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SAMMANFATTNING  

Bakgrund 

Cancer är en sjukdom som anses komma att öka med 70 % de kommande 20 åren. 

Cancer kan orsaka livsförändringar och den drabbade kan bli beroende av hjälp 

från närstående  

Syfte 

Att genom en vetenskaplig litteraturöversikt beskriva närståendes upplevelser när 

en anhörig är cancersjuk och i samband med mötet med sjukvården. 

Metod 

En litteraturöversikt som innefattar 13 vetenskapliga artiklar som har framtagits 

med hjälp av sökord relaterade till syftet från databaserna CINAHL och PubMed.  

Resultat 

Två teman uppstod: förändrad livssituation och delaktighet med sjukvården. Den 

närstående kan uppleva att livssituationen förändras när en anhörig är cancersjuk. 

En skyldighet upplevs till att vara en vårdare. Med vårdandet uppstår till största 

del negativa känslor. Okunskap och svårighet upplevs i vårdandet. De flesta 

närstående upplever att stöttning av sjukvården är nödvändigt men bristande.   

Slutsats 

Genom sjukvårdens hjälp kan närståendes erfarenheter i vårdandet av sin 

cancersjuka anhörig förbättras och därmed minska de negativa upplevelserna. 

Ytterligare forskning krävs inom området för att en större överblick över hur 

problemet ska identifieras.  

Nyckelord 

Cancer, känslor, närstående, vårdande roll 

 

 



 

ABSTRACT  

Background 

Cancer is a disease that is considered to increase by 70 % over the next 20 years. 

Cancer can cause life changes and some of the victims can become dependent on 

help from next of kin.  

Aim 

The aim of this scientific literature review is to describe the next of kin 

experiences when a relative got cancer and the meeting with the health care.  

Method 

The method is a literature review that includes 13 scientific articles. The articles 

were found by using databases CINAHL and PubMed , the search was based on 

keywords related to the aim.  

Results 

Two themes emerged, changed life situation and participation with health care. 

The next of kin experienced that their life situation changed when a relative got 

cancer. An obligation to take on a caregiving role was experienced. Caring for a 

relative was experienced as negative. Lack of knowledge and a feeling of difficulty 

were experienced when the next of kin was taking care of a relative. Most of the 

next of kin experienced that support from the health care was necessary but 

insufficient.  

Conclusions 

If the health care can improve the support to the next of kin in how to care for the 

relatives the experiences of negativity can be reduced. More research is needed in 

this area and a greater overview of the problem should be developed. 

Key words 

Cancer, caregiving role, experiences, next of kin 
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INLEDNING 
 
Vi har tidigare sett, genom egna upplevda erfarenheter, att de närstående till en 

cancersjuk anhörig inte blivit omhändertagna på det sätt som de egentligen borde. 

Den cancersjuka personen är i fokus under hela vårdprocessen, vilket är förståeligt.  

I situationen när en person drabbas av cancer blir inte enbart den cancerdrabbade 

personen påverkad utan även dennes omgivning. Vi har genom egna upplevda 

erfarenheter sett att närstående glöms bort i vårdandet av en cancersjuk person. Vi 

menar att en närståendes närhet till en cancersjuk person är minst lika viktig som 

att få en god vård av en sjuksköterska. Därför vill vi beskriva närståendes 

upplevelser som uppkommer när en anhörig drabbas av cancer.  
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BAKGRUND 

Under år 2012 drabbades 14 miljoner människor globalt av cancer och 8,2 

miljoner avled av sjukdomen. Under de kommande 20 åren är det beräknat att 

antalet cancerdrabbade kan komma att öka med 70 % (World health organisation 

(WHO), 2015).  

  

De vanligaste cancersjukdomarna hos män var under 2012 lung-, prostata-, 

kolorektal-, mag- och levercancer. För kvinnor var bröst-, kolorektal-, lung-, 

cervix- och magcancer de vanligaste cancersjukdomarna. Cancer är den vanligaste 

dödsorsaken världen över. Lungcancer orsakade under 2012 1,59 miljoner 

dödsfall, vilket då var den cancern med högst mortalitet (WHO, 2015). 

 

Cancer är en cellförnyelse som har gått fel. Kroppens alla celler föråldras och dör 

med tiden. Varje förbrukad cell ersätts med en ny genom cellnybildning. 

Cellnybildningen är noggrant kontrollerad av speciella gener i cellen. Cancer 

utvecklas under cellnybildningen, cellen delar sig ohämmat. Till slut har en tumör 

bildats som kan växa sig stor att den känns och syns utanpå kroppen (Einhorn, 

2013).  

 

Hur en cancersjuk person påverkas i det vardagliga livet av sin 

sjukdom 

Karbulu, Erci, Özer och Özdemir(2010) och Nayak, George, Vidyasagar, Mathew, 

Nayak, Nayak, Shashidhara & Kamath (2015) beskriver en rad olika symtom som 

uppkommer av en cancersjukdom, både fysiska och psykiska. De fysiska 

symtomen som ofta ses som mest påfrestande för de drabbade personerna är 

trötthet, smärta och aptitförlust. Andra fysiska symtom som en cancersjukdom kan 

medföra är svårigheter med att gå, muntorrhet, andfåddhet, kräkningar (Karbulu et 

al., 2010) och sömnsvårigheter (Nayak et al., 2015). De psykiska symtomen hos 

personer med en cancersjukdom kan vara ångest, minnessvårigheter, sorg, förlust 

av livsgnistan (Karbulu et al., 2010), irritabilitet, nervositet och depression (Nayak 

et al., 2015). 
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Seateren, Lindström och Nåden (2010) har i sin artikel beskrivit hur en 

cancerdiagnos påverkar personen som drabbas av cancer genom att livet förändras. 

Relationer kan förändras i familjen. Från att ha varit en aktiv familjemedlem till att 

ha ett begränsat liv. Den cancerdrabbade kan känna förlust och sorg för att inte 

längre kunna vara en aktiv del av familjen. 

 

Seateren m.fl. (2010) beskriver en persons berättelse om att kärlek har fått en 

större betydelse efter att hon fick en cancerdiagnos. Hon menar att kärleken är det 

som verkligen är viktig i livet. Värderingar kan förändras och det som förut inte 

har haft betydelse får en större mening i livet. Den drabbades närstående och 

dennes vardagsliv kan få en större betydelse. Den cancersjuka personen blir mer 

medveten om sig själv och sina relationer. En större uppskattning av stunderna i 

livet blir ofta viktiga och den cancersjuka personen blir mer medveten om att värna 

om sin familj och vänner. 

