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Sammanfattning En cancerdiagnos påverkar inte bara patienten, utan 

även patientens närstående. Cancersjukdomen kan 

innebära stora förändringar i vardagen för de 

inblandade, både psykosociala och praktiska. Hos 

närstående uppstår behov som kanske inte helt och 

hållet tillfredställs på grund av den patientfokuserade 

vården. Syftet var att undersöka vilket stöd närstående 

till en cancersjuk patient önskar. Totalt granskades 10 

resultatartiklar som inriktade sig på patient- och 

närståendestöd och vilket stöd de uppskattade som 

betydelsefullt. Resultatet redovisades i huvudkategorier 

och underkategorier som uppstått ur databearbetningen. 

Kategorierna var informativt stöd och socialt stöd där 

emotionellt, instrumentellt och andligt stöd ingick. I 

resultatet framträdde informativt stöd som något 

närstående framför allt eftertraktade. I det sociala stödet 

kunde närstående och vänner stödja varandra genom 

erfarenheter, känslor och tankar.  Det emotionella 

stödet var något framträdande i närståendes gemenskap 

och kunde uppfattas som kärlek och omsorg, varav 

instrumentellt stöd kunde ingå. Detta stöd innefattar 

hjälp med praktiska och materiella saker. En del 

närstående kunde också önska andligt stöd. Närståendes 

önskemål visade sig inte alltid vara tillfredsställda samt 

att olika önskemål om stöd kan förekomma, exempelvis 

på grund av kultur. Därför finns ett ökat behov av 

kunskap om närståendes personliga behov och kulturellt 

inflytande i omvårdnadsarbetet. 
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Abstract A cancer diagnosis affects not only the patient but also the 

patient's family. The cancer disease can lead to huge 

changes in the lives of those involved, both psychosocial 

and practical. With relatives’, needs arises that may not 

entirely satisfy because of the patient-focused care. The 

aim was to investigate what support the relatives to a 

cancer patient desire. A total of 10 research articles were 

examined that focused on patient and relative support and 

what support they estimated to be valuable. The result is 

presented in main and sub-categories which emerged from 

the data processing. These categories were informational 

support and social support in which emotional, 

instrumental and spiritual support were included. The 

support relatives particularly sought after was the 

informational support. In the social support the relatives 

and friends support each other through their experiences, 

feelings and thoughts. Emotional support was prominent 

for relatives and could be perceived as love and caring, 

where instrumental support could be included. This 

support includes help with practical and tangible things. 

Some relatives could also wish for spiritual support. It 

turned out that relatives did not always get their support 

needs met as well as various requests for support may 

occur, for example, because of culture. Therefore there is 

a need for increased knowledge of relatives' personal 

needs and the meaning of cultural impact in nursing care. 
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Inledning 

Under de två senaste decennierna (Socialstyrelsen, 2009) har antalet cancerfall 

genomsnittligt ökat med 1,8 procent för män och 1,2 procent för kvinnor per år. Till 

viss del beror ökningen på förbättrade diagnostiska metoder och förändring i 

befolkningens åldersstruktur. Totalt har det rapporterats och diagnostiserats 51 528 

maligna cancerfall i Sverige under 2008. 

 

Beskedet om cancersjukdom, utlöser en krisreaktion även hos närstående (Carlsson, 

2007). Problem som kan uppstå är att närstående har svårt för att kommunicera med 

varandra, sjukvårdspersonal och utomstående. Närstående kan uppleva att de inte har 

någon delaktighet i patientens vård och känslor angående cancerdiagnosen kan bli 

svåra att hantera. Dessutom är det svårt för dem att få information av 

sjukvårdspersonalen. I de fall närstående fick information var det på deras eget 

initiativ. Närstående har inte en självklar plats i vården, vilket leder till att de inte vet 

hur de ska stödja patienten eller på vilket sätt de själva kan få stöd (ibid.). 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

beskrivs det att sjuksköterskan ska ha förmåga att ge stöd och vägledning till patient 

och närstående igenom dialog för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 

behandling. Samt att i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa, stödja patienten och 

närstående individuellt eller i grupp och att utefter patientens och närståendes 

önskemål föra deras talan. 

 

Bakgrund 

I samband med att patienten får en cancerdiagnos, uppstår även en stor belastning för 

närstående (Cancerfonden, 2010). Begreppet närstående definieras enligt Svenska 

akademienLexikaliska institutet (2009, s.2151-2152) som: ”den som verkar i nära 

anslutning till någon, speciellt om familjemedlemmar och andra nära släktingar.” 

Både för patient och närstående i fråga kan tillvaron rasa ihop och det vara svårt att 

acceptera den situationen de plötsligt hamnat i. Till följd uppstår många frågor 

rörande det fortsatta livet och framtiden, både praktiska och psykosociala. 

 

Närståendes stöd betyder mycket för patienten (Cancerfonden, 2010). 

Cancersjukdomen är en svår process att gå igenom i vilken patienten kan känna 

ensamhet. Det är en viktig uppgift för närstående att stödja patienten genom att 

lyssna, hjälpa, prata och vara närvarande. Det är också viktigt att både patient och 

närstående stödjer varandra genom att ha en öppen kommunikation om sina känslor 

och tankar. Sociala och praktiska problem som dyker upp på grund av sjukdomen kan 

vara lämpliga att diskutera. Det kan bidra till en större samstämmighet. 

Cancersjukdomen kan innebära en förändring av vardagen både för patienten och 

närstående. Sjukhusbesöken, oron och funderingarna leder till trötthet. Det blir då 

svårt att ägna tid till andra intressen samt arbeten kan påverkas. De närstående kan 

även behöva anpassa sina vardagliga rutiner. En del närstående upplever behov av att 

tala med någon annan för att uttrycka särskilda känslor utan att påverka den sjuke. En 

del sjukhus har anhöriggrupper där andra i samma situation kan stödja och uttrycka 

erfarenheter med varandra (ibid.). Enligt Cullberg-Weston (2001) har cancerbeskedet 

lika stor påverkan på den närstående som för patienten. Närstående vill vara ett stöd 
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för den sjuke, men har samtidigt samma känslor av sorg, rädsla och vrede och kan 

ibland känna sig osäkra på hur de ska hantera känslouttrycken som patienten 

förmedlar. 

 

Följande begrepp definierades utifrån analysen av bakgrundsmaterialet då begreppen 

informativt stöd och socialt stöd ofta förekom. Andra typer av stöd som 

uppmärksammas i materialet var emotionellt stöd, instrumentellt stöd och andligt 

stöd. Dessa stödformer kunde uppfattas som komponenter av socialt stöd. Därför 

valdes dessa stödformer att definieras som underkategorier till socialt stöd. 

 

Informativt stöd 

Information menas ett innehåll av fakta, råd, bekräftelse, empati och uppmuntran 

(Finfgeld-Connett, 2005). Informationsutbytet är oftast verbalt. Men det kan också 

ske ickeverbalt, exempelvis genom att ge blommor, information i skrift eller med sitt 

kroppsspråk. Information om patientens tillstånd och sjukdomens utveckling var ett 

behov som närstående önskade (Schmid-Büchi, JG Halfens, Dassen & van den 

Borne, 2008). Detta för att kunna stödja patienten om denna glömmer viktig 

information samt att själva få egen information. 

 

Ödling, Norberg och Danielsons (2002) undersökning, vars syfte var att ta reda på 

sjuksköterskors egna behov samt uppfattning om vilka olika sorters stöd patienten 

och närstående behövde, kom fram till fem olika teman där tre handlade om det 

sistnämnda. Sjuksköterskorna upplevde att närstående behövde någon att lita på och 

prata med. Närstående ville också ha samma information som patienten fick. 

Informationen rörde själva sjukdomen, behandling och om prognosen. Under 

vårdtiden ville närstående dessutom hålla en kontakt med patienten. Det skedde oftast 

genom telefon och besök på avdelningen. Sjuksköterskorna ansåg också att kontakten 

med närstående blev vanligare vid mer avancerad cancersjukdom (ibid.). 

