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Sammanfattning

Bakgrund: Var tredje person insjuknar i cancer under sin livstid. Det innebär att en 
hel familj kan komma att påverkas, vilket kan skapa ohälsa hos närstående i 
förhållande till sjukdomen, vården, vardagen, livet och döden.
Syfte: Var att beskriva upplevelsen av egen hälsa hos närstående, då anhörig 
insjuknat i cancer.
Metod: Data samlades in genom att läsa tio utvalda bloggar där närstående skrev om
sin upplevelse av egen hälsa i relation till den cancersjuke personen. I studien 
användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.
Resultat: Presenteras under fyra kategorier och åtta underkategorier. Det framkom 
att närståendes liv präglades av den sjukes cancer, då de upplevde kognitiv trötthet, 
ekonomisk påfrestning, inverkan på sociala aktiviteter samt existentiella tankar.
Slutsats: Närståendes tillvaro präglas av en svår balansgång både genom att vårda 
den som är sjuk samt behov av egna intressen och ta hand om sig själv. Det framkom 
att närstående upplevde ohälsa trots frånvaro av sjukdom, vilket även belyses i 
Erikssons hälsoteori. För att förebygga ohälsa hos närstående krävs mer kunskap och 
förståelse hos vårdpersonal om familjefokuserad omvårdnad.

Nyckelord: blogg, cancer, hälsa, induktiv ansats, närståendes upplevelser
 



To live next to a person with cancer. Related partners experiences of 
their own health

Summary:

Background: Every third person will suffer from cancer in their lifetime. This 
means that the whole family will be involved and affected by the situation, which can 
create health problems among relatives in relation to the disease, health care, daily 
life, life and death.
Aim: To describe the experience of their own health among relatives, when a family 
member diagnosed with cancer.
Method: Material was collected by reading ten selected blogs which was written by 
relatives about their experiences of their own health in relation to the sick person 
with cancer. The study used a qualitative content analysis with inductive approach. 
Results: Were presented in four categories and eight subcategories. It appeared that 
next of kin´s life was marked by the cancer disease and they experienced cognitive 
fatigue, financial strain, impact on social activities and existential thoughts.  
Conclusion: The closely related person’s existence is characterized by a difficult 
balance between nurturing the sick person and the needs of their own interests and 
taking care of themselves.  It was revealed that next of kin´s felt ill despite the 
absence of disease, which also is illustrated in Erikson's theory of health. To prevent 
illness among relatives required more knowledge and comprehension of health 
professionals on family-focused care.

Keywords: blogs, cancer, health, inductive approach, relatives’ experiences



Innehållsförteckning

Inledning.............................................................................................................1

Bakgrund............................................................................................................1

Cancer......................................................................................................................... 1

Familjefokuserad omvårdnad.....................................................................................2

Att vara närstående till cancersjuk person..................................................................2

Hälsa..........................................................................................................................3

Syfte....................................................................................................................4

Design........................................................................................................................ 4

Urval och datainsamling.............................................................................................4

Bloggar....................................................................................................................... 5

Dataanalys..................................................................................................................5

Etiska överväganden...................................................................................................6

Resultat...............................................................................................................7

Fysisk hälsa................................................................................................................8
Kroppsliga förluster......................................................................................................................8
Minskad aptit................................................................................................................................. 9

Psykisk hälsa..............................................................................................................9
Kognitiv trötthet............................................................................................................................ 9
Oro, ångest samt orättvisa.......................................................................................................... 10

Social hälsa...............................................................................................................10
Sociala aktiviteter........................................................................................................................ 10
Minskat umgänge......................................................................................................................... 11

Existentiell hälsa.......................................................................................................11
Tankar om livet och döden.......................................................................................................... 11
Att känna framtidstro.................................................................................................................. 12

Diskussion.........................................................................................................13

Metoddiskussion.......................................................................................................13

Resultatdiskussion....................................................................................................15

Slutsatser..........................................................................................................17

Kliniska implikationer.......................................................................................17

Referenser........................................................................................................18
Bilagor

 Blankett för etisk egengranskning av examensarbete vid HHJ                                           Bilaga 1



Inledning 

Ett stort ansvar ligger för det mesta på närståendes axlar. Oro över vårdsökande 
person, ekonomi och att upprätthålla samma livsstil som tidigare påverkar även den 
sociala delen av livet (Hendriksen et al., 2015) En god hälsa och att må bra är varje 
människas rättighet, vilket värdesätts högt både för den egna och närståendes del 
(Folkhälsomyndigheten, 2015).

Definitionen av närstående beskrivs som individer, vilka har känslomässiga band till 
den drabbade och är en självdefinierad grupp av personer som känner sig som en 
familj. De behöver inte vara bundna till varandra genom lag eller blodsband och de 
bestämmer själva vilka som ska ingå i deras omgivning (Benzein, Hagberg & 
Saveman, 2012a). Cancer ökar bland Sveriges befolkning, vilket innebär att även om 
individen själv inte insjuknar, så kommer personen sannolikt befinna sig i närheten 
av den som insjuknat (Socialstyrelsen, 2013). Hur påverkas närståendes hälsa vid 
cancersjukdom?  

Bakgrund

Cancer
Cancer räknas som en folksjukdom och en av tre insjuknar i cancer under sin livstid 
(Socialstyrelsen, 2013).  Nya prognoser visar att över 100 000 personer kommer 
insjukna i cancer år 2040, vilket är dubbelt så många som lever med cancerdiagnos 
idag (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). Utvecklingen har gjort att allt fler blir 
botade med hjälp av kirurgi, cytostatika- och strålbehandling. Behandlingar skiljer sig
ofta åt beroende av cancertyp och den anpassas efter individen för att få bästa effekt 
med så få biverkningar som möjligt (Socialstyrelsen, 2013). Livsstilsfaktorer, såsom 
rökning, solning och ohälsosam kost, påverkar risken att drabbas av cancer samt 
ärftliga faktorer kan ha betydelse. En familj har oftast samma livsstil och är utsatta 
för samma riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2013; Zelen, 2005). Cancerbesked upplevs 
ofta som ett dödshot och förknippas med skrämmande framtid och plågsam död. 
Dessa känslor leder till psykologiska reaktioner, både hos den som insjuknat och hos 
de som är närstående (Sjölander, 2012).