 

En cancersjukdom påverkar personen fysiskt. Även fast personen egentligen inte 

har kapaciteten kvar att utföra sina vardagliga aktiviteter, som att till exempel 

arbeta och till slut utföra sin dagliga hygien, försöker de behålla dessa aktiviter så 

långt det går. Patienten kan bli beroende av att få hjälp. Känslan av att inte kunna 

klara sig själv medför ibland stark ångest eftersom en stor rädsla under 

sjukdomsförloppet är att bli beroende av andras hjälp (Esteves, Roxo & Saraiva-

Conceicao, 2015). 

 

Det ökade beroendet av hjälp från sina närstående kan ge den cancersjuka 

personen en vilja av att ge någonting tillbaka till sin närstående (Seateren et al. 

2010).  

  

Lidande 

Lidandet är mer än bara olika symtom, lidandet handlar om att förlora människans 

själ, känna kränkning eller någon form av hot. Människan mister kontrollen och 

känner ofta skuldkänslor. Den lidande människan får ofta svårt att berätta om sitt 

lidande för andra och håller allt inom sig. En människa som lider har ofta en vilja 

att en vårdare ska observera dennes lidande (Wiklund, 2003). Eriksson (1994) 



 

- 4 - 

 

menar att det finns en mening med lidandet även fast det kan vara svårt att tro det. 

Det handlar om vilken inställning människan har till lidandet. Vårdaren bör 

försöka möjliggöra människans tillgång till att nå fram till meningen med lidandet 

när inte botandet mot lidandet längre är utförbart. Att hitta en mening med lidandet 

är att koppla samman det med något. Lidandets mening finner människan i sitt livs 

innehåll. När meningen är funnen kan människan välja mellan att fortsätta sitt 

lidande eller att avsluta det.  

 

Ett talesätt lyder att människan måste uppleva sjukdom för att kunna uppleva 

hälsa. Genom att människan har skaffat sig en vetskap om lidandets kontraster 

gentemot hälsan kan hon finna en mening med hälsan. Lidandet kan ses som en del 

av hälsan genom att lidandet ses som en naturlig del av människan (Eriksson, 

1994).  

 

Vårdandet av en annan människa ges skäl genom lidandet hos människan, där föds 

medlidandet. Vårdandet bygger på en relation människor emellan. Ansning är ett 

ord som används i lindrandet av en människas lidande. Det handlar om att genom 

vårdprocesser, praktiska, medicinska eller genom att lyssna, rena den lidande 

människan och återupprätta dennes jag. Att få låta den lidande människan känna 

en helhet av sig själv. Genom att hjälpa den lidande människan med dennes behov 

t.ex. med personliga hygien, lyssna och bekräfta existentiella frågor, ta del av 

skuld- och skamkänslor och ångest, låta människan bearbeta dödsångest och att se 

till att människan får mat och dryck återupptar hon sin helhet (Wiklund, 2003). 

 

En närståendes viktiga roll 

Den närstående har en stor betydelse för sin sjuka anhörig. Delar som den 

närstående kan tänkas hjälpa till med är till exempel bedöma symtom hos den 

sjuka, hantera medicinsk-teknisk utrustning, genomföra olika medicinska- 

och/eller omvårdnadsprocedurer, förmedla information till vårdgivare samt hjälpa 

sin anhöriga med hushållssysslor (Socialstyrelsen, 2011).  

 

I Penner, Mcclement, Lobchuk och Daeninck´s (2012) studie framkommer det att 

närstående har en viktig roll för sin anhörig som är cancersjuk. Den närstående kan 
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finnas tillgänglig för sin sjuka anhöriga dygnet runt för att stötta när svåra känslor 

uppkommer.  

 

I vården med en cancersjuk anhörig kan den närstående ha en betydande roll 

eftersom de utför uppgifter utöver det som sker på sjukhuset. Den närstående 

förväntas vara en vårdgivare genom att förmedla information om den cancersjuka 

och genom att stötta i hemmet. Ett fokus från sjukvården måste ligga på både den 

cancersjuka och på den närstående för att delaktighet ska existera (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2015). 

 

Sjuksköterskors roll i vården av cancersjuka patienter 

Sjuksköterskans uppgift för att framhäva hälsa hos individer går ut på att förhindra 

lidande, sjukdom och död och främja hälsa. Hälsa är en personlig upplevelse. 

Sjuksköterskans uppgifter innefattar därför att ge personen möjlighet till att 

använda sina egna förmågor och resurser till att främja sin hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2013). 

 

Beanning och Gumley (2012) beskriver vissa komponenter som enligt 

sjuksköterskan är viktiga att utöva i arbetet med en cancersjuk patient. Utöver att 

ge råd och utbilda patienten om sin sjukdom ska sjuksköterskan även kunna 

försäkra sig om att patienten har delgivits sympati, empati, känslighet och 

emotionellt stöd. 

  

Sjuksköterskor, oavsett utbildningsgrad och tidigare erfarenhet, kan känna 

otillräcklighet vid vårdandet av en cancersjuk patient. Vid frågor angående 

prognosen hos patienten kan de ha svårt att svara ärligt om svaret är att prognosen 

inte är god. De vill inte utsätta patienten för ett större lidande än de redan har 

genom att berätta att patienten inte kommer överleva (Beanning och Gumley, 

2012). 

 

Ytterligare uppgifter som en sjuksköterska ska genomföra är att stötta en 

närstående som vårdar en sjuk anhörig. Stödet ska anpassas utifrån vilken relation 

den närstående och den anhöriga har till varandra. Det kan handla om att till 
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exempel stärka relationen dem emellan eller att minska belastning för den 

närstående i vårdandet av sin sjuka anhörig (Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). 

 

Problemformulering 

Den närstående kan ha stor betydelse för sin cancersjuka anhöriga. Vikten av att ge 

närstående en större betydelse i vården blir därför angeläget. Med denna 

litteraturöversikt är förhoppningen att en ökad förståelse och kunskap om 

närståendes upplevelser när deras anhörig är cancersjuk. På så vis kan stöttandet av 

den närstående i vården av en cancersjuk anhörig och vården till den sjuka 

anhöriga blir ännu bättre.  

 

Syfte 

Att genom en vetenskaplig litteraturöversikt beskriva närståendes upplevelser när 

en anhörig är cancersjuk och i samband med mötet med sjukvården. 

 

Definition av centrala begrepp 

I denna litteraturöversikt definieras närstående som en person som har en nära 

relation till en person som har en cancerdiagnos. Den anhöriga definieras som den 

personen som är cancersjuk.  
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METOD 

Design 

Vald design är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2013) utgörs en 

litteraturöversikt av att kunskap inom ett valt område sammanställs för att ge en 

överblick över den kunskap som finns inom det valda området. Det kan handla om 

ett problem inom sjuksköterskans kompetensområde eller om kunskapen är 

tillräcklig inom ett visst område.   

