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Sammanfattning 

Bakgrund:  Idag drabbas många av cancersjukdom men tack vare tidig upptäckt botas 

många. Under sjukdomstiden påverkas även patientens maka/make/partner 

av cancersjukdomen. Anhöriga som stöttar sin partner kan ha en ökad risk 

att drabbas av egna hälsorelaterade problem 

 

Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av att stötta en partner i kurativt 

skede av cancersjukdom. 

 

Metod: Resultatet består av tolv vetenskapliga artiklar som analyserades och 

delades in i sju teman. Roys Adaptationsmodell har använts för att diskutera 

resultatet. Artiklarna samlades in via databaserna CINAHL och PUBMED 

med urvalet 2007-2017.   

 

Resultat: Resultatet visade på att anhörigas behov blev åsidosatta under partnerns 

sjukdomstid.  Deras identitet påverkades då de anpassade tillvaron för att 

kunna fokusera på sin partners vård. Rollfördelningen i parrelationen 

förändrades och anhöriga fick ta mer ansvar. En för stor börda på de 

anhöriga kunde ha stor påverkan på deras hälsa men många anhöriga 

upplevde att de kom sin partner närmare under sjukdomstiden.    

 

Diskussion:  De fyra anpassningslägena i Roys modell påverkar varandra och är svåra att 

separera. Detta visar på att det är viktigt att ha en helhetssyn på människan. 

Vi anser att det är viktigt att vården uppmärksammar anhörigas behov och 

situation och erbjuder stöd för att undvika framtida ohälsa. 

 

Nyckelord: Kurativ, cancer, anhörig, upplevelse, partner, Roys adaptationsmodell.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background:  A large number of individuals are affected by cancer disease every year, but 

due to improved treatment and early discovery many are cured. The illness, 

also affect the patient´s significant other and may increase their risk of own 

health-related problems.  

 

Aim:   The aim was to describe significant others´ experiences when supporting a 

partner in curative phase of cancer disease. 

 

Method:  The results are based on twelve scientific articles and categorized in seven 

themes. The Roy Adaptation model was used to discuss the result. Data were 

collected from the CINAHL and PUBMED databases, including articles 

from the years 2007-2017.     

 

Results:  The results show that significant others´ own needs were put aside during 

their partner´s illness. Their identities were affected as they were adapting 

their everyday life to be able to support their partner.  A partner´s illness 

also changed the couple’s roles as the couples responsibility changed within 

the relationship. If the significant other experienced the support as 

burdensome their health could be negatively affected. Significant others´ 

experienced their relationship to their partner to improve during the illness.      

 

Discussion:  The four adaptation modes by Roy are related to each other and are hard to 

distinguish and the holistic view of each person is important. We conclude 

that it is important that the health care system also acknowledges the 

significant other´s needs and situations and thereby provide support needed 

to elude future health issues.          

 

Keywords:  Curative, cancer, spouse, experience, caregiver, partner, Roy Adaptation 

model.    
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Inledning 

Vi blev intresserade av att studera anhörigas upplevelser av att stötta sin partner med en 

cancersjukdom efter vår placering inom Avancerad Sjukvård i Hemmet då vi fick insikt om 

att många anhöriga var delaktiga i partnerns vård. De gjorde väldigt mycket för sin partner 

och var engagerade i deras partners sjukdomsprocess. Då det finns mycket forskning inom det 

palliativa området ville vi hellre fördjupa oss inom kurativa och nydiagnostiserade cancerfall. 

Vi har även själva egna erfarenheter av familjemedlemmar inom våra respektive familjer som 

drabbats av cancersjukdom som både varit kurativa och palliativa.   

Då det idag är många som drabbas av cancersjukdom och botas, för detta med sig att 

många par genomgår denna resa tillsammans. Inom vården behöver personalen få kunskap 

om vilket stöd anhöriga till patienter med cancersjukdom behöver för att klara av sin tillvaro. 

Den cancersjuke patienten är beroende av sin partners hjälp, delaktighet och engagemang 

under sjukdomstiden och en tid efteråt. Utan partnerns förståelse av situationen skulle den 

drabbade kanske inte kunna vara hemma i den utsträckning som de önskar.   

 

Bakgrund 

Anhöriga  

Socialstyrelsen (u.å.a) definierar anhörig som en person som vårdar eller stödjer en närstående 

som antingen har en funktionsnedsättning, långvarig fysisk och/eller psykisk sjukdom eller 

missbruks/beroendeproblematik. En person genomgår många olika transitioner eller så 

kallade övergångar under livet som kan förändra tillvaron och även den sociala statusen 

(Ternestedt & Norberg, 2014). Dessa förändringar kan handla om hälso- och 

sjukvårdsrelaterande eller utvecklingsrelaterande förändringar. Det kan också handla om en 

övergång från frisk till sjuk eller från att vara make/make/partner till att vara en stöttande 

anhörig under en svår sjukdomstid. Vid sjukdom påverkas den egna självbilden och 

identiteten och med tiden formas en ny identitet. Det innebär att såväl patient som närstående 

genomgår flera transitioner under sjukdomstiden (ibid).  

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2012) stöttar cirka 325.000 svenskar en make, maka 

eller partner med en svår sjukdom. I den förändrade livssituationen som en cancersjukdom ger 

upphov till är det därför viktigt att kunna ha ett socialt nätverk (Eide & Eide, 2009). Patienter 

som får mycket stöd av sina anhöriga hanterar generellt svåra situationer bättre än de som inte 

får lika mycket stöd. Detta stöds i en svensk studie där det framkom att släkt och familj var ett 

viktigt stöd för anhöriga till en partner med en cancersjukdom under sjukdomstiden (Ekholm, 
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Grönberg, Börjeson & Berterö, 2013).  

Tidigare arbetsuppgifter i hemmet kunde behöva omfördelas då den cancerdrabbade 

partnern ofta drabbas av en stor trötthet som ger nedsatt fysisk förmåga, förändrat sömnbehov 

och kognitiva förändringar i form av koncentrations- och minnessvårigheter (Kopp, 2008). 

Vid läkarbesök är den anhörige oftast med som ett psykologiskt stöd och hjälper till att ställa 

frågor samt komma ihåg vad som togs upp (Strang, 2004).  I denna litteraturöversikt kommer 

författarna fokusera på anhöriga som är i en parrelation med en cancerdrabbade person.  

 

Cancersjukdom  

Cancer är en sjukdom där celler bryts ner och nybildas ohämmat (Ericson & Ericson, 2012). 

Detta innebär att celldelningshastigheten ökar okontrollerat och på så sätt bildas tumörer 

och/eller metastaser. Förändringarna kan vara elakartade (maligna) eller godartade (benigna). 

Oftast upptäcks cancersjukdomen i tidigt skede vilket innebär att sjukdomen inte hunnit 

sprida sig och patienten kan behandlas och bli botad, så kallat kurativt skede. (Myklebust 

Sørensen & Almås, 2011). Ordet kurativ betyder botande och/eller läkande (www.ne.se). 

Vanlig behandling vid cancersjukdom är operaration, strålning och/eller cellgiftsbehandling, 

Socialstyrelsen (u.å.b).  

Vid kurativ strålbehandling bestäms dosen och antal gånger strålningen ska genomföras 

utifrån tumörens storlek och typ samt den omkringliggande vävnadens tolerans eller 

känslighet för att bestrålas (Zackrisson & Turesson, 2008). Strålbehandling kan ge 

biverkningar som trötthet, illamående, hudreaktioner och om patienten samtidigt behandlas 

med cytostatika kan hudbesvären bli extra besvärande (Bruun Lorentsen & Grov, 2011).  

Cellgiftsbehandling eller cytostatika i botande syfte ges på motsvarande sätt men har en 

mångfald alternativ och ges utifrån patientens specifika behov (Hansson, Henriksson & 

Peterson, 2008). Behandling med cytostatika ger ofta biverkningar, de vanligaste är; 

infektionskänslighet, mukosit (inflammation i munslemhinnorna), ökad blödningstendens, 

håravfall, fatigue och illamående (Bruun Lorentsen & Grov, 2011; Ericson & Ericson, 2012). 

Intensiteten av biverkningar beror på omfattningen av behandlingen (Ericson & Ericson, 

2012).  

    

Sjuksköterskors roll 

Sjuksköterskans ansvar är att ge trygg och säker vård till patienter med cancersjukdom (Levy, 

2013). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2009) ska sjuksköterskan arbeta utifrån en 

helhetssyn av patienten för att främja livskvalitet och hälsa. Detta kan göras både genom 
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lämpliga omvårdnadsåtgärder utifrån patientens livssituation och behandlingsfas och även 

genom emotionellt stöd (ibid). Det ingår också i sjuksköterskans uppgifter att kunna 

identifiera om patienten och/eller den anhörige är i behov av information eller undervisning. 

Vid behov ska sjuksköterskan kunna erbjuda stöd och samtal. Den sjuksköterska som 

ansvarar för patienten är både kontaktperson för patienten och den anhörige och ska vara 

tillgänglig för telefonrådgivning.  För att kunna genomföra dessa samtal behöver de även 

goda kunskaper och förståelse av de anhörigas situation (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2009).  

Vid cancerspecifika behandlingar ansvara sjuksköterskans för att ge information till såväl 

patient som anhöriga. Informationen handlar då om behandlingens genomförande samt 

eventuella biverkningar och hur dessa kan lindras med läkemedel/behandlingar eller genom 

egenvård (Kopp, 2008). Strålbehandling kan både orsaka akuta och sena biverkningar och 

även kroniska biverkningar som blir livslånga (Amsinck & Jusjong, 2008). Under och efter 

strålbehandling kan sjuksköterskan behöva informera om hur patienten skall sköta irriterad 

och torr hud samt upplysa om hur patientens skall kunna lindra torra slemhinnor i form av 

egenvård och/eller läkemedel. Illamående kan behandlas med läkemedel samt rådgivning om 

diet.  

