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Sammanfattning   

 

Att få en cancerdiagnos påverkar inte bara den cancerdrabbade 

personen utan även partnern. Det kan leda till stora 

förändringar i vardagen både psykosociala och praktiska för 

både partner och den cancerdrabbade personen. Partners behov 

kan märkas med hjälp av personcentrerad vård i hemmet. Syftet 

med litteraturstudien var att undersöka behov av stöd för 

personer som är partner till patienter med cancerdiagnos. I 

resultatet framträdde det att partner har ett stort behov av 

informativt stöd, behov av socialt stöd och behov av religiös tro 

samt att partners önskemål om stöd att återgå till ett väl 

fungerande liv som partner och vårdgivare. Därför finns ett 

ökat behov av att vidga kunskapen och forskningen kring 

partners upplevelse om olika personliga stödbehov. 

Sjuksköterskan ska bemöta både den cancerdrabbade personen 

och partner som en helhet och inte ägna all uppmärksamhet åt 

den cancerdrabbade.
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     Abstract   

   Getting a cancer diagnosis affects not only the cancer 

affected person but also partners. It can lead to big 

changes in the everyday life both psychosocial and 

practical for both the partner and the cancer affected 

person. Partner's needs could be noticed by using the 

person-centered care in the home. The purpose of this 

study was to examine the need for support for individuals 

who are partners of patients diagnosed with cancer. The 

result appeared that the partner has a great need for 

informational support, need for social support and needs 

of religious belief and that the partner requests for 

assistance to return to a well-functioning life as partners 

and caregivers. Therefore there is a growing need to 

broaden knowledge and research on the partner's 

experience on various personal support needs. The nurse 

shall treat both the cancer victim and partners as a whole 

instead of spending full attention to the cancer sufferers. 
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Inledning 

Cancer är en sjukdom som får konsekvenser för den drabbade eftersom att cancer oftast 

ses som en potentiellt livshotande sjukdom och därmed har en stark inverkan på 

livssituationen (Börjesson & Johansson, 2008). När en familjemedlem drabbas av 

cancer påverkas därför även hela familjen (Cullberg-Weston, 2001). 

År 2012 insjuknade 55000 personer i olika former av cancer i Sverige. Den vanligaste 

formen var bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män (Socialstyrelsen, 2014). 

Livslängden ökar eftersom behandlingsmetoderna mot cancer ständigt förbättras vilket 

leder till att personen med cancer kan leva längre med sin diagnos (Trönberg, 2008). 

Sjuksköterskan behöver i sitt dagliga arbete ha en god förmåga att bedöma patientens 

resurser, främja hälsa och förebygga ohälsa samt ge stöd och vägledning till både 

personen med cancer och deras familj (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Det 

ömsesidiga naturliga vårdandet i en familj hamnar ofta i obalans och partnerns roll i 

familjen kan ofta övergå till att bli vårdare då den vanliga sjukdomen bara drabbar en 

person (Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker, 2005). De drabbades situation försvåras 

ytterligare av stress och okunskap om sjukdomen och vårdandet kan uppfattas som en 

belastning för både partnern och personen med cancer (Mohan, et al., 2005). 

Livssituationen för båda två förändras i den stund cancerbeskedet tas emot och är något 

som inte bör glömmas bort av sjukvårdspersonalen som behöver vara närvarande, inte 

bara när sjukdomsbeskedet ges utan genom hela vårdprocessen (Lindholm, Mäkelä, 

Rantanen-Siljamäki, & Nieminen, 2007). Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver 

att sjuksköterskans ansvar är att ge personen med cancer och partnern korrekt, 

tillräckligt och adekvat stöd samt information om vård och behandling på ett lämpligt 

sätt. Vårdpersonalen behöver också stödja genom att göra familjen till personen med 

cancer delaktiga i vården. Omvårdnad bör utformas utifrån personens upplevelser av sin 

situation och de behov som då identifieras. Partnern är en viktig resurs för personen med 

cancer och det är därför viktigt att ha kunskap om hennes eller hans behov och stöd  

(Ekman, 2014). 

Bakgrund 

Omvårdnad  

 Sjuksköterskan behöver kunna identifiera omvårdnadsbehov hos både personen med 

cancer och deras familj för att sedan kunna bemöta deras behov på bästa sätt. Det finns 

behov av mellanmänskliga möten, som sjuksköterskan behöver identifiera, eftersom det 

är viktigt att kunna planera omvårdnaden av personen med cancer med familj och deras 

eventuella behov av stöd (Dahlberg & Segersten, 2010). 
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Det ingår i omvårdnaden att sjuksköterskan använder sin bedömningsförmåga för att 

planera god vård för personen. I det ingår att kunna läsa av situationer där det finns 

behov av stöd och uppmärksamhet även för en partner till personen med cancer (SSF, 

2014). Partner är i behov av stöd från någon som förstår oron som de har för personen 

med cancer (Finfgeld-Comett, 2007). Den omvårdnad som sjuksköterskan ger och som 

innefattar både personen med cancer och partnern i en relation, kan hjälpa paret att finna 

ömsesidig tillit för att se sig som ett team så att partnern till personen med cancer 

känner sig delaktig i vårdandet (Milberg & Strang, 2011) eftersom det är viktig att  

sjuksköterskan behandlar en person som en unik människa, balanserar maktförhållandet 

i omvårdnaden och uppmuntrar till att både personen med cancer och eventuell partner 

är delaktiga i omvårdnaden (Eriksson & Lauri, 2000). Parets relation, välbefinnande, 

känsla av trygghet och delaktighet kan påverkas positivt, till exempel genom att de 

deltar i ett psykologiskt utbildningsprogram (Ohlsson- Nevo, Andershed, Nilsson, 

Anderzén & Carlsson, 2013) visar att de därigenom båda kom varandra närmare och 

beskrev genom detta sitt förhållande som ett team där både partnern och personen med 

cancer tillsammans kämpar mot sjukdomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hur partnerns livssituation påverkas av patientens sjukdom                                                                                   

Cancer är inte bara en sjukdom den kan uppkomma i flera olika former som en 

människa kan ha under sin livstid. Cancer uppfattas på olika sätt av olika personer men 

också i olika kulturer. I vissa länder blir personen som drabbats av cancer utstött, 

personen betraktas som syndig, förlorar sitt jobb eller anses vara straffad av gud eller 

någon högre makt (Hellbom, 2011). Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land kan det 

också bidra till att det finns skilda uppfattningar om sjukdom och behandling. Vid 

diagnostisering av cancer drabbas de flesta patienter och famlijemedlemar av en chock 

(Cullberg, 2006). Det finns flera faser (Cullberg, 2006) och den första initiala 

chockfasen kan variera från ett kort ögonblick upp till några dygn efter beskedet. Under 

den chockfasen kan det vara svårt eller omöjligt att ta in information. I reaktionsfasen 

som kommer därefter reagerar patient och familjemedlemarna på vad som har hänt. 

Ångest är en vanlig reaktion, då använder sig personen av försvarsmekanismer för att 

minska ångesten och klara av sin livssituation. Reaktioner kan också framstå som starkt 

beroende av någonting eller som okontrollerade känsloutbrott. En tid efter insjuknandet 

börjar oftast situationen att stabilisera sig. Bearbetningen av beskedet kring 

sjukdomsdiagnosen påbörjas och både personen med cancer och partnern börjar så 

småningom hitta strategier för att förhålla sig till den osäkra livssituationen (Cullberg, 

2006). 

Att leva med en cancersjukdom kan upplevas som ett lidande eftersom att sjukdomen 

kan göra att människan inte känner sig hel. När kroppen förändras kan personens 

tillgång till världen förändras och världen börjar upplevas på ett annat sätt vilket kan 

förändra parrelationen på olika sätt (Lindwall, 2012). Sjuksköterskan har en viktig roll i 
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det hälsofrämjande arbetet och kommunikationen genom att informera, undervisa och 

inspirera både patient och partnern genom att visa att hon finns och har tid för dem när 

det behövs (SSF, 2016). Den hjälp sjuksköterskan kan bidra med till paren utifrån ett 

etiskt förhållningssätt, i sjukdomens olika faser, kan påverka livet för både personen 

med cancer och partnern i en önskad riktning samt öka parets välbefinnande (SSF, 

2016). Partnerna känner sig oftast otrygga och osäkra när de inte vet hur vården 

fungerar när det gäller cancersjukdomen, behandlingsplanen eller hur de kan gå till väga 

för att få information och tala om sina känslor med professionell vårdpersonal som har 

medicinsk kunskap om cancersjukdomen (Richardson, Morton & Broadbent, 2015). 

För att må väl behöver partnern till personen med cancer kunna hantera sin situation 

eftersom känslorna pendlar. Sorg och osäkerhet är känslor som ofta tillsammans med 

upplevelse av hopp är av stor betydelse för paret (Benzein, 2012). Familjemedlemarnas 

hopp kännetecknas av tankens förflyttningar från nuet till en positiv framtid med tro på 

möjligheter och förbättringar, trots ovisshet för både familjen och den sjuke personen 

(Benzein, 2012). Det är visat att partnerns närvaro på sjukhuset kan tillsammans med 

sjuksköterskans stöttning skapa en trygghet, harmoni, säkerhet, inre ro och ett hopp hos 

personen med cancer, förutsatt att partnern själv kan hantera sin situation (Emslie et al., 

2009).  