 

Urval av litteratur 

Sökord som har använts är next of kin, health care, neoplasms, experiences, 

patient, relatives, care giving, spouses och attitude to health. Dessa sökord 

framkom från de första relevanta artiklarna som hittades utifrån sökord som är 

relevanta till syftet. Sökorden är nyckelorden i dessa artiklar.  

Fritext har använts i vissa sökningar eftersom det gav fler relevanta träffar till 

syftet än vad vissa Mesh-termer gjorde. 

 

Databaser som använts är PubMed och CINAHL. CINAHL innehåller referenser 

till i stort sett all engelsspråklig omvårdnad och all annan liknande forskning inom 

hälsa och vård. PubMed har valts eftersom den databasen är den främsta källan till 

biomedicinsk litteratur. Sökmotorn innehåller en stor andel omvårdnadsinriktad 

litteratur (Polit & Beck, 2011).   

 

Artiklar publicerade från år 2005 till år 2015 har inkluderats. Sökningarna 

utvecklades med peer reviewed i CINAHL, english och swedish.  Närstående och 

anhöriga med alla åldrar är inkluderade så är även alla olika cancersjukdomar. 

Närstående oberoende på relation till den anhöriga är inkluderade. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artikelgranskningen genomfördes utifrån en modifierad mall av Forsberg och 

Wengström (2008) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), se bilaga 1.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska kriterier uppfyllas hos artiklarna för att 

få kalla dem trovärdiga. Värderingen av artiklarna med kvalitativ ansats erhålls av 
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25 ja- och nej frågor besvaras utifrån huruvida artikelns resultat är relevant eller 

inte till dess syfte/frågeställningar, om en tydlighet finns, om metoden är noggrant 

beskriven, om en diskussion finns, etcetera.  

 

För att artikeln ska erhålla hög kvalitet krävs minst 80 %, det vill säga 20 poäng av 

25 möjliga. För medel kvalitet krävs 60-79 %, det vill säga 15-19 poäng av 

maxpoängen. Artiklar med 14 poäng, det vill säga 60 % av maxpoängen anses vara 

av låg kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Tillvägagångssätt och analys 

Tillvägagångssättet för att upprätta resultatet i litteraturöversikten inleddes med att 

sökord valdes ut utifrån syfte och frågeställningar. Sökningar genomfördes på 

PubMed och CINAHL med samma sökord på båda databaserna. I urvalet av 

litteraturen lästes abstraktet i artiklarna för att undersöka om artikeln svarade på 

syftet även för att få en överblick över hur studien var utformad, vilka som deltog 

och hur data samlades in.  Se tabell 1, nedan. Sammanlagt valdes 13 artiklar ut.  

Friberg (2013) beskriver helikopterperspektivet, när en totalbild över det valda 

problemområdet skapas. Genom att läsa abstraktet i artiklar skapas en överblick 

över hur studierna är konstruerade. 

 

Artikelgranskningen genomfördes genom att två artiklar lästes av var och en, 

sedan genomfördes granskningen tillsammans av dessa två artiklar. Denna process 

upprepades med alla valda artiklar. Artiklar med hög- respektive medel kvalitet 

användes. 

 

Översiktstabellen, se bilaga 2, upprättades genom att en skrev ned innehållet från 

respektive artikel som den andra läste upp.  

 

Resultatet sammanställdes genom att alla valda artiklar lästes igen. Data som 

ansågs svara på syftet sammanställdes i ett dokument. Texten analyserades i den 

sammanställda datan. Olika rubriker uppstod utifrån den analyserade texten genom 

att likheter i texten sammanställdes under passande rubriker och slutligen uppstod 

två huvudkategorier. Huvudkategorierna uppstod när det sammanställda resultatet 
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lästes för att upptäcka likheter av texten. De upprepningar som upptäcktes 

sammanställdes i samma mening/stycke och fogades ihop med olika referenser.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Ett opartiskt synsätt har använts och egna värderingar har uteslutits (Forsberg & 

Wengström, 2013). Texten har översatts med hjälp av internetbaserade svenska-

engelska lexikon och på så vis är artiklarnas resultat eftersträvats att beskrivas 

korrekt. I denna litteraturöversikt ingår 13 artiklar som är granskade av etiska 

kommittéer. Detta innebär att författarna måste få ett godkännande av etiska 

kommittén för att få påbörja studien. Godkännandet innebär att studien följer det 

lands lagar och normer där studien ska genomföras. Den etiska kommittén har 

även rätt till att övervaka studien under genomförandet (World Medical 

association, WMA, 2008). Eftersom denna litteraturöversikt innehåller redan etiskt 

granskade studier är det inte nödvändigt för oss att få ett godkännande av etiska 

kommittén.  

 

Tabell 1. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt  

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

PubMed 
 

Next of kin AND 
Healt care AND 
Neoplasms  

31 11 6 5 

CINAHL Next of kin AND 
Healt care AND 
Neoplasms 

5 0 0 0 

PubMed Next of kin AND 
Experiences AND 
Patient AND 
Neoplasms 

10 3 1 1 

CINAHL Next of kin AND 
Experiences AND 
Patient AND 
Neoplasms 

6 0 0 0 

PubMed Spouses AND 
Attitude to health 
AND Experiences 
AND Neoplasms 

23 9 4 1 

CINAHL Spouses AND 
Attitude to health 
AND Experiences 
AND Neoplasms 

23 3 2 1 
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PubMed Relatives AND 
Caregiving AND 
Experiences AND 
Neoplasms 
 

52 20 10 5 

CINAHL Relatives AND 
Caregiving AND 
Experiences AND 
Neoplasms 
 

7 1 0 0 
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RESULTAT 

Resultatet bygger på 13 artiklar var av en studie är i Danmark, två i Norge, fyra i 

Sverige, två i Turkiet och fyra i USA. Resultatet är uppdelat i två teman; (1) 

förändrad livssituation och (2) delaktighet med sjukvården. I båda temana 

framkommer det hur den närstående kan uppleva när en anhörig är cancersjuk. 

 

Förändrad livssituation  

Den närstående kan uppleva att livssituationen förändras när en anhörig drabbas av 

cancer. Den förändrade livssituationen är en period som kan vara känslosam och 

stressande (Demiralp, Hatipoglu, Lyigun, Demiralp, Cicek, & Basbozkurt, 2010). 

Cancersjukdomen hos sin anhörig kan medföra känslor som chock, (Nevo-

Ohlsson, Andershed, Nilsson & Carlsson-Anderzen, 2013; Sercekus, Besen, 

Gunusen & Edeer, 2014; Sherman, McGuire, Free & Cheon, 2014; William & 

Bakitas, 2012), förtvivlan, dödsångest och overklighetskänsla hos den närstående 

(Edvardsson & Ahlström, 2008). Svårigheter att acceptera att den anhöriga har 

drabbats av cancer kan upplevas av den närstående (Blindheim, Thorsnes, Brataas 

& Dahl, 2012). En känsla av att förlora livsgnistan beskrivs av den närstående 

(Sherman et al., 2014). En hustru berättar att cancerdiagnosen hos hennes man 

präglar hela hennes liv (Esbensen & Thomé, 2009). 

