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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva familjers upplevelser av att vara närstående 

till en vuxen person som har en cancersjukdom. Eftersom cancer är en vanligt förekommande 

sjukdom innebär detta att många människor kommer i kontakt med den på något sätt. 

Litteraturstudien genomfördes för att öka förståelsen för familjers upplevelser av denna 

situation och därigenom bidra till att förebygga vårdlidande. Metoden som användes var en 

systematisk litteraturstudie. Sökningen genomfördes i de vetenskapliga databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo. Femton vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudien, dessa 

var både kvalitativa och kvantitativa. Fyra teman och ett subtema kunde lyftas fram ur 

analysen. Följande teman framkom: Familjefunktion, Depression, stress och oro, Förändring 

av vardagen –Förändrade sociala funktioner och Stöd. Resultatet visade på att 

cancersjukdomen bidrog till en förändring av familjens funktion, mönster och struktur. 

Närstående upplevde känslomässig stress och känslor av isolering och försummelse. 

Familjens inre resurser visade sig vara betydelsefulla för hur de hanterade och anpassade sig 

till den nya livssituationen. De flesta genomförda studier fokuserar på männens och 

kvinnornas eller barnens upplevelser av situationen och utforskar inte alla perspektiven, 

därför bör fortsatt forskning inriktas mot samtliga familjemedlemmars upplevelser. 

 

Nyckelord: cancer, familj och upplevelser 
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Inledning 

Cancer är en vanligt förekommande sjukdom, vilket innebär att många människor kommer i 
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kontakt med den på ett eller annat sätt. Vi vill genomföra denna litteraturstudie för att vi som 

vårdpersonal ska kunna öka vår förståelse för familjers upplevelser och därmed bidra till att 

förebygga vårdlidande. 

 

Bakgrund 

Enligt Wright och Leahey (2005) påverkas hela familjen när en familjemedlem blir sjuk. En 

förändring eller händelse hos en familjemedlem påverkar även de övriga 

familjemedlemmarna i olika omfattning. Familjen bör därför ses som en helhet. I den här 

studien ses familjen ur ett systemteoretiskt perspektiv, vilket innebär att familjens 

sammansättning styrs av tillhörighet, kärlek, starka känslomässiga band och relationernas 

hållbarhet. Familjemedlemmarna behöver inte vara släkt med varandra eller leva tillsammans 

för att ingå i familjen. Familjens funktion utgörs av interaktioner mellan de olika 

familjemedlemmarna. För att öka förståelsen för familjens funktion är det av vikt att hela 

familjen ses och uppmärksammas både som helhet och enskilda individer. Eriksson (1994) 

menar att vårdlidande kan ses som ett onödigt lidande som bör elimineras med alla tänkbara 

medel. Vårdlidande uppstår delvis genom brist på kunskap och reflektion hos vårdpersonal. 

Kan vårdlidande elimineras kan detta bidra till att bevara eller öka familjers upplevelser av 

hälsa. Eriksson (2000) beskriver hälsa som ett tillstånd som finns inom människan själv. 

Hälsan kan ses som en helhet där kropp, själ och ande ingår. Familjer bör ses som en resurs i 

vården och som bidragande faktorer för människors hälsoprocesser. I vårdandet kan 

vårdpersonal ta tillvara människors kontaktnät eftersom dessa kan vara betydelsefulla. 

 

Enligt Carlsson (2007) ökar antalet personer som drabbas av cancer i hela världen, framför 

allt i västvärlden, på grund av en åldrande befolkning. Risken att drabbas av cancer ökar med 

åldern. Störst är risken för män och kvinnor som är 65 år och äldre. Det vanligaste 

behandlingsalternativet vid en cancersjukdom är operation. Ibland kan operationen 

kombineras med cytostatikabehandling, strålbehandling och/eller hormonbehandling 

(Cancerfonden, 2009). Cullberg Weston (2001) betonar att en cancersjukdom påverkar hela 

familjen och kan beskrivas som en familjesjukdom. Både den som drabbas av sjukdomen och 

dennes familj kan behöva stöd för att kunna ventilera känslor som uppstår. 

Familjemedlemmarna kommer att reagera olika beroende på deras speciella situation och roll. 
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Hur en familj hanterar en cancersjukdom beror delvis på hur de fungerade tillsammans innan 

sjukdomen. De kan antingen komma närmare varandra och kämpa mot sjukdomen 

tillsammans eller försämras relationen och de glider ifrån varandra. Udd (2001) anser att 

familjen och den som drabbas av cancer ska ses som en helhet. 

 

Isaksen, Thuen och Hanestad (2003) visar i sin artikel att patienten får mer stöd och 

information vid en cancersjukdom än de närstående. Det är betydelsefullt för både patienter 

och familjer att känna att de har ett stöd. När cancerpatienter ska erbjudas hjälp och stöd bör 

detta ses ur ett familjeperspektiv. För att patienten ska må bra och uppleva livskvalitet har 

familjen en central roll som stödjare. När någon i familjen får en cancersjukdom upplevs detta 

som svårt för hela familjen. Den drabbade och dennes närstående kan ha olika behov av 

professionellt stöd och information, beroende på livssituation, hälsostatus, möjligheter till 

stöd samt egna upplevelser av sjukvården. Enligt studien upplevde de närstående att de fick 

mindre hjälp och stöd än vad den sjuke fick. Sammantaget upplevde 37,7 % att de fick ett 

mycket stort stöd och 12 % upplevde sig få litet eller ett mycket litet stöd. Av de närstående 

upplevde 41,7 % att den drabbade fick ett mycket stort stöd.   

 

Davis Kirsch, Brandt och Lewis (2003) betonar i sin artikel att de som drabbas av cancer och 

deras familjer behöver tid för att kunna förstå och ta till sig en cancerdiagnos. Många vill ha 

hjälp tidigt och ofta av vårdpersonal samt kunna känna att de får stöd för att kunna göra det 

bästa av situationen. Det känns betydelsefullt att kommunikationen mellan de olika parterna 

är öppen, att det finns tid för varandra och att vårdpersonalen lyssnar aktivt. 

 

Udd (2001) påpekar att det är av stor vikt att familjer blir bemötta på ett sätt som gör att deras 

känslor, tankar, frågor och behov sätts i centrum. Får vårdpersonal och familj en bra relation 

till varandra ger detta mer energi åt alla inblandade. Upplever familjen sig sedd i vården 

stärks självkänslan hos dem och de känner sig bekräftade. De bör därför få vara delaktiga i 

vård och rehabilitering.  

 

Cullberg Weston (2001) belyser vikten av att kunna komma vidare och bearbeta situationen 

och olika känslor som uppstår. En del familjer bearbetar detta genom att delta i 

stödgruppsverksamhet där kurator, sjuksköterska eller psykolog finns till hands. Stödgrupper 
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kan ge stöd på tre olika plan: socialt stöd, känslomässigt utlopp, information och utbildning. 

Socialt stöd innebär att gruppen stöttar varandra i vardagen och gör saker tillsammans. 

Stödgrupper kan vara ett alternativ för de som inte vill belasta närstående med sina problem, 

utan istället få professionell hjälp. Många tycker dock att detta känns jobbigt. Det är inte en 

form av stöd som passar alla. I gruppen ges även information och utbildning om sjukdom och 

behandling. De som deltar i gruppen får lyssna på varandras upplevelser och problem, vilket 

även kan bidra till att deras syn på sjukdomen förändras.  

 

Problematisering 

Eftersom cancer är en sjukdom som berör hela familjen, bör upplevelser av att vara 

närstående vid en cancersjukdom beskrivas. Kristoffersen (2005) betonar att det är ett 

problem för familjer att de inte alltid uppmärksammas och får stöd. Alla upplever svåra 

situationer olika. Enligt Adamin, Grönberg, Holmberg, Johansson, Widmark och Cederquvist 

(2006) kan både fysisk och psykisk ohälsa hos familjer leda till livskriser. Kristoffersen 

(2005) belyser att familjer ibland kan känna sig isolerade och inte upplever att deras 

individuella behov prioriteras. De blir bundna till den sjukes situation. Ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden är att ge stöd till patienters familjer, vilket även är ett indirekt stöd till 

patienterna själva eftersom familjerna kan betraktas som en resurs. Sjuksköterskan ska arbeta 

för att främja de sociala banden mellan patienterna och deras familjer.  

Vi anser därför att det är betydelsefullt att beskriva familjers upplevelser, för att kunna öka 

vårdpersonalens kunskap om och förståelse för detta. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva familjers upplevelser av att vara närstående till en vuxen person som 

har en cancersjukdom.  