Oavsett ålder kan både partnern och personen med cancer vara i behov av stöd och 

känslor av ömsesidighet från varandra (Emslie et al., 2009). Partnern till personen med 

cancer kan ha en viktig roll genom att både vara närvarande för personen med cancer 

och vara delaktig i omvårdnaden (Hellbom, 2011). Partnern kan stödja personen med 

cancer i att kunna hantera somatiska, fysiska och eventuella psykologiska problem 

under behandlingen (Hellbom, 2011). I en studie visas det att partnern är viktig för 

personen med cancer, som behöver ha någon att kommunicera med, och någon som kan 

visa sitt stöd under hela sjukdomens gång (Cochrane, Lewis & Griffith, 2011). Kvinnor 

med bröstcancer får mindre ångest och depression och deras äktenskapskvalitet 

förbättras genom det psykosociala stödet de får i från sin partner (Cochrane, Lewis & 

Griffith, 2011). 

 

Personcentrerad vård 

 Sjuksköterskans uppgift är att se hela människan, visa empati för personen som subjekt 

(individ) samt att försöka lindra lidande genom att försöka hjälpa personen med cancer 

och dennes eventuella familj med att se en mening med livet trots sjukdom och lidande 

(SSF, 2014).  

 

Redan i mitten av 1900-talet beskrevs begreppet ”personcentrerad” som en 

mellanmänsklig relation inom psykoterapin (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). 

Senare har begreppet personcentrerad vård vuxit fram, och i Sverige lyfte 

Socialstyrelsen begreppet 2014 för att definiera god hälso-och sjukvård (SSF, 2014). 
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Personcentrerad vård definieras som att sjuksköterskan och hela omvårdnaden strävar 

efter att se hela personen i sitt sammanhang samt respektera och bekräfta personens 

individuella upplevelse av sin situation (Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, 

Brink, … & Lidén, 2011). Personcentrerad vård är av vikt för att kunna bemöta de 

förväntningarna allmänheten har på en god vård och det är en grundförutsättning att 

sjuksköterskan kan se hela personen och ge det som just den personen är i behov av 

(Ekman et al., 2011). Genom att sjuksköterskan fortlöpande stödjer sin 

överenskommelse med personen med cancer under behandlingsprocessen ökar 

personens välbehag och hälsoresultatet kan därigenom förbättras (Ekman et al., 2011). 

När personen står i centrum med sina egna resurser upplevs en naturlig delaktighet och 

känslan av tillit kan därmed öka. Trots begränsningar att påverka själva sjukdomen 

bidrar vårdpersonalen till trygghet, bättre livskvalitet, mindre återinläggningar på 

sjukhus samt kortare vårdtider (Ekman, Wolf, Olsson, Taft, Dudas, Schaufelberger & 

Swedberg, 2012). 

 

I en personcentrerad vård behöver sjuksköterskan ha förståelse för både personen med 

cancer och deras familj. Sjuksköterskor ska vara aktiva och delaktiga i personens vård 

genom autonomi eller självbestämmanderätt de ska ha möjligheter att påverka planering 

av behandlingen genom att vara ansvarstagande i vården av personen med cancer vård 

samt ha en förståelse för det sociala sammanhang där vården äger rum (Ekman, 2014).  

Delaktighet i vårdprocessen för personen med cancer och möjlighet att själv ansvara för 

sin hälsosituation betyder således mycket mer än att erhålla information om sin diagnos 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Familjens stöd i vården samt den djupare betydelsen av 

delaktighet uppstår när familjens uppmuntran, stöd och information möter livsvärlden 

hos en person med cancer (Eriksson & Lauri, 2000). En personcentrerad vård har visats 

leda till effektivare vård och större patienttillfredsställelse (Ahlberg, 2011). Partnerns 

stöd till personen med cancer under sjukdomen har en stor betydelse för en positiv 

upplevelse av den egna rollen som vårdgivare (Maree, Mosalo & Wright, 2013). 

Livsvärlden och det psykosociala välbefinnandet hos personen med cancer behöver 

beaktas utifrån personens egen berättelse, alltså det personcentrerade förhållningssättet, 

eftersom det därigenom naturligtvis visar på betydelsen av stöd från familjen (Maree et 

al, 2013). 

 

Stödets betydelse för en partner 

Stöd är ett grundläggande begrepp i vården (Andershed & Stolz, 2013). Trots att det 

saknar en tydlighet är det ett begrepp som används mycket inom sjukvården (Finfgeld- 

Connett, 2005). Stöd har många olika betydelser och används exempelvis som hjälp att 

stödja kroppen eller att ha någon som underlag för att hjälpa upp personen i den svåra 

situationen (Svensk ordbok, 1999). Hjälpen kan vara till exempel stödterapi, moralisk 

stöd eller olika stödgrupper (Svensk ordbok, 1999). Ordet stöd kan ha olika betydelse 

och kan variera mellan omsorg, att visa empati och omvårdnad som är grundat på 
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erfarenhet eller fakta (Finfgeld-Connett, 2005). En form av socialt stöd kan innebära en 

ömsesidig kommunikation mellan personer som är i behov av stöd inom samma område 

och på så sätt stödjer och hjälper varandra under sjukdomskris (Finfgeld-Connett, 

2005). Socialt nätverk och dess gynnande miljö underlättar för stödjandet eftersom där 

personerna har erfarenheter och kunskaper som är gemensamma liksom behov av stöd. 

Brister på stödnätverk kan å andra sidan upplevas som svår samt psykisk påfrestande för 

de flesta familjemedlemarna. Socialt stöd kan hjälpa partnern att öka känslan av 

kunskap och sin egen kompetens samt leda till motivation och där med ökar 

välbefinnandet hos både partner och personen med cancer (Finfgeld-Connett, 2007). 

Enligt Finfgeld-Connett (2007) kan emotionellt stöd innebära att vara tillgänglig, lyhörd 

och ha en bra kommunikation med andra. Då kan partnern känna sig trygg och veta att 

det finns andra som kan uppmuntra erfarenheter, upplevelser och idéer (Finfgeld-

Connett, 2007). Emotionella stödet minskar oro, partnerns osäkerhet samt minskar 

stress och depression (Finfgeld-Connett, 2007). För att partnern till personen med 

cancer ska kunna få stöd måste partnern också visa sitt behov av stöd till den som kan 

stötta (Finfgeld-Connett, 2005). 

Partner kan behöva kommunicera med sjuksköterskan eftersom partnern i sin roll som 

vårdgivare ofta känner sig otillräcklig, trots att partnern både vill och försöker hjälpa 

personen med cancer på alla sätt och så mycket som möjligt. Känslan av otillräcklighet 

kan leda till att även personen med cancer blir känslomässigt belastad (Emslie el at., 

2009). Mycket av den vård som tidigare utfördes av vårdpersonal utförs idag av 

familjen både på sjukhuset och i hemmet (Reid, McKenna, Fitzsimons & McCance, 

2010). Vård i hemmet pågår dygnet runt och utförs ofta av den närmaste i familjen inte 

minst av partnern (Reid et al., 2010). Sjuksköterskan behöver därför kunna ge stöd 

utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv ur partners och den 

drabbades behov. Tillit och förtroende är en viktig grund i denna stödjanderelation 

(Andershed & Stoltz, 2013).  

Det kan hända att partnern till personen med cancer fokuserar mer på den drabbade och 

på sin roll som vårdgivare och därmed glömmer bort sina egna känslor vilket kan leda 

till att partern själv kan vara i behov av professionell hjälp men utan att själv inse det 

(Wootten, Abbot, Farrell, Austin, & Klein, 2014). Sjuksköterskor ställs ofta inför 

situationer och utmaningar att på ett professionellt sätt hjälpa både personen med cancer 

och partnern att kunna hantera den nya livssituationen på bästa möjliga sätt. 

Sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på partnerns situation som vårdare och den 

upplevda belastningen som detta innebär under sjukdomsprocessen eftersom det kan 

bidra till att partnern mår bättre (Lee White & Boehmer, 2012). Partnern som 

vårdgivare kan vara en särskilt viktig person för personen med cancer inte bara tidigt 

efter diagnosen utan även under den fortsatta behandlingen. Sjuksköterskan har därför 

en viktig roll under hela sjukdomsprocessen (Richardson, Morton & Broadbent, 2015). 
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Sjuksköterskan har ofta en samordnande funktion och behöver därför kunna informera 

om vilket stöd som kan erbjudas samt förmedla kontakter med andra vårdgivare vid 

behov till på eller utanför sjukhuset (Richardson et al., 2015). Sjuksköterskan är ofta 

den professionella vårdpersonal som stödjer familjen och patienter genom att ge 

praktisk information om vård och behandling för att allt ska fungera smidigt (Hoga, 

Mello & Dias, 2008) det ses som exempel att praktisk kunskap gällande sårvård bidrog 

till att stärka känslan av trygghet för partnern i rollen som vårdgivare (Hoga, Mello & 

Dias, 2008).  