 

När en anhörig drabbas av cancer kan den närstående uppleva att relationen dem 

emellan förändras. Den närstående kan bli en vårdare (Esbensen & Thomé, 2009; 

Steinvall et al., 2011; Thorsnes, Blindheim & Brataas, 2014). Den förändrade 

rollen kan upplevas som något dramatiskt och oväntat (Esbensen & Thomé, 2009). 

Om den närstående och den sjuka anhöriga har en kärleksrelation kan den 

närstående uppleva att deras förhållande blir som en schemalagd verksamhet 

(Houldin, 2007) och en vårdrelation (Nevo-Ohlsson et al., 2013). I Esbensen och 

Thomés (2009) studie framkommer det att kärlekslivet mellan den sjuka personen 

och dennes partner kan förändras. Även fast intimiten finns är det inte samma sak 

som innan sjukdomen fanns i deras liv. Den närstående känner ofta förlust och 

sorg när kärleken inte är densamma som innan cancersjukdomen. Edvardsson och 

Ahlström (2008) beskriver att den närstående ofta känner en mer fysisk och 

emotionell närhet till sin sjuka anhöriga efter att den anhöriga blivit sjuk. 
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Den närstående kan uppleva ett stort ansvar, skyldighet, plikt (Blindheim et al., 

2012; Houldin, 2007; Sherman et al., 2014; Tanner, Galbraith & Hays, 2011), 

osäkerhet och absurditet till att vårda sin sjuka anhöriga (Blindheim et al., 2012). 

Vårdandet kan upplevas som en börda(Sercekus et al., 2014; Sjövall, Gunnars, 

Olsson & Thomé, 2011). Svåra uppgifter som har stor betydelse för den sjuka 

anhöriga genereras i- och utanför hemmet, till exempel att ensam stötta sin sjuka 

anhöriga med vardagssysslor. Dessa uppgifter kan skapa stress hos den närstående 

(Blindheim et al., 2012; Edvardsson & Ahlström, 2008; Houldin, 2007; Sherman 

et al., 2014; Tanner et al, 2011). Otillräcklig kunskap kan upplevas över vad som 

krävs av dem (Nevo-Ohlsson et al, 2013) och de kan tvivla på sin egen förmåga 

(Esbensen & Thomés, 2009). De lär sig med tiden att hantera olika situationer och 

problem i vårdandet (Blindheim et al., 2012). 

 

Den närståendes egna liv blir ofta åtsidosatt för att kunna hantera utmaningar som 

uppkomer med vårdandet av sin cancersjuka anhöriga (Blindheims et al., 2012; 

Nevo-Ohlsson et al., 2013; Sherman et al., 2014; Steinvall, Johansson & Berterö, 

2011; Thorsnes et al., 2014; William & Bakitas, 2012). En upplevelse av 

avskildhet kan skapas hos dem om inte deras egna behov uppfylls (Steinvall et al., 

2009). Det kan upplevas som viktigt att ta hand om sig själv för att orka vara en 

vårdare (William & Bakitas, 2012) men skuldkänslor kan uppstå om tid läggs på 

sig själv (Blindheim et al., 2012). Det kan upplevas svårigheter med att planera 

framtiden och den närstående kan prioriterar annorlunda i livet (Houldin, 2007). 

En stor press kan upplevas över att vårda sin sjuka anhörig, samtidigt ta hand 

resten av familjen (Blindheim et al., 2012; Williams & Bakitas, 2012) och 

handskas med sina egna existentiella funderingar (Nevo-Ohlssons et al., 2013).  

 

Negativa upplevelser kan uppkomma hos den närstående när den sjuka anhöriga 

förändras i sin fysiska förmåga allt eftersom sjukdomen pågår (Edvardsson & 

Ahlström, 2008). Beteendeförändringar kan uppkomma hos den sjuka anhöriga, 

både fysiska och psykiska. Aggressioner kan tas ut på sin närstående. Dessa 

beteendeförändringar beskrivs som svårhanterade av den närstående (Houldin, 

2007; Williams & Bakitas, 2012). Känslor av ensamhet, sorg (Blindheim et al., 
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2012), ångest, skuld, ilska, depression och otillräcklighet kan uppkomma i 

vårdandet (Esbensen & Thomés, 2009).  

 

Den närstående kan känna sig överväldigad över att se sin sjuka anhöriga lida 

(William & Bakitas, 2012). Hjälplöshet (Blindheim et al., 2012) och lidande kan 

infinna sig när den sjuka anhöriga våndas (Sherman et al., 2014). De vill ofta byta 

plats med sin sjuka anhöriga (Demiralp et al., 2010; Houldin, 2007). Behandlingen 

kan upplevas som emotionellt och psykiskt påfrestande hos den närstående. De 

kan uppleva känslosamhet, stress och osäkerhet inför olika behandlingar 

(Demiralp et al., 2010).  

 

Den närstående upplever ofta en rädsla över att lämna hemmet och sin sjuka 

anhörig. De kan uppleva en känsla av att vara isolerad (Edvardsson och Ahlström, 

2008; Sercekus et al., 2014). Sorg, chock, svaghet, ångest, oro, irritabilitet, 

skuldkänslor, hopplöshet, lidande och en rädsla över att förlora sin sjuka anhöriga 

under vårdandet upplevs ofta (Sercekus et al., 2014).  

 

Ofta upplevs oro inför framtiden (Esbensen & Thomé, 2009; Sjövall et al., 2011; 

Thorsnes et al., 2014) och en osäkerhet över hur sjukdomen kommer att utvecklas 

hos sin sjuka anhöriga (Edvardsson & Ahlström, 2008). Den närstående kan 

uppleva det utmattande och omöjligt att hantera tanken om att den närstående kan 

avlida på grund av sjukdomen (Esbensen & Thomé, 2009). Ofta upplevs svårighet 

med att förbereda sig mentalt och praktiskt på att det kan hända (Steinvall et al., 

2011). En oro och rädsla kan finnas hos den närstående över att bli änka, änkling 

eller föräldralös (Esbensen & Thomé, 2009). 