 

Metod 

Litteraturstudie som metod 

Vi använde oss av en systematisk litteraturstudie, vilket innebar att vi sökte systematiskt och 
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kritiskt granskade samt sammanställde litteratur inom det valda problemområdet. Inom 

omvårdnadsområdet är det av vikt att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Värdet av en litteraturstudie är beroende av hur väl det relevanta forskningsmaterialet är 

identifierat och värderat. För att kunna värdera materialet till forskningen behövs det 

grundläggande kunskaper i vetenskapliga metoder (Forsberg & Wengström, 2003).   

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle utgå från att personen med en cancersjukdom är över 18 år.  

Artiklarna skulle vara skrivna på skandinaviska eller engelska. 

De vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000-2008.  

Artikel som ingår i studien måste ha fått tillstånd från etisk kommitté eller innehålla ett etiskt 

resonemang. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som fokuserar på palliativ vård. 

Artiklar som utgår från genetik. 

Artiklar som har ett vårdarperspektiv.  

 

Sökförfarande 

Vi använde oss av databaserna Cinahl, PubMed, och PsycINFO för att hitta aktuella 

vetenskapliga artiklar som är relevanta för studien. Cinahl är en databas som omfattar 

arbetsterapi, sjukgymnastik men framförallt omvårdnadsforskning. Pubmed är en bred 

databas som inkluderar odontologi, medicin och omvårdnad. PsycINFO är inriktad på 

psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2003). I 

samtliga databaser genomfördes först en sökning på varje MeSH-term var för sig, för att 

sedan kombineras. MeSH-termena utgick ifrån våra valda sökord som var cancer, family och 

experience. Enligt Willman och Stoltz (2006) är MeSH-term detsamma som ämnesord och 

förekommer i flera databaser. I databasen PsycINFO kan thesaurus istället användas. Detta är 

en lista över kontrollerade termer i alfabetisk ordning. För att begränsa sökningen använde vi 

oss av den booleska operatorn AND. Östlund (2006) beskriver att booleska operatorer är till 

för att binda ihop sökorden med varandra. För att få fler träffar på våra sökord använde vi oss 

av trunkering. Trunkering hjälper till att hitta alla olika böjningsformer som finns av sökordet 
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(Friberg, 2006). Sökningarna genomfördes i de olika databaserna mellan 090121-090216. 

 

Sökningsförfarande i Cinahl 

Sökning i Cinahl inleddes med att kontrollera vilka MeSH-termer som motsvarade våra valda 

sökord. Databasens motsvarande MeSH-termer var neoplasms, family och life experience. 

Eftersom vi endast funnit ett fåtal artiklar som kunde inkluderas i studien använde vi oss av 

trunkering av samtliga sökord och kombinerade dessa med den booleska operatorn AND. 

Efter genomgång av relevanta titlar lästes 20 abstrakt, varav 16 valdes bort på grund av att de 

inte var relevanta för syftet. Från Cinahl gick fyra artiklar vidare till kvalitetsgranskning. Se 

bilaga 1. 

 

Sökningsförfarande i PsycINFO 

Vi inledde sökningen i PsycINFO med att kontrollera vilka tesaurusar som motsvarade våra 

valda sökord. Neoplasms, family och life experience /experience events var användbara till 

denna litteraturstudie. Författarna läste 20 relevanta abstrakt, varav sex artiklar gick vidare till 

granskning. Fjorton av de lästa abstrakten motsvarade inte syftet och gick därför inte vidare 

till granskning. Se bilaga 1. 

 

Sökningsförfarande i PubMed 

I PubMed startades sökningen med att kontrollera MeSH-termerna i förhållande till sökorden. 

De valda MeSH-termerna blev Neoplasms, Family och Life change events. Dessa trunkerades 

även vid sökning. Efter läsning av de 24 relevanta abstrakten återstod sex artiklar som 

granskades. Arton av de lästa abstrakten gick inte vidare till granskning beroende av att en 

artikel var dubblett och de resterande 17 motsvarade inte syftet. Se bilaga 1. 

 

Manuell sökning/sekundär sökning 

Vi valde även att genomföra manuella sökningar utifrån de granskade artiklarnas 

referenslistor. Östlund (2006) menar att sekundärsökningar kan fungera som en länk mellan 

process och resultat. De kan bidra till att finna mer intressant litteratur, vilket exempelvis kan 

göras genom att studera referenslistor. De manuella sökningarna kan vara bra att tillämpa i 

systematiserade sökningar men även i osystematiserade sökningar, i såväl den inledande 

informationssökningsfasen som den egentliga. Utifrån den manuella sökningen hittades åtta 
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artiklar som gick vidare till granskning (Friberg, 2006). 

 

Kvalitetsgranskning   

De vetenskapliga artiklarna granskades efter mallar för granskning av kvalitativa och 

kvantitativa studier, modifierade utifrån Willman och Stoltz (2006). Den kvantitativa 

granskningsmallen har modifierats genom att utesluta frågor om blindning på grund av att 

detta inte är relevant för studien. Den kvalitativa granskningsmallen är modifierad genom att 

frågan om det finns en teoretisk referensram har uteslutits. Frågan om teori generas har ersatts 

med frågan om det finns något nyhetsvärde då vi kände att detta var mer relevant. Se bilaga 2 

och 3. Vi valde dessa mallar eftersom de var lättöverskådliga och tydliga. Vi valde att 

poängsätta alla frågor som besvarades med ja med en poäng vardera i båda 

granskningsmallarna. För att stärka kvaliteten i granskningen lästes och granskades samtliga 

utvalda artiklar av båda författarna var för sig för att sedan jämföra granskningarna. 

Artiklarna betygsattes efter genomgången granskning med antingen hög-, medelhög- eller låg 

kvalitet. De artiklar som fick betygen medelhög eller hög kvalitet inkluderades i studien. För 

att artiklarna skulle betygsättas med hög kvalitet var de tvungna att uppnå minst 85 % av 

mallarnas totala poäng. Det innebar minst 12 poäng av max 14 poäng i den kvalitativa mallen 

och 13 poäng av max 15 poäng i den kvantitativa mallen. De artiklar som fick minst 75 % av 

den totala poängen betygsattes med medelhög kvalitet. Det motsvarade tio poäng i den 

kvalitativa mallen och 11 poäng i den kvantitativa mallen. Alla artiklar som inte uppnådde 75 

% av den totala poängen betygsattes med låg kvalitet och exkluderas från studien.  

 

Sammanlagt hittades 16 relevanta artiklar i databaserna som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Av dessa sorterades sju bort på grund av låg kvalitet, varav tre var hämtade från Cinahl, två 

artiklar var hämtade från PsycINFO och två artiklar från PubMed. De återstående nio 

artiklarna inkluderades i studien. Två av artiklarna hade en kvalitativ design och en av dessa 

betygsattes med medelhög kvalitet och den andra med hög kvalitet. De resterande sju 

artiklarna hade en kvantitativ design och betygsattes med hög kvalitet. 

 

Utifrån referenslistorna fann vi via manuell sökning åtta vetenskapliga artiklar som var 

intressanta i förhållande till vårt syfte. Två av artiklarna sorterades bort på grund av låg 

kvalitet. Anledningen till att de betygsattes med låg kvalitet var att studierna inte beskrev 
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bortfallsanalysen, bortfallsstorleken, om mätinstrumenten var valida eller reliabla och de 

saknade ett etiskt resonemang. Av de återstående artiklarna höll tre hög kvalitet och tre 

medelhög kvalitet och kunde därmed inkluderas i studien. Fyra av dessa var kvantitativa och 

två var kvalitativa.  

 

Totalt inkluderades 15 artiklar i studien, nio kvantitativa och sex kvalitativa. Tre artiklar 

bedömdes ha en medelhög kvalitet och 12 hade en hög kvalitet. Se bilaga 4. 

 

Dataanalys 

Vi har analyserat de utvalda artiklarnas resultat enligt Friberg (2006). Analysen inleddes med 

att båda författarna läste igenom samtliga 15 artiklar för att få en bättre överblick och 

helhetsbild av de olika resultaten. Friberg (2006) förklarar att det kan vara en fördel att 

använda sig av teman och subteman för att kategorisera resultaten. Inledningsvis kopierade vi 

samtliga artiklars resultatdel. Därefter markerade vi med färgade pennor de textenheter som vi 

ansåg vara relevanta för syftet. Textenheterna lästes noggrant igenom upprepade gånger för 

att kunna kategoriseras under olika teman. De teman vi skapade speglade resultatens innehåll. 

Fyra huvudteman framkom, vilka var: ”Familjefunktionen”, ”Förändring av vardagen”, 

”Depression, stress och oro” och ”Stöd”. Temat ”Förändring av vardagen” har subtemat 

”förändrade sociala funktioner”. Därefter gjordes en sammanställning av de olika artiklarnas 

analyserade resultat som fördes in och kategoriserades under de olika temana.    