En del av social stöd kan vara det andliga stödet men det finns lite forskning om 

religiositet inom vården enligt Finfgeld-Connett (2005). Det händer att personer som 

söker sig till församlings hem finner gemenskap och många gånger kan detta bilda ett 

stödjande nätverk och en religiös gemenskap för att klara av de problem som sjukdomen 

medför (Finfgeld- Connett, 2005). 

Problemformulering 

Cancer kan vara livshotande och innebär en livskris för hela familjen. Det har visats att 

partnern till personen med cancer är en viktig resurs. Sjuksköterskan behöver inneha 

adekvat kunskap för att kunna möta dessa personer på ett professionellt sätt genom att 

kunna ge stöd och skapa trygghet i deras förändrade livssituation. Med anledning av 

detta är det av intresse att undersöka vilket stöd partner till den cancerdrabbade behöver. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka behovet av stöd till partnern av en cancerdrabbad 

person. 

Metod 

 En litteraturöversikt enligt Forsberg och Wengström (2013) genomfördes. Genom 

granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar inom det valda forskningsområdet 

skapades en djupare förståelse av partnerns behov av stöd. 

Datainsamling 

Datainsamling gjordes tillsammans med annan student och startades med en 

osystematisk litteratursökning för att få översikt av forskningsområdet. Vidare följde en 

gemensam systematisk artikelsökning enligt Forsberg och Wengström (2013) i de 

omvårdnads- och vårdinriktade databaserna Cinahl, PubMed och Psykinfo, för att hitta 

relevant forskning som svarade mot studiens syfte. I samtliga databaser användes 

sökorden: stöd (support) och make/maka (spouses). För att breda sökningen användes 

ämnesordet cancer (neoplasms). Sökningar gjordes även med ordet partner (partner), 
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detta valdes sedan bort och redovisades inte eftersom det inte resulterade i nya relevanta 

artiklar samt att ordet ingår i begreppet ”Spouses”. I samtliga databaser användes ordet 

(support) som fritext i syfte att vidga sökningarna. Ämnesorden (neoplasms och 

spouses) används för att rikta sökningen mot syftet. Sökorden redovisas i tabell 1 bilaga 

A ”sökordsöversikt”. 

Inklusionskriterier bestämdes för att resultatet bättre skulle kunna svara mot studiens 

syfte. Artiklarna som inkluderades skulle svara mot studiens syfte, uppvisa 

vetenskapligt kvalitetinnehåll till minst grad II och vara godkända av en etisk kommitté 

(Carlsson & Eiman, 2013). Eftersom tidigare studier gjorts vid liknande litteraturstudie 

år 2010, valdes att endast inkludera vetenskapliga originalartiklar publicerade mellan 

2010-2015, publicerade på engelska och med tillgängliga abstracts. Artiklarna skulle 

handla om partnerns behov och inget annat. Samtliga sökningar resulterade i 261 träffar. 

Av dessa lästes 222 abstract. Det fanns 39 dubletter som inkluderades i första 

sökningen. Dessa lästes inte och redovisas inte heller i i tabell 2 bilaga B 

”sökhistorik”.Till urval 1 valdes 18 artiklar som lästes i fulltext, 12 av de 18 visade sig 

svara mot litteraturstudiens syfte. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bestämdes med 

hjälp av Carlsson och Eiman (2013) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa 

studier. Utifrån bedömningsskalan kunde artiklarna få max 48 poäng som grad 

betecknas utifrån en procentsats efter poängen. Den vetenskapliga kvaliteten bestämdes 

sedan utifrån given gradering: Grad I motsvarar högsta vetenskapliga kvalitet och grad 

III lägsta (Carlsson & Eiman, 2013). Tolv artiklar granskades gemensamt av två 

studenter enligt ovan. Efter gradering och granskning exkluderades två artiklar som 

visade sig inte vara godkända av etisk kommitté. De övriga tio vetenskapliga artiklarna 

låg till grund för studiens resultat. Sju stycken är kvalitativa artiklar och två stycken 

kvantitativa. En artikel är skriven utifrån en blandad metod men redovisas som 

kvalitativ eftersom det bara är den kvalitativa delen som inkluderades i resultatet. 

Resultat artiklarna härstammar från Australien, Belgien, Danmark, Kanada, 

Storbritannien, Sverige och USA. De valda artiklarna studerar cancersjuka partner 

behov av stöd efter cancerbeskedet och vidare under sjukdomsprocessen. 

Databearbetning 

Resultatartiklarna redovisas i artikelöversikten (tabell 3 bilaga C). De utvalda artiklarna 

lästes igenom individuellt några gånger. De relevanta delarna i artiklarna som svarade 

mot syftet markerades i samband med artikel granskningen, därefter jämfördes och 

plockades relevanta delarna ut ur resultaten. Därefter gjordes en innehållsanalys enlig 

Forsberg och Wengström (2013), för att sammanställa resultatet. Markeringarna 

diskuterades gemensamt, tolkades, översattes och skrevs ner; allt som studerades 

handlade om partnerns behov av stöd. De vetenskapliga artiklarnas resultat lästes flera 

gånger och kodades individuellt för att sedan jämföras gemensamt av två studenter. 

Resultatet sammanfattades och sorterades där likheter och skillnader jämfördes och ett 
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mönster kunde uppstå i kategorier som ändrades ett par gånger under arbetets gång för 

att till slut resulterade till tre kategorier: Partnerns behov av informativt stöd, partnerns 

behov av socialt stöd och partnerns behov av religiös tro. Efter det dokumenterades 

datainsamling av kategorier enligt Forsberg och Wengström (2013).  

Forskningsetiska övervägande 

Enligt lag om etikprövning (SFS 2003:460) är syftet att skydda enskilda människor och 

skydda människovärdet i samband med forskning. Forskningsbestämmelser om 

deltagarnas samtycke innebär att de får adekvat information om vilka personuppgifter 

som lagras och studiens syfte med forskningen . Detta ska uppfyllas enligt 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), där beskrivs det att vid användning av personens 

uppgifter är det viktigt att skydda personens integritet och inte kränka individen. World 

Medical Association (WMA) skapades av Helsingfors deklaration år 1964 med 

revideringen av samtycke till förskning Helsingforsdeklarationen år 2013. Personer som 

deltar ska ha godkänt medverkande som omfattar ett antal etiska bestämelser och har 

rätt att alltid kunna avbryta sin medverkan i forskningen enligt World Medical 

Association (WMA). Enligt Forsberg och Wengström (2013) genom att ge omsorg och 

inte kränka deltagarna i studien anses det vara viktig för att kunna inhämta ny kunskap 

och att en god etik uppfylls är även en viktig aspekt för samhället eller professionen. 

Samtliga tio resultatartiklar i litteraturstudien har godkänts av en etisk kommitté vilket 

leder till att resultat av artiklana ger en ökad förståelse och respekt för partner till den 

cancersjuke personens som är i behov av stöd. Det anses vara etiskt försvarbart att 

genomföra litteraturstudien eftersom att kunskapen kan bidra till förståelse av 

stödbehov hos partner till den cancersjuke personen och därmed till en förbättrad 

omvårdnad. 

Resultat 

Resultatet visar att partnerna till personen med cancer är i behov av olika former av stöd 

på grund av en ofta förekommande upplevelse av påtvingad ensamhet, isolering, brist 

på någon att prata med och okunskap om cancersjukdomen (Bruun, Pedersen, Osther & 

Wogner, 2015). Partnernas behov av stöd är viktig att få, inte bara från vårdpersonalen 

utan också från andra i deras omgivning. Resultatet beskrivs i tre kategorier: Partnerns 

behov av informativt stöd, partnerns behov av socialt stöd och partnerns behov av 

religiös tro. De vetenskapliga artiklarnas resultat sammanfattas och redovisas i Tabell 4 

för att tydligt beskriva de olika  kategorierna och visa betydelsen för behov av stöd till 

partnern från sjuksköterskan. 
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Tabell 4: Resultatöversikt av artiklarna 

Partnerns behov av 

stöd 

Sammanfattning 

Partnerns behov av 

informativt stöd 

Enligt resultatet fanns det behov av informativt stöd i samtliga artiklar. 

Partnerna ville ha samma information som personen med cancer fick. 

Informationen ska helst ges samtidig och av samma vårdpersonal som 

personen med cancer. Informationen ska omfatta sjukdomsdiagnos, 

sjukdomsutveckling, behandling, biverkningar och omvårdnad. 

Partnerns behov av 

socialt stöd 

 

Partnerns behov av socialt stöd och kontakt med andra utanför familjen var 

viktigt för att bryta ensamhet och isolering. Delade erfarenheter de fick 

från vänner olika grupper, föreningar, internet och vårdpersonal 

uppskattades av partnerna.                                                              

Det var betydelsefullt för partnerna att prata om sina känslor, tankar och 

funderingar med vårdpersonalen eller andra personer som var lyhörda och 

hade stor förståelse för situationen.  