 

Även positiva uppleverser kan uppkomma hos den närstående i vårdandet. Den 

närstående känner ofta sig behövd (Edvardsson och Ahlström, 2008; Sjövall et al., 

2011), tillit, kärlek, heder, glädje, uppskattning och emotionell styrka i vårdandet 

(Damiralp et al., 2010). Det upplevs ofta att den sjuka anhöriga berättar mer om 

sig själv och om sina upplevelser av sjukdomen efter cancerdiagnosen (Houldin, 

2007). Ofta upplevs en större medvetenhet om att livet är skört och att vad som 

helst kan hända när som helst efter att den anhöriga har drabbats av cancer 
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(Edvardsson & Ahlström, 2008). Cancersjukdomen medför ofta att den 

närståendes syn på livet ofta förändras. Tankar om vad som är viktigt i livet kan 

förändras och livet blir ofta inte taget förgivet längre (Blindheim et al., 2012; 

Houldin, 2007; Nevo-Ohlsson et al., 2013; Sjövall et al., 2011; Steinvall et al., 

2011; Tanner et al., 2011; Thorsnes et al., 2014).  

 

Delaktighet med sjukvården  

Den närstående är mån om att den sjuka anhöriga ska få den bästa möjliga vården 

(Sercekus et al., 2014). De menar att detta uppnås om behandlingen ger goda 

resultat hos den cancersjuka anhöriga (Esbensen & Thomé, 2009). En tro (Tanner 

et al., 2011) och hopp kan upplevas om att behandlingen kan bota 

cancersjukdomen (Steinvall et al. 2011; Esbensen & Thomé, 2009). Stress och 

påfrestningar uppkommer ofta om de anser att sjukvården inte uppnår den bästa 

möjliga vården (Sercekus et al., 2014).  

 

När den sjuka anhöriga läggs in på sjukhus kan den närstående uppleva sig 

besegrad men även en lättnad (Esbensen & Thomé, 2009). Oro kan upplevas när 

den sjuka anhöriga är hos läkaren ensam (Edvardsson & Ahlström, 2008; Sjövall 

et al., 2011). Känslor som att vara utlämnad, frustrerad och osäker kan upplevas 

om inte deltagande i vården av sin sjuka anhörig är möjligt (Sjövall et al., 2011; 

Steinvall et al., 2011; Tanner et al., 2011).  

 

Esbensen & Thomé (2009) beskriver i sin studie att vissa närstående anser det 

viktigt att klara av situationen självmant. Medan det i Nevo-Ohlssons et al. (2013) 

studie framkommer att de anser det viktigt att få professionellt stöttning. 

Blindheim et al. (2012) beskriver att de upplever att de får stöttning av sjukvården 

men att den ofta inte är tillräcklig.  

 

Relationen mellan vissa närstående och sjukvården präglas ibland av negativa 

känslor (Esbensen & Thomés, 2009). De kan känna sig utanför (Nevo-Ohlsson et 

al., 2013), besviken, ledsen (Esbensen och Thomés., 2009), ignorerad, obetydlig, 

besvärlig och förvisad över att inte få den stöttning av sjukvården de är i behov av 

(Edvardsson & Ahlström, 2008). 
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Den närstående beskriver hur bristfällig information och undanhållande av 

information om sin cancersjuka anhörig från sjukvården kan orsaka ångest 

(Sherman et al., 2014), otillräcklighet, ensamhet och avlägsenhet (Nevo-Ohlsson et 

al., 2013). En positiv känsla kan infinna sig när sjukvården bjuder in den 

närstående att delta och medverka i vården av den sjuka anhöriga. En känsla av att 

vara involverad kan infinna sig och en de känner sig ofta trygga när 

sjukvårdspersonalen förstår att inte bara den sjuka anhöriga påverkas av 

cancersjukdomen, utan även den närstående (Edvardsson & Ahlström, 2008). 
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DISKUSSION 

Två teman uppstod i resultatet: förändrad livssituation och delaktighet med 

sjukvården. Under rubriken förändrad livssituation framgår det att den närstående 

upplever att livssituationen förändras när en anhörig är cancersjuk. Relationen 

förändras mellan den närstående och den sjuka anhöriga till en vårdrelation. Den 

närstående upplever ofta ansvar, skyldighet och plikt till att vara en vårdare. 

Vårdandet kan bli en börda. Svårigheter upplevs ofta hos den närstående med att 

utföra vårdinsattser och i planeringen av sitt eget liv. Den närståendes egna behov 

kan bli åtsidosatta. 

 

Under rubriken delaktighet med sjukvården upplever den närstående ofta att 

sjukvården orsakar negativa upplevelser hos dem genom olika handlingar. 

Stöttning från sjukvården till den närstående är viktigt. Stöttning finns men inte 

alltid tillräckligt. Vårdaren kan tvivla på sin egen förmåga att utföra vårdandet. 

Positiva upplevelser infinner sig ofta hos den närstående när sjukvården förstår att 

inte bara den cancersjuka anhöriga drabbas av sjukdomen, utan även den 

närstående 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna vetenskapliga litteraturöversikt var att beskriva närståendes 

upplevelser när en anhörig är cancersjuk. Den förändrade livssituationen visade 

sig vara centralt i resultatet. Den närstående kan uppleva sig ha otillräcklig 

kunskap i vårdandet av sin cancersjuka anhörig (Nevo-Ohlsson et al., 2013). 

Resultatet i denna litteraturöversikt har speglat att svåra uppgifter uppkommer i 

vårdandet av en cancersjuk. Vi menar att de redan svåra uppgifterna blir desto 

svårare om inte kunskap finns i hur eller när de ska utföras. 

 

Penners et al, (2012) beskriver i sin studie att den närstående ofta finns tillgänglig 

dygnet runt för sin sjuka anhörig. Detta styrks av Edvardsson och Ahlström (2008) 

och Sercekus et al, (2014) som beskriver att den närstående kan uppleva en rädsla 

över att lämna hemmet och sin sjuka anhörig.  
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Blinheim et al. (2012) beskriver i sin studie att den närstående med tiden lär sig att 

hantera olika situationer och problem.  

 

Orsaken till att den närstående kan känna rädsla över att lämna den sjuka anhörig 

och att istället oftast finns tillgänglig dygnet runt för sin cancersjuka kan vara 

bristande erfarenhet om vad som krävs av dem i olika situationer. På grund av 

bristande erfarenhet vill de stanna med sin cancersjuka för att alltid ha beredskap. 

Detta styrks av en tidigare studie av Johansson, Fridlund och Hildingh (2004) som 

beskriver att den närstående kan känna ansvar över att vårda dygnet runt på grund 

av brist på tidigare erfarenhet från liknande situationer.  

  

Den närståendes egna behov blir ofta åtsidosatta (Blindheims et al., 2012; Nevo-

Ohlsson et al., 2013; Sherman et al., 2014; Steinvall et al., 2011; Thorsnes et al., 

2014; William & Bakitas, 2012). Detta kan orsakars av den bristande erfarenheten 

hos den närstående i vårdandet. Eftersom allt fokus ofta riktas till den cancersjuka 

kommer den närstående själv i andra hand.  