 

Anhöriga till en partner med en cancersjukdom  

Vid cancersjukdom är anhörigas roll extra viktig då varken vårdpersonal eller andra släktingar 

kan ersätta det känslomässiga stödet som den närmsta familjen kan ge patienten (Smebye, 

1997), det är därför viktigt att som anhörig finnas vid sin partners sida och vara en god 

lyssnare och visa omtanke (Strang, 2004).  

Anhöriga som stöttar sin partner har dock en ökad risk att drabbas av egna hälsorelaterade 

problem (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar de anhörigas situation och ger dem rätt stöd för att undvika att de drabbas av 

vårdkrävande sjukdomar. Vidare är det viktigt att uppmärksamma att även anhöriga som inte 

utför så mycket praktiska vårdrelaterade uppgifter också behöver stöd då de kan uppleva 

mycket psykisk press, oro och stress för sin partners situation.   

 En amerikansk studie har uppvisat att anhöriga som stöttar en partner med cancersjukdom 

har ökad risk att drabbas av framtida kroniska sjukdomar (Kim, Carver, Shaffer, Gansler & 

Cannady, 2015). Resultatet visade att anhöriga har högre risk att drabbas av hjärtsjukdomar 

och ledgångsinflammation. Anhörigas känsla av att situationen är ohanterlig och 

överväldigande är den viktigaste indikatorn för hälsorisker snarare än partnerns behov av stöd 
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(ibid). I en svensk studie framkom det att anhöriga upplevde mer stress än sin partner i 

samband med läkarbesök och behandlingar och att de kände att de själva behövde ta ett stort 

ansvar för kontakten med vården och den information de fick (Johansson, Axelsson, 

Berndtsson & Brink, 2014). Anhöriga upplevde att de inte fanns någon kontinuitet i kontakten 

med vården och de upplevde osäkerhet i vem de borde kontakta för ytterligare frågor och det 

upplevdes som att de var övergivna av vården.    

Enligt Socialstyrelsen (2012) är det vanligast att ge stöd till en partner med svår sjukdom 

när den anhöriga själv är runt 65 år. Det framkom att ju mer omfattande stöd partnern 

behövde desto mer påverkade det den anhöriges livskvalitet. Kvinnliga anhöriga upplevde att 

livskvaliteten försämrades i större utsträckning än vad manliga anhöriga upplevde. Dessa 

resultat stöds av en australiensk studie där det framkom att anhöriga till en partner med en 

cancersjukdom upplevde liknande påverkan på livskvaliteten (Olson, 2014).  De anhörigas 

upplevelse av att stötta en partner med en cancersjukdom kan variera mycket beroende på 

vilken livssituation de befinner sig i. Personer med en lugnare livsstil, pensionerade eller som 

inte har så mycket andra åtaganden kunde uppleva att vårdtyngden gav dem mindre stress och 

mindre belastning än förväntat trots svår sjukdom hos partnern. Däremot anhöriga som var 

mitt i livet med både familj och karriär kunde uppleva mer stress och större belastning av den 

förändrade livssituationen som sjukdomen förde med sig.  Dessa personer upplevde att denna 

förändring var ansträngande trots att partnerns behov inte var så omfattande. Detta på grund 

av att de redan hade många åtaganden såsom ta hand om barn, försörja familjen på egen hand 

och sköta övriga hushållsarbeten (ibid). 

 

Problemformulering 

Idag diagnostiseras många med en cancersjukdom vilket för med sig att livssituationen 

förändras, inte bara för den drabbade utan även för de anhöriga. I en parrelation kan både 

rollfördelning och vardag genomgå stora förändringar när den ena partnern blir sjuk. Även en 

kurativ cancerbehandling kan ha en stor påverkan i relationen och på livet både under och 

efter sjukdomstiden då även anhöriga genomgår en transition. Vissa biverkningar eller 

komplikationer varar lång tid efter att behandlingen avslutats och kan till och med bli 

kroniska. Då många är hemma under denna tid blir den anhörige därför ett viktigt stöd som tar 

mycket ansvar både i vardagen och i kontakten med vården. En för stor belastning på den 

anhörige kan leda till framtida ohälsa och sjukdomar relaterad till den förändrade 

livssituationen. Författarna till litteraturöversikten menar att en bättre förståelse för den 

anhöriges upplevelser och behov kan minska risken för framtida ohälsa. Det kan även hjälpa 
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sjuksköterskan att fördjupa sina kunskaper om hur hen ska hantera, stötta och hjälpa de 

anhöriga.  

  

Syfte 

Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av att stötta en partner i kurativt skede av 

cancersjukdom.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Roys adaptationsmodell  

Roy menar att omgivningen är i ständig förändring och för att kunna uppnå hälsa måste 

människan anpassa sig till denna förändring (Roy, 2009). I modellen beskrivs en helhetssyn 

på människan där de biologiska, psykologiska och de sociala sidorna tillsammans formar en 

person (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Människan utsätts för påverkan från 

omgivningen som hen sedan bearbetar och reagerar på. Enligt Roy är målet att människans 

reaktioner ska bidra till överlevnad, utveckling, fortplantning och hanterbarhet (Roy & 

Roberts, 1981). För att kunna anpassa sig efter förändringarna i livet utgår människan från 

fyra anpassningslägen, fysiska behov, självbild, rollfunktion och ömsesidigt beroende. Fysiska 

behov syftar på kroppens grundläggande behov så som träning, vila, nutrition, elimination, 

cirkulation och andning. Självbilden handlar om vilken uppfattning människan har om sig 

själv både utifrån egna och andras åsikter. Rollfunktionen är personens roll i samhället eller 

familjen och det Ömsesidiga beroendet handlar om människans behov att både ge och få 

kärlek och respekt från personer som står hen nära (Roy, 2009). 

 När en människa utsätts för en olycka eller sjukdom räcker strategierna för anpassning 

inte alltid till och hen får då ett behov av omvårdnad och stöd (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Sjuksköterskans roll är att hjälpa personen med anpassningen i den nya situationen. 

Roy framhåller att en sjuksköterska måste vara medveten om att total välbefinnande både 

psykiskt, fysiskt och socialt inte alltid är möjligt. Anpassningen handlar istället om att göra 

det bästa av situationen.  

 Människan kan uppleva sjukdom och handikapp och ändå uppleva hälsa (Roy, 2009). 

Hälsa innebär att hen kan anpassa sig efter situationen och ändå uppleva livskvalitet och 

mening med livet.  

 I litteraturöversikten har författarna använt ovanstående teori som modell för att diskutera 

resultatet, då cancersjukdom för med sig många förändringar i patientens och de anhörigas 



 
 6 (33) 

 

livssituation. Detta kräver anpassningar för att kunna hantera situationen och dessa 

anpassningar berör både fysiska, psykiska och sociala behov. Författarna anser att modellen 

beskriver dessa processer väl och passar därför in i litteraturöversikten.  

 

Metod 

I denna uppsats genomförde författarna en litteraturöversikt. Litteraturöversiktens avsikt var 

att utifrån ett problemområde skapa en översikt och/eller sammanställa befintlig forskning 

inom området (Friberg, 2012). Författarna till uppsatsen ville få en bättre bild av hur anhöriga 

till patienter med en kurativ cancerbehandling upplevde sin situation.  

 

Urval och datainsamling  

Urvalet i en litteraturöversikt bör passa kriterierna för studien och besvara studiens syfte 

(Danielson, 2012). Urval gjordes därför utifrån Friberg (2012) som förklarar att vid 

insamlingen ska sökningen inledas med ett översiktsperspektiv där läsaren tar del av 

sammanfattningarna. Sedan ska läsaren övergå till att avgränsa materialet till relevanta studier 

som stämmer överens med syftet. Slutligen ska läsaren granska kvaliteten på det insamlade 

materialet. Inför artikelsökningarna tog författarna beslutet att avgränsa stora sökträffar till 

årtalen 2007-2017, peer review, full text, abstract available, humans samt engelska som 

språk. Vid datainsamlingen tog författarna del av vetenskapliga artiklar från databaserna 

CINAHL och PUBMED för att få en bred bild av uppsatsens ämnesområde. CINAHL är en 

stor databas med vårdvetenskaplig inriktning (Polit & Beck, 2014). PUBMED är en databas 

med omfattande material inom medicin, omvårdnad samt hälso- och sjukvård (esh.se). 

Sökorden valdes utifrån syftet och dessa översattes till korrekta fackliga uttryck på engelska 

via svenska MeSH. Sökorden användes både som ämnesord och frisökning för att söka fram 

relevanta artiklar (se Bilaga 1).  

Boolesk söklogik handlar om att kombinera olika sökord med antingen AND, OR eller 

NOT (Östlundh, 2012). Uttrycket AND mellan sökorden kopplar samman dem i samma 

artikelsökning. Författarnas sökord användes endast i olika kombinationer med hjälp av AND 

då det gav lagom mängd användbara sökträffar. Kombinera sökorden med OR eller NOT var 

inte relevant vid artikelsökningen.    

Från databaserna valdes artiklar som belyste anhörigas perspektiv för att kunna besvara 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarna valdes utifrån rubriken, sammanfattningen, syftet samt 

resultatet. Totalt valdes tolv vetenskapliga artiklar (se Bilaga 2). De var främst fokuserade på 
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anhörigas perspektiv samt att cancersjukdomen var kurativ. Artiklar med palliativ inriktning 

valdes bort. För att få en bredare bild av partners perspektiv valdes både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Artiklar som passade syftet lästes av båda författarna individuellt och 

diskuterades sedan innan de godkändes som användbara i litteraturöversikten. De utvalda 

artiklarna berörde främst prostata- och bröstcancer.  