Cancer uppstår i en separat cell, vilket leder till att en normal cell utvecklas till en 
cancercell. Cellen får obegränsad förmåga att dela sig och den programmerade 
celldöden fungerar inte. Av dessa celler bildas en tumör. Omkringliggande nerver och
organ påverkas och cancern ger ofta upphov till inflammatoriska reaktioner, vilket 
gör att personen blir allmänpåverkad (Socialstyrelsen, 2013). De olika 
cancerbehandlingarna ger den drabbade måttliga till besvärliga biverkningar, såsom 
illamående, sämre blodvärden, håravfall, påverkan på nerver, svullnad i armar och 
ben samt problem med sexualitet och reproduktion (Nilbert, Wiktorsson & Nolervik, 
2008; Zhang, 2013). 

Människor är unika och frånsett de kroppsliga hindren uppstår även känslomässiga 
reaktioner som hotar självförtroendet. Både män och kvinnor kan få en känsla av 
förlorad kvinnlighet och manlighet, då cancersjukdomen drabbar könets organ, men 
även vid annan cancerform. Kroppen förändras oavsett, vilket i sin tur även påverkar 
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den som är närstående (Rasmussen, Plantin & Elmerstig, 2013; White & Newman, 
2015 ). 

I en studie av Saunamäki & Engströms (2014) är sjuksköterskor övertygade om att 
svårt sjuka människor inte bryr sig om sin sexualitet och intimitet. Det är inte 
ovanligt att cancersjuka personer löper en stor risk att känna obehag samt smärta vid 
samlag efter strålbehandling. Sjuksköterskor vet att det ingår i deras yrke att 
diskutera de sexuella svårigheter som kan uppstå i samband med sjukdom, men på 
grund av sjuksköterskornas egna värderingar och obekvämhet så undviker de ämnet. 

Familjefokuserad omvårdnad                                                 
Det finns flera betydelser för begreppet familj, då det finns olika typer av familjer. En 
familj är en grupp människor som fokuserar på de känslomässiga band som finns 
mellan olika individer bland medlemmarna. Familjen har en känsla av samhörighet 
och ett starkt gemensamt engagemang i varandras liv. Familjen är inte konstant, utan
är föränderlig med tiden (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015).

Då svåra sjukdomar drabbar en familj, upplevs det ofta som om hela deras värld faller
samman. Tillsammans med den drabbade personen, vilken har en cancerdiagnos, 
står familjen inför ett nytt faktum med situationer som kräver anpassning. 
Framtidens planering förändras och går inte längre att genomföras, vilket ofta 
upplevs psykiskt stressande för närstående (Spichiger, 2008; Syrén, Saveman & 
Benzein, 2006). Familjefokuserad vård har visat sig positiv på alla patientgrupper 
oavsett ålder eller sjukdomsbild. Familjen ska ses som en resurs av sjuksköterskan 
och för den vårdsökande personen är närstående en länk till sin hemmiljö och 
sjukhuset. Utifrån ett holistiskt synsätt ska sjuksköterskan se närstående som en 
enhet som står i relation till varandra, vilka påverkar varandras hälsa (Mitchell, 
Chaboyer, Burnmeister & Foster, 2009). Sjuksköterskan och familjen ska få en 
fördjupad förståelse för varandras situation och utgångspunkt. Relationen mellan 
sjuksköterskan och familjen ska inte vara hierarkisk, utan bygga på respekt (Benzein, 
Hagberg & Saveman, 2012a). För att kunna hantera svåra situationer och nyheter har
det visat sig att familjer tycker det är viktigt att lära känna sjuksköterskan och få en 
god relation. Det bidrar också till att familjen samt sjuksköterskan känner sig mer 
komfortabla i situationen, vilket ger en högre trygghet (McLeod, Tapp, Moules & 
Campbell, 2010). 

Familjehälsa är ett begrepp för att definiera familjens välbefinnande och 
funktion. Familjehälsa inkluderar den hälsa som finns hos varje enskild 
medlem i familjen, men även hälsan i familjen som helhet. Sjuksköterskan kan 
stödja familjen genom att lyfta fram interna styrkor samt externa resurser 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a).

Att vara närstående till cancersjuk person  
När någon nära drabbas av cancer blir det tydligare än någonsin att individen betyder
mycket för den som är närstående.  (Haagedorn, Kreicbergs & Appel, 2011; Stenberg, 
Ruland, Olsson & Ekstedt, 2012). Cancerbeskedet framkallar tankar både hos den 
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som insjuknat i cancer och hos närstående, såsom möjligheten att bli botad, 
existentiella känslor till exempel rädsla, oro, död och smärta (Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt White & Newman (2015) framkommer det att den som får ett cancerbesked 
samt närstående behöver bli förberedda och informerade om att behandlingen kan ta 
lång tid och att olika behandlingar måste tillämpas. De är också i behov av att bli 
informerade om förväntat resultat samt att få stöd för att komma tillbaka 
till vardagligt liv efter behandlingen. Vårdsökande person och närstående påverkas av
varandra och deras inverkan kan bidra till ett positivt resultat i 
återhämtningsprocessen, men det kan även leda till oro och försämrad återhämtning.

I tidigare forskning framkommer det att närstående behöver stöd att erhålla 
strategier för att hantera dåliga resultat av behandlingen eller om vårdsökande 
person avlider. Det behövs mer kunskap om närståendes coping strategier samt hur 
de upplever och blir påverkade av den anhöriges cancersjukdom (Sjölander, 2012; 
Stenberg, Ruland, Olsson & Ekstedt, 2012).