 

Etiskt övervägande 

Vi har presenterat resultat som både stödjer och inte stödjer vår förförståelse. Enligt Forsberg 

och Wengström (2003) är det oetiskt att endast lyfta fram de artiklar som stödjer författarnas 

egna åsikter. I en systematisk litteraturstudie bör de artiklar som inkluderas fått ett tillstånd 

från en etisk kommitté eller innehålla en etisk reflektion. I de artiklar som vi inte fann något 

etiskt resonemang eller etisk kommitté valde vi att maila dessa författare för att få svar på 

detta. Samtliga mailade författare svarade. 

Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i fyra huvudteman med ett subtema vilka rubriceras på 

följande sätt:  
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Tabell 1: Huvudteman och subtema 

Familjefunktion 

Depression, stress och oro 

Förändring av vardagen  

– Förändrade sociala funktioner 

Stöd 

 

Familjefunktion 

En cancersjukdom förändrade livets struktur och detta ledde till förändringar i familjers 

mönster (Wells, Cagle, Bradley & Barnes, 2008). Familjefunktionen försämrades under det 

första året efter att sjukdomsdiagnosen givits (Northouse, Mood, Templin, Mellon & George, 

2000). När en familjemedlem har en cancersjukdom pendlade familjers känslor mellan att de 

kände samhörighet med varandra i ensamheten, att de var starka i hjälplösheten och att de 

orkade fortsätta, trots att livet hade förändrats. För att kunna känna samhörighet som familj 

var det av vikt att tillsammans möta den nya livssituationen. Att kunna dela tankar och 

känslor inom familjer bidrog till styrka och mod att öppet kunna prata om sina känslor. 

Familjer som hade en god kommunikation innan sjukdomen behöll denna genom 

sjukdomsskedet. Samhörighet inom familjer skapade känslan av välbefinnande som kunde 

bidra till att familjemedlemmarna blev tillgängliga för varandra och skyddade varandra från 

lidande. Osäkerhet kunde leda till rädsla och oro inför att visa sina känslor för varandra och 

de hölls istället inom personerna, vilket bidrog till försämring av familjens kommunikation. 

Tidigare möten med svårigheter i livet ökade förmågan att ta tillvara på både inre och yttre 

resurser. Detta kunde leda till att familjer kände styrka i hjälplösheten. Hur familjer anpassade 

sig till den nya livssituationen var beroende av hur flexibla de var i det vardagliga livet. 

Familjemedlemmars inre styrka kunde växa utifrån negativa känslor som ilska eller genom 

positiva känslor som humor (Syrén, Saveman & Benzein, 2005). Bra relationer stärktes och 

blev ännu bättre under sjukdomsperioden medan svagare relationer tog slut (Strang & Strang, 

2001). Relationen mellan den sjuke och dennes närstående upplevdes som involvering av 

både psykisk och känslomässig närhet (Edvardsson & Ahlström, 2007).  

 

En cancersjukdom bröt upp den vardagliga kontexten och familjerelationerna förändrades. De 

närstående försökte behålla sina rutiner och sociala roller för att upprätthålla familjens 
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vardagliga liv (Sanden & Hydén, 2002; Evardsson & Ahlström, 2007; Northouse et al., 2000). 

Familjemedlemmarnas roller som exempelvis mor och far blev mer framträdande under 

sjukdomstiden. Kvinnornas anpassningsmönster i familjefunktionen skilde sig från männens 

mönster. Männen rapporterade en gradvis försämring av familjefunktionen under 

sjukdomstiden, medan kvinnorna rapporterade att försämringen gick i skov. Kvinnorna hade 

generellt sett svårare att anpassa sig till de nya rollerna i familjen än vad männen hade. De 

flesta av de yngre kvinnliga närstående försökte behålla sin vanliga roll som mamma. De 

arbetade hårt för att organisera både sitt eget och barnens liv, för att få mer tid över att 

spendera med sin sjuke partner (Sanden & Hydén, 2002). Kvinnorna som vårdade de sjuka 

familjemedlemmarna fick mindre tid för sina närstående och barn. Tidsbristen kunde även 

leda till gräl inom familjen, ifall de inte fick det stöd som de behövde. Kvinnorna visade 

aldrig sina känslor öppet för den sjuke familjemedlemmen utan vände sig istället till någon 

annan i familjen (Wells et al., 2008). Situationen bidrog till att familjemedlemmarna fick en 

ökad förståelse för cancersjukdomens allvar. Barnen lärde sig att ta hänsyn till den sjuke 

familjemedlemmen. De närståendes anpassningsproblem till situationen påverkade den sjukes 

anpassning. Däremot påverkade inte den sjukes anpassningsproblem de närståendes 

anpassning (Northouse et al., 2000).  

 

De människor som klarade av att hantera livsförändringar hade en stark resurs inom sig och 

en tro på sig själva samt sin egen styrka. Karaktäriserande för dessa människor var att de 

sökte information och engagerade sig för den sjukes tillfrisknande och var en resurs som 

ingav hopp för den sjuke. Vidare kände en del närstående maktlöshet när deras anhöriga var 

svårt sjuka. När allting centrerades kring den sjuke var det inte lätt för de närstående att själva 

få någon uppmärksamhet, situationen kändes därför svår att hantera. De som hade en tro 

tyckte att detta ingav meningsfullhet, att ha en tro var dock inte viktigt för alla (strang & 

Strang, 2001).  

 

Depression hos modern var det som påverkade familjefunktionen tydligast. Familjer som 

bestod av två föräldrar kunde associeras med en bättre familjefunktion. Både fäder och söner 

upplevde en sämre familjefunktion när någon av föräldrarna hade en cancersjukdom, än vad 

mödrar och döttrar gjorde. De upplevde även en försämrad problemlösnings- och 

kontrollförmåga. Föräldrarna upplevde större försämring av kommunikation och 
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problemlösning än vad barnen i familjerna gjorde. God livskvalitet inom familjer bidrog till 

bättre bevarande av familjefunktionen vid sjukdom (Schmitt, Santalathi, Saarelainen, 

Savonlathi, Romer & Piha ,2007). En god familjefunktion ledde till färre psykiska symtom 

hos tonåringar (Lindqvist, Schmitt, Santalathi, Romer & Piha, 2007).  

 

Flertalet av de närstående upplevde att de och den sjuke levde i två olika världar i förhållande 

till samma situation. De kände att de fick ta på sig en roll för att inte orsaka mer lidande för 

den sjuke. Några av de sjuka ville behålla all negativ information för sig själva, för att kunna 

hantera sin ångest men även för att skydda sin familj. De ville inte dela sin oro med 

närstående som påverkades negativt av att de inte fick veta hur den sjuke kände sig, vilket 

bidrog till att de kände sig utestängda och oroliga. För många var det betydelsefullt att känna 

att situationerna bedömdes på liknande sätt. En delad bedömning tydliggjorde hur väl de 

kände varandra. De flesta av de närstående upplevde att det var självklart att den sjuke och de 

själva befann sig på samma våglängd och att de diskuterade det vardagliga livet ur en positiv 

synvinkel (Salander & Spetz, 2002). 

 

Depression, stress och oro  

Närstående upplevde extremt stressfulla känslor samt känslor av att bli osynlig och 

försummad under sjukdomstiden (Edvardsson & Ahlström, 2007). Närstående rapporterade 

mer känslomässig stress än de sjuka gjorde. Denna stress minskade hos båda grupperna med 

tiden. Varje gång en sjuk familjemedlem hade läkarkontakt kände familjerna en ökad oro 

inför framtiden och behandlingen. När sjukdomen hade diagnostiserats infann sig känslor av 

lättnad och stabilisering hos familjerna (Northouse et al., 2000). Flera närstående uppvisade 

dock utbrändhet, skörhet och sömnlöshet, vilket ledde till sjukskrivning. De närstående kände 

ständig stress över att någonting kunde hända vilken sekund som helst. Flera kände sorg över 

att drömmar och förhoppningar inte kunde infrias. Känslan av samhörighet minskade när de 

närstående bara koncentrerade sig på den sjukes rädslor och negativa känslor och undanhöll 

sina egna. Känslan av förlorad samhörighet fanns även i kommunikationen där det kändes 

omöjligt att prata med varandra som förut (Edvardsson & Ahlström, 2007). Hinnen, Ranchor, 

Sanderman, Snijders, Hagedoorn och Coyne (2008) genomförde en randomiserad 

kontrollerad studie som utgick ifrån par där kvinnan hade en bröstcancersjukdom och 

jämförde dessa med en kontrollgrupp där både parterna var friska. Resultatet visade att i 
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parrelationer där kvinnan hade cancer utvecklades mer stress än i en relation där båda parterna 

var friska. Graden av stress varierade mycket mellan olika individer.  

De kvinnliga närstående var de som upplevde mest stressbelastning under sjukdomstiden 

(Northouse et al., 2000).   