 

Analysmetod  

Då författarna inte har engelska som modersmål har de tagit hjälp av svenska MeSH för att 

översätta engelska medicinska uttryck från artiklarna till svenska. Författarna har tillsammans 

diskuterat de engelska uttryckens innebörd i sammanhanget. Detta för att säkerställa att 

författarna var överens om hur artiklarna skulle tolkas.   

Enligt Friberg (2012) bör analysen av insamlat material ske i tre steg och dessa handlar om 

att först förstå innehållet genom att läsa materialet flera gånger. Författarna till 

litteraturöversikten läste igenom artiklarna var för sig och diskuterade sedan gemensamt om 

resultatet var relevant för syftet eller inte. Det andra steget handlar om att finna likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat (Friberg, 2012). Tredje steget handlar om att sammanställa och 

sortera det insamlade materialet. För att kunna genomföra denna sortering färgkodade 

författarna användbara stycken i de insamlade artiklarna. Vidare sammanfattades innehållet i 

varje artikel med hjälp av postit-lappar som placerades på artikelns framsida för att underlätta 

skrivprocessen. Skrivprocessen genomfördes genom att författarna skrev tillsammans för att 

på så sätt få ett gemensamt språk och förståelse av innehållet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturöversikt behöver etiska överväganden göras både innan och under arbetet för 

att säkerställa att deltagarna inte skadas eller utnyttjas under arbetets gång (Kjellström, 2012). 

Det första övervägandet handlar om att välja syfte och material som berör väsentliga frågor. 

Sedan ska materialet kontrolleras för att se att de håller en god vetenskaplig kvalitet och 

slutligen avgörs om materialet uppfyller de etiska kraven. Båda författarna läste igenom varje 

artikel och kontrollerade att de hade godkänts av respektive lands motsvarighet till 

etikprövningsnämnder samt att de uppfyllde syftet.  

Författarna genomförde en litteraturöversikt vilket innebar att det inte fanns någon 

möjlighet att påverka urvalsprocessen av deltagarna i artiklarna men däremot gjorde 

författarna en etisk bedömning av artikelförfattarnas urvalsprocesser. När deltagare till en 
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studie väljs ut ska det vara rättvist där nackdelar och fördelar med deltagandet skall vara 

jämnt fördelat mellan individerna (Sandman & Kjellström, 2013). Detta är något författarna 

till litteraturöversikten haft i åtanke när artiklarna granskades.  

Författarnas egna erfarenheter av kurativa cancersjukdomar inom familjen har inte 

påverkat resultatindelningen, att ha ett öppet synsätt på resultatet har varit viktigt genom hela 

litteraturöversikten. Detta har gjorts genom att båda läst allt material enskilt och sedan 

diskuterat innehållet tillsammans för att båda ska ha en likartad förståelse.  

 

Resultat 

Kommunikation  

Partnerns tillstånd och kommunikationen i parrelationen hade stor påverkan på anhörigas 

psykiska mående (Chung & Hwang, 2012; Ervik, Nordøy & Asplund, 2013; Ponto & Barton, 

2008; Rivers et al., 2012; Tanner, Galbraith & Hays, 2011; Wootten et al., 2014). Anhöriga 

som stöttade sin partner var beroende av den sjuka partnerns vilja att ha en öppen 

kommunikation om sjukdomstillståndet (Chung & Hwang, 2012; Ponto & Barton, 2008; 

Rivers et al., 2012; Tanner et al., 2011; Wootten et al., 2014). Detta gällde både 

kommunikation på individuell nivå inom parrelationen men även på gruppnivå med både släkt 

och professionella vårdinstanser. En öppen kommunikation underlättade bördan för anhöriga 

och stress och orosnivåer var betydligt lägre hos dessa anhöriga (Ponto & Barton, 2008; 

Wootten et al., 2014).  

När kommunikationen inte fungerade hade den en negativ effekt på den anhöriges mående 

och de fick då behov av att söka stöd utanför parrelationen (Chung & Hwang, 2012; Fergus & 

Gray, 2009; Ponto & Barton, 2008; Rivers et al., 2012; Tanner et al., 2011; Wootten et al., 

2014). Många anhöriga upplevde att de ville prata om sjukdomen men kände sig rädda att ta 

upp ämnet med risken att såra sin partner, detta gav upphov till frustration (Chung & Hwang, 

2012; Ponto & Barton, 2008; Tanner et al., 2011; Wootten et al., 2014). Frustrationen kunde 

leda till att anhöriga kände sig oälskade, olyckliga, isolerade och detta orsakade konflikter i 

relationen.   

Bristen på intimitet i många parrelationer hade en koppling till hur kommunikationen 

fungerade (Ervik et al., 2013; Rivers et al., 2012; Tanner et al., 2011; Wootten et al., 2014). I 

de par där kommunikationen var sämre var även samlivet dåligt och vissa anhöriga kände sig 

inte sedda och älskade på grund av partnerns motvilja att lösa problemet.   
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En del anhöriga upplevde att deras partner inte delade med sig av all information som 

framkom under läkarbesöken (Ervik et al., 2013; Rivers et al., 2012). Detta kunde ge upphov 

till oro och misstro mot partnern.     

Manliga anhöriga ansåg att det var viktigt att informera nära släktingar om sin partners 

tillstånd för att kunna få stöd av dem men även för att de ansåg att släktingarna hade rätt 

känna till situationen (Lopez, Copp & Molassiotis, 2012; Ponto & Barton, 2008). Kvinnliga 

anhöriga ville däremot informera nära släktingar men avstod eftersom deras partner ville hålla 

situationen privat (Ervik et al., 2013; Rivers et al., 2012).  

I vissa fall ville inte den anhörige ha en öppen kommunikation om situationen med släkt 

och vänner (Fergus & Gray, 2009; Lopez et al., 2012; Nasiri, Taleghani & Irajpour, 2012). 

Detta drabbade främst manliga anhöriga då de hade svårt att uttrycka sina känslor (Fergus & 

Gray, 2009; Lopez et al., 2012).  

En del anhöriga önskade bättre kommunikation med extern hjälp från sjukvården i större 

utsträckning än vad de fick (Chung & Hwang, 2012; Ervik et al., 2013; Ponto & Barton, 

2008). Vissa hade önskat stödgrupper eller kuratorsamtal medan andra önskade 

sjukvårdsrådgivning även nattetid.   

 

Känslomässiga utmaningar 

Beskedet om diagnosen gav upphov till starka känslomässiga reaktioner såsom stress, oro, 

ilska, ångest och chocktillstånd hos anhöriga (Ervik et al., 2013; Nasiri, Taleghani & Irajpour, 

2016; Ponto & Barton, 2008; Street et al., 2010). Ett genomgående tema för anhöriga var en 

känsla av att de behövde dölja sin egen reaktion samt kunna hantera sin egen stress för att 

kunna vara stark framför sin partner (Chung & Hwang, 2012; Ervik et al., 2013; Rivers et al., 

2012; Street et al., 2010; Tanner et al., 2011). Vara den starka parten i förhållandet var inte 

alltid lätt, utan i vissa fall kunde även anhöriga bryta ihop och då själva behöva stöd av sin 

partner (Nasiri et al., 2016; Street et al., 2010). Detta kunde ge upphov till känslor av skuld 

eftersom de inte kunde leva upp till normen att vara den stöttande parten (Street et al., 2010).  

Det visade sig att för de flesta anhöriga minskade känslan av stress och oro med tiden men 

för andra kunde detta vara ett långvarigt tillstånd (Ervik et al., 2013; Street et al., 2010).  

Stressymptom, oro, dåliga relationer samt många andra åtaganden i livet kunde resultera i 

somatiska symtom och övergå i en depression (Chung & Hwang, 2012; Street et al., 2010).  

Se sin partner svårt sjuk upplevdes som plågsamt för många (Tanner et al., 2011). Detta gav 

upphov till ytterligare lidande.  
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Det rådde blandade meningar om i vilken utsträckning anhöriga gav känslomässigt stöd till 

sin partner (Fergus & Gray, 2009; Lopez et al., 2012; Nasiri et al., 2016; Ponto & Barton, 

2008; Wootten et al., 2014). Det förekom både bland manliga och kvinnliga anhöriga att de 

fokuserade mer på att ge praktiskt stöd och de hade svårt att möta partnerns känslomässiga 

behov (Fergus & Gray, 2009; Wootten et al., 2014). De hade inte förmågan att ge tröst när 

partnern var upprörd eller var i behov av att diskutera sin oro, detta beteende kunde bottna i 

en känsla av hjälplöshet (Fergus & Gray, 2009). Andra anhöriga mötte känslomässiga utbrott 

från partnern genom att visa tålamod och förståelse för partnerns situation och i vissa fall 

lämnade de rummet istället för att gå in i en konflikt (Williams, Hicks, Chang, Connor & 

Maliski, 2014).  

Manliga anhöriga hade i vissa fall svårt att visa att de själva behövde känslomässigt stöd 

både inför sin partner, vänner och familj (Lopez et al., 2012). Detta beteende kunde leda till 

känslomässig stress som de inte hittade något utlopp för.  