Partnerna hade också behov av praktisk hjälp.                                                                                                                                                                                                                                

 

Partnerns behov av 

religiös tro                                                                                                                    

Tron på Gud gav styrka och var betydelsefullt för vissa partners. 
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Partnerns behov av informativt stöd                                                                                                                       

Partnerna utryckte behov av informativt stöd i från sjukvårdspersonalen i samtliga 

resultat artiklar (Bodridge, Band, Marshall & Paterson, 2015; Bruun et al., 2015; Ervik, 

Nordøy & Asplund, 2013; Lopez, Copp & Molassiotis, 2012; Nanton, Osborne & Dale, 

2010; Ohlsson-Nevo, Andershed, Nilsson & Anderzén, - Carlsson, 2011; Oliffe, Mróz, 

Bottorff, Braybrook, Ward & Goldenberg, 2014; Pauwels, De Bourdeaudhuij, Charlier, 

Lechner & Van Hoof, 2012; Rivers, August, Quinn, Gwede, Pow-Sang, Green, & 

Jacobsen, 2012; Sabo, McLeod & Couban, 2013). 

Partnerna var i behov av informativt stöd från sjukvårdspersonalen individuellt eller 

tillsammans med personen med cancer (Lopez et al., 2012; Nanton et al., 2010; 

Ohlsson-Nevo et al., 2011; Sabo et al., 2013). Partnerns osäkerhet om cancersjukdomen 

och viljan att hjälpa sin sjuke partner medförde behov av att få skriftlig eller muntlig 

information för att känna sig tryggare i sin roll som vårdgivare (Pauwels et al., 2012; 

Riwers et al., 2012; Sabo et al., 2013). Partnerna upplevde och utryckte att informativt 

stöd var prioriterat till personen med cancer från sjuksköterskan men att de själva ofta 

inte kände sig prioriterade (Bodridge et al., 2015; Lopez et al., 2012; Nanton et al., 

2010; Ohlsson - kundeNevo et al., 2011; Sabo et al., 2013). Partnerna upplevde att 

personen med cancer fick mer information än de själva om vad som skulle hända när 

personen med cancer skrevs ut från sjukhuset (Ohlsson-Nevo et al., 2011; Pauwels et 

al., 2012). Informationen partnerna fick från personen med cancer var ofta otillräcklig 

vilket de förklarade med att information lätt kunde glömmas bort eller tolkas på ett 

annat sätt eller förkortas av personen med cancer. Detta kunde därmed leda till att viktig 

information kom att utebli (Ohlsson-Nevo et al., 2011; Pauwels et al., 2012).  

Partnerna ville få svar på obesvarade vårdrelaterade frågor för att ha en större förståelse 

och kunskap om behandlingen, diagnosen, biverkningar eller hantering av sjukdoms 

symtom (Lopez et al., 2012; Pauwels et al., 2012; Rivers et al., 2012; Sabo et al., 2013). 

När partnerna fick svar kände de sig positivt delaktiga i omvårdnaden. Vidare utryckte 

partnerna att informationen om sjukdomen underlättade väldigt mycket för att de 

därigenom kunde känna igen avvikande symtom och agera i tid. På så sätt upplevde de 

att de minskade sjukligheten, lidandet och sjukhusvistelsen för personen med cancer 

(Nanton et al., 2010; Ohlsson et al., 2011; Rivers et al., 2012). Kunskapen om att känna 

igen avvikande symtom gjorde att partnerna kunde känna sig trygga och lugna i sin roll 

som vårdgivare (Pauwels et al., 2012; Rivers et al., 2012). 

Information om själva sjukdomen från sjukvårdspersonalen hjälpte kvinnliga partner 

och stärkte deras positiva känslor som vårdgivare (Nanton et al., 2010; Oliffe et al., 

2014). Detta lede till att partnerna kunde hantera sin vardag på ett enklare sätt som 

ansågs ha en stor betydelse för att kvinnorna sedan skulle kunna gå vidare med sina liv 

(Nanton et al., 2010; Oliffe et al., 2014). Tidigt förmedlat och tydlig information av 

sjuksköterskan om sjukdomsdiagnosen, behandlingen och symtom ansågs viktig för att 
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bättre kunna hantera vardagen och omvårdnaden i rollen som partner (Bodridge et al., 

2015; Lopez et al., 2012; Nanton et al., 2010; Ohlsson- Nevo et al., 2011). God 

information kunde även i vissa fall förändra livssituationen för både partnern och 

personen med cancer så att de upplevde sig som ett starkare team och kämpade 

tillsammans mot cancersjukdomen (Bodridge et al., 2015; Nanton et al., 2010; Rivers et 

al., 2012). Partnerna utryckte behov av information och ville ha svar på frågor som 

rörde cancersjukdomen och sjukdomsutvecklingen och allt vad gällde 

stamcellstransplantation men upplevede att de aldrig hade chansen att ställa frågorna 

(Sabo et al., .2013). Partnerna väntade på att bli inbjudna till ett informativt samtal av 

sjuksköterskan som kunde ge klara strukturer om vad som skulle hända (Ohlsson- Nevo 

et al., 2011; Riwers et al., 2012; Sabo et al., 2013). När sjuksköterskan sedan gav svar 

på ett lugnande sätt lindrades osäkerheten som var fylld med förtvivlan, rädsla, oro och 

hopplöshet hos partnern (Sabo et al., .2013).  

Vissa partner som inte fick tillräcklig information från sjukvårdspersonalen, men som 

hade behov av att veta mer om cancersjukdomen, försökte själva söka information via 

sjukhusbibliotek, internet eller bland vänner och familj (Lopez et al., 2012; Nanton et 

al., 2010; Ohlsson-Nevo et al., 2013; Oliffe et al., 2014). I vissa fall erbjöds en 

stödgrupp till partnerna där de kunde utbytte sina erfarenheter och få ny kunskap och 

information om cancersjukdomen. Det var en stor betydelse för partner att veta att de 

inte var ensamma i den svåra livssituationen och att det finns andra som är villiga att 

hjälpa och dela med sig avsina kunskaper (Ervik et al., 2013; Oliffe et al., 2014; 

Pauwels et al., 2012). 

Partnernas intresse och vilja att hjälpa sin livskamrat försvårades av okunskap om 

sjukdomen vilket ledde till att deras egen oro, stress och ångest förstärktes. Partnerna 

utryckte ett stort behov av information och mer kunskap för att kunna hantera den redan 

svåra omvårdnadssituationen som handlade om såromläggningar, byte av stomi, blöja 

eller förändrade kost- och nutritionsbehov (Ervik, Nordøy & Asplund, 2013; Ohlsson-

Nevo et al., 2011; Pauwels et al., 2012). 

Partnerns behov av socialt stöd 

Resultatet visar att i åtta av de tio vetenskapliga artiklarna utrycktes att behov av socialt 

stöd för partnerna var viktigt att få (Brun et al., 2011; Ervik et al., 2013; Lopez et al., 

2012; Nanton et al., 2010; Ohlsson – Nevo et al., 2011; Oliffe et al., 2014; Pauwels et 

al., 2012; Rivers et al., 2012) Parens samhörighet med varandra under den svåra 

situationen ansågs vara av stor betydelse för partnern. Det ledde till bättre hantering av 

den redan svåra livssituationen (Lopez et al., 2012; Ohlsson – Nevo et al., 2011; 

Pauwels et al., 2012; Rivers et al., 2012; Sabo et al., 2013). Svårigheter med 

sjukdomstystnad, att inte berätta öppet om sjukdomen och den påtvingade ensamheten 

som påverkade partnernas dagliga liv bidrog däremot till en social isolering med tystnad 
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och negativ psykisk påverkan (Bruun et al., 2011; Lopez et al., 2012). Den sociala 

kontakten var därmed viktig för att bryta partnerns isolering, förbättra deras psykiska 

välbefinnande och minska deras ångest, stress och oro (Bruun et al., 2011; Lopez et al., 

2012; Pauwels et al., 2012).  

Kvinnliga partner utryckte särskilt behov av att få stöd från någon annan utanför den 

nära familjen. De kvinnliga partnerna sökte därför ofta själva socialt stöd från 

sjuksköterskan eller i olika stödgrupper där de kunde prata och utbyta erfarenheter med 

andra i samma eller liknande situation som de själva. (Ervik et al., 2013; Nanton et al., 

2010). Även männen som vårdade sina fruar utryckte behov av sociala kontakter för att 

minska sin oro (Lopez et al., 2012; Ohlsson- Nevo et al., 2011). De kvinnliga partnerna 

utryckte att stödet de fick från en stödgrupp var nödvändigt för dem så att de själva 

kunde ge och ta emot stöd till sina män (Oliffe et al., 2014). När kvinnor fick stöd från 

andra kvinnor i liknande livssituation upplevdes det lugnande (Oliffe et al., 2014).  

Kvinnliga partener uppgav att de hade svårt att ständigt hålla balans och ha kontroll 

över sin egen ångest, förmedla lugn och vara positiva för att bättre kunna stödja 

personen med cancer (Ervik et al., 2013; Lopez et al., 2012; nanton et al., 2010). 