Hälsa                                                                                    
Världshälsoorganisationen (WHO) definierade hälsa redan år 1948 som ett tillstånd 
av fullkomligt fysiskt, psykiskt, andligt och socialt välbefinnande och inte endast vid 
frånvaro av sjukdom. Efter att definitionen har reviderats under åren, beskrivs hälsa 
som en möjlighet i det dagliga varandet, inte som målet med livet, utan tvärtom som 
ett redskap för ett gott liv (WHO, 1986, 1994 & 1998).

Eriksson (1989) beskriver i sin hälsoteori, hälsa som sundhet, friskhet och 
välbefinnande samt att hälsa ska ses som en helhet och inte bara motsats till 
sjukdom. Människan symboliseras som sund, då denne är psykiskt frisk och agerar 
på ett sätt som gynnar hälsan. Friskhet inkluderar individens fysiska funktion, vilket 
menas att personen är frisk, då de olika organsystemen fyller sina ändamål. 
Välbefinnande, är till skillnad från begreppen sundhet och friskhet en subjektiv 
upplevelse, vilken inkluderar den enskilde individens upplevelse av välmående. Hälsa
är att uppleva sig själv som en hel människa med kropp, själ och ande. Den enskilda 
individen har sin egen syn på hälsa. Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver 
också att begreppet hälsa inte bara är oberoende från sjukdom, utan involverar hela 
människan samt skapas av individens upplevelser. 

Eriksson (1989) menar även att hälsa finns naturligt hos människan och ohälsa får 
människan, då hon stött på olika hinder och inte kunnat bemästra dem. Hälsan är 
inte heller ett statiskt tillstånd, utan växlar och är ständigt i rörelse, vilket hon 
illustrerar i sin teori med hjälp av hälsokorset. Hälsokorset syftar till att illustrera att 
en person som är sjuk kan uppleva god hälsa, medan en frisk person kan uppleva 
ohälsa. På detta sätt förklaras att fler faktorer än det rent fysiska spelar in i en 
människas upplevelse av hälsa. Eriksson (2015) skriver även om den lidande 
människan, vilket infinner sig när sjukdom, ohälsa och plötsliga situationer inverkar 
på människans livssituation. Livslidandet är det lidande som står i förbindelse med 
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vad det betyder att leva samt att vara närstående. Upplevelsen av lidande förknippas 
med att vårda och förlora sin sjuke familjemedlem. Då vårdsökande person och 
närstående känner sig positivt mottagna, uppskattade och sedda, kan det onödiga 
lidandet dämpas.  

Syfte

Syftet var att beskriva närståendes upplevelse av egen hälsa, då anhörig insjuknat i 
cancer.

Material och metod

Design
En empirisk kvalitativ studie med induktiv ansats har utförts. Data samlades in 
genom att läsa offentliga bloggar. Priebe & Landström (2012) menar att forskning 
som bedrivs främst via kvalitativ ansats ger en ökad förståelse för faktorer som 
påverkar humana känslor, uppfattningar och upplevelser. Empiri är insamlad data 
som framkommer via intervjuer eller berättelser. Det är information som kommer 
från verkliga upplevelser (Priebe & Landström, 2012).

Studien var induktiv, vilket innebär att närståendes egen upplevelse av hälsa vid 
cancer har observerats, studerats och beskrivits utifrån dessa observationer. 
Närståendes skrivna ord samt beskrivning i bloggarna har analyserats, tolkats och 
sammanställts. Utifrån insamlad data har en slutsats presenterats, vilket gav en ökad 
förståelse och insikt för närståendes egen upplevelse av hälsa (Henricsson & Billhult, 
2012; Priebe & Landström, 2012). Teorin som har använts i den här studien är Katie 
Erikssons hälsoteori (Eriksson, 1989).

Urval och datainsamling
Inklusionskriteriet för urval var att personen var närstående till någon som har en 
cancersjukdom och bloggar offentligt om upplevelsen av egen hälsa. Det gjordes 
ingen begränsning av cancerdiagnos, kön eller etnicitet. Alla närstående som var över
18 år i de bloggar som var relevanta till syftet har inkluderats i studien samt att den 
som har insjuknat i cancer var över 18 år (Backman, 2016). 

Datainsamling gjordes via offentliga bloggar. Sökningen hittades via Google och 
sökorden som användes var: cancer, närstående och blogg. Sökningen resulterade i 15
bloggar, varav fem exkluderades, då innehållet var begränsat, inte var relevant till 
syftet eller handlade om barn. Bloggar som var äldre än 2010 har även exkluderats i 
studien. Tio stycken bloggar inkluderades således i studien. Enligt Henricson & 
Billhult (2012) är det viktigt att fenomenet som ska undersökas; upplevelse av hälsa 
har rikliga beskrivningar. Bloggarna var skrivna av åtta kvinnor och två män mellan 
21 och 66 år. Bloggarna som inkluderades i studien lästes från första blogginlägget år 
2010 till senaste uppdaterade blogginlägget oktober 2016. För valda bloggar 
användes en blankett för etisk egengranskning av examensarbeten från 
Hälsohögskolan Jönköping (Bilaga 1). Bloggarna som användes redovisas i tabell 1.   
Text som var relevant till syftet kopierades in och kodades på ett gemensamt 
dokument. Datamängden uppgick totalt till 55 A4 sidor. Studiens avsikt var att 
uppmärksamma, dokumentera och beskriva ett sammanhang. Då intresset var att 

4



beskriva ett fenomen, såsom upplevelser, var en kvalitativ metod lämplig (Polit & 
Beck, 2012).

En förförståelse fanns innan studien påbörjades genom erfarenheter från tidigare 
arbeten med personer som har cancer och deras närstående. I mötet med närstående 
framkom deras upplevelse av egen hälsa i samband med den sjukes cancersjukdom.