I en del relationer lyckades den anhörige ge ett bra känslomässigt stöd där de försökte visa 

sin partner mer kärlek och omtanke (Nasiri et al., 2016). Andra ansåg att det var viktigt att 

involvera både vänner, familj och sjukvårdspersonal för att partnern skulle få bra stöttning 

och kunna dela ansvaret med dem (Ponto & Barton, 2008). Genom att hålla en öppen 

kommunikation till sin närmsta krets utanför relationen fick paret större möjlighet till socialt 

stöd (Lopez et al., 2012; Rivers et al., 2012; Ponto & Barton, 2008; Wootten et al., 2014). 

Släkt och vänner kunde bidra med både känslomässigt och praktiskt stöd för att stötta både 

den anhörige och den sjuka partnern i deras situation (Rivers et al., 2012; Ponto & Barton, 

2008; Wootten et al., 2014).  

 

Nya roller i relationen  

Under sjukdomstiden kunde parens invanda roller utmanas och behöva designas om för att få 

vardagen att fungera (Chung & Hwang, 2012; Fergus & Gray, 2009; Lopez et al., 2012; 

Nasiri et al., 2016; Ponto & Barton, 2008; Tanner et al., 2011). Anhöriga behövde ta på sig 

nya ansvarsområden som deras partner tidigare tagit hand om vilket ändrade dynamiken i 

förhållandet. Den första tiden med nya ansvarsområden upplevdes svår av många anhöriga 

(Fergus & Gray, 2009; Lopez et al., 2012; Nasiri et al., 2016). Familjelivet kunde i början av 

sjukdomstiden kännas kaotisk och de nya ansvarsområdena kunde leda till trötthet, smärta och 

sömnproblem hos de anhöriga (Lopez et al., 2012; Nasiri et al., 2016). Problemen orsakades 

även av att partnern hade svårt att acceptera sin nya roll som patient (Fergus & Gray, 2009). 
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Detta ledde i vissa fall till att partnern försökte styra den anhörige på detaljnivå trots att de 

själva inte kunde delta i aktiviteten vilket ledde till mycket frustration i parrelationen (ibid).  

Manliga anhöriga fick i flera fall nya insikter av den nya rollen och förstod bättre sin frus 

funktion i familjen (Chung & Hwang, 2012; Nasiri et al., 2016). De förstod vilket viktigt 

ansvar deras fru haft tidigare och insåg att stereotypa könsuppdelningar inom familjen inte var 

nödvändiga. I en studie från Sydkorea berättade en deltagare att han tidigare lärt sina barn att 

män inte ska vara i köket men hade nu ändrat uppfattning och lagade nu mat och diskade 

(Chung & Hwang, 2012). De förändrade ansvarsområdena påverkade både manliga och 

kvinnliga anhöriga och kunde både handla om manliga anhöriga som började städa och laga 

mat samt kvinnliga anhöriga som började betala räkningar och reparera huset (Chung & 

Hwang, 2012; Nasiri et al., 2016; Tanner et al., 2011).  

Med tiden upplevde både manliga och kvinnliga anhöriga en större acceptans för de nya 

uppgifterna i familjen och med ökad rutin blev arbetet mindre ansträngande (Chung & 

Hwang, 2012; Lopez et al., 2012; Nasiri et al., 2016). De ombytta rollerna hade både positiva 

och negativa effekter (Ponto & Barton, 2008; Williams et al., 2014). Vissa anhöriga upplevde 

att de kom sin partner närmre medan andra istället kände att relationen blev ojämnställd.  

 

Den beskyddande rollen   

Det har visat sig att anhöriga tog på sig en beskyddande roll genom att försöka minimera 

stress och oro hos partnern (Chung & Hwang, 2012; Fergus & Gray, 2009; Nasiri et al., 2016; 

Williams et al., 2014). Visa sig känslosam och orolig kunde uppfattas stressande. Vissa 

anhöriga hade önskat få cancerbeskedet separat för att ha möjlighet att behärska sig inför 

partnern (Williams et al., 2014). Vidare hade anhöriga tagit på sig ansvaret att även be släkt 

och vänner att inte visa sina negativa känslor eller ställa stressande frågor i onödan (Nasiri et 

al., 2016; Williams et al., 2014). Bland manliga anhöriga kunde strategin att inte visa starka 

känslor ha negativa effekter på relationen då den anhörige kunde uppfattas som inåtvänd och 

distanserad (Fergus & Gray, 2009).  

Både manliga och kvinnliga anhöriga la ner mycket tid på att söka information om 

cancersjukdomen, behandlingar och biverkningar (Chung & Hwang, 2012; Lopez et al., 2012; 

Nasiri et al., 2016; Wootten et al., 2014). De sökte efter informationen för att ta reda på hur de 

skulle hjälpa sin partner, få en bättre förståelse av sjukdomen, hitta alternativa behandlingar 

samt minska sin egen oro (Lopez et al., 2012; Nasiri et al., 2016). Det visade sig även att 

anhöriga som var mindre stressade av situationen hade lättare att ta till sig information från 

olika källor (Wootten et al., 2014).   
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Sociala förändringar  

Partnerns sjukdomstillstånd påverkade den anhöriges möjligheter till sociala aktiviteter 

utanför hemmet som exempelvis träning och umgänge med vänner (Chung & Hwang, 2012; 

Lopez et al., 2012; Street et al., 2010; Tanner et al., 2011). Detta kunde både ha positiv och 

negativ inverkan på vardagen (Lopez et al., 2012; Street et al., 2010: Tanner et al., 2011). 

Vissa uppgav att de frivilligt minskade på fritidsaktiviteter för att kunna spendera mer tid med 

sin partner. Enligt Chung & Hwang, (2012); Ervik et al., (2013); Street et al., (2010) kunde 

förändringen ha en negativ inverkan på förhållandet då anhöriga upplevde att partnern ville 

dölja sin sjukdom och ibland undvika gemensamma sociala aktiviteter.  

Det har även visats att manliga anhöriga tog svåra diskussioner åt sin partner (Chung & 

Hwang, 2012).  Exempelvis i en Sydkoreansk studie kunde manliga anhöriga säga ifrån till 

släkt och omgivning att partnern för tillfället avsäger sig att arrangera firandet av stora 

högtider. En del anhöriga gjorde stora livsstilsförändringar som exempelvis minskad arbetstid, 

gå i förtidspension eller till och med flytta för att påskynda sin partners tillfrisknande. 

Sätta sin partner i första rummet och åsidosätta sina egna behov för att kunna stötta sin 

partner var vanligt förekommande bland anhöriga vilket kunde resultera i egna hälsorelaterade 

problem (Chung & Hwang, 2012; Ervik et al., 2013; Fergus & Gray, 2009; Lopez et al., 2012; 

Tanner et al., 2011).  

Många anhöriga upplevde att de kände sig försummade då många runtomkring fokuserade 

mer på den sjuka partnern än den anhörige, detta påverkade deras identitet negativt (Ervik et 

al., 2013). Detta förekom både inom vården och i den privata familje- och vänkretsen. Det 

kunde leda till självömkan där anhöriga tyckte synd om sig själva (Fergus & Gray, 2009). 

Denna reaktion förvånade många då de inte kände igen sig själva och uppfattade denna 

reaktion som självisk.    

Både manliga och kvinnliga anhöriga uppgav att religionen hjälpte dem att finna styrka i 

tillvaron när allt fokus låg på den sjuka partnern och de kände oro inför framtiden (Nasiri et 

al., 2016; Nasiri et al., 2012; Rivers et al., 2012; Tanner et al., 2011; Williams et al., 2014). 

Religionen hjälpte dem att minska på deras stress och oro, hitta mening i tillvaron samt 

acceptera situationen. Genom att vända sig till sin religion hjälpte det dem att se positivare på 

tillvaron. En del anhöriga upplevde att deras tro hade blivit starkare efter partnerns 

sjukdomstid (Rivers et al., 2012).  
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Sexualitet  

Behandlingen hade i många fall biverkningar som hade negativ inverkan på sexlivet (Nasiri et 

al., 2012; Rivers et al., 2012; Tanner et al., 2011; Wootten et al., 2014).  Många anhöriga 

uppgav att de inte kände till vilken påverkan cancerbehandlingen skulle få på den sexuella 

funktionen hos deras partner (Rivers et al., 2012; Wootten et al., 2014).  Ovissheten handlade 

dels om att de inte kände till sambandet mellan den sexuella funktionen och 

cancerbehandlingen. Det handlade även om att anhöriga blev förvånade att läkningsprocessen 

tog lång tid och de önskade att de hade fått information om detta innan behandlingen. 

Information om hjälpmedel som exempelvis Viagra saknades och attityden till dessa var ofta 

negativ.  

Vanligt förekommande fysiska biverkningar på sexualiteten hos kvinnor inkluderade 

minskad lust, smärta från operationsärret samt symtom som illamåendet och trötthet (Nasiri et 

al., 2012). Bland män förekom biverkningar som erektionsproblem, obehag vid samlag samt 

minskad lust (Rivers et al., 2012; Tanner et al., 2011). Andra biverkningar som kunde påverka 

sexlivet var kräkningar, trötthet samt humörsvängningar och attityden till problemen 

varierade mycket beroende på ålder, kön och kultur (Nasiri et al., 2012; Rivers et al., 2012; 

Tanner et al., 2011; Wootten et al., 2014). Både manliga och kvinnliga anhöriga avstod helt 

från fysisk intimitet av rädsla att såra och påminna sin partner om sex då de led av nedsatt 

sexuell lust (Chung & Hwang, 2012; Williams et al., 2014; Wootten et al., 2014). Sexuellt 

nedsatta behov förekom både hos partners med prostatacancer och med bröstcancer och 

åldrarna varierade mellan 33-76 år. Kvinnliga anhöriga från en amerikansk studie hävdade att 

deras fokus låg på partnerns överlevnad snarare än på sexlivet och på grund av deras höga 

ålder och långa äktenskap hade sexlivet tappat sin betydelse (Rivers et al., 2012). Manliga 

anhöriga från Iran uppgav att de saknade sexlivet men respekterade deras partners situation 

och hade en önskan att vara trogen och vänta istället för att gifta sig med en ny fru eller vara 

orogen mot sin partner (Nasiri et al., 2012). Saknaden av närhet och intimitet var större än 

saknaden av den sexuella funktionen bland kvinnliga anhöriga från cirka 40-70 år (Tanner et 

al., 2011; Wootten et al., 2014).  