 

Socialt stöd 

Stöd är ett väl använt begrepp, trots det saknar begreppet en tydlighet (Finfgeld-

Connett, 2005). Det beror på att det lätt förväxlas med omsorg och omvårdnad samt 

att det är byggt på begränsade empiriska argument. Socialt stöd förklaras som en 

kommunikation mellan personer med syfte att utbyta information som rör samma 

område, på ett förespråkande och ömsesidigt sätt. Grundläggande för stödjandet krävs 

ett behov av stöd, ett socialt nätverk samt en gynnande miljö för processen där 

deltagarna har gemensamma erfarenheter och kunskaper. Resultatet blir en ökad 

känsla av personlig kompetens och förbättrad psykisk hälsa. På grund av minskad 

rädsla och stärkt känsla av hoppfullhet upplever mottagaren motivation, minskat 

lidande och ökat välbefinnande. 

 

För att stödet ska kunna fungera mellan mottagaren och den som stödjer, måste 

mottagaren visa sitt behov av stöd (Finfgeld-Connett, 2005). Samtidigt bör den som 

stödjer kunna känna igen behoven samt ha kunskapen och viljan att ge stöd. Ett bra 

socialt nätverk är också viktigt för att kunna genomföra stödjandet. Främst är familj 

och vänner de viktigaste resurserna för stödet och inte vårdpersonal. Dock övervägs 
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stöd som en omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskor. En utmärkande egenskap för 

socialt stöd är tillstyrkan. Den stödjande individens uppgift är att agera på ett 

bekräftande, förstärkande, motiverande och uppmuntrande sätt, så att mottagaren kan 

bevara egenkontroll. Finfgeld-Connett (2005) skriver att i tidigare studier fanns ingen 

antydan på att det krävs formell eller professionell kunskap för att ge socialt stöd. 

Istället innefattar det personer som har liknande erfarenheter, en nära kontakt, är 

tillgängliga och kan ge och ta stöd. När personer behöver en viss typ av socialt stöd 

som de inte kan få från andra närstående (Finfgeld-Connett, 2007), på grund av långa 

avstånd till sin anhörig, tidsbrist eller andra hälsoproblem, söker de sig till 

vårdpersonal. Men det kan även bero på att de främst inte vill delge viss information 

till någon som anses främmande. 

 

Skillnader mellan begreppen omsorg och socialt stöd lyfts fram av Finfgeld-Connett 

(2007). Omsorg betyder att visa empati och uppleva andras känslor samt att ha en 

psykisk och fysisk tillitsfull, kärleksfull och personlig relation. Socialt stöd är 

emellertid något objektivt och ytligt. Socialt stöd är en relation mellan närstående 

som består av förtroende och kärlek. Socialt stöd handlar inte om att leva ut 

varandras erfarenheter utan fokuserar endast på någon annans välbefinnande och 

bekräftande. Finfgeld-Connett (2005) menar att socialt stöd inte alltid upplevs som 

omsorg, men omsorg är möjligen en komponent av socialt stöd. 

 

Emotionellt stöd 

Emotionellt stöd (Finfgeld-Connett, 2005, 2007) innefattar en empatisk utstrålning 

tillämnat att minska oro, osäkerhet, hopplöshet, stress och depression. Främst innebär 

det att vara tillgänglig, men fysisk närvaro är inte nödvändigt. Att vara lyhörd eller ha 

en kommunikation med den andra är också en trygghet. Att utrycka oro och 

uppmuntra varandra samt ett utbyte av idéer och upplevelser omfattar ett emotionellt 

stödjande. 

 

Instrumentellt stöd 

Instrumentellt stöd innebär att hjälpa med hushållsarbete, omvårdnad och transport 

(Finfgeld-Connett, 2005, 2007). Det kan också vara ekonomisk försörjning eller 

bostad. I instrumentellt stöd ingår också att ge materiella tillgångar som möbler och 

mat. 

 

Andligt stöd 

Enligt Finfgeld-Connett (2005) finns det lite forskning om religiositet. Men andliga 

trosystem visade sig i vissa fall vara en del av socialt stöd. Frågan var hur stödjande 

relationer kan bli under detta område. Förklaringen visade att deltagarna inom en 

andlig gemenskap många gånger kan tillgodose ett stödjande sätt och därmed bilda 

ett stödjande nätverk. I Kuuppelomäkis (2002) studie, som gjordes bland 

sjuksköterskor för att få fram deras uppfattningar om andligt stöd till cancersjuka 

patienters närstående, framkom att andligt stöd var viktigt. Men viljan hos 

sjuksköterskorna att utföra det var otillräcklig. Förklaringen var att sjuksköterskorna 

inte kände sig tillräckligt rustade med kunskap för att utföra denna typ av stöd. 
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Sjuksköterskans perspektiv av stöd 

En studie av Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker (2005) handlade om en utvärdering 

av stöd hos kvinnor med bröstcancer och deras närstående. Det framkom att 

sjuksköterskor inom cancervården ställs inför en del frågor i vården av cancersjuka 

patienter och deras närstående. Ångest, sorg, svar efter metastas sjukdom, livskvalitet 

och stresshantering är stora problem som sjuksköterskorna uppmärksammade. 

Sjuksköterskorna upplevde att stödjande omvårdnad innefattade emotionellt stöd och 

informativt stöd till patient och närstående. Tidsbrist är en faktor som 

sjuksköterskorna uppfattade. De ville ge adekvat stöd men tiden räckte inte utöver 

den fysiska omvårdnaden. Sjuksköterskorna ansåg dessutom att emotionellt och 

socialt stöd var nödvändigt, men deras kunskap var otillräcklig. Att ge rådgivning, 

trösta och lugna närstående var det svåraste området inom vården av cancersjuka 

patienter för sjuksköterskor (Mohan, et al., 2005). Ibland hamnade sjuksköterskorna i 

situationer där närståendes inställning kunde hindra patienten negativt. Då var det 

svårt att förklara och säkerställa stödet för närstående. 

 

Det är betydelsefullt att närståendes svåra situation och behov av stöd blir 

uppmärksammat av vårdpersonal samt att aktivt förklara för de närstående att de är 

viktiga resurser för patienten (Carlsson, 2007). Schmid-Büchi, et al. (2008) avslutar 

med att det dock finns lite kunskap om närståendes behov. Rätt uppskattning från 

sjukvårdspersonal av närståendes behov och förståelsen för konsekvenserna av 

sjukdomen, är mycket lämpligt för adekvat omvårdnad och närståendestöd. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka vilket stöd närstående till en cancersjuk patient önskar. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med induktiv ansats utefter 

tankeprocessen (Friberg, 2006). 

 

Datainsamling 

Information söktes främst i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo därför att de är 

relevanta för omvårdnadsforskning. Sökningar gjordes även i Cochrane Library, 

SveMed och Academic Search Elite men resulterade endast i dubbletter. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om stöd och innefatta någon 

form av cancer. De vetenskapliga artiklarna skulle dessutom innehålla data om 

närståendes perspektiv, önskemål och behov av stöd och använda sig av intervjuer 

eller enkäter som metod för att ta reda på individuella uppfattningar och önskemål 

samt för att säkerställa validitet och reliabilitet i arbetet. Begränsningar som användes 

var ålder mellan 19-65 eftersom inriktningen skulle vara mot vuxna närstående. 

Dessutom begränsades det till engelska språket, research article och publicering 

mellan 2000 och 2010. I en del sökningar avgränsades årtalen från fem till ett år för 

att minska antalet träffar.  Exklusionskriterierna var att det inte skulle handla om 



 

5 

cancerdrabbade barn och inte palliativ vård. Sökorden som användes i alla 

databassökningar kan ses i sökordsöversikten (Tabell 1 och 3, Bilaga I). Totalt lästes 

122 abstracts. Till urval 1 valdes 31 artiklar. Två artiklar av de 31 artiklarna gick det 

inte att få tag på. Vetenskapliga artiklar i urval 1 som inte svarade mot syftet valdes 

bort i urval 2. Dessa artiklar utgick endast ifrån patientens perspektiv och inte 

närstående. Några resultatartiklar hade undersökt både och, dessa valdes med på 

grund av det fanns få artiklar som endast handlade om närståendes önskemål och 

behov av stöd. 