Kvinnliga partner påpekade speciellt att stöd från sjuksköterskan och deras egen närvaro 

i vården var viktig när vården av personen med cancer skedde i hemmet (Bodrige et al., 

2015; Nanton et al., 2010). Kvinnorna kände behov av stöd från nogån utanför den nära 

familjen för att orka vara både partner och vårdgivare dygnet runt utan avkoppling och 

för att kunna återhämta sig (Ervik et al., 2013). 

Det första halvåret efter beskedet var svårast för manliga partner och det ansågs särskilt 

behov av praktiskt stöd (Lopez et al., 2012; Ohlsson- Nevo et al., 2011; Pauwels et al., 

2012). Den nya livsstilen med ansvaret som de nu själva hade som tidigare var 

gemensamt lyftes fram som ett problem; exempel som nämdes var att handla, städa och 

betala räkningar. Manliga partner upplevde att de nu måste samtidig både ta hand om 

sin livskamrat och arbeta för att klara den försvårande ekonomiska situationen (Lopez et 

al., 2012; Ohlsson- Nevo et al., 2011; Pauwels et al., 2012). 

Den oro och rädsla samt det sociala välbefinnandet som förändrades på grund av 

sjukdomssituationen blev i sig ett hinder för kommunikationen med omgivningen 

(Bruun et al., 2011; Ervik et al., 2013; Pauwels et al., 2012; Riwers et al., 2012).  

Partnerna utryckte en önskan om att prata med någon och få veta att de inte var 

ensamma, att det fanns andra som var i liknande livssituation att de kunde stödja 

varandra under sjukdomsperioden (Ervik et al., 2013; Lopez et al., 2012; Pauwels et al., 

2012; Rivers et al., 2012). Partnerns förändrade livssituation ledde till trötthet, smärta, 

sömnbrist och annan fysisk påverkan som var en känslomässig påfrestning (Lopez et al., 
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2012). Paren hade ofta svårigheter med att acceptera den förändrade livssituationen 

vilket gjorde det svårt att stärka positiva känslor och minska ångest och oro för att 

gemensamt kunna gå vidare med sina liv (Nanton et al., 2010). I två av resultatets 

artiklar utryckte majoriteten av alla partner som hade deltagit att det var viktigt och 

underlättade deras situation när de fick stöd från vänner, familj eller 

församlingsmedlemmar (Lopez et al., 2012¸ Oliffe et al., 2014). Partnerna som inte fick 

det stöd de önskade sökte ibland instrumentellt stöd via internet (Lopez et al., 2012; 

Oliffe et al., 2014; Rivers et al., 2012). 

Partner beskrev behov av trygghet, att de hade svårigheter att ständigt leva med 

osäkerhet och att de var fyllda förtvivlan, rädsla, oro och hopplöshet men att de 

samtidigt hade känslan och upplevelsen av hopp om en ljusare framtid (Lopez et al., 

2012; Sabo et al., 2013). En viktig sak som framkom var att sjuksköterskorna med sitt 

professionella sätt kunde uppmuntra och ge lugnande svar på partnerns frågor samt visa 

sitt intresse genom att ha tid för samtal, sätta sig ner när de samtalade och inte stressa. 

Denna kommunikation minskade partnernas upplevelse av osäkerhet, förtvivlan, rädsla, 

oro och hopplöshet (Nanton et al., 2010; Sabo et al., 2013).  

I en studie framkom också att det fanns olika behov av stöd beroende på situationen och 

de egna strategierna. Vissa partner pratade om sina bekymmer medan andra drog sig 

tillbaka och hittade styrka i tystnaden för att kunna bevara lugnet och kämpa vidare 

genom den svåra livssituationen (Ohlsson-Nevo et al., 2011). 

Partnerns behov av religiös tro 

Den svåra situationen gjorde att vissa av paren vände sig till Gud för att kunna få det 

andliga/ religiösa stödet. Den religiösa övertygelsen eller tron på en högre makt gjorde 

att paren lättare kunde hantera vardagen och den svåra situationen under sjukdoms 

perioden (Bruun et al., 2011; Ohlsson-Nevo et al., 2011; Rivers et al., 2012). Paren 

sökte sig till församlingshem för att dela sina känslor med andra personer och hitta 

styrka i tystnad och religiös övertygelse (Ohlsson- Nevo et al., 2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En systematisk artikelsökning genomfördes i Cinahl, PsycINFO och PubMed. 

Sökningar gjordes utifrån litteraturstudiens syfte för att lyfta fram partnerns behov av 

stöd för partner till person med cancer eftersom partnern är den som spelar stor roll och 

står personen med cancer närmast valdes partnern som fokus i denna studie. 

Sökningarna i databaserna visade tillräcklig och pålitlig forskning med inriktning inom 

området omvårdnad. Pålitligheten stärktes av att samtliga vetenskapliga artiklar i 

litteraturstudiens resultat hade etiska överväganden som är ett kvalitetskrav och även 
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skyddar de personer som medverkar i forskningen och bidrar till en ny kunskap 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

För att göra en systematiskt sökning användes tre databaser för att få flera träffar inom 

området, vilket stärker den vetenskapliga trovärdigheten. Det framkom i samtliga 

vetenskapliga artiklar att partner utryckte behov av informativt stöd vilket ökar 

litteraturstudiens trovärdighet. De vetenskapliga artiklarna i litteraturstudiens resultat 

kom från västerländska länder Australien, Belgien, Danmark, Kanada, Norge, 

Storbritannien, Sverige och USA, detta stärkte trovärdigheten eftersom det visade att 

partnerns behov av stöd är överensstämmande i flera olika västerländska länder. Sverige 

är ett mångkulturellt land liksom de länder de vetenskapliga artiklarna kommer från 

med avseende på religion, kultur och etiska värderingar och resultatet kan därmed också 

vara överförbart till svenska sjukvårdsförhållanden.  

Inklusionskriteriernas styrka var att samtliga artiklar var publicerade 2010-2015 så att 

litteraturstudien har aktuell forskning inom valt område och att de var skrivna på 

engelska. En styrka är att samtliga resultatartiklar var originalartiklar och kritiskt 

granskade och kvalitets bedömda med granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2013). En 

svaghet kan vara sökningen i databasen Psykinfo som inte resulterade i nya 

vetenskapliga artiklar till litteraturstudiens resultat. Styrkan kan vara att dubbletter 

uppkom, men att de valdes att inte redovisas i sökhistoriken kan vara en svaghet 

eftersom det då kan bli otydligt och svårare för läsaren att se vilka dubbletter som inte 

är relevanta respektive vilka som är relevanta till studiens resultat. Det kan vara en 

styrka för tesultatets pålitlighet att 39 stycken artiklar återkom i de olika databaserna. 

Bristande språkkunskaper i svenska och engelska kan leda till bristande översättning 

och att nyanser i språket går förlorade, vilket kan vara en svaghet i studien. I 

litteraturstudiens resultat valdes 10 artiklar som granskades med granskningsmall enligt 

Carlsson och Eiman, (2003). Artiklarna granskades var för sig och diskuterades 

gemensamt av två studenter vilken kan stärka pålitlighet. Samtliga vetenskapliga 

artiklar till litteraturstudiens resultat lästes först enskilt ett par gånger, översattes, 

sammanfattades och analyserades med största möjliga noggrannhet vilket stärker 

resultatets trovärdighet eftersom båda studenterna var överens om kodning och 

kategoribildning. Det kan vara en styrka att granskningsmallen har ett förbestämt 

kvalitetsgranskningssystem i procent som motsvarar en viss grad för artikelns kvalité, 

då det kan vara svårt att själv sätta gränser och se svagheter som kan finnas i de 

vetenskapliga artiklarna. Styrkan och kvaliteten på litteraturstudien höjdes då sju 

stycken av resultatets artiklar var kvalitativa studier eftersom behoven som skulle 

studeras är subjektiva. Svagheten kunde vara att deltagarna i de kvalitativa studierna är 

få och att urvalet ofta är välplanerat och därför finns det ingen garanterad överförbarhet, 

men å andra sidan var resultaten överensstämmande. En styrka var att det var sju 

stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar, två stycken kvantitativa vetenskapliga artiklar 
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och en vetenskaplig artikel hade mixad metod men behandlades som kvalitativ eftersom 

bara den kvalitativa delen redovisades. Det kan vara en svaghet att ha kvantitativa 

vetenskapliga artiklar eftersom de inte ger lika mycket till litteraturstudiens resultat som 

de kvalitativa artiklarna, i de kvantitativa hittar läsaren bara korta svar på frågan. Detta 

ledde till att kunskapen om partnerns behov av stöd ökades utifrån partnerns perspektiv. 

Partnerns behov kan vara överförbar till den svenska sjukvården. 

Resultatdiskussion 

I resultatet uppmärksammades ett problemområde som väcker tankar om att partnern 

behöver få mer information om cancersjukdomen av sjuksköterskan (Lopez et al., 2012; 

Nanton et al., 2010; Ohlsson-Nevo et al., 2013; Oliffe et al., 2014). Partnern som inte 

fick information från vårdpersonalen kunde bli frustrerade över okunskap om 

cancersjukdomen och sökte då istället information på egen hand via internet, 

sjukhusbibliotek, vänner eller familj (Lopez et al., 2012; Nanton et al., 2010; Ohlsson-

Nevo et al., 2013; Oliffe et al., 2014). Informationen kan då bli felaktig och opålitlig så 

det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om detta och till exempel kan ge tips om 

vilka internet sidor de kan leta på och få korrekt information angående 

cancersjukdomen. 