För att få utlopp för sin sexualitet beskrev vissa anhöriga att de var tvungna att ändra sina 

förväntningar och hitta andra sätt att få närhet genom exempelvis djupa och intima samtal, 

kel, smekningar samt hålla hand (Street et al., 2010; Williams et al., 2014).  

I vissa kulturer kunde anhöriga finna tröst och styrka i religionen och ansåg att uthärda 

sexuell frustration var ett test på förhållandet (Nasiri et al., 2012). Medan andra anhöriga 

styrde om den sexuella energin till en hobby som exempelvis musik (Chung & Hwang, 2012).  
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Wootten et al., (2014) menar att bristen på kommunikation hade stor påverkan på hur 

problemen med sexlivet påverkade förhållandet.  

 

Normalisering 

Många par uppgav att de under resans gång kom varandra närmare men för många var den 

första tiden efter diagnosen svår (Chung & Hwang, 2012; Ervik et al., 2013; Fergus & Gray, 

2009; Lopez et al., 2012; Wootten et al., 2014). Anhöriga kämpade i början med att försöka 

förstå i vilken omfattning deras partner behövde stöd samtidigt som de kämpade med sin egen 

rädsla att kanske förlora sin partner. Både manliga och kvinnliga anhöriga uppgav att de var 

rädda att förlora sin partner trots att cancersjukdomen var kurativ (Fergus & Gray, 2009; 

Ponto & Barton, 2008; Tanner et al., 2011). Denna rädsla fanns kvar under hela 

sjukdomsperioden och vissa anhöriga upplevde att det var svårt att prata med sin partner om 

dessa ämnen (Fergus & Gray, 2009; Tanner et al., 2011).  Med tiden började många acceptera 

situationen och försökte hitta strategier för att hantera den (Street et al., 2010). Acceptansen 

för den nya situationen började för många anhöriga med att inse att partnern var en person 

med cancer och inte enbart en cancerpatient.  

Anhöriga försökte normalisera situationen genom att acceptera den nya tillvaron och hitta 

en balans mellan fokus på sig själv och fokus på partnern för att inte själva bli utbrända, det 

bidrog även till att relationen stärktes (Chung & Hwang, 2012; Ervik et al., 2013; Lopez et al., 

2012; Nasiri et al., 2012; Street et al., 2010; Tanner et al., 2011; Wootten et al., 2014). Både 

manliga och kvinnliga anhöriga uppgav att om de som par delade på arbetsuppgifterna i 

hushållet, arbetade tillsammans samt tog hänsyn till varandras behov gjorde det att relationen 

blev starkare och de insåg varandras betydelse (Chung & Hwang, 2012; Lopez et al., 2012). I 

parrelationer där anhöriga utförde praktisk omvårdnad insåg hen att trots att vårdtyngden var 

stor förde situationen dem närmre varandra (Ervik et al., 2013).   

En del av normaliseringen var att förändra sina förväntningar på livet och framtiden och 

göra dem mer realistiska (Chung & Hwang, 2012; Street et al., 2010). För att få hjälp med 

normaliseringen vände sig många anhöriga sig till släkt och vänner för att få både praktiskt 

och känslomässigt stöd (Chung & Hwang, 2012; Ponto & Barton, 2008; Rivers et al., 2012). 

Utan omgivningens hjälp hade anhöriga svårt att uppnå normalisering i vardagen (Lopez et 

al., 2012).  

För många kvinnliga anhöriga och deras partner var humorn en viktig del för att kunna 

hantera partnerns kroppsliga förändringar som cancersjukdomen förde med sig (Ervik et al., 

2013; Tanner et al., 2011). Detta användes exempelvis vid användningen av inkontinensskydd 
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som för vissa kunde upplevas genant men med hjälp av intern humor normaliserades och 

accepterades situationen (Ervik et al., 2013).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten fokuserade på anhöriga till en partner som genomgick en kurativ 

cancerbehandling. Redan när vi sökte efter artiklarna upptäckte vi att prostatacancer och 

bröstcancer gav flest sökträffar även endast med sökordet cancer. Detta kan förklaras av att 

dessa två är de vanligaste cancerformerna, vilket även bekräftas av Socialstyrelsens statistik. 

Då artiklarna främst handlade om prostatacancer och bröstcancer kan detta ha påverkat 

resultatet. Prostatacancer och bröstcancer drabbar främst personer i medelåldern och dessa 

sjukdomar kräver inte att anhöriga behöver utföra praktiska vårduppgifter utan har en mer 

stödjande funktion. Om artiklarna hade innehållit andra typer av cancerformer hade anhörigas 

ålder och roll sett annorlunda ut.  

Då vi önskade ta del av den senaste forskningen gjordes urvalet på publiceringsår, det vill 

säga på det senaste tio åren. En kortare publiceringsperiod av artiklar gav inte tillräckligt 

många sökträffar. Sökorden som valdes hade utgångspunkt i syftet för att säkerställa att 

artiklarna skulle svara på uppsatsens syfte men även för att avgränsa sökträffarna. 

Databaserna CINAHL och PUBMED valdes eftersom dessa har ett omfattande 

vårdvetenskapligt material. Anledningen till att vi inte valde andra databaser var för att de 

antingen gav samma artiklar eller inga användbara sökträffar.   

Det valda artiklarna har ett internationellt perspektiv och artiklarna är från Sydkorea, 

Norge, Kanada, Storbritannien, Iran, Australien och USA. Detta kan ha påverkat resultatet 

eftersom det föreligger skillnader i cancervården i de olika länderna och även kulturskillnader. 

Vi anser att dessa artiklar var användbara eftersom uppsatsens syfte fokuserade på anhörigas 

upplevelser av att stötta sin partner under sjukdomstiden och inte på ländernas olika 

vårdstrukturer. Under arbetet med litteraturöversikten har det framkommit många likheter i 

hur anhöriga upplevde situationen trots kulturskillnader. I svensk sjukvård möter 

vårdpersonalen patienter med många olika kulturella bakgrunder och måste kunna anpassa sig 

efter detta. Sjuksköterskans ansvar är att se hela människan i den kliniska vården (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). 

En fördel med våra artiklar var att samtliga hade genomgått etikprövningar i respektive 

lands motsvarighet till etikprövningsnämnder. Författarna valde att använda främst kvalitativa 
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artiklar men även en kvantitativ artikel i litteraturöversikten. Kvalitativt tillvägagångssätt 

handlar om att förstå personers upplevda erfarenheter av en situation genom deras egna 

berättelser (Henricson & Billhult, 2012). I en kvalitativ studie finns det ingen absolut sanning 

utan forskarna utgår från deltagarnas egna beskrivningar av sina upplevelser. Kvantitativt 

tillvägagångssätt handlar om att beskriva och/eller kartlägga ett ämnesområde med hjälp av 

statistik samt finna samband och/eller jämföra olika variabler (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

Majoriteten av det valda artiklarna var kvalitativa men två stack ut från mängden. Den ena 

artikeln var kvalitativ men hade ett stort bortfall av deltagare då intervjuerna var planerade för 

tre tillfällen per person men vid tredje tillfället återstod bara åtta av totalt 28 deltagare. Den 

andra artikeln var vår enda kvantitativa resultatartikel men resultatet togs från två öppna 

frågor och analyserades kvalitativt. Vi ansåg att den var användbar då den belyste delar av 

anhörigperspektivet som inte var lika tydligt i övriga artiklar.   

Gällande skrivprocessen valde vi att skriva varje mening tillsammans för att kunna hålla ett 

enhetligt språk genom hela litteraturöversikten. Fördelen var att båda författarna blev väl 

insatta i alla stycken och överens om formuleringar. Nackdelen kan vara att metoden är 

tidskrävande men det har inte varit något problem vid genomförandet av litteraturöversikten. 

Varje artikel lästes individuellt och sedan diskuterades innehållet och resultatet översattes 

gemensamt. Detta för att få en enhetlig förståelse av innehållet och på så sätt lättare kunna 

sammanställa materialet.  

 

Resultatdiskussion 

Anhörigas livssituation 

Under livet genomgår människan många olika förändringar, transitioner (Ternestedt & 

Norberg, 2014). Övergången från frisk till sjuk är en stor förändring för partnern men även för 

den anhörige. Anhöriga går från att vara make/maka/partner till att vara den stöttande 

anhörige vilket innebär en förändrad livssituation och förändrad identitet. I 

övergångsperioden kan den anhörige uppleva sig extra sårbar. Författarna till 

litteraturöversikten anser att genom att hitta strategier att hantera den nya vardagen och 

anpassa sig efter situationen hittar de anhöriga en ny identitet.  