 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl  

Subject heading 

list 

PsycInfo 

Thesaurus 

PubMED 

MeSH-term 

Stöd (MH "Support, 

Psychosocial"), 

(MM "Information 

Needs") [MeSH], 

social support 

[fritext] 

Support, social 

support, 

informational 

support,  [fritext] 

Support needs, 

social support 

[fritext] 

Familj, 

närstående, 

anhörig 

Next of kin, 

family*, relatives, 

spouse*, significant 

others [fritext] 

Family, relatives, 

next of kin, 

significant others 

[fritext] 

family*, 

relatives 

perspectives, 

relatives, spouse 

[fritext] 

Cancer Cancer, [fritext] 

(MH “Neoplasms”) 

[MeSH]  

Cancer, neoplasms 

[fritext] 

Cancer [fritext] 

Omvårdnad Nursing [fritext] - Nursing [fritext] 

 

Databearbetning 

Titlarna som kom fram i databassökningarna lästes och de som handlade om barn, 

palliativ vård eller annan sjukdom samt abstracts som inte beskrev närståendes 

önskemål av stöd sållades bort. I resultatet användes tio artiklar. Artiklarna delades 

först mellan båda gruppmedlemmarna och granskades enskilt enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall. Där graderas artiklarna efter vetenskaplig kvalitet 

mellan I och III där grad I är hög vetenskaplig kvalitet och grad III bedöms ha låg 

vetenskaplig kvalitet. Tre stycken är grad I. Resterande artiklar är grad II. Två artiklar 

är kvantitativa, resten är kvalitativa. Samtliga artiklar diskuterades och byttes sedan 

mellan gruppmedlemmarna så båda fick ta del av innehållet. Artiklarna bearbetades 

genom att relevant fakta plockades ur, översattes till svenska och lades in i arbetet 

under kategorier som uppfattats av innehållet. Dessa kategorier var informativt stöd, 

socialt stöd, emotionellt stöd, instrumentellt stöd och andligt stöd. Detta skapade en 

översikt av återkommande och snarlika fakta ur artiklarna för att se likheter och 

olikheter. Därefter kunde ett samband ses och därmed bilda ett enhetligt resultat. 
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Slutligen gjordes en artikelöversikt (Tabell 4, Bilaga II) av samtliga tio artiklar under 

rubrikerna årtal, land, databas, författare, titel, syfte, metod, slutsats och gradering. 

 

Resultat 

Följande huvudstödformer konstaterades: Informativt stöd och socialt stöd. Under det 

sociala stödet ingår också emotionellt, instrumentellt och andligt stöd. En 

sammanfattande tabell av resultatet gjordes också för att kortfattat tydliggöra 

stödformernas betydelse. 

 

Tabell 2. Resultatöversikt 

 

Stöd närstående önskar Sammanfattning 

Informativt stöd Enligt resultat mest eftertraktade stödet. 

Närstående vill ha samma information som 

patienten får. Denna information innefattar 

bland annat själva sjukdomen, behandlingar, 

sjukdomens utveckling och omvårdnad. Även 

vikten av samtalet med vårdpersonal och hur 

denna kommunikation sker är betydelsefullt 

för närstående. 

Socialt stöd 
 

 

 

 

 

Emotionellt stöd 

 

 

 

Instrumentellt stöd 

 

 

Andligt stöd 

Kunskaper och erfarenheter från vänner och 

andra närstående var uppskattat. Familjerna 

kan även aktivt hjälpas åt att skaffa kunskap 

genom att delge erfarenheter mellan varandra, 

kallat interaktivt lärande. 

 

Det var betydelsefullt för närstående att få 

yttra sina känslor och tankar till lyhörda och 

förstående personer och vårdpersonal. 

 

Hjälp med materiella ting, såsom transporter, 

matlagning, matinköp och hushållsarbete. 

 

Detta stöd var betydelsefullt främst bland 

vissa kulturer. 

 

Informativt stöd 

Närstående tyckte att det var viktigt att få information av den vårdpersonal som tar 

hand om cancerpatienten (Eriksson & Lauri, 2000). Både information om det 

medicinska och omvårdnaden är nödvändiga. Viktigaste informationen skulle handla 

om olika smärtkänslor som kan uppstå, behandling och behandlingsmål. Störst del av 

den informationen de fick rörde den medicinska, men närstående uttryckte ändå att de 

fick lite information från vårdpersonalen. Närstående ville ha sina frågor besvarade 

samt information (Lindholm, Mäkelä, Rantanen-Siljamäki & Nieminen, 2007). Men 
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närstående ansåg att det var viktigare hur information gavs än vad den innehöll. De 

ville ha kontroll över den informationen. Enligt Lindholm, et al. (2007), Oldham, 

Kristjanson, Ng, White och Wilkes (2006) och Reid, McKenna, Fitzsimons, 

McCance (2010), vill närstående ha information om själva sjukdomen, sjukdomens 

olika faser och utveckling, känsloutbud, behandlingsalternativ, 

omvårdnadsmöjligheter, biverkningar av behandlingar och råd om stödjande. För lite 

information kunde leda till att känslan av oro, isolering och ensamhet uppstod hos de 

närstående (Reid, et al., 2010). En del närstående upplevde ibland brist på 

information från sjukvårdspersonal om frågor rörande den sjukes situation. 

Närstående behövde information för att försäkra den bästa möjliga vården och förstå 

tillståndet hos patienten.  

 

Närstående upplevde att patienten fick mer information än de själva (Mokuau & 

Braun, 2007). De var tvungna att ställa frågor till vårdpersonalen för att få den 

information de ville ha. I en studie gjord av Hoga, Mello och Dias (2008) önskade 

närstående information, gärna i form av broschyr eller annan skrift. Användningen av 

informationen (Oldham, et al., 2006) som kom från vänner och familj var 

betydelsefullt för närstående och gav dem en större förståelse av sjukdomen hos den 

cancerdrabbade patienten. Informationen kunde ibland också komma från en 

familjemedlem som arbetade inom vården (Ponto & Barton, 2008). Familjerna 

arbetade gärna (Friesen, Pepler & Hunter, 2002) tillsammans för att aktivt söka 

information från olika källor exempelvis böcker, broschyrer och ordböcker. Utöver 

vårdens resurser, skapade familjerna en egen informativ gemenskap. En annan 

informationskälla var andra patientens erfarenheter. Behovet av stöd och information 

hos kvinnor med en bröstcancersjuk närstående, visade att informationsstödet var mer 

uppfyllt än övriga stödbehov (Chalmers, Marles, Tataryn, Scott-Findlay & Serfas, 

2003). Kvinnorna eftertraktade information om på vilket sätt de kan minska lidandet 

hos den cancersjuka, få råd om stödjande och tröstande åtgärder under sjukdomens 

fortgång och information om hur de ska samtala med andra i familjen om den 

cancersjukes känslomässiga reaktioner och upplevelser under hela 

sjukdomsprocessen.  

 

Kontakt med en tredje person (Lindholm, et al., 2007) uttryckte en del närstående 

som betydelsefullt. De önskade att samtala med vårdpersonal om sina känslor och 

tankar för att få bekräftelse. Närstående (Oldham, et al., 2006) ansåg att det är 

väsentligt att informationsstödet från vårdpersonalen utfördes på ett tydligt, 

förklarande och noggrant sätt samt vid rätt tidpunkt. Mängden information och 

informationens källa hade också stor betydelse. Lindholm, et al. (2007) förklarar att 

det var fundamentalt att vårdpersonal hade mycket tid till samtalet. Närstående 

förväntade sig också att vårdpersonalen uttrycker sig enkelt, konkret, lugnt och 

sammanhängande. 

