År 

Titel Design 

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Selman L., 

Higginson I., 

Agupio G., 

Dinat N., 

Downing J., 

Gwyther L., 

Mashao T., 

Mmoledi K., 

Moll A. P., 

Mpanga Se-

buyira 

L.,Panajatovis 

B.,  

Harding R.   

Storbritan-

nien 

2009 

Meeting information 

needs of patients with 

incurable progressive 

disease and their 

families in south 

Africa and Uganda: 

multicentre qualita-

tive study 

Kvalitativ longitu-

dinell explorative 

semistrukturerad.  

 

 

 

n=90 patienter 

 

n=38 närstående 

23/25 

Hög 

Stetz K. M., 

Brown M-A. 

USA 

2004? 

Physical and psy-

chosocial health in 

family caregiving: A 

comparison of AIDS 

and cancer caregiv-

ers. 

Kvantitativ, de-

skriptiv, longitudi-

nell. 

 

n=26 (anhöriga 

till pat. med 

AIDS n=15 och 

cancer n=11) 

21/29 

Medel 

Yamada M., 

Hagihava A., 

Nobutomo K. 

Japan  

2008 

Coping strategies 

care manager support 

and mental health 

outcome among Jap-

anese family caregiv-

er 

Kvantitativ. n=371 26/29 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Bilaga 3 

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 beskriven?    

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  

Erhållen poäng:  

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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Bilaga 4 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING                       Kvan-

titativa 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?    

 

Maxpoäng: 29  

Erhållen poäng:   

Kvalitet: låg medel hög  

Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Fors-

berg, C. & Wengström Y. (2008)  