 

Det råder delade meningar hos de närstående i huruvida de ska fokusera på sig 

själva eller inte. William och Bakitas (2012) beskriver att de närstående menar att 

det är viktigt att ta hand om sig själv för att kunna vårda. Medan andra studier 

visar att de närstående anser det viktigt att fokusera på sin sjuka anhörig. Även 

detta kan grunda i tidigare erfarenheter hos de närstående. De närstående som 

anser det viktigt att fokusera på sig själva kan ha mer erfarenheter än resterande. 

Det kan vara så att desto mer erfarenheter den närstående har desto mer fokus kan 

den närstående lägga på sig själv. 

 

Delaktighet med sjukvården är det andra temat i denna litteraturöversikt. 

Blindheim et al., (2012) beskriver i sin studie att den närstående ofta upplever 

behov av stöttning av sjukvården och att de får stöttning men ofta inte tillräckligt. 

 

Negativa känslor kan upplevas vid otillräcklig stöttning. Det är av största vikt att 

sjukvården ser även den närståendes behov. Sjukvården har den ansvarande rollen 
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i att förmedla kunskap som kan användas av den närstående i vården av sin 

cancersjuka anhörig.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2015) menar att fokus från sjukvården ska 

finnas på både den cancersjuka och på den närstående för att delaktighet ska 

finnas. Den närstående ska enligt patientlagen få vara delaktig och medverka i 

vården av en anhörig (SFS 2014:821). 

 
Den närstående upplever sig till viss mån bortglömd (Blindheim et al, 2012). 

Sjukvården efterföljer inte till fullo de krav som ställs på dem gällande att se den 

närstående tillsammans med den cancersjuka som en enhet. Tidigare forskning 

styrker detta genom att Brobeck och Berterö (2003) beskriver i sin studie att 

närstående menar att de ofta känner sig utanför. De upplever att sjukvården inte ser 

till deras tankar. En upplevelse av att bli kränkt infinner sig ofta när sjukvården 

inte lyssnar på dem.  

 

Wiklund (2003) beskriver att lidandet är någon form av hot eller kränkning. Det 

beskrivs som att mista kontrollen och att ha skuldkänslor. Ofta vill den lidande 

människan bli sedd av en vårdare. 

 

Den lidande människan i detta fall blir den närstående eftersom det i resultatet 

framkommer att känslor av utanförskap, kränkning och skuldkänslor infinner sig 

hos dem. Den närstående kan uppleva den bristande erfarenhet om hur vårdandet 

ska gå till som ett hot hos dem. En orsak kan vara att det ställs inför något ovant 

och svårt men de känner sig ofta skyldiga till att genomföra det.  

 

Beanning och Gumley (2012) beskriver i sin studie att sjuksköterskor ofta anser 

sig ha otillräcklig kunskap i vårdandet av en cancersjuk patient.  

 

Detta kan vara en bidragande orsak till varför inte den närstående får tillräckligt 

utrymme i vården tillsammans med sin cancersjuka anhörig. Blindheim et al. 

(2012) beskriver att den närstående oftast får stöttning men det upplevs som 

otillräckligt.  
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Denna otillräcklighet kan kopplas samman med sjuksköterskor bristande 

kunskaper i vårdandet av en cancersjuk patient. Sjuksköterskan förbiser ibland den 

närstående och fokuserar endast på den sjuka patienten. 

 

Klinisk tillämpbarhet 
Genom att sjukvården tar del av denna vetenskapliga litteraturöversikt kan en 

klarhet infinnas över hur närstående upplever inför att vara en vårdare till sin 

cancersjuka anhörig. Detta kan bidra till att en förståelse väcks över att den 

närstående upplever okunnighet i vårdandet av sin cancersjuka och på så vis 

vägleda den närstående genom vårdandet. Detta kan bidra till att den närstående 

tillsammans med sin cancersjuka ses som en enhet med delaktighet inom 

sjukvården. Sjuksköterskan ska arbeta för att förebygga ohälsa enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Ohälsa i detta fall ses hos den närstående när de 

upplever negativa känslor i vårdandet av sin cancersjuka anhörig.  

 

Metoddiskussion  

Denna vetenskapliga litteraturöversikt består av 11 kvalitativa artiklar och två 

artiklar med mixad metod. Vi valde att enbart använda den kvalitativa delen i 

dessa artiklar för att den kvantitativa delen inte gick att kvalitetsgranska. Detta kan 

ses som en svaghet eftersom resultat från dessa studier kan ha uteslutits. En 

svaghet med att enbart ha använt kvalitativa studier kan vara att resultatet har 

påverkats av studieförfattarna till studierna. Forsberg och Wengström (2013) 

menar att forskarna måste i utförandet av studien se sig själv som en risk genom att 

de kan påverka resultatet. Med ett objektivt synsätt har studierna analyserats och 

den relevanta datan för syftet har sorterats ur. Resultatet har inte förvrängts eller 

påverkats på något vis. 

 

Ytterligare en svaghet kan vara att sökningen efter artiklar avbröts efter att de 13 

använda artiklarna funnits, detta för att dessa 13 artiklarna ansågs vara tillräckligt 

för att kunna svara på syftet. På grund av detta kan relevant forskning ha missats. 

Vid vissa sökningar av artiklar användes fritext istället för Mesh-termer. Till 

exempel användes experience istället för emotion, detta för att fritext gav mer 

relevanta träffar. 
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Artiklar mellan åren 2005-2015 inkluderades. Östlundh (2012) menar att ett 

intresse för äldre material inte finns eftersom vetenskap är färskvara. Vid analysen 

av artiklarnas resultat upptäcktes att ålder på artiklarna inte spelade någon roll 

eftersom likheter fanns i dess resultat. Därför är inte att detta 11-års intervall en 

svaghet i arbete. 

 

Alla närstående oberoende av relation till den sjuka anhöriga och ålder är 

inkluderade, detta är en styrka i denna litteraturöversikt eftersom ingen 

åldersgrupp eller relation är utesluten. Studierna som bygger denna 

litteraturstudies resultat är genomförda i olika länder över hela världen, inklusive 

Sverige. Likheter fanns i resultatet oberoende på vilket land studien genomförts i, 

därför kan denna litteraturstudie implementeras i- och utveckla svensk sjukvård.  

 

Avgränsningarna peer reviewed användes i CINAHL, english och swedish 

inkuderades i sökningarna i både CINAHL och PubMed. Engelska och svenska 

inkluderades eftersom det är de enda språken vi kan läsa. Peer reviewed användes 

för att finna artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter.  