 

Socialt stöd 

Närståendes samhörighet under svåra omständigheter ansågs av stor betydelse (Ponto 

& Barton, 2008). Det ledde till mycket bättre hantering av den svåra situationen som 

cancersjukdomen medför. Närstående uttryckte behovet av att ha en professionell 

kunskap exempelvis kuratorer eller psykologer tillgängligt för att prata om sina 

upplevelser. Vidare förklarar Hoga, et al. (2008) att stödgrupper uppfattades vara 
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mycket hjälpsamt för de närstående. Deltagarna i stödgrupperna kan delge sina 

erfarenheter och upplevelser med varandra och därmed underlätta situationen. 

Familjerna i studien av Friesen, et al. (2002) beskrev om en form av stöd som de 

använde för att skaffa kunskaper och lära sig. Familjemedlemmarna formade 

tillsammans en enhetlig bild för att leva med cancern. Detta innehåller flera delar, där 

bland annat familjerna själva reflekterar sina erfarenheter och minnen av tidigare 

sjukdomar i släkten eller hjälptes åt att söka kunskaper om cancersjukdomen. Detta 

fungerade som ett stöd och underlättade en positiv bild av sjukdomen. Emellertid var 

skriftlig information att föredra före andras upplevelser för en del familjemedlemmar 

(Friesen, et al., 2002). Delgivande av kunskaper från vänner, grannar och andra 

familjemedlemmar var ett viktigt stöd för närstående och de cancersjuka (Hoga, et al., 

2008). Belastningen som cancersjukdomen medför för närstående blev mindre av 

stödet från vänner, familj och vårdpersonal (Ponto & Barton, 2008). Stödet från andra 

kunde uppfattas som en förlängning av närståendes eget stöd eller som en lättnad att 

inte behöva bära allt själv.  

 

Emotionellt stöd 

Emotionellt stöd var mindre viktigt än informationsstöd (Eriksson & Lauri, 2000). 

Det enda som närstående önskade var att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal hade 

tid till att prata med dem när det behövdes. Att vara lyhörd till alla deras bekymmer, 

kunna sitta ostört och bli accepterade ansågs essentiellt i vårdpersonalens tanke. 

Emotionellt stöd kom till nytta framförallt för sörjandet. Studien beskrev även här att 

vårdpersonal gav närstående lite emotionellt stöd. Närstående hade alltså begränsade 

tillfällen att prata om sin egen situation. Enligt Mokuau och Braun (2007) uppfattade 

närstående att emotionellt stöd handlar mycket om kärlek och att visa tillförsikt. 

Vidare beskrivs av Emslie, et al. (2009) att den cancersjuke uppfattade emotionellt 

stöd av sin partner som omsorg. Partnern visade detta genom att hjälpa till med på- 

och avklädning, personlighygien samt matlagning. Stöd från andra närstående 

(Oldham, et al., 2006) och vänner hjälpte närstående att känna bekräftelse för deras 

upplevelser och behov. De närstående kände även att de kunde behålla en balans i 

livet och samtidigt ha en känsla av normalitet. Emotionellt stöd kom sällan från 

vårdpersonal. Emotionellt stöd var mer vanligt i familjer som inte hade en 

familjemedlem med vårdkompetens som kunde bidra med information (Ponto & 

Barton, 2008). 

 

Instrumentellt stöd 

Betydelsen av stöd (Hoga, et al., 2008; Mokuau & Braun, 2007; Ponto & Barton, 

2008) med personlig vård, underhåll av hushåll, barnomsorg, läkemedelshantering, 

matinköp, matlagning, hjälp med sysselsättningar i hemmet, medfölja den 

cancersjuke patienten till sjukhusbesök, ge psykologiskt stöd, transporthjälp, skicka 

kort och frågor om hur den cancersjuka patienten mår belystes som ett av de behoven 

som närstående tyckte hade stor betydelse. I en studie undersöktes partners 

uppfattning av stöd mellan varandra utifrån genusperspektiv (Emslie, Browne, 

Macleod, Rozmovits, Mitchell & Ziebland, 2009). De manliga och kvinnliga 

patienterna som intervjuades, ansåg att stödet mellan närstående och patient var 

mycket betydelsefyllt för att klara av att hantera cancersjukdomen. En del par tyckte 

att deras relation blev mycket mer nära på grund av cancersjukdomen. Att uppmuntra 
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till fysisk aktivitet, söka information och agera som förespråkare för patienten med 

vårdpersonal var något som närstående gjorde. 

 

Andligt stöd 

I en studie (Hoga, et al., 2008) utförd i Brasilien visades att troende och religion var 

viktigt stöd speciellt i början av sjukdomsfasen för att klara av de problem som 

sjukdomen medförde. I en annan studie gjord bland befolkningen i Hawaii (Mokuau 

& Braun, 2007) visade att närstående kunde få stöd av att utföra bönestund med sin 

cancersjuke familjemedlem vid havet, i naturen eller i kyrkan. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inledningsvis av föreliggande litteraturstudie, var syftet att belysa behovet av stöd till 

cancersjuka patienters närstående. Den inledande sökningen visade att ämnet var för 

brett därför omformulerades syftet till vad för stöd närstående till cancersjuk patient 

önskade. Eftersom relationen till närstående spelar en stor roll i den cancersjukes 

situation valdes detta som fokus. Cancer valdes som ämne därför att det är intressant, 

samtidigt kan det antas att det finns ett stort behov av stöd för närstående inom detta 

område. Vuxna patienter och närstående valdes som fokus därför det ansågs mest 

relevant för allmänsjuksköterskan. Alltså artiklar som handlade om barn och palliativ 

vård uteslöts.  

 

Sökningarna utfördes främst i Cinahl och PubMED eftersom de är relevanta för 

omvårdnadsforskning. Artiklar hämtades också från PsycInfo. I den huvudsakliga 

resultatsökningen användes sökord som tycktes relevanta till syftet. Både MeSH-

termer och fritext för support, cancer och family brukades. Dessa begrepp visade sig 

breda inom engelska språket. ”Support” kunde ibland uppfattas som all form av hjälp 

i vissa artiklar. Engelskan har dessutom många ord som beskriver familj och 

närstående. Därför gick sökningarna över till fritext. Nursing användes i vissa 

sökningar med syfte att begränsa sökresultaten. Därefter användes flera olika 

engelska sökord som beskrev familj och närstående. Dessa var next of kin, family, 

relatives, spouse och significant others. Detsamma gällde för begreppet stöd, MeSH-

termen Support, Psychosocial användes oftast samt social support och support i 

fritext. Sökordet cancer och neoplasms användes i alla sökningar. Detta anses som en 

styrka då resultatet gav artiklar som handlade om cancer och inget annat. Det ses 

också som en styrka då flera resultatartiklar återkom i de olika databaserna, det 

bekräftade att rätt sökord användes. Den förberedande litteratursökningen resulterade 

i några få vetenskapliga artiklar men däremot fick författarna i föreliggande studie 

idéer på nya sökord. Exempelvis framkom begrepp som behov (needs, support needs, 

informational needs) samt rubriker som emotional support och informational 

support. Det bidrog med de resterande artiklarna i studien. Syftet i föreliggande 

studie undersöker önskemål vilket vore angeläget med kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Två av resultatartiklarna var kvantitativa. Den ena gav ett konkret svar på 

vad närstående och familjemedlemmar behöver. Den andra gav också ett översiktligt 

svar till syftet men innehöll bara en liten del om närstående. Båda artiklarna användes 
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på grund av det begränsade antalet artiklar om detta ämne och att de gav passande 

svar till syftet. Artiklarna kom ifrån olika delar av världen, Storbritannien (2), 

Kanada (2), Finland (2), USA (1), Brasilien (1), Hawaii (1) och Australien (1). Men 

en styrka som uppfattades var att samtliga artiklar hade likartade slutsatser. Det 

saknades svenska eller fler skandinaviska artiklar vilket kan uppfattas som en svaghet 

samt att de flesta artiklarna som lästes i urval 1 tar mest upp patienters upplevelser 

och inte närståendes. Även hittades artiklar som skrev om utvärderingar av 

stödprogram, dessa exkluderades ur arbetet. Artiklarna från Brasilien och Hawaii 

observerade kultur och andligt stöd, vilket inte framkom i samma omfattning i de 

övriga artiklarna. 