Mycket stress kunde leda till både psykisk och fysisk ohälsa hos de anhöriga. I resultatet 

framkom det att långvarig stress och oro kunde leda till psykisk ohälsa hos de anhöriga såsom 

depression. Sjukdomsbeskedet kunde ge upphov till blandade känslomässiga reaktioner hos 

de anhöriga som varade under lång tid. De känslomässiga reaktionerna kunde exempelvis 

handla om frustration och rädsla och de upplevde även att de behövde dölja sina känslor för 
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att inte lägga ytterligare börda på sin partner. Problem med sexuell funktion var också en 

stressande faktor som påverkade relationen negativt både bland manliga och kvinnliga 

anhöriga i blandade åldrar. Det har visat sig att anhöriga med många åtaganden och många 

ansvarsområden i livet upplevde en större belastning och mer stress än äldre anhöriga med 

färre åtaganden (Olson, 2014). Enligt Roy och Roberts (1981) handlar de fysiska behoven om 

att anpassa sig i relation till våra grundläggande behov såsom vila, träning, elimination och 

nutrition. Enligt en svensk studie uppgav många anhöriga att de på grund av den förändrade 

situationen glömde bort sina egna behov såsom vila och sin egen hälsa (Röing, Hirsch & 

Holmström, 2008). Långvarig stress påverkade kroppen negativt. Enligt Kim et al., (2015) 

kunde denna stress leda till framtida sjukdomar. En annan svensk studie visade på att 

anhöriga upplevde mer stress och oro inför behandlingar och återkommande kontroller än vad 

deras partner gjorde, en upplevd dålig kontinuitet inom vården var även en bidragande faktor 

till stressen (Johansson et al., 2014). Enligt Roy (2009) handlar hälsa om att kunna anpassa 

sig till situationen och att människans strategier för anpassning ska bidra till överlevnad, 

utveckling, fortplantning och hanterbarhet. Vi tolkar att långvariga sjukdomar på grund av 

stress är ett tecken på att de interna processerna har misslyckats med anpassningen. Om de 

anhöriga hade fått mer stöd i sin anpassningsprocess hade detta kunnat undvikas eller 

minimeras. Enligt Roy (2009) speglas hälsan i människans förmåga till anpassning och 

påverkar därför anpassningslägena i anpassningsmodellen. Vilken typ av sjukdomar som 

utvecklades var olika för män respektive kvinnor där män hade större risk att utveckla 

hjärtsjukdomar medan kvinnorna lättare utvecklade ledgångsreumatism (Kim et al., 2015). 

Om den vårdande anhöriga drabbas av dessa sjukdomar leder det till att de själva blir en 

patient i sjukvården. Därför bör sjukvården även fokusera på den vårdande anhöriga för att 

kunna förebygga ohälsa och minska framtida vårdbehov.  

 

Stöd och kommunikation  

I resultatet framkom det att många anhöriga hade önskat sig mer information och stöd från 

vården och många upplevde att kommunikationen både i och utanför parrelationen var viktig.  

Anhöriga som intervjuats i två svenska studier upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd 

från vården och kände sig osäkra på vem de kunde vända sig till och ställa sina frågor 

(Ekholm et al., 2013; Johansson et al., 2014). Det handlade om brist på kontinuitet, osäkerhet 

på vem som var kontaktperson och även önskemål om att kunna prata med läkaren enskilt vid 

behov.   
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Enligt Roy (2009) är fokus för det ömsesidiga beroendet inriktat på betydelsefulla personer 

och stödsystem. Vi anser att det skulle vara bra om vården kunde erbjuda anhöriga och även 

partnern att delta i regelbundna stödgrupper där både vårdpersonal och drabbade par kan 

delta. Stödgruppen skulle då kunna fungera som ett ytterligare stödsystem. Enligt 

McCaughan, McKenna, McSorley och Parahoo, (2015); Wallace och Coyne, (2013) var 

stödgrupper ett bra alternativ för att förbättra kommunikationen, få ett utlopp för sina 

reaktioner samt ett sätt att kunna normalisera sina känslor. Sexualiteten upplevdes lättare att 

diskutera i dessa stödgrupper där de kunde utbyta erfarenheter med varandra. Detta anser vi 

skulle kunna vara ett sätt att minska den långvariga stressen. Resultatet visade på att en öppen 

kommunikation i parrelationen var en bidragande faktor för att minska bördan för den 

anhöriga. Anhöriga påverkades av hur partnern hanterade sin sjukdom och för att vara ett stöd 

krävdes en öppen kommunikation. De goda effekterna av normalisering var att hitta en bra 

balans mellan att stödja partnern och den anhöriges egna behov.  

God kommunikation gjorde att paret lättare kunde hitta nya vägar för sin sexuella relation 

visade resultatet. Problemen med sexualiteten berodde på partnerns fysiska förändringar på 

grund av sjukdomen och/eller biverkningar av behandlingen. Anhöriga var oförberedda på 

dessa förändringar och många av dem upplevde att de inte fått tillräckligt med information 

samt dåligt bemötande från vården om detta (Hawkins et al., 2009). Enligt Roy (2009) är 

syftet med vårdandet att stödja anpassning i de fyra anpassningslägena. På detta område anser 

vi att anhöriga inte fått tillräckligt med stöd för att klara av den nya anpassningen. Ett 

problem var också att anhöriga på grund av sjukdomen började se sin partner som en asexuell 

person eller som en patient istället för en attraktiv person (Hawkins et al., 2009; Gilbert, 

Ussher & Hawkins, 2009).   

Resultatet visade även på att anhöriga gärna tog på sig rollen att söka information åt sin 

partner. Anhöriga ville gärna följa med sin partner på läkarbesöken för att på så sätt kunna få 

förstahandsinformation istället för att vara beroende av sin partner visade en svensk studie 

(Ohlsson-Nevo, Andershed, Nilsson & Anderzén-Carlsson, 2012). När informationen inte når 

fram på ett tydligt sätt till anhöriga eller när vårdpersonalen inte bjuder in till frågor medför 

det att de tenderade att känna sig frustrerade och sökte då information på egen hand på 

internet (Ekholm et al., 2013; Schook et al., 2014). Roy och Roberts (1981) förklarar att en 

roll bygger på vilken roll personen har i sammanhanget samt interaktionen med andra. När 

anhöriga söker information på internet gör de detta för att försöka uppfylla sin roll som 

anhörig men de riskerar då att få felaktig information från osäkra källor. Synen och 

kunskapen på källkritik kan variera mycket och felaktig information kan få konsekvenser på 



 
 19 (33) 

 

framtida behandlingar och öka deras mentala ohälsa. Resultatet visade även att det var lättare 

för anhöriga att ta till sig information om deras stressnivåer var lägre. Detta innebar att 

anhöriga troligtvis fick svårt att veta vilka frågor de skulle ställa vid läkarbesök eller samtal 

inom vården när de kände mycket stress. Vården måste ta större hänsyn till anhörigas 

sinnestillstånd och stressnivåer när de ger ut viktig information anser vi.  

 

Förändrad rollfördelning  

Resultatet visade att för många var den första tiden efter diagnosen svår då anhöriga kämpade 

med att försöka förstå i vilken omfattning deras partner behövde stöd samtidigt som de 

kämpade med sin egen rädsla att kanske förlora sin partner. Trots att cancern är kurativ kan 

ändå associationer till döden och att eventuellt bli lämnad uppstå hos de anhöriga anser vi. 

Rädslan för döden kunde bottna i minnen av nära släktingar som tidigare gått bort i 

cancersjukdom eller att något skulle hända partnern visar två svenska studier (Ekholm et al., 

2013; Röing et al., 2008). Cancer var för många förknippad med döden vilket gjorde dem 

rädda och oroliga inför framtiden och väckte många existentiella frågor (Ohlsson-Nevo, 

Andershed, Nilssson & Anderzén-Carlsson, 2013). Resultatet visade att många anhöriga fann 

styrka i religionen både för att minska rädslan inför framtiden men även för att hitta mening i 

vardagen.  

I och med cancersjukdomen insåg anhöriga hur viktigt livet och tiden tillsammans var 

(Ohlsson-Nevo et al., 2012). Detta bekräftades i resultatet som beskriver att när paren 

accepterat sina roller och hittat en bra balans i vardagen blev deras relation bättre.  

Roy (2009) menar att en rollfunktion är designad för att kunna hjälpa en grupp att uppnå 

ett mål. I resultatet framkom det att anhöriga fick en annan syn på rollfördelningen efter att ha 

tagit på sig nya ansvarsområden som de tidigare inte behövt göra. Detta kunde exempelvis 

handla om att män började städa och laga mat medan kvinnorna började betala räkningar. Vi 

blev förvånade att sättet att hantera en förändrad livssituation och rollfördelning var relativt 

lika. Trots att vårt resultat belyste olika rollfördelningar mellan män och kvinnor i olika 

kulturer var ändå den grundläggande omtanken om partnern vid cancersjukdom lika. 

Rollfördelningen där traditionella manliga och kvinnliga uppgifter förändrades och delades 

mer lika inom parrelationen har vi som författare beskrivit i texten på ett positivt sätt men 

detta kan vara färgat av vår svenska kultur. I andra kulturer kan det finnas andra synsätt där 

traditionella könsroller är att föredra. Det finns dock inget korrekt svar på vad som är rätt eller 

fel utan det är upp till varje individ och par att bedöma det.  
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Självbilden sattes på prov   

Roy och Roberts (1981) förklarar att självbilden är sammansatt av en människas övertygelse 

och uppfattning om sig själv. Resultatet visade på att självbilden sattes på prov och 

förändrades för många anhöriga under partnerns sjukdomstid. Dessa förändringar var inte 

alltid positiva då anhöriga blev förvånade över sin reaktion, exempelvis känslor av 

avundsjuka och att tycka synd om sig själv. Andra hade mer positiva upplevelser under 

partnerns sjukdomstid då de upplevde att parrelationen blev starkare och de kom sin partner 

närmare. Vi ser i resultatet ett samband mellan flera faktorer som påverkar hur mycket de 

anhörigas självbild påverkades av hur de upplevde situationen. Faktorer som kommunikation 

mellan anhöriga och partnern, stöd från omgivningen samt livssituationen påverkade hur 

mycket deras självbild testades. Anhöriga upplevde att deras tillvaro vändes upp och ner vid 

cancerbeskedet och de kände sig ensamma i sin situation visade en svensk studie (Ohlsson-

Nevo et al., 2012). I en studie av Olson (2014) ges exempel på olika livssituationer där yngre 

anhöriga med många åtaganden kämpade med att få den förändrade livssituationen att fungera 

medan äldre anhöriga med färre åtaganden tog sig lugnare igenom förändringen som 

cancersjukdomen förde med sig. Vi anser att självbilden sattes på större prov när 

kommunikationen i parrelationen var dålig, inget stöd från omgivningen fanns samt att de 

anhöriga hade många åtaganden i livet. Självbilden kan bli mer negativ när personen inte kan 

leva upp till sina egna krav på hur de bör hantera situationen.       