 

Det visade sig att fler döttrar än söner som hade en förälder med cancer utvecklade stress 

symtom. En del av barnen utvecklade dock inga stressymtom alls. Döttrar till sjuka mödrar 

var mer utåtagerande och stressade än vad söner var. Förälderns kön och ålder hade ingen 

betydelse för barnens utveckling av stress symtom (Huzinga et al., 2004; Lindqvist et al., 

2007). Barnens ålder hade heller inte någon betydelse för detta och inte heller tiden sedan 

föräldern fick diagnosen. Både söner och döttrar upplevde en recidiverande cancer som 

allvarligare än en primär cancersjukdom. Barnen som utvecklade stress symtom upplevde mer 

ångest och depression samt fick koncentrationssvårigheter (Huizinga et al., 2004; Visser, 

Huizinga, Hoekstra, Van der Graaf & Hoekstra-Weebers, 2005; Visser et al., 2004). Det 

visade sig dock att tonåringars psykiska symtom inte var beroende av förälderns 

sjukdomsprognos eller om sjukdomen var recidiv. Den sjuke förälderns psykiska nedsättning 

påverkade däremot tonåringarnas psykiska symtom negativt. De mest framträdande psykiska 

symtomen hos tonåringarna var svårigheter att prata om sina känslor (Lindqvist et al., 2007).  

 

Ju yngre den sjuke föräldern var desto mer totala problem rapporterades bland lågstadiebarn. 

Tonåringarna visade mer utåtagerande beteende. Den sjuke förälderns kön och 

utbildningsnivå visade sig inte ha någon betydelse för barnens funktion. Ensamstående 

föräldrar och föräldrar med färre antal barn rapporterade mer oro, depression och utåtagerande 

hos lågstadiebarn än de familjer som levde med båda föräldrarna eller i familjer med flera 

barn. Detta gällde dock inte tonåringarna. De äldre barnen i lågstadiet visade en mer uttalad 

oro och depression än de yngre barnen i lågstadiet.   

Både söner och döttrar till sjuka föräldrar upplevde mer fysiska- och psykiskaproblem än vad 

barn till friska föräldrar gjorde. Det rapporterades mer totala problem hos mellanstadiebarn 

och tonåringar när fadern var sjuk, än när modern var sjuk. Döttrarna upplevde mer problem 

när pappan var sjuk än vad sönerna gjorde (Visser et al., 2005).  

 

Ingen skillnad mellan oro, depression och aggressivt beteende framkom mellan söner till 
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föräldrar med en primär cancer respektive en recidiverande cancersjukdom (Visser, Huizinga, 

Hoekstra, Van der Graaf & Hoekstra-Weeber, 2006). Sönerna uppvisade en högre grad av 

välbefinnande och var mindre tillbakadragna än döttrarna under sjukdomsperioden. Däremot 

upplevde sönerna mer oro och depression jämfört döttrarna, som visade ett mer utåtagerande 

beteende. Döttrar till föräldrar med en recidiverande sjukdom upplevde däremot mer oro och 

depression än vad döttrar gjorde till de föräldrar som hade en primär cancersjukdom (Visser et 

al., 2004).  

 

Förändring av vardagen 

I samband med den nya livssituationen förändrades mönstret i vardagen (Wells et al., 2008). 

Cancersjukdomen, behandlingen och orsaken till sjukdomen påverkade det vardagliga livet 

för patienternas närstående. Närstående upplevde att händelsen hade tre faser. Den första 

fasen innebar att patientens symtom ledde till kontakt med sjukvården. För en del närstående 

var det den andra fasen, som bestod av diagnostiseringen av cancersjukdomen, som upplevdes 

som en vändpunkt. Den tredje fasen inriktade sig på behandling och efterföljande 

undersökningar. Nästan alla närstående kunde redogöra för vilket datum som sjukdomen hade 

sin början. De upplevde att det som hade varit centralt innan sjukdomen och betydelsefullt i 

deras liv nu fick stå tillbaka och fokus lades på sjukdom och behandling (Sanden & Hydén, 

2002). Efter sjukdomens diagnostiserande upplevde de närstående en mycket kaotisk period 

fylld av chock, desperation, känslor av overklighet och oro för döden (Edvardsson & 

Ahlström, 2007). Familjelivet förändrades när en stor del kom att kretsa kring den sjuke 

familjemedlemmen. Kvinnorna hanterade situationen genom att visa alla som fanns runt 

omkring att det inte var något annorlunda med deras liv. Det var av stor vikt för dem att den 

sjuke klarade av sina vardagliga sysslor (Sanden & Hydén, 2002). Rollerna i äktenskapet 

förändrades och var inte längre jämlika. Trots detta hittade de anhöriga nya värden i livet och 

de kände sig behövda. För att ibland kunna koppla bort sjukdomen och det utökade ansvaret 

var det av vikt för de närstående att arbeta och utöva sina fritidsintressen (Strang & Strang, 

2001).  

 

Kvinnor som vårdade den sjuka familjemedlemmen var övertygade om att de kunde bli 

starkare både som individer och familj. Tillsammans kämpade de mot cancersjukdomen. Att 

bli starkare som person innebar att de personliga känslorna utforskades och att de såg livet på 
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ett nytt sätt och värdesatte det mer. Kvinnorna upplevde att familjemedlemmarna kom 

närmare varandra och att de kunde ge en god vård. De som hade en tro på Gud tyckte att detta 

bidrog till en känsla av att bli starkare. Kvinnorna såg det som sin plikt att få den sjuke 

familjemedlemmen att kämpa mot sin sjukdom och delta aktivt i behandlingen. De var 

inställda på att kämpa till slutet och att övervinna sjukdomen (Wells et al., 2008). De 

cancersjuka patienterna och deras närstående upplevde något högre psykisk livskvalitet och 

mycket lägre fysisk livskvalitet jämfört med den övriga befolkningen. De närståendes 

psykiska livskvalitet förbättrades med tiden. Ju längre tid som gått sedan diagnosen gavs 

desto mer livskvalitet upplevdes. Närstående som var mindre aktiva och mer oroliga upplevde 

känslor av hopplöshet. Ju fler symtom som den sjuke led av desto mer hopplöshet upplevde 

närstående. Det framkom att det fanns ett samband mellan den sjukes och de närståendes 

psykiska livskvalitet, men inget samband mellan den sjukes och de närståendes fysiska 

livskvalitet. Det fanns inget samband mellan den egna fysiska och psykiska livskvaliteten 

(Kershaw et al., 2008).     

 

- Förändrade sociala funktioner 

Närståendes ansträngningar för att försöka upprätthålla det dagliga livet påverkade dem och 

ofta höll de tyst om sina egna behov. Detta ledde till att de inte hade någon tid för sig själva 

och därmed aldrig kände sig utvilade och riskerade sin egen hälsa. Närstående var en utsatt 

grupp av människor som levde eller hade levt under stor press en längre tid (Sanden & 

Hydén, 2002).  

 

Flera närstående kunde inte lämna sina sjuka familjmedlemmar ensamma hemma och kunde 

därför inte längre gå till sina arbeten. De upplevde att den sjuke blev mycket beroende av dem 

och till följd av detta kändes det som om deras frihet begränsades och de upplevde en känsla 

av isolering. De närstående upplevde trots detta den sjukes beroende som något positivt 

eftersom de kände sig behövda. De kände en skyldighet att representera den sjuke 

familjemedlemmen i samhället och i vården (Edvardsson & Ahlström, 2007).  

 

Stöd 

Flera närstående träffade under sjukdomstiden vårdpersonal som uppmanade dem att ta bättre 

hand om sig själva. Flertalet av deltagarna var nöjda med vården och beskrev vårdpersonalen 
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som ett gott stöd. De som hade fått ett bra stöd var bättre rustade för att klara av att ge en god 

omvårdnad till den sjuke familjemedlemmen (Wells et al., 2008). Närstående som saknade 

stöd och vänner vid sin sida upplevde detta som ett svek. Närstående kände att de kom 

närmare de vänner som fanns där för dem, som lyssnade och gav ett känslomässigt stöd. De 

närstående i studien som tyckte att de hade blivit negativt bemötta, ignorerade eller 

nonchalerade i vården och som inte hade fått sina frågor besvarade upplevde känslor av 

maktlöshet. De kände ett behov av stöttning och när det i inte fick något stöd kände de 

besvikelse och ilska. Närstående lyfte fram att de önskade mer information och material om 

cancer och cancersjukas upplevelser. De önskade även ett känslomässigt stöd från 

vårdpersonalen (Edvardsson & Ahlström, 2007; Wells et al., 2008). De sjuka upplevdes få 

mer socialt stöd än de närstående. Sämst socialt stöd kände de kvinnliga anhöriga (Northouse 

et al., 2000). Patienterna var mer tillfredställda med informationen de hade fått från 

vårdpersonalen, än vad de närstående var. De hade mer djupgående frågor om framtiden och 

en del av dem krävde att få träffa en läkare personligen (Salander & Spetz , 2002). 