Följden av partnerns okunskap om sjukdomen kan leda till att sjukdoms situation hos 

personen med cancer försämras utan att symtomen uppmärksammas av partnern 

(Nanton et al., 2010; Ohlsson et al., 2011; Rivers et al., 2012). Även Ekman et al. 

(2011) påvisar hur viktigt det är att sjuksköterskan visar intresse för partnerns 

delaktighet och använder sin kunskap om personcentreradvård för att stärka partnerns 

roll som vårdgivare (Ekman et al., 2011). Det visas också i resultatet hur viktigt det är 

att sjuksköterskan visar att det finns tid och ger lugnande samt uppmuntrande svar till 

partnern (Sabo et al., 2013). En annan studie visar hur viktigt det är att information 

exempelvis om såromläggning ska ges med enkla ord och tydligt så att partnern förstår 

(Hoga et al., 2008). Det är även viktigt att uppmärksamma hur informationen ska 

förmedlas; det ska inte bara vara en information det krävs en tvåvägskommunikation 

(Hoga et al., 2008). Den formen av vårdande samtal har även senare Dahlberg och 

Segersten (2010) redovisat har stor betydelse för att stödja och stärka hälsan och 

välbefinnandet hos både personen med cancer och partnern (Dahlberg & Segersten, 

2010). Resultatet lyfter fram att partnern utrycker en önskan om att få en tydlig 

information om cancersjukdomen och behandlingsplanen samt hur de kan gå till väga 

för att få information och även känslomässigt stöd från sjukvårdspersonalen (Bodrige et 

al., 2015; Lopez at al., 2012; Nanton at al., 2010).  

Betydelsen av att få både tidig och klar information angående cancerdiagnosen uttrycks 

i resultatet vilket upplevs leda till minskad oro, stress, ångest och ger en ökad trygghet 

hos partnerns för att agera i tid vid avvikande symtom (Nanton at al., 2010; Ohlsson-
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Nevo et al., 2011; Paweles et al., 2012; Rivers at al., 2012). Tidigare studier visar även 

att information påverkar partnerna på ett positiv sätt genom att det ökar deras 

självkänsla som vårdare (Eriksson & Lauri, 2000) och ger den partnercentrerade 

omvårdnaden större utrymme. Partnern till personen med cancer förväntas ofta vara 

både en informationskälla under vårdtiden samt en vårdgivare i hemmet när personen 

med cancer skrivs ut från sjukhuset (Eriksson & Lauri, 2000). Det ska då finnas 

möjlighet och utrymme för informationen ska kunna upprepas eftersom både personen 

med cancer och partnern kan vara i chock (Cullberg, 2006). Första gången 

informationen motas kan det därför vara svårt att komma ihåg vad sjukvårdspersonal 

har sagt om cancerdiagnosen både för partnern och patienten. Det kan därför vara 

viktigt att sjuksköterskan tänker på att ge information både skriftligt och muntligt om 

det behövs vilket även efterfrågades i resultatet (Pauwels et al., 2012; Riwers et al., 

2012; Sabo et al., 2013). Sjuksköterskan kan upprepa informationen flera gånger och 

därefter också utvärdera hur mycket av informationen partnern och personen med 

cancer har tagit till sig (Cullberg, 2006).  

Cancerdiagnosen innebär många förändringar i en familjs liv. Det framkommer i 

resultatet att det kan innebära behov av stöd på grund av brist på socialt samspel mellan 

personen med cancer och partner vilket kan göra att de isolerar sig och kan leda till 

ensamhet och känslomässig påverkan på paret och deras välbefinnande (Bruun et al., 

2011; Riers et al., 2012; Sabo et al., 2013). Partnerna är i behov av att diskutera olika 

problem men glömmer ofta bort sina egna behov på grund av stress, okunskap om 

cancersjukdomen och som vårdgivare (Bruun et al., 2015; Ervik et al., 2014; Lopez et 

al., 2012). Konsekvensen kan bli en negativ psykisk och fysisk påverkan såsom trötthet, 

ångest och oro (Ervik, et al., 2013; Lopez, et al., 2012; Nanton, et al., 2010; Sabo., et 

al., 2013). Något som kan vara viktigt för sjuksköterskan att tänka på när det finns 

behov av stöd, kan vara att ge både skriftlig och muntlig vägledning till den sjuke 

personen tillsammans med partnern, om det önskas (Chalmers, Marles, Tataryn, Scott-

Findlay & Serfas, 2003). Just då är det också viktigt att sjuksköterskan är lugn, har ett 

gott bemötande, tar hänsyn till välbefinnandet hos partnern och personen med cancer 

samt ger dem det stöd de behöver enligt Eriksson och Lauri (2000). Den trygghet, 

säkerhet och samhörighet som uppstår kan även leda till att paret kan forsatt förlita sig 

på den sjuksköterskan som förmedlar stöd Andersked och Stolz (2013). 

Vikten av att kunna dela sina livserfarenheter när det gäller cancersjukdomen med andra 

uttrycks i resultatet och att ge stöd till varandra, inte bara inom familj utan också att 

prata och träffa olika stödgrupper, föreningar eller individer (Oliffe et al., 2014; Rivers 

et al., 2012; Sabo et al., 2013). Det är sedan tidigare känt att ett gott socialt nätverk 

minskar partnerns isolering och därmed leder till bättre livskvalité, hälsa och 

välbefinnande för båda trots sjukdomen (Dahlberg & Segersten, 2010). Partnerns behov 

av psykosocialt stöd  från sjuksköterskan och annan vårdpersonal under hela 



 

17 

 

sjukdosmförloppet visas också i resultatet (Lopez, et al., 2012; Pauwels et al., 2012) för 

att kunna ger stöd till sin partner. Det visar hur viktigt det är att sjuksköterskan ger sitt 

stöd för både partner och personen med cancer så att de både kan känna sig trygga och 

inte bortglömda. I tidigare forskning utifrån det personcentrerade förhållningssättet 

visas vikten av att sjuksköterskan ser båda som en helhet och inte bara den cancersjuke 

personen (Eriksson & Lauri, 2000).  

Artiklarna i resultatet visar hur stor betydelse det är för partnerna att veta vart de kan 

vända sig och finna kunskap om sjukdomen och vad som kan göras för att lindra 

lidande i den svåra situationen, hämta ny kraft för att hantera vardagen samt att hjälpa 

den sjuke personen (Lopez et al., 2012; Nanton et al., 2010; Sabo et al., 2013). I den här 

studien visas det också att när familj, grannar och vänner erbjuder stöd och hjälp samt 

praktisk hjälp har det visat sig ha en stor betydelse för partnerns välbefinnande (Hoga et 

al, 2008). Resultat visar att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har betydelse för 

partnern genom att informera om olika möjligheter och lämpliga stödåtgärder inom eller 

utanför sjukhuset, exempelvis stödgrupper, föreningar, vänner och familjen samt att det 

finns möjlighet att träffa någon person för att prata ut om sina känslor (Pauwels at al., 

2012; Rivers at al., 2012; Sebo at al., 2013). I annan forskning visas att sjuksköterskan 

kan tydligt göra för partnern hur viktigt och nödvändigt stödet är under 

sjukdomsprocessen (Oldham, Kristjanson, Ng,White & Wilkes, 2006), vilket kan vara 

bra att ha i åtanke eftersom den som behöver stöd också behöver kunna ta emot stöd 

(Finfgeld- Connett, 2005). 

 Artiklarnas resultat visar att vissa partner vänder sig till sin religion för att genom 

andligt stöd finna inre styrka och tystnad samt att kunna vara för sig själv (Bruun et al., 

2011; Ohlsson- Nevo et al., 2011; Riwers et al., 2012). Resultatet visar att under den 

svåra situationen kan religion eller en högre makt ha en stor betydelse för vissa partner 

för att kunna klara vardagen och den svåra livssituationen (Bruun, et al., 2015; Ohlsson-

Nevo et al., 2011; Rivers, et al., 2012). Andra studier visar att andligheten inte bara 

handlar om det religiösa utan det handlar även om personens etiska och estetiska värden 

(Eriksson, 2001). Råholm (2012) beskriver vidare att det är svårt att prata med personen 

med cancer om andlighet eller att partnerna undviker sådana samtal för att inte öka 

patientens lidande. Det har tidigare visats att bönens betydelse, andlig övertygelse och 

tro hjälper partnerns och personen med cancer att finna mening i lidandet men den 

andliga betydelsen är sällan högt beaktad i vården (Wiklund, Andersson & Petersson, 

1999). Sverige är ett mångkulturellt land och på grund av detta behöver vårdpersonalen 

vara uppmärksamma på att i stöd utifrån olika religioner kan behövas. Även Hoga et al. 