 

Kvalitetsgranskning genomfördes för att finna artiklar med så hög kvalitet som 

möjligt. Medel- och hög kvalitet användes för att få ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. Forsberg och Wengström (2013) menar att kvalitetsbedömning genomförs 

för att felaktiga slutsatser ska undvikas, detta är en styrka i denna litteraturöversikt. 

Artiklarna lästes var för sig för att båda skulle skaffa oss en varsin uppfattning 

över vad artiklarna handlade om, detta för att kunna reflektera och för att få en 

klarare bild över handlingen, detta är en styrka i denna litteraturöversikt och gör 

därför resultatet mer trovärdigt.  

 

En empirisk metod hade med fördel kunna använts i att besvara syftet eftersom 

intervjuer genomförs med deltagarna. Segesten (2012) beskriver att en empirisk 

studie är när forskare besvarar sina frågeställningar genom att själva gå ut i 

verkligheten. En empirisk studie bör inte genomföras under en kort tidsram 

eftersom god kvalitet då inte kan uppnås, därför att den mest relevanta metoden för 

att svara på syftet var att gör en vetenskaplig litteraturöversikt.  
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Alla studier som innefattar resultatet i denna litteraturöversikt är etiskt granskade. 

Detta gör att resultat blir mer trovärdigt eftersom lagar och normer har efterföljts. 

 

Slutsatser 

I denna vetenskapliga litteraturöversikt med syftet att beskriva närståendes 

upplevelser när en anhörig är cancersjuk och i samband med sjukvården 

framkommer det att närstående för det mesta upplever negativa känslor i 

vårdandet. Det framkommer även att sjukvården är en bidragande orsak till dessa 

negativa upplevelser. Ytterligare forskning kring detta ämne är nödvändigt 

eftersom denna litteraturöversikt enbart innefattar ett fåtal studier och för att få en 

tydligare bild av upplevelser hos den närstående i vården av sin cancersjuka 

anhörig. Vidare forskning kan inriktas på sjuksköterskors erfarenheter kring att ge 

delaktighet till den närstående när dennes anhörig är cancersjuk. På så vis kan 

eventuella brister i sjuksköterskors kunskap identifieras och anledningen till varför 

den närstående ges mindre delaktighet i vårdandet av sin cancersjuk anhörig i 

samband med sjukvården. 
 

Slutsatsen av den upplevda bördan hos den närstående av att vårda sin cancersjuka 

anhörig och i samband med sjukvården har anknytning till oerfarenhet hos den 

närstående. Sjuksköterskor kan bidra till mer kunskap och därmed till ökad 

erfarenhet, detta kan bidra till mer positiva upplevelser hos den närstående. 
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Bilaga 1. 

 
 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    
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Bilaga 2. 

 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalite
tsgrad 

Edvardsson, T. & 
Ahlström, G. 
 
2008 
 
Sverige 

Being the next 
of kin of a 
person with a 
low-grade 
glioma. 

The aim was to 
explore the 
experience of 
being the next of 
kin of an adult 
person diagnosed 
with a low-grade 
glioma. 

Kvalitativ och 
kvantitativ. 
 
Intervjuer 
genomfördes och 
spelades in som 
sedan bröts ner i 
olika teman. 

n= 28 (åtta 
män och 20 
kvinnor, tre 
särbos, åtta 
föräldrar, ett 
syskon, ett 
vuxet barn 
och 15 gifta 
eller sambo).  

Fyra huvudteman 
uppstod: extremt 
stressfulla känslor, 
att inte bli sedd och 
att vara otillräcklig, 
förändrade 
relationer och roller 
och att finna styrka 
i att klara av 
vardagen. 

Hög 

80 %. 

Steinvall, K., Johansson, 
H. & Berterö, C. 
 
2011 
 
Sverige 

Balancing a 
changed life 
situation: The 
lived experience 
from next of kin 
to persons with 
inoperable lung 
cancer. 

The aim was to 
identify and 
describe the 
experiences of 
quality of life/life 
situation among 
those who were 
next of kin to 
persons with 
inoperable lung 
cancer. 

Kvalitativ. 
 
Ett tolkande 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt 
användes med 
intervjuer som 
transkriberades 
ordagrant.   
 
 

n= 11 (sju 
män och fyra 
kvinnor, alla 
var gifta eller 
sambo). 

Fyra teman 
identifierades: 
förändrad 
livssituation, 
upplevelse av 
osäkerhet till följd 
av medvetenheten 
om den sjuka 
personens 
hälsotillstånd, 
relationer, falska 
förhoppningar på 
grund av 
sjukvårdspersonale
ns behandling.  

Hög 
84 %. 

Thorsnes, L-S., 
Blindheim, K. & 
Brataas, V-H. 
 
2014 
 
Norge 

Next of kin of 
cancer patients 
– Challenges in 
the situation and 
experiences 
from a next of 
kin course. 

The aim was to 
gain more 
knowledge about 
the challenges 
facing the next of 
kin of cancer 
patients and how a 
cognitive – based 
course for these 
next of kin helps 
them handling the 
challenges they 
are facing. 

Kvalitativ. 
 
Tre fokusgrupper 
intervjuades. 
Intervjuerna 
transkiberades. 

n= 16 (nio 
kvinnor och 
sju män, dessa 
var föräldrar, 
barn och gifta 
partners). 

Två huvudteman 
identifierades: 
kämpa sig genom 
tre faser och från 
distans till 
acceptans. 

Hög 
92 %. 

Sherman, W-D., 
Mcguire, B-D. & Cheon, 
Y-J. 
 
2014 
 
USA 

A pilot study of 
the experience 
of family 
caregivers of 
patients with 
advances 
pancreatic 
cancer using a 
mixed methods 
approach. 

The aim was to 
provide feasibility 
data for a larger, 
mixed method, 
longitudinal study 
focused on the 
experiences of 
family caregivers 
of patients with 
advanced 
pancreatic cancer 
and preliminary 
qualitative data to 
substantiate the 
significance of 
studying this 
caregiving 
population. 

Kvalitativ och 
kvantitativ.  
 
Kvantitativa 
svarsformulär 
besvarades och 
utifrån dessa 
formulär 
genomfördes 
intervjuer.  
 
 

n= 8 (sju 
kvinnor och 
en man, två 
särbo, fem 
sambo eller 
gifta och ett 
vuxet barn). 

Resultatet visade 
att synen på liv och 
hälsa förändrades 
hos närstående när 
cancerdiagnosen 
infann sig. De 
närstående fick 
olika strategier för 
att hantera den nya 
situationen. Den 
närstående 
upplevde 
otillfredsställda 
behov. 

Hög 
92 %. 

Williams, A-L. & 
Bakitas, M. 
 
2012 
 
USA 

Cancer family 
caregivers: A 
new direction 
for 
interventions. 