Familjemedlemmarna upplevde en känsla av hjälplöshet när de inte hade kontroll över 

situationen. Avsaknad av relationer och tilltro till vårdpersonalen bidrog till dessa känslor 

(Syrén et al., 2005). När vårdpersonalen inte talade klarspråk eller inte höll vad de hade lovat 

uppstod en osäkerhet och nedstämdhet hos de närstående (Wells et al., 2008).  

 

De flesta närstående kontaktade inte själva personer ur sitt sociala nätverk för att få stöd. De 

förväntade sig istället att initiativet skulle ha tagits av deras vänner och att de skulle ha blivit 

kontaktade och erbjudna hjälp och stöd. De anklagade dock ingen om de inte blivit erbjudna 

detta. Det framkom att de som bad om hjälp erhöll hjälp och de som inte bad om hjälp fick 

ingen. Eftersom närstående är en sårbar grupp var det betydelsefullt att de också fick hjälp 

och stöd för att själva inte bli sjuka (Sanden & Hydén, 2002).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Efter att vi kritiskt sökt, granskat och analyserat vetenskapliga artiklar som var relevanta för 

vårt syfte, sammanfattade vi resultatet av dessa under fyra olika huvudteman med ett subtema. 

Vi valde att inkludera artiklar som var publicerade mellan åren 2000 – 2008. Vi tror att den 
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upplevelse som vi vill beskriva inte är beroende av tiden. Därför har vi valt att inkludera 

artiklar från år 2000.  

 

Artiklarna fann vi genom att söka i databaser samt genom manuell sökning. Innan sökorden 

valdes genomfördes en provsökning som även inkluderade andra sökord. Utifrån detta valdes 

sökord som var genomgående i samtliga databaser. De valda sökorden visade sig vara 

tillräckliga för att hitta en relevant mängd artiklar till studien.  

 

I studien valde vi att exkludera artiklar som fokuserade på vård i livets slutskede, genetik, och 

artiklar som var skrivna utifrån ett vårdarperspektiv. Orsaken till att vi inte inkluderade 

artiklar som hade ett vårdarperspektiv, var att i de abstrakt vi läste framgick det att vårdaren 

oftast var vårdpersonal och att mycket var centrerat kring den sjuke individens omvårdnad, 

vilket inte motsvarade vårt syfte. Senare fann vi dock en artikel där begreppet vårdare avsåg 

en familjemedlem. Detta kan innebära att vi har valt bort artiklar som kanske kunde ha varit 

relevanta för studien. Detta kan beskrivas som en svaghet i metoden, eftersom artiklarnas 

innehåll inte alltid visar sig i titel eller abstrakt. Vi anser att eftersom vi har använt oss av 

samma sökord och sökkombinationer i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO har detta 

gett en bra struktur till vår studie och även en god systematik.  

 

Forsberg och Wengström (2003) betonar att när engelska artiklar översätts kan feltolkningar 

göras och bidra till att resultatet påverkas. Då vi var medvetna om detta har vi använt oss av 

lexikon vid översättning av artiklarna. Artiklarna som valdes ut var både kvantitativa och 

kvalitativa. Enligt Forsberg och Wengström (2003) är det en fördel när en systematisk 

litteraturstudie innehåller både kvalitativa och kvantitativa studier, eftersom båda metoderna 

används inom omvårdnadsforskning.  

 

En styrka i studien är att båda författarna har läst artiklarna var för sig och sedan tillsammans 

gjort en bedömning av vilka artiklar som inkluderades i studien. Willman och Stoltz (2002) 

anser att detta ökar trovärdigheten av granskningen. En annan styrka är att manuella 

sökningar genomfördes. Östlund (2006) menar att om inte dessa görs riskerar författarna att 

gå miste om relevant litteratur (Friberg, 2006). Forsberg och Wengström (2003) beskriver att 

det är av stor vikt att de artiklar som väljs ut till studien är av hög kvalitet samt är 
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vetenskapliga. Artiklarna som uppfyllde minst 85 % av de totala granskningsmallarnas poäng 

betygsattes med hög kvalitet. Detta tycker vi stärker vår studie eftersom vi anser att 85 % är 

en hög procentsats av den totala poängen. Då 12 av våra 15 utvalde artiklar hade hög kvalitet 

anser vi att detta stärker vårt resultat. Denna litteraturstudie behandlar fem studier som är 

genomförda i Sverige och lika många från Nederländerna, tre artiklar är från USA och två 

kommer ifrån Finland. Då våra valda artiklar är hämtade från flera olika länder anser vi att 

detta ökar överförbarheten av resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva familjers upplevelser av att vara närstående till en 

vuxen person som har en cancersjukdom. I resultatet framkom att familjer upplever 

förändringar i familjefunktionen samt att många familjer upplevde depression, oro och stress. 

Förändringar upplevdes i det vardagliga livet och ändrade de sociala funktionerna. I resultatet 

framkom också att familjerna både fick och inte fick tillräckligt med stöd och information. 

 

Denna studie visar att familjefunktionen förändras i familjer när någon familjemedlem har en 

cancersjukdom. Northouse et al. (2000) framhöll att familjefunktionen försämrades under det 

första sjukdomsåret. Schmitt et al. (2007) påvisade att en god livskvalitet inom familjer 

bidrog till ett bättre bevarande av familjefunktionen under sjukdomen. Resultatet 

överrensstämmer med Wright och Leahey (1998) förklaring av att när en betydande händelse 

eller förändring sker hos en familjemedlem påverkar detta alla medlemmar i familjen, dock i 

varierande grad och på olika sätt. Vidare menar de att familjens ordinarie funktion och 

struktur förändras då detta inträffar. Vi håller med ovanstående författare att 

familjefunktionen påverkas och förändras när någon i familjen drabbas av en cancersjukdom. 

Vi tror även att en god familjefunktion leder till en ökad livskvalitet.  

 

Kommunikationens betydelse för att familjer ska kunna känna samhörighet med varandra i 

den nya livssituationen lyftes fram i resultatet (Syrén et al., 2005). Det var betydelsefullt att 

dela tankar och öppet prata om sina känslor. En oro eller osäkerhet kunde leda till att 

familjemedlemmarna blev inneslutna i sig själva och inte pratade om sina känslor. Detta ledde 

till att familjekommunikationen försämrades. Många sjuka familjemedlemmar valde att hålla 

den negativa informationen för sig själva, för att skydda sin familj och inte orsaka oro, vilket 
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resulterade i att familjen kände sig utestängd och oroad (Salander & Spetz, 2002). Rydén & 

Stenström (1994) skrev att många människor som hade en cancersjukdom uppgav att de hade 

kommunikationssvårigheter med familjen, vänner och partner. Vidare förklara de att en del 

cancersjuka kunde acceptera sin sjukdom och försökte se det positiva samt sökte råd och 

vägledning. Andra hade svårare att acceptera sjukdomen och drog sig undan från andra, de 

visade ett bristande engagemang eller försökte att helt ignorera sin situation. Vi menar att en 

god kommunikation inom familjer leder till att situationen kan hanteras och bearbetas på ett 

bättre sätt. Eide & Eide (1997) förtydligade att kommunikation grundar sig i empati och viljan 

att förstå den andres tankar och känslor. För att familjen lättare ska kunna dela med sig av 

sina tankar och få en djupare förståelse för varandra är det av betydelse att de är 

uppmärksamma, omsorgsfulla och intresserade. Kommunikation kan vara både verbal och 

icke verbal. Vi tror att vårdpersonal kan främja detta genom att använda sig av ett aktivt 

lyssnande. Vara medveten om sitt eget och familjens kroppsspråk och uttryck.  

 

Fler döttrar än söner upplevde stress när någon förälder hade en cancersjukdom. En del barn 

upplevde ingen stress alls. I samband med stress fick barnen koncentrationssvårigheter, ångest 

och depressioner (Huzinga et al., 2004). Carlsson (2007) förklarar att de egna resurserna och 

hur individen beteendemässigt och kognitivt hanterade stressen i en situation spelade roll. 

Passiva och undvikande stresscopingstrategier föreföll ofta vara förknippade med högre 

nivåer av psykologiska problem. Aktiva stresscopingstrategier, fokuserade på att omvärdera 

situationen och se den som positiv, associerades med lägre nivåer av nedstämdhet och oro.  

 

En skillnad som framkom i resultatet var att en studie visade att barnen upplevde 

recidiverande cancersjukdom som allvarligare än en primär (Huizinga et al., 2004). Visser et 

al. (2006) beskrev däremot skillnad mellan söner och döttrars upplevelser. Söner upplevde 

ingen skillnad när cancersjukdomen var recidiverande eller primär. Döttrarna kände dock mer 

oro vid en recidiverande sjukdom. Carlsson (2007) beskriver att barn till sjuka föräldrar levde 

i skuggan av en livshotande sjukdom. Detta kunde medföra ovisshet och brist på tillgängliga 

föräldrar.   