 

Endast en artikel beskrev om genusskillnader. Emslie, et al. (2009) ifrågasatte 

stereotypa genusskillnader mellan män och kvinnors sätt att visa stöd. Denna 

stereotyp förklarades som att manlig omsorg är det praktiska och instrumentella 

stödjandet medan kvinnor hade det emotionella och uttryckande stödet. Det visade 

sig dock inte att kvinnorna och männen i studien tolkade varandra på detta sätt. I en 

annan studie (Eriksson & Lauri, 2000) som utforskade betydelsen av emotionellt stöd 

och stöd i form av information hos närstående, kom det fram att kvinnliga närstående 

behövde mer medicinsk information än manliga närstående. Det kan ifrågasättas om 

det gäller generellt alla, då antalet kvinnor i studien motsvarade 97 kvinnor (58 % av 

alla deltagare).  

 

Artiklarna delades mellan författarna i föreliggande studie för att underlätta arbetet. 

Efter granskning utbyttes artiklarna så att båda fick ta del av alla. Därefter 

diskuterades artiklarna gemensamt. Samtliga fakta plockades ut och sattes in i arbetet 

under preliminära kategorier. Efter en översikt av innehållet, justerades kategorierna 

för att bättre passa in i arbetet. Slutligen bildades ett väsentligt och allomfattande 

resultat uppdelade i två huvudkategorier och tre underkategorier. 

 

Resultatdiskussion 

Tre av de tio artiklarna uppskattades enligt Carlsson och Eimans (2003) kvalitativa 

respektive kvantitativa bedömningsmall med grad I. Resterande artiklar var grad II 

men användes eftersom de svarade tillräckligt till syftet. En del av grad II artiklarna 

resulterade däremot med 79 % (grad I är 80 %), vilket accepterades. Graderingen föll 

oftast på grund av dessa artiklar inte innehöll etiska ställningstaganden, inte 

redovisade bortfall eller saknade slutsatser. Sju artiklar hade ett högt urval, tre hade 

medel. Endast fyra artiklar har angivit etiska aspekter. Kvaliteten på analysmetoderna 

uppskattades vara medel på fyra artiklar och hög på sex. Fyra artiklar redovisade 

bortfall, varav tre stycken hade bortfall på mindre än 5 %. Däremot inget som 

påverkade artiklarnas resultat. Den fjärde hade ett bortfall på över 20 %. Denna 

kvantitativa artikel hade skickat ut 470 frågeformulär till olika onkologiavdelningar. 

Det var 339 patienter som uppfyllde artikelns kriterier och som accepterade att deras 

närstående gick med i undersökningen. De slutgiltiga svaren kom ifrån 168 

närstående vilket motsvarade cirka 50 % av utgångspunkten. Det kan ses som en 

svaghet, men i resultatet gav deltagarna i studien ett gemensamt svar. Samtliga 

artiklar var olika på sitt sätt att undersöka ämnet och komma fram med ett resultat. 

Men störst del av resultatartiklarna använde sig av intervjuer för att ta reda på vilket 

stöd närstående både upplevde och kände behov av. Emellertid gav alla artiklar 
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snarlika slutsatser och en övergripande förståelse för vilket stöd en närstående önskar 

och uppskattar. Majoriteten av artiklarna belyste att informativt och emotionellt stöd 

var av mest betydelse.  

 
Ur resultatet uppmärksammades en del problemområden. Närstående upplevde att 

mest fokus var på patienten (Lindholm, et al., 2007; Mokuau & Braun, 2007; 

Oldham, et al., 2006; Reid, et al., 2010). Närstående behövde mer information än vad 

sjukvårdspersonalen bidrog med och den information de fick var på grund av deras 

egna initiativ till att fråga. De uttryckte behov av specifik information samt att 

skriftlig information kunde underlätta ibland (ibid.). Betydelsen av att få omfattande 

information kan leda till minskad stress och oro samt ge ökad trygghet hos 

närstående. En känsla av delaktighet kan därigenom uppfyllas hos närstående då 

denna roll kan vara otydlig från början. Frågan är varför närstående fick lite 

information och varför de själva fick ta initiativet att fråga. Detta kan bero på att 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal inte haft uppmärksamhet på närstående eller 

att närstående inte tydligt nog visar sina önskemål. Det kan vara svårt som 

sjuksköterska att bara anta att det finns särskilda behov exempelvis information eller 

annat stöd. Ett aktivt förhållningssätt från både närstående och sjuksköterska är en 

grundläggande förutsättning. Möjligtvis ger denna kunskap en medvetenhet i 

omvårdnadsarbetet. 

 

Resultatet väckte tankar om det finns en fördel med att ha en närstående i familjen 

med vårdkompetens som kan bidra med information. Det skulle vara en fördel men 

inte ett krav. Den förtroendefulla relationen som familjen innebär och vårdaren kan 

bilda en speciell helhet. Alltså den gemenskapen som familjen har mellan varandra i 

anslutning till det stora behovet av nödvändig information, kan skapa ett starkare stöd 

och underlättad sjukdomsprocess. Däremot kan familjerelationerna se olika ut, vilket 

kan vara värt att ha i åtanke. Närstående förväntar sig att sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal är tydliga och bestämda i deras sätt att kommunicera. Detta kan 

förstärkas med hjälp av kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) som beskriver att det är ett kunskapskrav med informations- 

och kommunikationsteknologi på grund av den snabba utvecklingen inom hälso- och 

sjukvården. En kompetent och yrkeskunnande sjuksköterska behövs för ökad 

vårdkvalitet samt för att kunna hantera de situationer som sjuksköterskan möter. 

 
När en familjemedlem får en cancerdiagnos påverkar det hela familjen 

(Cancerfonden, 2010; Cullberg-Weston, 2001). Det innebär en chock för de 

närstående och de flesta kan behöva mycket tid till att acceptera det. Cancerdiagnosen 

drabbar familjen på ett sätt som innebär många förändringar i familjens liv. 

Funderingar om framtiden och fortsatta livet skapas. Detta kan medfölja olika 

praktiska och psykosociala problem exempelvis boende, ekonomi, arbete, semester, 

stress, oro, ångest och rädsla (ibid.). För att klara av och lösa dessa problem kan det 

vara lämpligt att både patient och närstående samtalar med varandra. En form av stöd 

närstående uppfattade som betydelsefullt var det sociala stödet, där ett utbyte av 

erfarenhet och information sker via en ömsesidig kommunikation mellan två eller fler 

deltagare i samma situation. Som Finfgeld-Connett (2005) beskriver, är ett behov av 

stöd, ett socialt nätverk samt en gynnande miljö fundamentalt för att stödjandet ska 

fungera. Det är mycket betydelsefullt för familjestödet och för adekvat omvårdnad, 

att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal på rätt sätt värderar närståendes behov 

samt de konsekvenser sjukdomen medför. En artikel beskrev en form av socialt stöd 
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kallat ”interaktivt lärande” som familjerna själva använde tillsammans för att stödja 

varandra. Det ansågs intressant då det visade sig att närstående upplevde den typen av 

stöd synnerligen hjälpsamt. Det kan anses lämpligt att sjuksköterskan är medveten 

om olika stödåtgärder, exempelvis stödgrupper och ”interaktivt lärande” samt att ge 

råd eller tipsa närstående och patient om det. Delgivandet av känslor och upplevelser 

till vänner eller andra i samma situation kan leda till mindre press hos närstående. 

Även om sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har liten delaktighet i familjens 

stödjande gemenskap, kan det vara väsentligt att tydliggöra för närstående att stöd är 

en viktig del i sjukdomsprocessen. Därutöver kan det tilläggas att det är nödvändigt 

för sjuksköterskan (Cullberg-Weston, 2001) att vara medvetna om att det kan finnas 

hinder för närstående att vara ett stöd för sin cancersjuke, då närstående ibland har 

samma känslor av rädsla, vrede och sorg som den sjuke och att de kan känna sig 

osäkra på hur känslouttrycken ska hanteras. 