Bloggar
Definitionen av blogg är en personlig och öppen dagbok eller logg på webben. Bloggar
består av kontinuerligt skriftliga personliga inlägg, vilka beskriver tankar, känslor, 
upplevelser och händelser, som kommenteras samt uppdateras kontinuerligt 
(Jansson, 2016). Sökandet av information i bloggar har blivit vanligare då individer 
vill ha ökad kunskap och stöd när de drabbats av liknande sjukdomstillstånd 
(Savolainen, 2011). Att använda bloggar som ett empiriskt material kan ge kunskap 
om hur det är att leva i ett särskilt tillstånd, påverkad av ohälsa och lidande i 
samband med sjukdom (Dahlborg-Lyckhage, 2012) (Tabell 1).

Tabell 1: Sociodemografisk data över de bloggar som har använts i studien. 

Blogg År för cancerdiagnos 
hos den sjuke

Cancerdiagnos hos den 
sjuke

Civilstånd hos 
närstående

Kön hos 
närstående

1 2012 Livmoderhalscancer Sambo med barn Man

2 2012 Prostatacancer Sambo Kvinna

3 2010 Coloncancer Gift med barn Kvinna

4 2013 Gallgångscancer Gift Kvinna

5 2012 Hjärntumör Gift Kvinna

6 2013 Bröstcancer Ensamstående Kvinna

7 2013 Testikelcancer Sambo med barn Kvinna

8 2015 Lungcancer Sambo med barn Kvinna

9 2011 Bröstcancer Gift med barn Man

10 2015 Myelom Sambo med barn Kvinna

Dataanalys
Data har analyserats och en kvalitativ innehållsanalys har använts enligt Graneheim 
& Lundman (2004). En induktiv ansats valdes och texten i bloggarna har bearbetats 
enligt följande; steg 1; hela texten i bloggarna har lästs flera gånger för att förstå 
innehållet i vad personerna skriver om och helheten i textmaterialet. Inför 
analysarbetet fördelades bloggarna så att fem bloggar lästes var för sig. Steg 2; 
Relevant text och meningar för syftet valdes sedan ut och lades in i ett gemensamt 
dokument. Dessa stycken bildade meningsbärande enheter. Steg 3; de så kallade 
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meningsbärande enheterna består av en reducerad mängd ord som tillsammans 
bildar ett budskap som gör underlag för kodning. Kod är ett samlingsnamn för 
kondenserade meningsenheter som kan beskrivas med ett eller flera ord. Dessa lades 
i ett gemensamt dokument där identiteten inte var synlig och benämndes som blogg 
1-10. Steg 4; budskapen har sedan kodats och närbesläktade koder grupperades som i
sin tur bildade kategorier. Detta arbete diskuterades och tolkades gemensamt. Steg 5;
textmaterialet under varje kategori tolkades och bildade underkategorier som var 
relevanta för syftet och kategorierna (Danielson, 2012a; Graneheim & Lundman, 
2004; Henricson & Billhult, 2012) (Tabell 2).

     Tabell 2. Exempel på innehållsanalysens genomförande.
Meningsbärande
enheter

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Under-
kategori

Kategori

Jag är så 
fruktansvärt trött. 
Den här tröttheten 
försvinner inte och 
jag är ofokuserad på 
jobbet. Jag har sovit 
extremt dåligt och 
det gör mig så trött 
om dagarna.

Trötthet som inte 
försvinner trots 
sömn, vilket leder 
till 
koncentrations-
svårigheter.

Trötthet och 
utmattning

Kognitiv 
trötthet

Psykisk 
hälsa

Jag försöker sova 
igen missad sömn 
under dagtid, men 
det hjälper inte, 
känner mig sjuk av 
tröttheten.

Kompenserar för 
missad sömn, 
utan resultat. 
Starkt påverkad 
av sömnbrist.

Trötthet och 
påverkan på 
dagligt liv

                            

Etiska överväganden
Offentliga bloggar har enbart använts. De som inte vill vara offentliga kan välja att 
skydda sin blogg genom att ha lösenord. Salzmann-Erikson & Eriksson (2015) menar 
att även om skribenterna har möjlighet att låsa sina bloggar med lösenord, så kan vi 
inte veta om de har kunskap om att den åtgärden måste göras för att bloggen inte ska 
räknas som offentlig. Salzmann-Erikson & Eriksson (2015) lyfter också en 
frågeställning om personerna hade fått välja att delta i studien, hade de då gjort det?  

Den etiska aspekten är viktig att tänka på, då data ska bearbetas utifrån bloggar. 
Information om samtycke har inte kunnat ges och de som har medverkat har inte 
kunnat välja att avsluta sin medverkan (Skärsäter & Ali, 2012). Kjellström (2012) 
anser dock att det kan överväga avsaknaden av det informerade samtycket för att 
data från informanterna kan bidra med viktig kunskap samt insikt till samhället och 
sjuksköterskeprofessionen. En etisk granskning användes för att få en högre etisk 
medvetenhet (Bilaga 1). 
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Forskning ska enligt Belmontrapporten (1978) utföras i överensstämmelse med tre 
övergripande grundläggande etiska principer: göra gott principen, rättviseprincipen, 
samt respekt för personens autonomi. Göra gott principen inriktar sig på 
individernas välmående, vilket innebär att personerna som deltar i studien inte har 
kommit till skada. Skribenterna i offentliga bloggar är medvetna om att allmänheten 
kan läsa deras inlägg och utefter det, anses det rimligt att bedriva forskning på 
texterna utan informerat samtycke. Studiens risker ska vägas mot de vinster som 
forskningen åstadkommer (Kjellström, 2012).  Det finns en insikt om bristande 
överensstämmelse i maktbalansen mellan författarna och bloggarna, samt risken för 
känsliga uppgifter vid svåra sjukdomar (Salzmann-Eriksson & Eriksson, 2015). I den 
här metoden av datainsamling vid kvalitativ undersökning, finns det dock en fördel. 
Informanten influeras inte av studien eller undersökaren vid bloggande, utan skriver 
av fri vilja de upplevelser och känslor som är betydelsefulla för stunden. Då studier 
görs utifrån intervjuer, finns det en risk att deltagaren rättar sig efter det svar som 
denne tror att forskaren vill höra och veta. Forskaren kan också inverka på svaren 
med frågor som är ledande (Kjellström, 2012; Skärsäter & Ali, 2012).