(2008) vissa att partner kan uppleva trygghet genom religionen då deras tro på Gud kan 

upplevas utgöra ett viktigt stöd under hela sjukdomsperioden, lika så accepterandet av 

att sjukdomen var oundviklig, eftersom det var Guds vilja att det skulle hända (Hoga, 

Mello & Dias, 2008).  
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Konklusion  

Litteraturstudiens resultat visar att behov av stöd för partner till personen med cancer 

inom omvårdnaden är stor och att behoven kan vara av olika slag informativt stöd, 

social/emotionellt stöd och religiös tro. Att vara partner och vårdare är påfrestande och 

tidskrävande därför är personcentrerad vård nödvändig inom vården eftersom den kan 

bidra till att partner uppmärksamas. Partnerns vilja att hjälpa personen med cancer 

under sjukdomsperioden försvåras av okunskap om cancersjukdomen och brist på 

information. Information från sjukvårdspersonalen är partnerns genomgående önskemål 

och ska ges gemensamt eller individuellt men den ska vara i överensstämmelse med den 

som personen med cancer fick. Informationen behöver innefatta diagnos, 

sjukdomsutveckling, behandling, biverkningar, omvårdnad. Partnerna ville att 

informationen ges på ett tydligt och förståeligt språk utan medicinska termer. De 

partnerna som inte få tillräcklig information söker den ofta själva via internet, 

sjukhusbiblioteket, olika föreningar och från vänner. Det finns ett stort behov av socialt 

stöd. Socialt stöd har en stor betydelse för partner för att minska ensamheten och den 

sociala isoleringen som ofta förekommer. Kontakterna kan bestå av olika föreningar, 

grupper, familjmedlemar, vänner och andra som är i samma situation som de själva så 

att de kan utbyta erfarenheter och stärka varandra i situationen förorsakad av 

cancersjukdomen. Det emotionella stödet är viktigt för partner och att utrycka sina 

känslor för någon annan än personen med cancer. Sjuksköterskorna behöver därför visa 

att de har tid och är lyhörda för partner. Den religiösa tron kan vara viktig för vissa 

partner och kan påverka hur cancersjukdomen uppfattades samt även verka som ett stöd 

för vissa partner och deras gemenskap i församlings grupper. Sjuksköterskan är 

ansvarig för omvårdnaden och behöver därför ha en god förståelse för partnerns 

betydelse i vården. 

Implikation   

Resultatet visar att partnern till personen med cancer upplever att de inte får tillräckligt 

med information angående cancersjukdomen vilket tyder på att mer forskning behövs 

kring sjuksköterskans förmåga att ge adekvat information samt partnerns erfarenhet av 

att få information. I resultatet framkommer det att många partner som utrycker behov av 

sociala kontakter känner sig ensamma och utanför då vården lägger större fokus på 

personen med cancer. Mer forskning bör fokusera på partnerns roll inom vården av en 

person med cancer och hur personcentrerad vård skulle kunna påverka detta. 

Litteraturstudien kan bidra till att sjuksköterskan kan se partner och personen med 

cancer som en helhet och ta mer initiativ och fråga partnern vad som behövs för att få 

stöd eller åtgärder för att det ska kunna fungera bra både som partner och vårdare. 

Sjuksköterskan kan behöva mer kunskap och utbildning om hur sjuksköterskan kan 

bemöta och stödja partnerns behov i sitt omvårdnadsarbete vid personcentrerad vård.                                                                                                                                                                                                                     
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Cinahl PubMed Psycinfo 

Cancer 

 

Neoplasms +(MH) 

 

Neoplasms + (MeSH) 

 

Neoplasms+ (MJ) 

 

Make/maka Spouse (MH) Spouses (MeSH) Spouses (MJ) 

Stöd 

 

Support (fritext) 

 

Support (fritext) 

 

Support (fritext) 
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Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

151019 PubMed 

Neoplasms+ (MH)AND Spouses 

MH) AND Support(fritext), 

Limitations: Publications date from 

2010-2015, English language 153 153 10 5 

151019 Cinahl 

Neoplasms+ (MESH) AND 

Spouses (MESH) AND Support 

(fritext).  

Limitations: Publication date from 

2010-2015, Abstract available, 

English language 93 54 6 5 

151102 Psycinfo 

Neoplasms + (MJ) AND spouses 

(MJ) AND support.  

Limitations: Publications date from 

2010-2015. English, Journal 

article. 15 10 2 0 
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Tabbell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bruun, P., Pedersen, BD., Osther, P J., Wogner, L. (2011). The Lonely Female Partner: A 

Central Aspect of Prostate Cancer. Urologic Nursing, 31(5) 294-299. 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Var att ha avsikt att bättre förstå kvinnornas vardagliga upplevelse. Detta för att få kunskap i hur 

man kan stödja de kvinnliga partnerna då deras makar har den obotliga prostatacancern.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk hermeneutisk design. 

Urval 8 kvinnor till cancerdrabbade mellan 54-73år, under period av 15 månade efter dem fick sin 

cancer diagnos. 

Datainsamling Semi strukturerade intervjuer  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys.  

Bortfall 3 kvinnor 

Slutsats Partnern utryckte sig att de hade behov av socialt stöd och att de känner sig ensamma. 

Ensamheten påverkar deras dagliga liv vilket bidrar till en isolering samt social och 

psykiskpåverkan. Tanken på erfarenheten av sjukdomen påverkar både den sociala och 

psykologiska situationen då egna behov ignoreras. I detta fall har partnern behov av information. 

Deras egna behov var att hitta familj, kärlek, styrka och tron på en högre makt var en viktig roll 

för att klara vardagen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 2 

 

 

Referens Bobridge, A., Bond, M. J., Marshall, V., & Paterson, J. (2015). An investigation of the support 

needs of men and partners throughout the prostate cancer journey. Psycho‐Oncology, 24(3), 341-

347. 

Land  

Databas 

Syd Australien 

PubMed 

Syfte Var att undersöka stödbehovet hos patienter och deras partner som har fått prostatacancer 

diagnos och hur vårdpersonal hantera situationer. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Frågeformulär med Likert- skala. 

Urval Skickades 100 enkäter men 62 returnerades.(31) par. Deltagarna var partner till patienten som 

hade prostatacancer behandlads de senaste 6 åren. Deltagarna rekryterades via sjukhus, lokal 

grupper, prostata stöd, tidningar och radio. 

Datainsamling Semi-strukturerade frågor med frågeformulär  

Dataanalys  Deskriptiv statistisk data analys. 

Bortfall 19 par 

Slutsats Partnern ville ha möjlighet till att diskutera diagnosen med kamrater och vårdpersonalen innan 

behandlingen påbörjas. Partnern har behov av information när det gäller kunskap om sjukdomen 

och att det ska fungera bra. Partnern kände att det skulle vara bra att ha samma vårdpersonal 

under hela cancerresan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 3 

 

 

Referens Ervik, B., Nordøy, T., & Asplund, K. (2013). In the middle and on the sideline: the experience of 

spouses of men with prostate cancer. Cancer nursing, 36(3), E7-E14. 

doi:10,1097/NCC.0b013e31824fe1ef 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

 

Syfte Var att undersöka hur dagliga livet för kvinnor påverkar dem då deras makar har prostatacancer. 

Metod:  

Design 

 Kvalitativ  

Kvalitativ fenomenologisk hermeneutisk design.  

Urval 10 svarsbrev med samtycke att delta i studie returnerades tillbaka, men det är 9 partner som 

deltog i studie, 

Datainsamling Semi strukturerade intervjuer.  

Dataanalys Fenomenologisk hermeneutisk ram inspirerad av Gadamer innehållsanalys. 

Bortfall Ett par 

Slutsats Att vara en fru till en man som har prostatacancer är praktiskt krävande. Kvinnor måste ständigt 

hålla balansen och ha kontroll över sin egna ångest, oro, behov av att vara starka och förmedla 

lugn samt vara positiva. Det var känslomässigt påverkande på kvinnor att de ska fortsätta leva 

vidare utan sina män. De kvinnor som lever tillsammans med en man med prostatacancer säger 

att under en period av det första året uppstod trötthet och med all fokus på sina män kände 

kvinnorna att de behövde stöd från någon annan utanför deras familj. De sökte sig till 

stödgrupper för att prata med andra fruar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 4 

 

 

Referens Lopez, V., Copp, G., & Molassiotis, A. (2012). Male caregivers of patients with breast and 

gynecologic cancer: experiences from caring for their spouses and partners. Cancer 

nursing, 35(6), 402-410. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Pub Med 

Syfte Var att undersöka manliga partners erfarenhet av att ta hand om sina kvinnliga partner med bröst 

och gynekologisk cancer under ett år. 

Metod:  

Design 

Mixmetod, men resultatet framkom med kvalitativ metod.  

Kvalitativ beskrivande design 

Urval 15 partner  

Datainsamling Semi strukturerade intervjuer. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys.  