 

En av sjuksköterskans uppgifter är att ägna närstående tid, men detta påverkas av alla 

andra uppgifter sjuksköterskan har i omvårdnadsarbetet och prioriteras inte. Eriksson 

och Lauri (2000) beskriver att närstående själva kände att det fanns få tillfällen att 

prata med sjuksköterskan eller annan vårdpersonal. Detta kan bero på att närstående 

upplever vårdmiljön som stressig, vill inte besvära eller att sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal inte öppnat upp tillfällen för samtal. Sjuksköterskorna fann sig även ha 

liten kunskap till att ge emotionellt stöd. Eriksson och Lauri (2000) avslutade med att 

sjuksköterskans uppgift är att bedöma det subjektiva och objektiva välbefinnandet 

och behovet av emotionellt stöd hos närstående, som grundar sig på en uppfattning av 

deras situation. Emotionellt stöd kan inte planeras på samma sätt som informativt 

stöd. 

 

En beståndsdel av det sociala stödet är det andliga stödet. Andligt stöd var mest 

uppmärksammat i artiklarna från Brasilien och Hawaii då detta stöd uppskattades hos 

vissa närstående, vanligast i andra kulturer. Dessa artiklar hade också redogjort för 

emotionellt stöd och informativt stöd. Innebörden för dessa begrepp var detsamma, 

men kulturen kunde påverka familjens uppfattning av cancersjukdomen och därmed 

vilket stöd som prioriterades. En skillnad som uppmärksammades i studien som 

gjordes i Hawaii (Mokuau & Braun, 2007) var informativt stöd den minst 

uppskattade stödformen bland de närstående. Det visade sig att familjestödet och det 

sociala stödet var av mest betydelse framför emotionellt och instrumentellt stöd. Med 

detta anses det lämpligt att sjuksköterskan lägger vikt på att förena kulturella 

värderingar i vården och anpassa sig till individuella behov, vilket kan vara 

grundläggande för att stärka livskvaliteten. Studien av Kuuppelomäki (2002) visade 

att sjuksköterskorna hade liten vilja till att bidra med andligt stöd. Antagligen 

berodde detta på liten kunskap. Sjuksköterskan kan behöva göra en noggrann tidsplan 

och utnyttja teamarbetet med övriga professioner som är kunniga inom det religiösa 

området eller få mer kunskap om det i utbildningen. Frågan är hur behovet av andligt 

stöd ser ut i Sverige. Detta kan bli framstående i och med hänsyn till det 

mångkulturella samhället. Sjukvården har resurser att tillgå exempelvis sjukhuspräst. 

Det kan vara viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till de önskemål närstående och 

patienter uttrycker. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) betonar att vården ska 

infinna respekt mot mänskliga och kulturella rättigheter. Omvårdnaden ska innefatta 

full respekt gentemot kultur, trosuppfattning, nationalitet, sjukdom och social status 

och inte begränsas av detta. I sjuksköterskans arbete ingår även samordning med 

andra yrkesgrupper samt att vård, förutom patienten, även erbjuds till familj och 
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allmänheten. Därefter kan frågan ställas om vad sjuksköterskan själv kan svara på. 

Det kan influeras av hur sjuksköterskan personligen känner för religiositet och vad 

hon vill bidra med. Sjuksköterskorna tyckte att initiativet att diskutera andligt stöd 

måste komma från familjen (Kuuppelomäki, 2002). Mer därtill tyckte 

sjuksköterskorna att andligt stöd är någonting individuellt, intimt och privat.  

 

Utifrån databearbetningen uttryckte de flesta närstående ändå ett likartat behov av 

stöd. Samtliga begrepp hade i stort sett samma betydelse men kulturella skillnader 

kan påverka vilket stöd som eftertraktas. En frågeställning om hur familjerelationen 

påverkas kan funderas över. En positiv bild är att familjerelationen kan drivas mycket 

närmare på grund av sjukdomen. Förtroendet till någon nära är essentiellt för ett 

stödjande som kan leda till ökat välbefinnande och en positiv bild på hälsa kontra den 

negativa bilden som sjukdomen medför. Tvärtemot kan tänkas att familjer som har 

sämre relationer mellan varandra kan ha en annorlunda inverkan på det sociala 

stödets mening. 

 

Konklusion 

Informativt stöd hade närstående störst önskemål om. Vilken typ av information 

kunde vara individuellt, men oftast gärna samma information som patienten fick. 

Informationen innefattande bland annat om själva cancersjukdomen, 

behandlingsalternativ, omvårdnadsmöjligheter, vanliga smärt- och känslouttryck samt 

sjukdomsutveckling. Närstående ansåg att informationen ska komma ifrån den 

personal som har hand om patienten samt att informationen ges på ett tydligt, 

förståeligt men bestämt sätt. Närstående upplevde att det var betydelsefullt att 

sjuksköterskan har tillräckligt med tid till samtal. Däremot uppskattades också 

information i skrift eller broschyrer. Information i skrift kan dessutom bidra till att 

ingen viktigt information glöms bort. Det sociala stödet var även betydelsefullt. 

Denna form av stöd består av vänner, familj och andra i samma situation som delger 

sina kunskaper och erfarenheter mellan varandra med syfte att skapa gynnsammare 

förutsättningar för den kaotiska situationen cancersjukdomen förorsakar. En del 

närstående kunde föredra skriftlig information före andras upplevelser. Närstående 

eftertraktade också möjligheten att kunna uttrycka sina känslor för professionell 

verksamhet, exempelvis kuratorer och psykologer. Hela familjen kunde också stödja 

varandra tillsammans genom att söka information från böcker och Internet. 

Komponenten av socialt stöd var emotionellt stöd. Det kom i första hand inte ifrån 

vårdpersonal utan förekom inom familjen och vänner. Det enda som närstående 

begärde från vårdpersonal inom det emotionella stödet, var att vårdpersonal hade tid, 

var lyhörda och respekterade deras tankegångar och svårigheter. Det emotionella 

stödet ansågs av närstående innebära kärlek och att visa tillit, men även som omsorg.  

Omsorg kan kopplas till det instrumentella stödet. Närstående tyckte det var 

betydelsefullt att visa omsorg genom att hjälpa den cancersjuke patienten med 

sysselsättningar i hemmet, personlig vård och transport. Andligt stödjande kunde 

verka som ett socialt stöd för närstående och deras gemenskap genom att exempelvis 

utföra bönestund. Det var framträdande i vissa kulturer då kulturen kunde påverka 

hur familjen uppfattar cancersjukdomen. Därför kan olika önskemål om stöd 

förekomma. 
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Implikation 

Närståendes behov av stöd var ett relativt litet utforskat ämne. Det är viktigt att lyfta 

fram problemfaktorer som kan inverka på stödet till närstående då närstående inte var 

tillräckligt nöjda med information och annat stöd vårdpersonalen bidrog med samt att 

de upplevde sig lite utanför vården då mycket fokus läggs på patienten. Vidare 

forskning kan fokusera mer på närståendes roll i patientens vård samt närståendes 

egen situation. Det ingår i sjuksköterskans yrkeskompetens att även vårda närstående. 