Rörande rättviseprincipen ska alla behandlas lika och ingen individ ska diskrimineras
i forskningssammanhang. Principen kan användas för att försvara valet av de 
personer som deltar i forskningen. Respekt för personen handlar om individens rätt 
till självbestämmande och autonomi samt att skydda de som har begränsad 
autonomi. Deltagarna ska frivilligt medverka samt få tillfredsställande information 
om vad forskningen ska handla om och dess följder. Med avseende till säkerhet, 
mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, hälsa och personlig integritet ska 
hänsyn visas (Kjellström, 2012).  Barn har exkluderats ur studien av etiska skäl, då de
är en utsatt grupp samt att det inte är relevant i den kommande professionen som 
allmänsjuksköterskor (Jakobsson & Lützén, 2009). Åldern på närstående har tagits 
bort ur tabellen av etiska skäl, då detta inte ska kunna härleda till bloggen och avslöja
närståendes identitet.

Resultat

Resultatet är en sammanfattning av 10 bloggar och presenteras i fyra kategorier; 
fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Under fysisk hälsa framkom två 
underkategorier, kroppsliga förluster och minskad aptit.  Kognitiv trötthet och oro, 
ångest samt orättvisa var två underkategorier som skapades under psykisk hälsa. 
Sociala aktiviteter samt minskat socialt umgänge framkom under social hälsa. Den 
sista kategorin, existentiell hälsa, genererade i två underkategorier; tankar om livet 
och döden samt att känna framtidstro (Figur 1).
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Figur 1: Visar kategorier och underkategorier av närståendes upplevelser av egen hälsa då 
anhörig har insjuknat i en cancersjukdom. 

Fysisk hälsa

Kroppsliga förluster
Vid sjukdom hos anhörig kan ett stort ansvar ligga på närstående. De flesta 
närstående beskrev att den fysiska hälsan blev lidande. Orken och motivationen för 
att utföra fysisk aktivitet fanns sällan, då all energi gick till den sjuke (Blogg 1-10). 
Närstående beskrev att deras hälsa inte kändes prioriterad, trots att de visste att de 
borde röra på sig mer och äta bättre (Blogg 3, 4 & 5). Dock kände närstående att de 
efter träning fick positiv energi samt att de skingrade tankarna och ökade 
välbefinnandet, vilket gav motivation att fortsätta träna (Blogg 3, 4, 5, 7  & 10). 

Närstående beskrev att de tillsammans med den sjuke måste hitta nya sätt att vara 
nära varandra. Närstående upplevde avsaknad av att kunna genomföra ett samlag 
som tidigare, då de upplevde svårigheter och såg det som ett misslyckande. 
Närstående beskrev att den sjuke kunde ha erektionsproblem eller torra slemhinnor 
efter operationer och behandlingar. Vissa operationer skadade nervtrådar och den 
som var sjuk upplevde känselbortfall eller nedsatt funktion. Dessa svårigheter 
dämpade den sjukes sexuella lust och njutning samt att närstående upplevde 
frustration eller otillfredsställelse av att de inte kunde vara intima. Närstående 
beskrev att läkemedel som skrevs ut för erektionsproblem och torra slemhinnor var 
dyra och effekt kunde inte garanteras (Blogg 1, 3, 4 & 5). Det som dessutom 
påverkade sexlivet för närstående var att den som insjuknat i cancer inte kände sig 
lika attraktiv som tidigare och tog avstånd från fysisk kontakt. Den sjuke kunde ha 
tappat håret, fått stomi eller drän på kroppen. Det framkom att närstående upplevde 
svårigheter att förhålla sig till deras partners kroppsliga förändringar (Blogg 1, 3 & 5).
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Närstående upplevde också att sjukdomen förde dem närmare varandra och att de 
fick ett större behov av intimitet och sex (Blogg 5 & 10).

Minskad aptit
Närstående upplevde att det var svårt att upprätthålla en bra kosthållning med 
regelbundna måltider på grund av att den sjuke fick nedsatt aptit med illamående och
kräkningar i samband med cancersjukdomen eller behandlingen. Av sympati till den 
sjuke upplevde närstående att det kändes felaktigt att äta.
Brist på aptit eller symtom från magen, såsom obehag eller smärta upplevdes hos 
närstående till följd av stress och oro. Koncentrationssvårigheter, huvudvärk, yrsel 
och humörsvängningar var relaterat till att närstående åt sämre samt den ständiga 
tröttheten. De hade ingen energi att handla eller planera måltider.  De ville inte laga 
mat i hemmet, då matoset var jobbigt för den som var sjuk (Blogg 1-10). Närstående 
som hade barn kände stor skuld över att de inte orkade laga mat till barnen. Barnens 
frågor om varför deras sjuke förälder inte åt upplevdes ångestfyllt av närstående och 
det var svårt att få barnen att äta när de vuxna avstod. Närstående kände tacksamhet 
när någon i bekantskapskretsen bjöd hem dem på middag eller tog med sig mat, då 
de kom på besök (Blogg 1, 3, 4 & 7). 

Psykisk hälsa

Kognitiv trötthet
Närstående upplevde att deras psykiska hälsa påverkades negativt av situationen. 
Trötthet var något som alla närstående upplevde. De beskrev det som en känsla av att
ständigt vara utmattade och att minsta ansträngning var påfrestande (Blogg 1-10). 
Tröttheten berodde delvis på att de inte hade kontroll över vad som skulle hända och 
att de behövde hjälpa till att hålla reda på läkarbesök, provtagningar, mediciner samt 
att ta hand om den cancersjuke personen (Blogg 3, 5, 7 & 10). 

Oro över ekonomi bidrog också till att de kände sig utmattade. Närstående hade 
funderingar över ekonomi både för egen del, under sjukdomstiden eller efter 
bortgången av sin familjemedlem. Närstående som inte hade sökt 
närståendepenning, utan arbetade, fick ofta sjukskriva sig från arbetet eller gå ner i 
tid för att orka med vardagen. Närstående kände sig misslyckade, då de inte klarade 
av att vara arbetsföra (Blogg 1, 2, 4, 5 & 10).