 

I resultatet framkom att tonåringar och mellanstadiebarn upplevde mer problem när pappan 

var sjuk än när mamman var sjuk (Visser et al., 2004). Enligt Wright, Watson och Bell (2002) 
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har mödrar en betydande roll vid kroniska sjukdomar vad det gäller att skydda familjen mot 

ohälsa. Oavsett vem i familjen som drabbas av sjukdom så är det modern som tar ansvaret för 

de känslomässiga påfrestningarna som sjukdomar medför. Ofta är de övriga 

familjemedlemmarna omedvetna om detta, vilket medför att modern känner sig ensam och 

nedtyngd. Visser et al. (2005) framhöll istället att den sjuke förälderns kön inte hade någon 

påverkan på barnens funktion. Dessutom framkom det att ensamstående föräldrar eller 

familjer med färre antal barn upplevde mer oro, depressioner och utåtagerande än de familjer 

som levde med båda föräldrarna eller i familjer med flera barn. Lågstadiebarn påverkades i 

större utsträckning än tonåringar. Carlsson (2007) skriver att i vården av sjuka föräldrar krävs 

det kunskap om barn och ungdomars kognitiva och psykologiska utveckling. Närstående 

behöver också kunskap om hur barn och ungdomar uppfattar sjukdom och död, kunskap om 

vad som underlättar eller hindrar dem i livet när föräldern har en cancersjukdom eller vid 

förlust av en förälder. Vi som vårdpersonal bör tänka på att barn och ungdomar inte uttrycker 

sina tankar och känslor på samma sätt som vuxna. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska framgår att kommunikationen med närstående och patient bör ske på ett 

empatiskt, respektfullt och lyhört sätt (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Cancersjuka och deras närstående upplevde en lägre fysisk livskvalitet än människor som är 

friska. De hade trots detta en något högre psykisk livskvalitet jämfört med friska. Ett samband 

påvisades mellan den sjukes och närståendes psykiska livskvalitet. Något samband mellan den 

fysiska livskvaliteten hittades dock inte (Kershaw et al., 2008). Vi anser att en cancersjukdom 

kan påverka både den sjukes och dennes familjs upplevelse av livskvalitet. Samtidigt tror vi 

att det är möjligt för alla inblandade att uppleva god livskvalitet trots sjukdom. WHO 

definierar livskvalitet som individens egen uppfattning av livssituationen i förhållande till 

värdesystem, kultur, egna mål, normer, intressen och förväntningar (Kristoffersen, 2005).  

 

Det framkom att människor som klarade av att hantera stora livsförändringar hade en stark 

resurs inom sig själva samt en tro på den egna styrkan (Strang & Strang, 2001). Enligt Wright 

& Leahey (1998) är familjer som brottas med hälsoproblem inte alltid medvetna om de 

resurser som de själva besitter. De familjer som hade en förmåga att ta fram sina inre resurser 

var mer mottagliga för stöd och hjälp. Det var av vikt att vårdpersonal framhöll familjers 

resurser och kompetens för att de skulle kunna hitta fram till nya lösningar. Enligt Eriksson 



  

   

 

  22 

   

 

  

 

(2000) kan ett vårdlidande skapas när vårdpersonal kränker patientens värdighet genom att till 

exempel inte ge den individuella vård som behövs i vissa situationer. Vårdlidande kan även 

innebära att vård uteblir på grund av vårdpersonalens bristande förmåga att se till patientens 

individuella behov. Vi anser att detta hör ihop med systemteorin som betonar att vårdpersonal 

ska se familjen och den enskilda familjemedlemmen som en helhet. 

 

Flertalet av de närstående upplevde en känsla av isolering eftersom den sjuke var mycket 

beroende av dem. Flera upplevde dock denna situation som positiv eftersom de kändes sig 

behövda (Edvardsson & Ahlström, 2007). Wright & Leahey (1998) beskriver vikten av att 

vårdpersonal bekräftade familjemedlemmarnas starka känslor, lugnade dem och ingav hopp 

eftersom detta kunde minska upplevelsen av isolering hos de anhöriga. Vi anser att det kan 

vara givande för anhöriga att träffa andra människor som befinner sig i liknande situationer 

och att få utbyta tankar, känslor och funderingar med dessa. I de fall som möjligheten finns 

även erbjuda avlastning och stöd i hemmet. Johnson & Klein (1994) förklarar att i 

stödgrupper ingår människor som själv varit sjuka och deras närstående. Tillsammans kan de 

sträva mot gemensamma mål eftersom det oftast är lättare i grupp. De som är med där kan 

känna att de tillhör någonstans och därigenom uppstår en säkerhet inom dem själva. Detta 

ökar viljan till att leva. I gruppen kan känslor ventileras utan att det som sägs förs vidare. Det 

hjälper dem att känna en samhörighet och tillit för varandra. 

 

I resultatet framkom det att anhöriga önskade mer stöd och information från vårdpersonal 

(Edvardsson & Ahlström, 2007; Wells et al., 2008). Northouse et al. (2000) och Salander & 

Spetz (2002) belyste att de sjuka upplevdes få mer socialt stöd än de närstående. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskor ha en god dialog 

med närstående och patient för att kunna vägleda och ge stöd samt inbjuda till delaktighet i 

behandling och vård. Sjuksköterskor ska kunna ge information och förvissa sig om att 

närstående och patient har förstått denna (Socialstyrelsen, 2005). Sämst socialt stöd upplevdes 

av de kvinnliga närstående (Northouse et al., 2000). Sanden & Hydén (2002) förklarade att 

närstående är en sårbar grupp. Därför var det av stor vikt att de fick hjälp, för att själva inte bli 

sjuka. Enligt Carlsson (2007) har de närstående vanligtvis inga förväntningar på att själva få 

stöd under sjukdomstiden och efterfrågar därför inget. Den vanligaste orsaken till att den 

sjuke blir inlagd på sjukhus är att familjen inte orkar med, eftersom närstående ofta placerar 
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den sjukes behov framför sina egna. Får familjen stöd är detta även ett indirekt stöd till den 

sjuke. Vi menar därför att det är betydelsefullt att vårdpersonal uppmärksammar närståendes 

behov av stöd samt erbjuda dem detta.  

 

Författarna anser att mer forskning bör inriktas på männens upplevelser av när någon har en 

cancersjukdom i familjen. En stor del av forskningen berör kvinnors upplevelser. Vi önskar 

mer forskning kring samtliga familjemedlemmars upplevelser. De flesta genomförda studier 

fokuserar på barn eller pars upplevelser av situationen och utforskar inte alla perspektiven 

eller hur sjukdomen påverkar familjen som helhet. Vi har funnit fler kvantitativa studier än 

kvalitativa och för att vidareutveckla detta område tror vi att det skulle vara givande med fler 

kvalitativa studier.   

 

Slutsats 

Forskningen visade att en cancersjukdom bidrog till en förändring av familjens funktion, 

mönster och struktur. Många närstående upplevde känslomässig stress och känslor av 

isolering och försummelse. Familjens inre resurser visade sig vara betydelsefulla för hur de 

hanterade och anpassade sig till den nya livssituationen. Efter att vi inhämtat kunskap om 

familjers upplevelser av att vara närstående till en vuxen person som har en cancersjukdom, 

har detta ökat vår förståelse för familjens situation. Vår syn på bemötande av familjer i vården 

har vidgats. Vi som vårdpersonal bör tänka på att använda oss av ett aktivt lyssnande, 

fokusera på och lyfta fram familjers egna resurser samt involvera dem i vården genom att 

delge dem information, vara öppen och tillmötesgående. Vi har insett vikten av att fråga 

familjer om de är nöjda med den information och stöd som har givits, om de saknar någon 

information samt om de har några frågor. Med hjälp av denna kunskap tror vi att vi som 

vårdpersonal kan bidra till ett ökat välbefinnande och en känsla av förståelse för familjen. 
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Söktabell – Bilaga 1 
 

Cinahl 

 

Sökord Träffar (utan 

tidsbegränsning) 

Lästa titlar (år 

2000-2008) 

Lästa abstrakt Utvalda artiklar 

Neoplasms  18156 0 0 0 

Life experience 4463 0 0 0 

Family 13015 0 0 0 

Neoplasms AND 

life experience 

32  32 2 0 

Neoplasms AND 

family 

238  

 

142 12 3 

Neoplasms AND 

life experience 

AND family 

1 1 0 0 

 

Neoplasm* 87266 0 0 0 

Famil* 104682 0 0 0 

Life experienc* 5275 0 0 0 

Neoplasm* AND 

famil* AND life 

experienc* 

44 

 

35 6 1 

 