Sjuksköterskan kan ta mer initiativ att bemöta närstående genom att fråga den 

närstående vad han eller hon önskar. Sjuksköterskor kan behöva mer förberedelse på 

närståendes viktiga roll i vården. Det kan ske igenom att ha mer utbildning om hur 

sjuksköterskan både kan bemöta och stödja närståendes behov i sitt 

omvårdnadsarbete. Sjuksköterskan bör dessutom ha i åtanke om kulturella skillnader 

och att så mycket som möjligt ta vara på teamarbetet. 
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ar 
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PsycInfo 101119 TI=support AND TI=(relatives 

OR family OR (significant 

others)) AND TI=(cancer OR 

neoplasms) [fritext] 

Date Range: 2000 to 2011  

Limited to: Journal Articles 

Only; English Only; Language is 

English; Age is Adulthood (18 

yrs & older) 

21 8 2 2 

PubMED 101119 support needs AND family AND 

cancer AND nursing NOT child 

[fritext] 

Limits: Humans, English, Adult: 

19-44 years, Middle Aged: 45-

64 years, published in the last 5 

years  

 

94 5 3 1 

PubMED 101119 social support AND family* 
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PsycInfo 101201 AB=((social support) OR 

(informational support)) AND 

TI=(relatives OR family OR 
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Limited to: Journal Articles 

Only; English Only; Language is 

English; Age is Adulthood (18 
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abstracts 
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Cinahl 101201 AB emotional support AND 

(family OR relative OR 

spouse* OR next of kin) AND 

cancer [fritext]  
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Language; Research Article 

102 14 3 (1*) 

Cinahl 101201 AB (emotional support OR 

informational support OR 

support OR support needs OR 

support seeking) AND TI 

(family OR relatives OR 

spouse* OR next of kin OR 

significant other NOT 

children) AND cancer 
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Limits: Published Date from: 

20020101-20071231; English 

Language; Research Article; 

Age Groups: Adult: 19-44 

years, Middle Aged: 45-64 

years 
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101201 ( (MM "Support, 

Psychosocial/UT") AND (MH 

"Neoplasms/PF") [MeSH] 

AND family OR relatives OR 

next of kin) NOT children 

AND TI cancer AND AB 

cancer [fritext] 
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Language; Research Article; 
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years, Middle Aged: 45-64 

years 
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Language; Research Article 
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abstracts 
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palliative [fritext] 
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AND cancer NOT patient 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2003 

Kanada 

Cinahl 

Chalmers, K., 

Marles, S., 

Tatarin, D., 

Scott- 

Findaly, S., & 

Serfas, K 

Reports of 

information 

and support 

needs of 

daughters and 

sisters of 

women with 

breast cancer. 

Att beskriva 

behovet av 

stöd och 

information 

hos kvinnor 

som har en 

familjemedlem 

med 

bröstcancer. 

Kvantitativ metod. Studien 

använde ett frågeformulär som 

innehöll olika frågeställningar om 

familjer och hälsohistorik. Den 

innefattade 29 frågor angående 

behov av information och annat 

stöd. 18 frågor handlade om 

information och 11 stycken 

handlade om stöd. Deltagarna var 

mellan 19-85 år. Frågorna 

involverade bland annat om hur 

mycket de påverkades av deras 

cancersjuke under diagnosen.  

Resultatet visade att både patienten 

och närstående tyckte att information 

var viktigare än annat stöd. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

England 

PubMed 

Emslie, C., 

Browne, S., 

Macleod, U., 

Rozmovits, 

L., Mitchell, 

E., & 

Ziebland, S. 

'Getting 

through' not 

'going under': 

A qualitative 

study of 

gender and 

spousal 

support after 

diagnosis 

with 

colorectal 

cancer. 

Att ta reda på 

hur män och 

kvinnor med 

kolorektalcancer 

uppfattar stödet 

mellan sig själv 

och sina 

partners. 

Kvalitativ metod. Denna studie 

hade använt material från en 

databas med samlade 

forskningsresultat. Databasen 

innehöll tillgångar av tidigare 

intervjuer om personliga 

erfarenheter av hälsa- och 

sjukdom. De originella 

intervjuerna var samlade och 

analyserade av erfarna forskare 

och var godkända enligt etiska 

kommittéer. Till artikelns egna 

studie genomfördes en sekundär 

analys av materialet med 

inriktning på deltagare som var 

gifta eller sambo. Totalt var det 

33 informanter, 17 män och 16 

kvinnor. Ålder var mellan 29-76 

vid diagnos. Författarna läste 

materialet flera gånger och 

skapade relevanta teman mot sitt 

eget syfte. Delarna 

sammanfattades och genomfördes 

mellan manliga och kvinnliga 

synpunkter för att se likheter och 

skillnader. 

Både männen och kvinnorna 

uppfattade ömsesidigt stöd som 

väsentligt för deras förhållande. 

Exempelvis innefattade det att agera 

som förespråkare och hjälpa till med 

hushållsarbete. De uppfattade 

dessutom att stödet kunde vara 

energikrävande. Det emotionella 

arbetet ansåg också viktigt för att 

skydda sig själv och den sjuka samt 

för att hålla gamla rutiner på plats. 

Genusskillnader för att ge emotionellt 

och praktiskt stöd framkom inte. 

Cancerprocessen är en del av 

individens sociala tillvaro där 

ömsesidigheten mellan partners är 

viktigt för anpassningen till 

cancersjukdomen. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2000 

Finland 

PsycInfo 

Eriksson, E., 

& Lauri, S. 

Informational 

and emotional 

support for 

cancer 

patients' 

relatives. 

Att ta reda på 

vad 

närstående till 

cancer 

patienter 

anser om 

emotionellt 

stöd och stöd i 

form av 

information 

från 

vårdpersonal 

Kvantitativ metod. Studien 

använde ett frågeformulär 

bestående av 16 frågor indelade i 

rubriker om information 

(medicinska-, omvårdnads- och 

organisationsfrågor) samt 16 

frågor om emotionellt stöd. Varje 

fråga hade två skalor från 1-4 som 

angav ”väl uppfattat stöd” till ”ej 

uppfattat stöd” respektive ”mycket 

viktigt stöd” och ”mindre viktigt”. 

Frågeformuläret testades innan det 

användes i studien samt att den 

ansågs ha hög validitet. 

Reliabiliteten testades också enligt 

Cronbach alpha. 470 

frågeformulär lämnades ut till 16 

olika onkologiavdelningar. 

Närstående till 339 patienter fick i 

uppgift att svara på formuläret. 

Men det slutliga svaret var endast 

168, på grund av enligt artikeln 

tidsbrist. Störst andel av 

deltagarna var kvinnor (n=97), 

ålder mellan 18-74. De flesta 

närstående var patientens man 

eller hustru. Bortfall >20% 

Närstående ansåg det av stor betydelse 

med mycket information från 

vårdpersonal under hela 

sjukdomsprocessen. Informationen ska 

anpassa sig till vad patienten vill att 

närstående ska veta och den kunskap 

närstående redan besitter. 

Vårdpersonal behöver ta hänsyn till 

och ha förmåga att känna igen 

närståendes situation, deras objektiva 

och subjektiva välbefinnande och 

deras behov för att kunna bidra med 

emotionellt stöd. Närstående behöver 

också veta att vårdpersonalen är en 

resurs om de önskar särskild hjälp och 

stöd . 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2002 

Kanada 

Cinahl 

Friesen, P., 

Pepler, C., & 

Hunter, P. 

Interactive 

family 

learning 

following a 

cancer 

diagnosis. 

Att beskriva 

familjens 

erfarenheter 

när en 

närstående får 

en cancer 

diagnos. 

Kvalitativ metod. Urvalet gjordes 

från en onkologiavdelning.8 

familjer innefattande 30 personer 

varav 23 var vuxna och 7 var barn 

mellan 13-18 år deltog i 

intervjuerna. De semistrukturerade 

intervjuerna innehöll öppna 

frågor, varade mellan en till två 

timmar och utfördes i patienternas 

hem med hela familjen. Samtliga 

intervjuer spelades in och 

överfördes sedan i skriftlig form. 

Materialet analyserades och 

kategoriserades sedan i teman. 

Familjerna engagerades i ett 

”interaktivt lärande” i syfte att bilda en 

trygg samling i och med 

cancersjukdomen. Begreppet lärande 

var centralt för familjerna och kunde 

fungera som ett stöd igenom att dela 

erfarenheter och information mellan 

varandra. Inlärning genom erfarenheter 

var ett sätt för familjen att utveckla en 

kompetens. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

Brasilien 

PubMed 

Hoga, L., 

Mello, D., & 

Dias, A. 

Psychosocial 

perspectives 

of the partners 

of breast 

cancer 

patients 

treated with a 

mastectomy: 

an analysis of 

personal 

narratives. 