 

Modellens komplexitet  

Ett grundläggande synsätt i Roy Adaptionsmodell är att människan är anpassningsbar och ses 

som en helhet som består av många delar (Roy, 2009). För att helheten ska uppnå sitt syfte är 

delarna i modellen beroende av varandra. I den förändrade livssituationen som cancersjukdom 

för med sig anser vi att alla fyra anpassningslägen påverkas på ett eller annat sätt. Vi anser att 

de fyra anpassningslägena i Roys Adaptionsmodell går ihop i varandra eftersom när de fysiska 

behoven är nedsatt påverkas rollfördelningen i parrelationen. Detta leder till att självbilden 

blir förändrad och slutligen påverkas balansen i det ömsesidiga beroendet. Dessa fyra 

kategorier är svåra att separera från varandra. Roy (2009) menar att det komplexa förhållandet 

mellan anpassningslägena visar på att det är viktigt att ha en helhetssyn på människan och 

hens anpassningsprocess.   

 



 
 21 (33) 

 

Kliniska implikationer  

För att minska anhörigas upplevda börda samt att minska risken för framtida sjukdomar och 

psykisk ohälsa bör vården uppmärksamma de anhörigas situation mer.  

Både två svenska studier (Ekholm et al., 2013; Johansson et al., 2014) och en Nederländsk 

studie (Schook et al., 2014) har visat att anhöriga upplevde att de fick otydlig information. 

Författarna till litteraturöversikten anser därför att sjuksköterskor bör vara tydliga i sin 

information och även uppmärksamma patienten och anhörigas reaktion på hur de tar emot 

informationen och att situationen då informationen ges är den rätta. Det är även viktigt att 

bjuda in till frågor och även vara tydlig med vem de kan kontakta för ytterligare frågor. I en 

svensk artikel (Johansson et al., 2014) som användes i resultatdiskussionen framkom det att 

anhöriga inte visste vem deras kontaktsjuksköterska var och de saknade även kontinuitet inom 

vården. Därför anser författarna till litteraturöversikten att sjuksköterskor bör bli bättre på att 

tydliggöra vem/vilka anhöriga och patienten kan kontakta när de vill ställa frågor. 

Sjuksköterskor bör även ge råd om vilka hemsidor på internet som kan ge säker information 

om cancersjukdomen och uppmana till källkritiskt tänkande på den information de läser. Det 

är idag lätt att söka information på egen hand men det är inte all information som är 

tillförlitligt och det är därför sjuksköterskor bör ge råd om vilka sidor som är pålitliga.  

Författarna anser att sjuksköterskor bör erbjuda den anhörige men även partnern vid behov 

att delta i stödgrupper för att dela sina erfarenheter med andra i liknande situation och på så 

sätt får de ett extra stödsystem. Enligt resultatet i litteraturöversikten kunde detta bidra till 

minskad stress hos de anhöriga.         

    

Förslag till fortsatt forskning  

Det saknas forskning om den långsiktiga fysiska och psykiska hälsan hos anhöriga efter 

partnerns tillfrisknande av den kurativa cancerbehandlingen. Artiklarna i resultatet och 

resultatdiskussionen visade på att de anhörigas hälsa ofta påverkas negativt under partnerns 

sjukdomstid och därför behöver detta område bli mer beforskat för att minska vårdköer och 

förbättra de anhörigas hälsa. Vårdtyngden kan även variera mellan olika cancerformer och 

därför är det angeläget att genomföra ännu mer forskning på anhörigas situation på respektive 

cancerform. Vissa cancerformer drabbar både män och kvinnor och därför kan det även vara 

bra att genomföra forskning för att jämföra manliga och kvinnligas upplevelser av att vara 

anhörig till en partner med en kurativ cancersjukdom.      
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Slutsats  

Utifrån anhörigas upplevelser var kommunikation med partnern det mest avgörande då den 

kunde påverka relationen både positivt och negativt. Under sjukdomstiden anpassade den 

anhörige sig mycket efter partnerns behov och de påverkades av hur partnern hanterade 

cancersjukdomen och den förändrade livssituationen. Känslomässiga utmaningar uppstod då 

de anhöriga upplevde att de behövde dölja sina egna känslor och vara stark inför sin partner 

och detta kunde på långsikt leda till depression. Många anhöriga var rädda att förlora sin 

partner trots att de visste att partnern genomgick en kurativ cancerbehandling. Det var även 

många anhöriga som fann styrka i religionen för att kunna hantera vardagen och den 

förändrade livssituationen. Sexlivet påverkades av sjukdomen och behandlingen. De anhöriga 

var oförberedda på förändringen och önskade mer information om detta. Många anhöriga 

upplevde det svårt att leva upp till normen att vara den stöttande parten eftersom den sociala 

tillvaron förändrades och allt fokus riktades mot partnern. En del anhöriga var förvånade över 

sina egna negativa reaktioner när de fick sina behov åsidosatta. Detta kunde leda till att deras 

självbild påverkades. Rollfördelningen förändrades också i och med cancersjukdomen och till 

en början gjorde det relationen ansträngd men med tiden lyckades de acceptera den nya 

situationen. Det ömsesidiga beroendet var ojämnt i början då anhöriga hade svårt att hitta en 

balans mellan partnerns vård och sina egna behov men med tiden hittade de tillbaka till den 

och kunde då hantera vardagen bättre. Relationen hade blivit starkare.  
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datainsamling, analys) 

Resultat 
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Hwang, E.  

 

 

 

Couples' experiences of 

breast cancer in Korea: 

a descriptive 

qualitative study 

2012, Syd 

Korea, 

Cancer 

Nursing 

Syftet var att både 

undersöka Sydkoreanska 

kvinnor med bröstcancer 

och deras makars 

erfarenheter.  

Metod: Deskriptiv 

kvalitativ studie    

Urval: 14 deltagare (sju 

par). Kriterierna: gift, 

bröstcancer.  

Datainsamling: 
Semistrukturerad 

intervjuer. 

Analys: Induktiv 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att den inledande chocken efter 

cancerbeskedet förde med sig känslomässiga 

reaktioner såsom oro, ångest och skuld. Den tog 

även upp parens erfarenheter av hur livet 

förändrades såsom förändrade ansvarsområden i 

hemmet och att den anhörige gick ner i tid 

alternativt pensionerades för att kunna vårda samt 

spendera mer tid med sin partner. Vidare tog den 

upp hur både den anhörige och den sjuka partnern 

hittar nya roller samt den anhöriges erfarenhet av 

att vara en vårdare såsom trötthet och frustration.   

 

Ervik, B., 

Nordøy, T., & 

Asplund, K. 

 

 

 

 

In the middle and on 

the sideline: the 

experience of spouses 

of men with prostate 

cancer.  

2013, 

Norge, 

Cancer 

Nursing 

Syftet med studien var att 

undersöka hur det dagliga 

livet för kvinnliga makar 

påverkades av deras mäns 

prostatacancer.  

Metod: Kvalitativa 

intervjuer.  

Urval: Nio gifta kvinnor. 

Kriterier: Gift och att 

mannen har en 

prostatacancer som 

behandlas kurativt.  

Analys: Fenomenologisk 

och hermeneutisk 

analysmetod.   

Resultatet visade att påverkan av att leva med en 

partner med prostatacancer var olika från person till 

person. Vissa behöll en positiv syn under 

behandlingen medan andra var mer oroliga. Den tog 

även upp hur kvinnorna försökte stötta sin partner 

som känner att sin manlighet var hotad efter 

biverkningarna av behandlingen. Vidare tog den 

upp hur kvinnorna kände sig åsidosatta och kände 

ett behov av stöd av någon utanför familjen   

 

 

Fergus K. D., & 

Gray, R. E 

 

 

 

 

 

Relationship  

vulnerabilities during 

breast cancer: patient 

and partner 

perspectives  

 patient and partner perspectives. 

2009, 

Kanada, 

Psycho-

Oncology.   

Syftet var att analysera hur 

patienter och deras partner 

uppfattar utmaningar på 

relationens under 

sjukdomstiden.  

Metod: Kvalitativa 

intervjuer  

Urval: 19 kvinnor och 

elva makar.  

Analys: Tematisk analys,  

Resultatet visade att både anhöriga och partnern 

hade svårt att anpassa sig till de nya rollerna. Till 

exempel hade de anhöriga svårt att ge 

känslomässigt stöd och partnern hade svårt att 

släppa sin tidigare roll och hade därför svårt att 

acceptera hjälp. Den beskrev även 

kommunikationsbarriärer där många par hade svårt 

att prata om sjukdomen.   
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Lopez, V., 

Copp, G., & 

Molassiotis, A 

 

 

 

Male caregivers of 

patients with breast and 

gynecologic cancer: 

Experiences from 

caring for their spouses 

and partners. 