Närstående beskrev att deras nattsömn upplevdes otillräcklig. De sov stundtals under
dagen för att orka med vardagen och blev så starkt påverkade av den sjukes tillstånd 
att de uppfattade sin trötthet som sjuklig. De trodde själva att det berodde på den 
förändrade livssituationen, oron samt att de kände sig stressade ideligen (Blogg 1-10).
De beskrev att det var skönt att bli själva med tankar och känslor samt kunna tillåta 
sig att gråta. Närstående upplevde att de drömde mycket och vaknade med ångest, 
vilket medförde obehag, då de skulle gå och lägga sig och undvek detta (Blogg 2-10).

Närstående fick sömnläkemedel utskrivet av läkare för att kunna sova. De upplevde 
att läkemedlet inte hade effekt eller så tog de inte medicinen, då de var rädda att inte 
vakna om den cancersjuke behövde hjälp nattetid. Närstående som hade kontakt med
kuratorer eller psykologer kände att de fick stöd, då någon utomstående lyssnade på 
deras tankar och känslor. De upplevde att nattsömnen blev bättre samt att stressen 
lättade, då de fick ett redskap för att hantera den (Blogg 2-10).

9



Oro, ångest samt orättvisa           
Närstående hade svårt att tänka på något annat än cancersjukdomen som drabbat 
deras familjemedlem. Känslorna som uppkom var oro, ångest och rädsla. De beskrev 
att hela deras livssituation förändrades och upplevdes kaotisk (Blogg 1-10). Många 
närstående kände skuld för att de mådde dåligt, då de ville vara starka för den sjuke. 
De ville inte sätta sina känslor och behov framför den som var sjuk. Närstående 
kände att de hittade ett lugn och en styrka i gemenskapen med den sjuke (Blogg 2, 4, 
5, 9 & 10). 

Närstående beskrev sin oro över att den som var sjuk skulle bli sämre. De kände 
rädsla för att inte klara av att vårda den cancersjuke personen eller att de själva skulle
bli sjuka i exempelvis förkylning och smitta personen som hade cancer (Blogg 1-9). 
De som levde i en familj med barn kände ängslan över att behöva ta hand om 
hushållet själva. Närstående var orolig för de sjukdomar barnen tog med hem från 
kompisar, förskola samt skola. De hade erfarenhet av att en vanlig förkylning kan få 
allvarliga konsekvenser för den som är cancersjuk (Blogg 2, 8 & 9).

Närstående kände ilska över cancersjukdomen. De tyckte att det var orättvist att 
deras familjemedlem eller bekant drabbades av cancer och hur denne påverkades av 
sjukdomen. Närstående önskade att cancersjukdomen kunde ta en fysisk form så de 
kunde skrika eller slå på ”cancern”. Närstående beskrev cancer som en mörk och 
lömsk sjukdom (Blogg 1-10). Då närstående och den sjuke fick positiva besked på 
undersökningar och behandlingar, hade de svårt att känna full glädje, då de visste att 
cancern kunde komma tillbaka eller sprida sig i kroppen. Närstående upplevde att 
undersökningar, provtagningar och röntgen på den sjuke skapade ångest (Blogg 1-
10). 

Då närstående beskrev orättvisa nämnde de att de hade svårt att förstå varför just 
den sjuke och de själva hade drabbats. Närstående upplevde att det var ett straff och 
att den sjuke inte förtjänade cancersjukdomen, då denne levde ett hälsosamt liv och 
ansågs omtyckt och vänlig av omgivningen (Blogg 3, 4, 5, 6 & 10). 

Social hälsa

Sociala aktiviteter 
Närstående beskrev att social hälsa var av stor vikt för sitt välbefinnande samt att 
delaktighet i ett socialt sammanhang gav dem en möjlighet att utöva sina intressen 
och förverkliga sig själva. De upplevde att goda emotionella relationer med 
medmänniskor gav dem ett rikare liv (Blogg 1-10). Närstående beskrev att aktiviteter 
som vanligtvis gav dem energi i vardagen, såsom gemensamma eller egna nöjen ofta 
fallerade. En känsla av dåligt samvete och orättvisa infann sig hos närstående när de 
ägnade sig åt aktiviteter, då den sjuke inte orkade eller ville delta (Blogg 3, 4, 5, 7, 9 & 
10). De behövde ett avbrott i vardagen, miljöombyte samt att de gjorde saker utanför 
"cancerbubblan", vilket gav närstående känslomässig energi och välbefinnande. 
Avbrott som att de träffade vänner, reste, såg en film, läste en bok, var med barnen, 
trädgårdsarbete, promenerade eller tränade gjorde nytta och gav kraft, styrka samt 
möjlighet att skingra tankarna (Blogg 2-10).
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För att hantera situationen sökte närstående kontakt med andra människor i 
liknande situation via bloggar. Där fick de utlopp för sina känslor och upplevelser 
samt att det kändes skönt att även få skriva om positiva händelser som inträffade 
under sjukdomstiden som gjorde att de trots situationen kunde känna tacksamhet 
och lycka. Närstående beskrev att bloggen var som en ventil, när de fick skriva av sig 
så att vänner och bekanta kunde läsa om vad de upplevde (Blogg 5, 7, 9 & 10). 
Bloggen gav dem nya vänner, som de även kände förståelse och samhörighet med 
(Blogg 3, 5 & 10).

Minskat umgänge
Närstående upplevde att den psykosociala arbetsmiljön var viktig för att känna 
välbefinnande. Relaterat till att den sjuke fick sin cancerdiagnos var det många 
närstående som slutade med eget arbete och aktiviteter på grund av att de inte orkade
arbeta heltid och blev sjukskrivna (Blogg 3, 4, 5, 9 & 10). Ekonomin blev sämre och 
påverkade familjen negativt, vilket medförde att aktiviteter, såsom resor och att 
umgås med vänner och bekanta blev begränsade (Blogg 3, 7, 8 & 9).