Bortfall Inte angiven 

Slutsats Manliga vårdgivare som inte fick någon information om cancer behandlingen, diagnosen, 

biverkningar eller hantering av symtom hade behov av informativt stöd och sökte efter 

information och alternativa behandlingar själva. De upplevde oro och utryckte behov av 

psykosocialt stöd samt behov av social kontakt. Svårigheter var att ändra sin livsstil, att ha ansvar 

vilket lede till trötthet, smärta, sömnbrist, ständig fysisk påverkan och känslomässig stress men 

ändå ha en upplevelse av hopp samt rädsla att de ska förlora sin partner. Dess ansvar om att 

informera familjen och vänner samt alla extra uppgifter, alla hushålls arbeten som dem inte är 

bekväma med eller inte hade någon erfarenhet att utföra. Extra arbete lede till att partnerns egna 

behov glömdes bort som vidare leder till en fysisk och psykisk påverkan. Dem vet oftast inte vart 

dem ska vända sig och för stöd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

 

 

Referens Nanton, V., Osborne, D., Dale, J. (2010). Maintaining control over illness: A model of partner 

activity in prostate cancer. European Journal of Cancer Care. 19(3) 329-339. 

Land  

Databas 

UK 

Cinahl 

Syfte Var att identifiera egenskaperna hos partners engagemang som kan vara av betydelsen under 

sjukdoms tid.  

Metod:  

Design 

Kvaliatativ 

Urval 12 kvinnor till personer med prostata cancer men nio valde att delta i studie. Ålder 55-82 år.3 till 

48 månader efter diagnosen 

Datainsamling Semi-strukturerad en mot en intervjuer.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys  

Bortfall Tre kvinnor 

Slutsats De kvinnliga partnerna är i behov av information och söker själva via internet om allmänna  

symtom vid partnerns sjukdoms försämring för att kunna agera i tid och minska sjukligheten hos 

partnern. Kvinnorna säger att stöd från sjukvårdspersonalen är viktig. Kvinnorna hade behov av 

information om behandlingen, biverkningar, diagnosen och sjukdomsutvecklingen från 

vårdpersonalen för att kunna stärka sina positiva känslor samt minska ångesten och oron för att 

kunna gå vidare med sina liv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 6 

 

 

Referens Ohlsson‐Nevo, E., Andershed, B., Nilsson, U., & Anderzén‐Carlsson, A. (2012). Life is back to 

normal and yet not–partners’ and patient’s experiences of life of the first year after colorectal 

cancer surgery. Journal of clinical nursing, 21(3‐4), 555-563.doi: 10. 1111/j.1365-2702. 2011. 

03830.x  

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Var att undersöka upplevelse av livet det första året efter operationen som behandlades för 

colorectal cancer och deras partner. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Kvalitativ beskrivande design. 

 

Urval 13 par deltog i studie. 5 patienter behandlades för rektal cancer och 8 för koloncancer. Partnerns 

ålder var mellan 40-87år. Första året efter personen med cancers operation.  

Datainsamling Semi strukturerade intervjuer. 

Dataanalys Kvalitativ innehålls dataanalys. 

Bortfall Ett par  

Slutsats Trots sjukdom och komplikationer utryckte partnerna att det finns hopp. Partnerna hade ingen 

information om vad som skulle hända när patienten kom hem från sjukhuset. Partnern oroade sig 

och ville få mer kunskap om hur dem kan hjälpa personen med cancer genom att byta stomin och 

lägga om sår. Svårigheter var att ordna praktiska saker och ändra återbesök eller hitta en kudde 

att sitta på. Partnern utryckte besvikelse med att dem inte fick mer praktiskt stöd från sjukvården. 

Partnerna ville ha information från sjukvårdspersonalen och inte bara från patienten som ofta var 

för kort och otillräcklig vilket bidrar till frustration hos partner. Deras sociala liv förändrades och 

för vissa bidrar detta till spänning och lätt irritation. Vissa partner delade sina bekymmer medan 

andra hittade styrka i tystnaden och religiösa övertygelser.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 

Referens Oliffe, J. L., Mróz, L. W., Bottorff, J. L., Braybrook, D. E., Ward, A., & Goldenberg, L. S. 

(2015). Heterosexual couples and prostate cancer support groups: a gender relations 

analysis. Supportive Care in Cancer, 23(4), 1127-1133.  

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Var att undersöka och beskriva kopplingar mellan heterosexuella genusrelationer i PCa gruppen 

och deras partner som har deltagit i PCSG grupp om stödjande vård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Kvalitativ beskrivande design.  

Urval 15 par. Kvinnor var mellan 60-84 år  

Datainsamling Semi-strukturerade enskilda intervjuer.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall Inte angiven 

Slutsats Partner utryckte att det är viktigt att samla prostata cancer (PCa) information därför gick dem till 

sjukhusbiblioteket för att söka litteratur eller anknyta sig till stödgruppen PCSGs. Kvinnor 

utrycker att det stödet som dem fick från gruppen var nödvändig, eftersom att dem själva ger stöd 

till sina män samt utryckte dem att det är viktig att även dem får socialt stöd. Kvinnor som får 

stöd från kvinnor är bättre och mer lugnare. Partner som inte fick information sökte information 

om snabbare återhämtning av cancer sjukdomen på egen hand via sjukhusbiblioteket och 

internet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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 Artikel 8 

 

 

Referens Pauwels, E., De Bourdeaudhuij, I,. Charlier, C,. Lechner, L,. Van Hoof, E. (2012). Psychosocial 

characteristics associated with breast cancer survivors' intimate partners' needs for information 

and support after primary breast cancer treatment. J Psychosoc Oncol, 30(1), 1-20.  

 

Land  

Databas 

Belgien  

Cinahl 

Syfte Var att undersöka psykosociala egenskaper som tyder på förekomsten av partners behov av 

information och stöd. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Frågeformulär med Likert - typ skala. 

Urval Av 96 var det 84 partner från 14 sjukhus som uppfyllde krav och deltog i studie 

Datainsamling Frågeformulär med Likert- skalan. 

Dataanalys Deskriptiv statistik 

Bortfall 12 partner  

Slutsats Partnerns upplevelse av brist på socialt stöd och behov av information bidrog till att deras 

allmänna tillstånd förändrades: känslomässig, stress, ångest och depression blev konsekvenser 

samt behov av olika stöd och information. Vardagliga känslomässiga stöd, moraliskt stöd och 

råd, instrumentellt stöd, (praktisk hjälp och information) socialt sällskap, informativa stöd samt 

förväntningar och feedback.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 9 

 

 

Referens Rivers, B M., August, E M., Quinn, G P., Gwede, C K., Pow-Sang, J M., Green, L B., & 

Jacobsen, P B. (2012). Understanding the Psychosocial issues of African American Couples 

Surviving Prostate Cancer.J Canc Educ, 27 (3) 546-558. Doi: 10. 1007/s13187-012-0360-1 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

 

Syfte Var att undersöka uppfattningar om African - Amerikan prostatacancer överlevande och deras 

makar till psykosociala frågor som rör livs kvalité. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Kvalitativ beskrivande design.  

Urval Det var 32 stycket utryckte intresse men efter screening 12 par som deltog i studie. Mellan 51-70 

år med 5 års prostata diagnos och 1 år post-diagnos. 

Datainsamling Semistrukturerad enskilda intervjuer. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall Okänd  

Slutsats Partner utryckte oro och rädsla samt att det sociala välbefinnandet förändrades på grund av deras 

situation. Kommunikationen var ett hinder, de utryckte önskan om att få prata med någon och få 

stöd. Vissa fick stöd från vårdpersonalen, församlingsmedlemmar och vissa sökte själva stöd via 

internet. Några rapporterade att behandlades olika och fick inte samma stöd vilket lede till social 

isolering. Många av paren utrycker att andligheten är mycket viktig och att de har vänt sig till 

Gud. Två tredjedelar av kvinnorna utryckte att för dem är kommunikation med sin partner om 

cancer viktig. Hälften av kvinnorna utryckte att det är viktigt att de får stöd från vänner och 

familjen eller församlingsmedlemmar. Kvinnorna ville ha information om sjukdomen så att de 

kan ingripa i tid för att minska sjuklighet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 10 

Referens Sabo, B., McLeod, D., Couban, S. (2013). The Experience of Caring for a Spouse Undergoing 

Hematopoietic Stem Cell Transplantation: opening Pandora`s box.. Cancer Nursing, 36(1), 29-

40. 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

 

Syfte Var att belysa effekten av omvårdnad på den psykosociala hälsa och ett välbefinnande för makar 

till HSCT mottagare. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ & kvantitativ 

Fenomenologiska design. 

Urval 12 par som var 18 år och uppåt.4 män och 7 kvinnor 

Datainsamling Semi strukturerade intervjuer. 

Dataanalys Data analyserade med hjälp av både enkäter och intervjuer samt tematisk analys inom tolknings 

fenomenologisk. 

Bortfall 1 par 

Slutsats Partners liv förändrades och vändes upp och ner, då de levde med förhoppningar, drömmar och 

oklara mål. Partner beskriver behov av trygghet och att ständigt leva med hopp. Partners behov 

av information och svar på många obesvarade frågor gällande transplantation. Personalen gav 

klara intruktioner om vad som ska hända. En viktig sak var att sjuksköterskorna gav lugnande 

svar och partner fick höra uppmuntrande ord från vårdpersonalen som lindrar osäkerheten, fylld 

med förtvivlan, rädsla, oron, hopplöshet och isolering från omgivningen. Partners oro för 

framtiden och ensamheten gör att de känner svaghet, stress, lidande och förlust.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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