2012, 

Storbritani

en, Cancer 

Nursing  

Syftet var att undersöka 

manliga anhörigas 

erfarenhet av att vårda sin 

partner med bröst- och 

gynekologisk cancer i över 

ett år.  

Metod: Kvalitativ, 

deskriptiv studie.  

Urval: 15 manliga 

anhöriga. 

Analys: Tematisk analys.  

I artikeln har de följt anhöriga från tre månader upp 

till ett år efter diagnosen. Resultatet visade på att 

anhöriga i början tog på sig många ansvarsområden 

såsom sköta hushållsuppgifter och informera släkt 

och vänner om partnerns hälsotillstånd. 

Inledningsvis upplevde de anhöriga trötthet, smärta 

och sömnlöshet men med tiden accepterade de det 

nya rollerna och symtomen minskades.   

 

Nasiri, A., 

Taleghani, F., 

& Irajpour, A. 

 

 

 

Adjustment process in 

Iranian men to their 

wives' breast cancer 

2016, Iran, 

European 

journal of 

Cancer 

Care 

Syftet med studien var att 

definiera på vilket sätt 

männen anpassade sig till 

sina fruars bröstcancer.  

Metod: Kvalitativ metod 

med en Grounded teory 

ansats.   

Urval: 26 individer, (22 

makar, två patienter, två 

läkare).  

Analys: Tematisk analys.  

Resultatet beskrev de anhörigas krisreaktioner efter 

beskedet samt hur sjukdomen påverkade 

familjelivet. Vidare tog den upp vilka strategier de 

anhöriga använde sig av för att återuppta en normal 

vardag igen. De tog på sig andra roller i relationen, 

skyddade sin partner mot stressrelaterade 

situationer och tog med familjen på utflykter för att 

ge dem något annat att tänka på.    

 

Nasiri, A., 

Taleghani, F., 

& Irajpour, A. 

 

 

Men´s sexual issues 

after breast cancer in 

their wives: A 

qualitative study 

2012, Iran, 

Cancer 

Nursing  

Syftet med studien var att 

undersöka sexuella 

problem hos iranska män 

efter att deras fru drabbats 

av bröstcancer.  

Metod: Kvalitativ metod 

med en Grounded teory 

ansats.  

Urval: 18 iranska män.  

Analys: Tematisk analys.  

Resultatet visade hur männen hanterade de sexuella 

förändringarna deras frus cancerbehandling förde 

med sig. Artikel tog bland annat upp påverkan på 

relationen, abstinens, avhållsamhet samt återuppta 

en normal relation igen.   

 

Ponto, J.A., & 

Barton, D 

 

 

 

Husbands' perspective 

of living with wives' 

ovarian cancer. 

2008, 

USA, 

Psycho-

Oncology  

Syftet med den kvalitativa 

studien var att beskriva 

erfarenheten av 

äggstockscancer från den 

manliga anhöriges 

perspektiv.  

Metod: En kvalitativa 

studie. 

Urval: Elva manliga äkta 

makar. 

Analys: Innehållsanalys.  

Resultatet tog upp den känslomässiga chocken av 

cancerdiagnosen hos de anhöriga. Livet förändrades 

efter cancerdiagnosen. Det som förändrades var de 

anhörigas prioriteringar i livet, rollfördelningen i 

relationen förändrades samt att de tillbringade mer 

tid tillsammans. De anhöriga påverkades både 

positivt och negativt av deras frus sinnesstämning. 

Stöd från den övriga familjen och vården var 

viktigt. Den tog även upp vikten av att de anhöriga 

även tillgodoser sina egna behov för att orka med 

tillvaron.     
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Rivers, B. M., 

August, E. M., 

Quinn, G.P., 

Gwede, C. K., 

Pow-Sang. J. 

M., Green, B. 

L., & Jacobsen, 

P. B. 

Understanding the 

psychosocial issues of 

African American 

couples surviving 

prostate cancer.  

2012, 

USA, 

Journal 

Cancer 

Education 

Syftet med denna studie 

var att undersöka Afro-

amerikanska 

canceröverlevares och 

deras partners uppfattning 

av psykosociala 

utmaningar relaterat till 

livskvalitet.  

Metod: Kvalitativa metod.  

Urval: Tolv 

afroamerikanska par.  

Analys: En kombination 

av en innehållsanalys och 

en jämförande metod.  

Resultatet tog upp parens psykologiska välmående 

samt deras behov av socialt stöd från både familj 

och sjukvården. Den tog även upp erfarenheter av 

den förändrade sexualiteten. Anhöriga ansåg att den 

sexuella relationen i förhållandet inte var viktig 

men de fick istället stötta sin partner som tog 

förlusten hårdare. Många upplevde att deras 

relation till andlighet blev viktigare.  

 

Street A. F., 

Couper, J. W., 

Love, A. W., 

Bloch, S., 

Kissane, D. W., 

& Street, B. C 

 

 

 

 

Psychosocial 

adaptation in female 

partners of men with 

prostate cancer 

2010, 

Australien, 

European 

Journal of 

Cancer 

Care. 

Syftet med studien var att 

undersöka psykosocial 

anpassning hos kvinnliga 

anhöriga som lever med en 

partner med 

prostatacancer.  

Metod: Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Två 

intervjuer med sex 

månaders mellanrum.  

Urval: 50 kvinnor. 

Analys: Innehållsanalys.  

 

 

 

Resultatet visade hur anhöriga anpassade sig efter 

den nya situationen. För att kunna anpassa sig 

behövde de anhöriga lära sig hantera sin egen 

känslomässiga reaktion. Vissa anhöriga deltog 

aktivt i medicinska beslut medan andra tog ett steg 

tillbaka i respekt för sin partner önskan. Den 

sexuella funktionen påverkades av cancern men 

många anhöriga hittade alternativa väga till närhet 

såsom kramar, hålla handen samt djupa samtal. 

Tanner, T., 

Galbraith, M., 

& Hays, L.  

 

 

 

 

 

From a woman's 

perspective: life as a 

partner of a prostate 

cancer survivor.   

2011, 

USA, 

Journal of 

Midwifery 

& 

Womens´s 

Health  

Syftet med studien var att 

skapa en bättre förståelse 

för erfarenheten hos en 

partner till en patient som 

överlevt prostatacancer.  

Metod: Kvantitativ metod. 

En enkätstudie med två 

öppna frågor.  

Urval: 408 män, 364 

kvinnor.  

Analys: Kvalitativ analys 

med en deskriptiv ansats. 

 

Resultatet tog upp strategier att hantera den 

förändrade situationen såsom använda humor för att 

normalisera generande biverkningar samt hitta en 

balans mellan vårdande och egna behov. Den 

balansen kunde handla om att fortsätta umgås med 

vänner eller övriga fritidsaktiviteter. Många av 

anhöriga upplevde att partnern hade svårt att prata 

om problemen i sexlivet och detta kunde ge upphov 

till frustration och problem i relationen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 (33) 
 

 

Williams, K. 

C., Hick, E. M., 

Chang, N., 

Connor, S. E., 

& Maliski, S., L 

 

 

 

Purpusful 

Normalization when 

caring for husbands 

recovering from 

prostate cancer.  

2014, 

USA, 

Qualitative 

Health 

Research.  

Syftet med studien var att 

beskriva kvinnliga 

låginkomsttagare från 

Latinamerikas erfarenheter 

av sina mäns rehabilitering 

efter behandling mot 

prostatacancer.  

Metod: Semistrukturerade 

tvåspråkiga djupa 

intervjuer.  

Urval: 28 deltagare vid 

första intervjun, vid andra 

intervjun 18 deltagare. Vid 

tredje intervjun åtta 

deltagare. Bortfall på 

grund av hälsoproblem 

eller tidsbrist bland 

deltagarna.  

Analys: Tematisk analys.  

Resultatet tog upp hur deltagarna försökte hitta 

tillbaka till en normal vardag under 

cancerbehandlingen. Vissa anhöriga upplevde att 

situationen gjorde att de kom varandra närmare 

medan andra upplevde stora svårigheter. Vissa par 

hanterade svårigheter i sexlivet genom att avstå från 

all intimitet medan andra hittade andra vägar till 

närhet. Många anhöriga var mycket engagerade i 

sin partners nya diet. I vissa fall mot sin partners 

vilja. Det har även visats sig att anhöriga fann 

styrka i religionen.   

 

 

Wootten, A. C., 

Abbott, J. M., 

Osborne, D., 

Austin, D. W., 

Klein, B., 

Costello, A. J., 

& Murphy, D. 

G. 

 

The impact of prostate 

cancer on partners: a 

qualitative exploration. 

2014, 

Australien, 

Psycho-

Oncology  

Syftet med studien var att 

undersöka påverkan av 

partnerns prostatacancer 

hos anhöriga  

Metod: Kvalitativ metod 

med sex fokusgrupper 

samt enskilda 

djupintervjuer.  

Urval: 26 anhöriga.  

Analys: Tematisk analys.  

Resultatet beskrev anhörigas upplevelse av sin 

partners reaktion på prostatacancern samt anhörigas 

behov att vara delaktiga i vården och medicinska 

beslut. Vidare tog den upp upplevelsen av att 

försöka stötta sin partner som kände att han hade 

förlorat sin  

manlighet. Partnerns sinnesstämning hade stor 

påverkan på de anhöriga och påverkade dem både 

positivt och negativt. En öppen kommunikation 

hade en positiv påverkan på både relationen, 

sexlivet och hur de hanterade sjukdomstiden. 

 

 