Närstående beskrev att det visade sig vilka som var deras riktiga vänner, då en 
familjemedlem eller bekant blev sjuk i cancer. En stor besvikelse och sorg infann sig, 
då personer runt omkring dem som de litade på försvann och inte hörde av sig. 
Närstående trodde att det kunde bero på rädsla och osäkerhet i hur de skulle agera i 
situationen. Andra personer ställde upp när det behövdes, genom att de ringde eller 
hälsade på. Det kunde vara i form av ett sms, en fråga, några fina ord, ett lycka till, 
vilket gav dem kärlek, glädje och ork att gå vidare. Vidare upplevde de att många i 
bekantskapskretsen tycktes anse att närstående till den som var sjuk alltid skulle vara
stark och aldrig fick visa att de mådde dåligt. (Blogg 3, 4, 5, 7 och 10).

Existentiell hälsa 

Tankar om livet och döden 
Varför vi, varför nu, varför du? Närstående upplevde många tankar och känslor om 
människans existens, meningen med livet, både under och efter den anhöriges 
sjukdomstid (1-10). Att tillsammans med den sjuke planera begravningen beskrevs av
närstående som en lättnad och för andra som helt bisarrt. Deras sorgeprocess började
medan deras älskade fortfarande levde (1, 3, 5, 7 & 8). Sorg, ångest, panik, bitterhet 
och frustration infann sig hos närstående över att förlora den person som betydde så 
mycket och att den sjuke blev förändrad i både utseende och personlighet. Cancern 
var ständigt närvarande, som en skugga och detta faktum var tvunget att accepteras 
(Blogg 1, 3, 4, 5, 6  & 7). Närstående upplevde även att de själva förändrades. De 
beskrev att det var naturligt att de påverkades av vad de gick igenom. Närstående 
upplevde nya sidor av sig själva som de aldrig trodde att de hade, både fina sidor, 
men också känslor och tankar som de blev rädda för (Blogg 4, 5, 7, 9 och 10).

Närstående skildrade även tankar och funderingar över hur lång tid de hade kvar 
tillsammans och hur fort den som är sjuk kommer ryckas ifrån dem. De visste att den 
som var sjuk kanske kommer att dö långt före det var tänkt och att de inte kommer 
att åldras tillsammans (Blogg 1, 3, 4, 5, 7 & 10). De upplevde upprepade gånger att 
vissa behandlingar och prognoser var som en dödsdom, vilket upplevdes av 
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närstående som obeskrivligt och smärtsamt. Känslan av att bli ensam kvar och att få 
leva vidare fanns ständigt närvarande hos närstående, vilket upplevdes skrämmande 
(Blogg 1, 3, 4, 5 & 7).  Närstående funderade på om deras anhörig skulle lämnas 
ensam, om personen kommer att ha smärta, vara medveten i slutet samt vad som 
händer då själen lämnar kroppen (Blogg 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9). Närstående beskrev att
de ibland bar både den sjukes sorg, sin egen sorg och även vänner och bekantas sorg. 
Människor i omgivningen kom ofta till närstående för att få tröst och medlidande och
detta upplevdes outhärdligt, då de samtidigt måste orka, både för sin egen samt för 
den sjukes skull (Blogg 1, 2, 4, 5, 6 & 10).                                                                        

Att känna framtidstro                                                                                                      
Närstående beskrev att de hade strategier för att klara av att hantera situationen. 
Genom att de pratade mycket tillsammans med den sjuke om hur denne mår och hur 
de själva mår hjälpte det dem att känna sig lugnare i situationen. Närstående 
upplevde en förändrad inställning till livet. Sådant som var självklart innan, var inte 
längre självklart och allt de tog för givet, blev plötsligt något de längtade efter (Blogg 
1, 3, 4, 5, 6, 7 & 10). Närstående upplevde stor ångest över att bli själva kvar och de 
funderade på framtiden om den sjuke dör (Blogg 1-10). De upplevde att det var viktigt
att ha hoppet kvar, att ha en framtidstro, även när livet kändes svårt, vilket gav dem 
tröst och styrka (Blogg 1, 3, 4, 5, 6, 7 & 10). De försökte leva i nuet och eftersträvade 
att ta tillvara på att få värdefull tid tillsammans (Blogg 1-10). Närstående beskrev att 
de fick inspiration och kände välbefinnande, då de var ute i naturen, fick massage 
eller läste en bok (Blogg 5, 8 & 10). De tillät sig inte tänka på den sjukes cancer och 
dennes död och förnekade det som var skrämmande och upplevde att hjärnan och 
hjärtat behövde vila emellanåt (Blogg 1, 3, 4, 5, 7, 8 och 10). 

Risken för att den sjuke skulle bli infertil av cytostatikabehandling oroade många 
närstående och de kände stor sorg. De par som redan hade barn kände tacksamhet, 
men sörjde samtidigt att de kanske inte skulle lyckas få fler biologiska barn. 
Cancersjuka som fick cytostatikabehandling blev erbjudna att frysa ner ägg eller 
spermier. De par som hade fryst ner ägg eller spermier såg det som ett hopp inför 
framtiden och att de tillsammans hade något positivt som väntade. Det gav även den 
som är närstående motivation till behandlingen. Närstående upplevde dock att läkare
inte gav dem tillräckligt med råd och stöd samt att de inte fick relevant information. 
Paren fick själva söka information samt ställa frågor angående reproduktion och 
samliv. De upplevde att ämnet ofta undveks av vårdpersonalen (Blogg 3 & 4). 