 

 

Psycinfo 

 

Sökord Träffar (utan 

tidsbegränsning) 

Lästa titlar (år 

2000-2008) 

Lästa abstrakt Utvalda artiklar 

Neoplasms 13648 0 0 0 

Life experience 7344 0 0 0 

Family 54019 0 0 0 

Neoplasms AND 154 96 3 0 



  

 

 

 

life experience 

Neoplasms AND 

Family 

764 421 14 5 

 

Neoplasms AND 

life experience 

AND family 

6 6 1 0 

Experience 

events 

6887 0 0 0 

Family AND 

neoplasms AND 

experience 

events 

11 9 1 1 

 

 

 

Famil* AND 

neoplasm* AND 

life experienc* 

107 89 1 0 

Neoplasm* 14053 0 0 0 

Famil* 311010 0 0 0 

Life experienc* 12060 0 0 0 

 

Pubmed  

 

Sökord Träffar (utan 

tidsbegränsning) 

Lästa titlar (år 

2000-2008) 

Lästa abstrakt Utvalda artiklar 

Neoplasms 2017196 0 0 0 

Neoplasm* 1665155 0 0 0 

Family 178331 0 0 0 

Famil* 207117 0 0 0 

Life change 

events 

14349 0 0 0 

Life change 

event* 

14360 0 0 0 

Neoplasms AND 

life change 

685 0 0 0 



  

 

 

 

events 

Neoplasms AND 

family 

8264 0 0 0 

Neoplasms AND 

family AND life 

change events 

186 76 18  6 

Neoplasm* AND 

famil* AND life 

change event* 

60 36 6  0 

 

 

Manuell sökning (artiklar som inkluderades efter kvalitetsgranskning) 

Titelsökning: Databas: Datum: 

Parental cancer characteristics 

of parents as predictors for 

child functioning. 

PubMed 090129 

Emotional and behavioural 

functioning of children of a 

parent diagnosed with cancer: 

a cross-informant perspective. 

PubMed 090129 

Stress response symptoms in 

adolescent and young adult 

children of parents diagnosed 

with cancer. 

PubMed 090129 

Spiritual thoughts, coping and 

`sense of coherence´ in brain 

tumour patients and their 

spouses. 

PubMed 090209 

How do patients and spouses 

deal with the serious facts of 

malignant glioma. 

PubMed 090209 

Couples´ patterns of 

adjustment to colon cancer. 

PubMed 090208 



  

 

 

 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier – Bilaga 2 
 

Modifierad granskningsmall med utgång från Willman & Stoltz (2002). 

 

1. Vad är syftet med 

studien? 

   

2. Tydlig 

avgränsning/ 

problemformulering? 

Ja Nej Vet ej 

3.Population Antal: Ålder: Man/kvinna 

4. Är kontexten 

presenterad? 

Ja  Nej  Vet ej 

5. Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 

6. Urval, 

relevant/strategiskt? 

Ja Nej Vet ej 

7. Urvalsförfarande 

tydligt beskrivet? 

Ja  Nej Vet ej 

8. Datainsamling 

tydligt beskriven? 

Ja  Nej Vet ej 

9. Analys tydligt 

beskriven? 

Ja  Nej Vet ej 

10. Är resultatet 

logiskt begripligt? 

Ja Nej  Vet ej 

11. Råder 

datamätnad? 

Ja  Nej  Vet ej 

12. Råder 

analysmättnad? 

Ja Nej Vet ej 

13. Redovisas 

resultatet klart och 

tydligt? 

Ja Nej Vet ej 

14. Finns det något 

nyhetsvärde? 

Ja  Nej Vet ej 

    

Sammanfattande 

bedömning av 

kvalitet? 

Hög Medel Låg 

 

 

Granskad av:    Datum:   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier – Bilaga 3 
 

Modifierad granskningsmall med utgång från Willman & Stoltz (2002). 

 

1.Vad är syftet med 

studien? 

 

   

2. Forskningsmetod? RCT CCT (ej 

randomiserad) 

Kontrollgrupper 

3. Population Antal: Ålder: Man/kvinna 

4. Kriterier för 

exkludering? 

Ja Nej Intervention: 

5. Urvalsförfarandet 

beskrivet? 

Ja Nej  

6. Representativt urval? Ja Nej  

7. 

Randomiseringsförfarandet 

beskrivet? 

Ja Nej Vet ej 

8. Likvärdiga grupper vid 

start? 

Ja Nej Vet ej 

9. Bortfallsanalysen 

beskriven? 

Ja  Nej Vet ej 

10. Bortfallsstorleken 

beskriven? 

Ja Nej Vet ej 

11. Adekvat statistisk 

metod? 

Ja Nej Vet ej 

12. Finns etiskt 

resonemang? 

Ja Nej Vet ej 

13. Är instrumenten 

valida? 

Ja Nej Vet ej 

14. Är instrumenten 

reliabla? 

Ja Nej Vet ej 

15. Resultat? 

 

 

   

Sammanfattande 

bedömning av kvalitet: 

Hög Medel Låg 

 

 

Granskad av:    Datum:   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Artikelmatris – Bilaga 4 
 

Författare, år, 

land, titel Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Edvardsson, T. 

Ahlström, G, 

(2007), Sverige, 

Being the next o 

kin of a person 

with a low - 

grade glioma. 

Utforska 

upplevelsen av 

att vara 

närstående till en 

vuxen person 

som 

diagnostiserats 

med första 

gradens gliom. 

Kvalitativ  

design,  

strategiskt urval, 

intervjuer  

N = 55 

De närstående visade 

extrema känslor av 

stress och upplevde sig 

som osynliga, 

chockerade, desperata 

och försummade. 

Roller och relationer 

förändrades. De 

närstående var också 

oroliga för den sjukes 

framtid. Symtom som 

framkom hos dem var 

sömnsvårigheter, 

huvudvärk och problem 

med minnet. 

Hög 

Hinnen, C. et. al, 

(2008), 

Nederländerna, 

Course of 

distress in breast 

cancer patients, 

their partners, 

and matched 

control couples. 

Undersöka 

graden av stress 

hos bröstcancer 

patienter och 

deras partner 

samt jämföra 

detta med en 

kontroll grupp. 

Kvantitativ 

design, 

RCT, 

Frågeformulär, 

N = 156 par 

(varav 64 par i 

kontrollgruppen) 

Patienter upplevde mer 

stress under de 15 

första månaderna efter 

diagnosen än deras 

partner. Skillnaden 

mellan patienternas och 

kontrollgruppens 

stressnivå var relativt 

lite och minskade med 

tiden. 

Hög 

Huizinga, Gea A. 

et.al, (2004), 

Nederländerna,  

Stress response 

symptoms in 

adolescent and 

young adult 

children of 

parents 

diagnosed with 

cancer. 

Undersöka 

förekomsten av 

stress respons 

symtom hos 

ungdomar och 

unga vuxna barn 

som har en 

förälder med 

cancer. 

Kvantitativ 

design,  

RCT, 

frågeformulär  

N = 1408  

(varav 1124 i 

normgruppen) 

21% av sönerna och 

35% av döttrarna 

utvecklade stress 

respons symtom.  

18% av sönerna och 

10% av döttrarna 

upplevde ingen stress 

alls. 

Medel 

Kershaw, T. et. 

al, (2008), USA, 

Longitudinal 

analysis of a 

model of predict 

quality of life in 

prostate cancer 

patients and their 

spouses. 

Att använda en 

stressmodel för 

att kunna värdera 

livskvalitet hos 

prostata 

cancerpatienter 

och deras 

anhöriga. 

Kvantitativ 

design,  

RCT,  

frågeformulär 

N =242  

(varav 121 i 

normgruppen) 

Stressmodellen visade 

på variationer mellan 

mental och psykisk 

livskvalitet hos 

patienter och deras 

anhöriga. 

Hög 



  

 

 

 

Artikelmatris 

 

Lindqvist, B, et. 

al, (2007), 

Finland, Factors 

associated with 

the mental health 

of adolescents 

when a parent 

has cancer. 

Utforska nivån 

av psykosocial 

stress hos finska 

ungdomar när en 

förälder har en 

cancersjukdom. 

Kvantitativ 

design,  

RCT, 

frågeformulär  

N = 282  

(varav 137 

familjemedlemmar 

i kontrollgruppen) 

Ett negativt samband 

hittades mellan 

psykosociala hälsan 

hos den sjuke 

föräldern och den 

mentala hälsan hos 

ungdomarna. 

Resultatet var 

detsamma oavsett 

vilken av föräldrarna 

som var sjuk. Om 

familjefunktionen varit 

bra innan sjukdomen 

bidrog detta till en 

bättre stresshantering 

hos ungdomarna. 

Hög 

Northouse, L, et. 

al, (2000), USA, 

Couples´ 

patterns of 

adjustment to 

colon cancer. 