Att beskriva 

effekterna av 

av en 

mastektomi 

utifrån 

närståendes 

perspektiv. 

Kvalitativ metod. Studien utfördes 

på ett sjukhus i Brasilien. 30 

kvinnor som hade genomgått en 

mastektomi kontaktades, 10 ville 

inte vara med. Därefter 

kontaktades de 20 resterande 

männen varav 3 tackade nej. 

Totalt intervjuades 17 män. 

Intervjuerna innefattade öppna 

frågor och varade i 30-60 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in 

och fördes slutligen över 

oförändrade i skrift. Materialet 

analyserades och bildade en 

helhetsuppfattning av artikelns 

författare. Deltagarna kontaktades 

därefter igen för att eventuellt 

korrigera eller bekräfta denna 

uppfattning. Resultatet blev 5 

teman som användes för att 

redovisa innehållet. 

Omfattande information om cancer 

behöver både patient och närstående. 

För att skapa en tillfredställande 

relation ska vårdpersonal 

kommunicera med patient och dennes 

familjemedlemmar. Det leder till 

mindre stress och ökad livskvalitet. 

Stödgrupper visade sig mycket 

användbart och verkade på ett 

uppmuntrande sätt att övervinna 

situationen. Otillräcklig information 

från vårdpersonal var något som 

deltagarna tydligt pekade på. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

Finland 

PubMed 

Lindholm, L., 

Mäkela, C., 

Rantanen-

Siljamäki, S. 

& Nieminen, 

A-L 

The role of 

significant 

others in the 

care of 

women with 

breast cancer. 

Att få en 

förståelse för 

hur 

närstående 

uppfattar 

omvårdnaden 

av patienten 

och vad deras 

egna behov 

är. 

Kvalitativ metod. Frågeformulär 

bestående av två slutna och sju 

öppna frågor lämnades till en 

onkologiavdelning på ett centralt 

sjukhus. Frågeformulären delades 

ut till kvinnor diagnostiserade med 

bröstcancer. Totalt 37 informanter 

fanns, varav 29 var deras män, 3 

var döttrar, två söner, en syster 

och två vänner. Åldrarna var 

mellan 22-84 år. Resultaten 

bearbetades för att få fram de 

individuella berättelserna och hitta 

svaren till syftet. Resultatet 

jämfördes, sammanfattades och 

kategoriserades.  

Närstående har ingen självklar plats i 

vården. Närstående vill ha information 

och ha möjligheten till vårdande 

samtal. Det ger närstående en känsla 

av styrka genom att lita på dem. Även 

behövdes en respekt för deras 

personliga behov. Därmed kan 

närstående vara en livskraft för 

patienten också. Närstående behöver 

tillåtelse att medverka i vården och få 

deras egna önskemål uppfyllda. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

Hawaii 

PsycInfo 

Mokuau, N., 

& Braun, K. 

Family 

support for 

Native 

Hawaiian 

women with 

breast cancer. 

Att undersöka 

familjestödets 

betydelse hos 

kvinnor med 

bröstcancer 

och deras 

närstående 

med 

inriktning på 

kulturen. 

Kvalitativ metod. Studien använde 

sig av fokusgrupper där deltagarna 

diskuterade sina upplevelser av 

cancerns påverkan på familjen. 

Totalt kontaktades 40 personer, 25 

deltog. 17 var närstående och 

resterande patienter. 

Fokusgrupperna var uppdelade 

med närstående och patienter var 

för sig. Diskussionerna bandades 

och översattes sedan i skrift. 

Därefter lästes innehållet enskilt 

av varje författare för att få en 

förståelse för innebörden och samt 

en överblick av teman.  

Familjestödet var en central resurs och 

dem mest vanligaste av det sociala 

stödet. Stressen som cancern innebar 

kan minskas av det stöd familjen ger 

och därmed förebygga skadliga 

effekter på hälsan. För kvinnor med 

bröstcancer var maken det främsta 

stödet. Familjen bidrog med 

emotionellt och instrumentallt stöd. 

Religion och andlighet var ett viktigt 

stöd som kom fram i denna studie. 

Kultur kan påverka hur familjen 

uppfattar cancer på många sätt. Det 

iakttogs då en skillnad gentemot 

tidigare forskning visade att 

informationsstöd var det minst 

eftertraktade stödet. 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

Australien 

Cinahl 

Oldham,L., 

Kristjanson, 

L., NG, C., 

White, K., & 

Wilkes, L. 

Female 

relatives´ 

experiences of 

testicular 

cancer. 

Att beskriva 

erfarenheter 

hos kvinnliga 

närstående till 

män med 

testikelcancer 

och att 

identifiera 

behovet av 

stöd för dessa 

kvinnor. 

 

Kvalitativ metod. Studien 

använde semistrukturerade 

intervjuer med kvinnor till män 

med testikelcancer. Kriterierna 

var kvinnor, 16 år eller äldre och 

kunde läsa, förstå och tala 

engelska. Totalt intervjuades 18 

kvinnor. Deltagarna fick beskriva 

vilken typ av stöd de behövde och 

vilka strategier de använde till 

hjälp. Intervjuerna analyserades 

och kategoriserades för att få fram 

ett resultat med fem olika teman 

som redovisade innehållet.  

Det framkom att kvinnor hade behov 

av olika typ av stöd, främst det 

emotionella stödet och stöd i form av 

information. Kvinnor hittade olika 

vägar att få information och stöd och 

för att hitta balans i livet. 

Sjukvårdpersonal som bidrog med 

stöd till kvinnor, underlättade deras 

förmåga att stödja sin sjuke. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

PubMed 

Ponto, J., & 

Barton, D. 

Husbands' 

perspective of 

living with 

wives' ovarian 

cancer. 

Att beskriva 

erfarenheter från 

makens 

perspektiv av 

äggstockscancer. 

En kvalitativ studie gjordes 

genom telefonintervjuer. 

Kriterierna för deltagarna var 

minst 18 år och kan prata och 

läsa engelska. Totalt intervjuades 

11 män till kvinnor med 

äggstockscancer. 

Telefonintervjuerna spelades in 

och översattes sedan i skriftlig 

form. Analys av resultatet gjordes 

sedan och bildade teman. 

Männen ansåg att det sociala stödet 

var av störst betydelse. Att ha vänner 

och andra familjemedlemmar eller 

andra närstående tillgängliga var ett 

stort stöd för dem. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

England 

Cinahl 

Reid, J., 

McKenna, H., 

Fitzsimons, 

D., & 

McCance, T. 

An 

exploration of 

the experience 

of cancer 

cachexia: 

what patients 

and their 

families want 

from 

healthcare 

professionals. 

Att undersöka 

patienters och 

närståendes 

uppfattningar 

om vårdandet 

av cancer och 

kakexi. 

Kvalitativ metod. Studien 

intervjuade 15 patienter och 12 

närstående från olika cancer 

centraler i England. Patienterna 

var över 18 år och diagnostiserade 

med avancerad cancer. Kriterierna 

var ofrivillig viktnedgång under 

de senaste 6 månaderna. Dessa 

patienter fick i uppgift att ta med 

en närstående i studien. Samtliga 

intervjuer spelades in, 

transkriberades ordagrant och 

kontrollerades därefter med 

originalet. Resultatet 

organiserades i teman.  

Både patienter och närstående önskade 

3 saker från vårdpersonal. Att 

viktminskningen skulle främst 

uppmärksammas av vårdpersonal, få 

information om vad viktminskningen 

beror på och behandlingsalternativ. 

Närstående uppfattade en större brist 

på information och annat stöd från 

vårdpersonal än patienterna. 

Närstående uppfattade att vårdpersonal 

inte hade mycket ingripande vad det 

gäller viktminskning. Detta innebar att 

patienter och närstående behöver 

sjukdomsspecificerad information för 

att få ökad förståelse. Vårdpersonal 

kan också ha ett fortlöpande 

förklarande stöd gentemot patienters 

och närståendes behov. 

Grad I 