The aim was to 
explore the lived 
experience of 
being a caregiver 
fo an adult with 
lung or colon 
cancer, so as to 
guide the 
development of 
future intervention 
studies. 

Kvalitativ. 
 
Intervjuer 
spelades in och 
transkriberades 
sedan.  

n= 135 (45 
män, 90 
kvinnor). 

Fyra teman 
uppkom: att bli en 
vårdgivare, nya och 
förändrade 
relationer, 
personliga 
uttalanden om 
vårdgivandet och 
tidigare 
erfarenheter av 
vårdandet och det 

Hög 
92 %. 



 

- 2 - 

 

sociala nätverket.  
Houldin, A-H. 
 
2006 
 
USA 

A qualtiative 
study of 
caregivers 
experiences 
with newly 
diagnosed 
advaced 
colorectal 
cancer. 

The aim was to 
report on a 
descriptive, 
qualitative study 
of 14 caregivers 
of patients newly 
diagnosed with 
advances 
colorectal cancer. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
transkriberades. 

n= 14 (12 
gifta, två 
vänner). 

Tre teman uppkom: 
upplevelse av en 
total distraktion i 
livet, att vara 
positiv och att 
föröka att hålla 
rutiner för familjen.  

Medel 
76 %. 

Demiralp, M., Hatipoglu, 
S., Lyigun, E., Demiralp, 
B., Cicek, E-I. & 
Basbozkurt, M. 
 
2010 
 
Turkiet 

Living with a 
malingnant 
musculoskeletal 
tumor – 
Experiences of 
family 
caregivers. 

The aim was to 
describe the 
experiences of the 
family caregivers 
of patients with 
malingnant 
musculoskeletal 
tumors. 

Kvalitativ.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
transkriberades. 

n= 11 (åtta 
kvinnor, tre 
män).  

Fem teman 
uppstod: religion 
påverkade varför 
cancern uppstod 
och dess 
behandling, 
påverkan i det 
vardagliga livet, att 
tänka positivt och 
att finna mening i 
vårdgivandet, 
ångesten över 
prognosen av 
cancern och stödet 
från nära relationer. 

Hög 
80 %. 

Sercekus, P., Besen, D-
B., Gunusen, N-P. & 
Edeer, A-D. 
 
2014 
 
Turkiet 

Experiences of 
family 
caregivers of 
cancer patients 
receving 
chemotherapy. 

The aim was to 
determine the 
needs, challenges 
and ways of 
coping of 
caregivers of 
cancerpatients. 

Kvalitativ. 
 
Semistrukturerade 
individuella 
intervjuer som 
analyserades och 
jämfördes till 
koder och 
kategorier 
uppkom.  

n= 16 (11 
kvinnor, fem 
män). 

Fyra teman 
uppstod: inverkan 
på vårdgivning, att 
dölja känslor, 
upplevda 
svårigheter och 
förväntningar och 
att hantera 
situationen. 

Hög 
88 %. 

Tanner, T., Galbraith, M. 
& Hays, L. 
 
2011 
 
USA 

From women´s 
perspective: 
Live as a 
partner of a 
prostate cancer 
survivor.  

The aim was to 
provide a better 
understanding of 
the experience of 
partners of 
prostate cancer 
survivors. 

Kvalitativ. 
 
Enkäter med två 
öppna frågor 
besvarades av 
deltagarna. Dess 
data 
transkriberades. 

n= 105 Tre teman uppstod: 
att hantera livet 
med cancer, att 
stöta på svåra 
känslor relaterat till 
partnerns sjukdom 
och att lära sig leva 
med förändrad 
relation. 

Medel 
72 %. 

Nevo - Ohlsson, E., 
Andershed, B., Nilsson, 
U-G. & Anderzén – 
Carlsson, A. 
 
2013 
 
Sverige 

Finding a wider 
horizon: 
Experiences of 
being a next-of-
kin of a person 
suffering from 
colorectal 
cancer as told 
after having 
participated in a 
psycoeducation-
al program. 

The aim was to 
fold first, to 
describe the 
experiences of 
being the next-of-
kin of a person 
suffering from 
colorectal cancer, 
second to describe 
how a 
psycoeducational 
program might 
contribute to the 
next-of-kin life 
experiences. 

Kvalitativ. 
 
Individuella 
intervjuer som 
transkriberades. 

n= 18 (13 
kvinnor, fem 
män). 

Ett tema uppkom 
av att närstående 
beskrev sina 
upplevelser: att 
möta personliga 
utmaningar.  

Hög 
88 %.  

Esbense, B-A. & Thomé, 
B. 
 
2009 
 
Danmark 
 

Being next of 
kin to an elderly 
person with 
cancer. 

The aim was to 
illuminate the 
experience of life 
as next of kin to 
an elderly person 
of cancer. 
 

Kvalitativ. 
 
Individuella 
intervjuer som 
transkriberades. 

n= 16 (åtta 
kvinnor, åtta 
män). 

Två teman 
uppkom: 
förändrade roller 
och förändrade 
sinnesstämningar. 

Medel 
76 %.  
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Blindheim, K., Thorsnes, 
L-S., Brataas, H-V. & 
Dahl, B-M. 
 
2012 
 
Norge 

The role of next 
of kin of 
patients with 
cancer: 
Learning to 
navigate 
unpredictable 
caregivning 
situations. 

The aim was to 
develop 
knowledge about 
the experiences of 
next of kin in 
caring for 
seriously ill 
patient with 
cancer and the 
effects of strain 
and support on the 
next of kin ability 
to cope. 

Kvalitativ. 
 
Gruppintervjuer 
genomfördes som 
transkriberades. 

n= 16 (nio 
kvinnor, sju 
män). 

Rollen av att vara 
en närstående är 
mångfacetterad och 
utmanande. Det är 
viktigt för den 
närstående att vara 
nära och ta hand 
om den sjuka. Den 
närståendes 
acceptans spela en 
viktig roll i 
förmågan i att 
hantera och blicka 
framåt. 

Hög 
84 %. 

Sjövall, K., Gunnars, B., 
Olsson, H. & Thomé, B.  
 
2011 
 
Sverige 

Experiences of 
living with 
advanced 
colorectal 
cancer from to 
perspectives – 
Inside and 
outside. 

The aim was to 
investigate how 
life situation by 
persons with 
advanced 
colorectal cancer 
and there partners 
is affected by 
living with the 
disease and its 
treatment. 

Kvalitativ. 
 
Separata 
individuella 
intervjuer. 

n= 21 (nio 
partners, 12 
cancersjuka). 

Att leva med en 
cancersjuk partner 
upplevdes so matt 
leva i en förändrad 
relation och de 
upplevde det som 
att leva i skuggan 
av en sjukdom. 

Hög  
88 % 

 