1. Jämföra 

patienters och 

anhörigas 

värderingar av 

sjukdom, 

resurser, stress 

och anpassnings 

mönster. 

2. Undersöka 

påverkan av kön 

och roll 

(patient/anhörig). 

3. Titta på 

samband mellan 

patienters och 

anhörigas 

anpassning. 

4. Identifiera 

faktorer som 

påverkar 

anpassningen till 

sjukdomen. 

Kvantitativ 

design, 

 CCT,  

intervjuer och 

frågeformulär 

N = 112  

(56 patienter och 

56 anhöriga) 

Anhöriga upplever mer 

stress och mindre 

socialt stöd än 

patienterna. Kvinnor 

rapporterade mer stress 

och rollproblem 

oavsett om de var 

patient eller anhörig. 

Både patienter och 

anhöriga rapporterade 

försämring av 

familjefunktionen och 

socialt stöd men även 

att stressen minskade 

med tiden.  

 

Hög 

Salander, P., & 

Spetz, A. (2002), 

Sverige, How do 

patients and 

spouses deal 

with the serious 

facts of 

malignant 

glioma? 

Tillföra kunskap 

om hur par 

kommunicerar 

om att en 

familjemedlem 

är döende i 

cancer – Hur 

pratar de om 

döden/döendet? 

Kvalitativ  

design, 

konsekutivt urval, 

intervjuer    

N = 49  

(25 patienter och 

24 anhöriga) 

Ett fåtal av paren 

pratade öppet om 

döden och döendet. 

Vanligare var ett 

gemensamt 

bekräftande av det 

allvarliga faktumet 

utan att använda sig av 

orden död och döende. 

Hög 



  

 

 

 

 

Artikelmatris 

 

Sandén, I., & 

Hydén, L-C. 

(2002), Sverige, 

How everyday 

life is affected: 

an interview 

study from 

testicular cancer. 

Beskriva 

anhörigas 

upplevelser när 

en manlig 

familjemedlem 

har testikel 

cancer. 

Kvalitativ  

design,  

strategiskt urval,  

intervjuer 

N = 37 

(25män och 12 

familje-

medlemmar ) 

Resultatet visade att 

närstående till män med 

cancer lever i en sårbar 

situation som 

karaktäriseras av en 

social isolering. 

Hög 

Schmitt, F. et. al, 

(2007), Finland, 

Cancer families 

with children: 

factors 

assoociated with 

family 

functioning – a 

comparative 

study in Finland. 

Undersöka 

faktorer som är 

associerade med 

familjefunktionen 

i familjer med 

barn, där en 

förälder har 

cancer. Vilket 

senare jämförs 

med familjer utan 

cancer.   

Kvantitativ 

design,  

RCT, 

frågeformulär, 

N = 498 

(varav 209 i 

kontrollgruppen) 

Faktorer som påverkade 

familjefunktionen var: 

depression hos 

föräldrarna, familje- 

medlemmarnas 

återhämningsförmåga 

och resurser. 

Depressionen 

försämrade 

familjefunktionen och 

återhämtningsförmågan 

samt resurserna 

förbättrade den. Inga 

skillnader hittades 

mellan testgruppen och 

kontrollgruppen. 

Hög 

Strang, S., & 

Strang, P, 

(2001), Sverige, 

Spiritual 

thoughts, coping 

and ”sense of 

coherence” in 

brain tumour 

patients and their 

spouses. 

Utforska i vilken 

omfattning 

hjärntumör 

patienter och 

deras anhöriga 

kan hantera, 

förstå och skapa 

mening i 

situationen. 

Utforska om 

andlighet kan ge 

stöttning och 

analysera om 

dessa begrepp 

kan relateras till 

Antonovsky´s 

”känsla av 

sammanhang”. 

Kvalitativ  

design,  

strategiskt urval, 

intervjuer  

N = 36  

(20 patienter och 

16 anhöriga) 

För att hantera 

situationen använde de 

sig av ett aktivt 

informationssökande, 

socialt stöd och hjälp 

med att se möjligheter. 

Känslan av 

meningsfullhet var 

central för 

livskvaliteten som 

skapades framförallt av 

anhöriga men även av 

att ha ett jobb. En 

annan betydande faktor 

är om personen själv är 

beredd att kämpa. Tron 

på en Gud har generellt 

sätt blivit ersatt med en 

tro på sig själv, 

forskning, ett positivt 

tankesätt och en närhet 

till naturen. 

Medel 

 



  

 

 

 

Artikelmatris 

 

Syrén, S. et, al. 

(2006) Sverige, 

Being a family 

in the midst of 

living and dying. 

Belysa hur det är 

att vara en 

familj, när en 

familjemedlem 

befinner sig 

mellan livet och 

döden. 

Kvalitativ  

design,  

strategiskt urval, 

intervjuer 

N = 5 

När familjer inte upplever 

en samhörighet, styrka 

och kontinuitet kan de 

uppleva existentiellt och 

känslomässigt lidande, 

samt en känsla av 

depression och ångest. 

Medel 

Visser, A. et. al, 

(2006), 

Nederländerna, 

Temperament as 

a predictor of 

internalising and 

externalising 

problems in 

adolescent 

children of 

parents 

diagnosed with 

cancer.   

Undersöka 

förhållandet 

mellan 

temperament, 

inre och yttre 

problem bland 

barn till föräldrar 

med cancer. 

Kvantitativ 

design,  

RCT, 

frågeformulär 

N =2276 

(varav 1138 i 

normgruppen) 

Döttrar till föräldrar med 

en cancersjukdom 

uppvisade mera 

inneboende, psykiska 

symtom som blyghet, oro, 

frustration och upplevdes 

som känsliga. Detta 

berodde inte på barnens 

eller föräldrarnas ålder 

eller levnadsförhållande. 

Barnens temperament 

visade sig mera än 

föräldrarnas, däremot 

hade föräldrarna mindre 

tålamod än barnen. 

Hög 

Visser, A. et. al, 

(2005), 

Nederländerna, 

Emotional and 

behavioural 

functioning of 

children of a 

parent diagnosed 

with cancer: a 

crossinformant 

perspective. 

Undersöka den 

känslomässiga 

och 

beteendemässiga 

funktionen hos 

söner och döttrar 

till en förälder 

som är 

diagnostiserad 

med cancer och 

jämföra dem 

med barn i en 

normgrupp.   

Kvantitativ  

design,  

RCT, 

frågeformulär 

N = 4012  

(varav 3351 i 

normgrupperna) 

Pojkar mellan 4-11 år var 

mer tillbakadragna och 

ångestfyllda/deprimerande 

än pojkar i normgruppen. 

Fler flickor i ålder 4-11år 

uppvisade ett aggressivt 

och oacceptabelt beteende 

jämfört med norm 

gruppen. Flera 

tonårsdöttrar var 

ångestfyllda/deprimerade 

och tillbakadragna i 

förhållande till norm 

gruppen, det samma 

gällde för tonårspojkarna. 

De upplevde dock inte 

detta själva vilket 

flickorna gjorde.   

Hög 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Artikelmatris 

 

Visser. Et. Al, 

(2005), 

Nederländerna,  

Parental 

Cancer- 

Characteristics 

of parents as 

predictors for 

child 

functioning 

Undersöka hur den 

sjuka förälderns 

demografi och 

sjukdomsrelaterade 

faktorer samt 

fysisk och mental 

funktion bidrar till 

känslomässiga och 

beteendemässiga 

problem hos 

barnen. 

Kvantitativ 

design, 

 CCT, 

frågeformulär 

N = 661  

(180 sjuka 

föräldrar, 145 

anhöriga, 114 

lågstadiebarn 

och 222 

ungdomar) 

Familjesituationen var det 

som hade störst påverkan 

på lågstadiebarn medan 

ungdomarna påverkades 

mer av 

behandlingskomplikationer. 

Minskning av den sjuka 

förälderns fysiska funktion 

samt den mentala hälsan 

påverkade båda 

åldersgrupperna. 

Upplevelserna var 

desamma oavsett om det 

var mamman eller pappan 

som var sjuk. 

Hög 

Wells, J, et. Al, 

(2008), USA, 

Voices of 

Mexian 

American 

caregivers for 

family 

members with 

cancer. 

Utforska de sociala 

och psykologiska 

processerna hos 

kvinnliga 

vårdgivare som 

vårdar en 

familjemedlem 

med cancer. Samt 

utveckla en 

kulturellt relevant 

teori som kan 

guida Mexikansk 

amerikanska 

vårdare och deras 

familjer. 

Kvalitativ  

design, 

Strategiskt 

urval 

 intervjuer 

N = 34 

Vården måste anpassas 

efter kulturella värden och 

vara lätt åtkomlig, 

kvaliteten i vården bygger 

på ett aktivt deltagande av 

familjen. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