Närstående upplevde sorg då cytostatikabehandlingen kunde påverka den sjukes 
fertilitet. En del par hade inte ens funderat på att skaffa barn, men ställdes nu 
tillsammans med den sjuke inför detta beslut (Blogg 3 & 4). Närstående som hade 
barn kände att det var orättvist att barnen skulle växa upp utan en förälder och de 
funderade på hur de skulle klara av att uppfostra barnen själva samt hur deras 
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uppväxt skulle påverkas (Blogg 1, 3, 7, 8, 9 & 10). De hade tankar kring om de kunde 
gjort något annorlunda dessförinnan, om de skulle försökt få barn tidigare eller älskat
mer (Blogg 4 & 5).  

Närstående upplevde hopplöshet. De önskade att läkarna kunde inge hopp och 
framtidstro, medan andra förstod varför vårdpersonal inte förmådde att förmedla 
det. Nya behandlingsmetoder eller operationer gav närstående tillförsikt samt 
framtidstro och därför läste de om alternativa behandlingar. Positiva besked ingav 
hopp om framtiden, men många närstående upplevde att hoppet försvann lika snabbt
vid nästa bakslag. De hade behov av att känna hopp och försökte hålla fast vid det. De
planerade resor och tittade på framtida hus tillsammans med den sjuke för att göra 
sig påmind om att det förhoppningsvis kommer en tid efter cancern. Närstående 
upplevde att om de gemensamt med den sjuke slutade hoppas eller planera inför 
framtiden, så hade cancern segrat (Blogg 1-9). 

Diskussion 
                                                                                                     
Metoddiskussion                                                                                                                  
En kvalitativ design med induktiv ansats användes då studiens syfte var att beskriva 
upplevelse av hälsa hos närstående till cancersjuk person. För att begränsa materialet
i datainsamlingen exkluderades bloggar som var äldre än 2010. Detta för att 
upplevelserna i samband med sjukdomen samt dess behandlingar och biverkningar 
skulle vara aktuella till dagens cancervård. Bloggarna som inkluderades i studien var 
skrivna på svenska. De olika cancerdiagnoserna hos den sjuke och de gemensamma    
upplevelserna av hälsa hos de som var närstående gjorde att studiens resultat var 
överförbart i dagens svenska hälso- och sjukvård (Wallengren & Henricsson, 2012). 
Studier av bloggar har visat sig vara av stort värde för vårdpersonal och de kan ge 
insikt i bemötande och i personers upplevelse (Heilferty, 2009; Keim-Malpass & 
Steeves, 2012). 

För att resultatet ska vara överförbart på en stor population enligt Danielson (2012b) 
hade deltagarna i urvalsgruppen en bredd och variation, då den bestod av män och 
kvinnor i olika åldrar, dock inte personer under 18 år. Deltagare till bloggstudien 
gjordes med hänsyn till syftet, vilket var att beskriva närståendes egen hälsa vid 
cancersjukdom. Sökmotorn Google användes där sökord skrevs in för att bästa 
tänkbara resultat relaterat till syftet skulle framkomma. Fördelen var att relativt 
många bloggar var skrivna av närstående, nackdelen var att det framkom bloggar 
som var skrivna av den vårdsökande personen själv, av båda parterna eller som inte 
var intressant utifrån syftet. Detta gjorde att dessa bloggar valdes bort. Enligt 
Henricson (2012) ska det övergripande syftet med studien hållas oföränderligt och 
vara studiens ändamål. Det framkom att det var övervägande kvinnor som var 
närstående och bloggade om sin egen upplevelse av hälsa. En begränsning i studien 
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var att män som bloggade sällan beskrev sina känslor och upplevelser, utan beskrev 
istället mer om medicinering samt behandling. 

Objektiviteten i resultatet kunde ifrågasättas, då det skapades en egen uppfattning 
och medkänsla till närstående som individer då bloggarna lästes. Detta underlättades 
dock när de som var närstående avidentifierades och alla bloggtexter sattes ihop. Det 
blev således lättare att avlägsna sig känslomässigt, då texten inte längre var kopplad 
till den närstående personen. Trovärdigheten i blogginläggen diskuterades genom 
studiens gång. Närstående som skrev hade rätt att uttrycka sig fritt och behövde inte 
ha underlag för sina åsikter. Vilka var det som skrev bloggarna och uttryckte de sina 
verkliga känslor? Enligt Skärsäter & Ali (2012) finns det en större öppenhet för att 
diskutera och beskriva känsliga samt personliga frågor via bloggar, då personen inte 
behöver konfronteras med andra informanter eller intervjuare. Det fanns däremot en 
tvivelaktig etik med bloggstudien, vilket har diskuterats grundligt under studiens 
gång. Skärsäter & Ali (2012) menar att bloggarna kunde ses som offentlig 
kommunikation, då informerat samtycke inte kunde ges eller att de som var 
närstående inte kunde välja att avsluta sin medverkan. De etiska övervägandena finns
emellertid klart beskrivna i studien, vilket stärker trovärdigheten. 

Dataanalysen har beskrivits steg för steg, vilket ökar studiens tillförlitlighet 
(Graneheim & Lundman, 2004). I analysprocessen valdes meningsbärande enheter 
ut som innehöll upplevelser som kondenserades, kodades och placerades i kategorier 
samt underkategorier (Tabell 2). Under studiens gång fördes en diskussion kring 
meningsbärande enheter, koder och underkategorier för att minimera risken för 
misstolkningar. En svaghet i studien var att det kan vara problematiskt att sätta 
samman tio olika bloggars texter till en enhet, då de som var närstående inte kunde 
ge sitt informerade samtycke. För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten hade 
fler bloggar krävts för att bearbeta ytterligare text. Det som också kunde gjorts 
annorlunda vid insamling av materialet var att läsa engelska bloggar. Dessa faktorer 
hade ökat chansen till överförbarhet till andra individer och målgrupper i Sverige och
internationellt. Det hade även bidragit till att det blev ytterligare ett perspektiv på 
närståendes egen upplevelse av hälsa. Tidsbristen samt att det var första gången en 
uppsats genomfördes kunde vara en annan faktor som påverkade kvaliteten i 
examensarbetet (Henricson, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). Parallellt med 
studien pågick andra inlämningsuppgifter samt praktik på olika orter och det fanns 
svårigheter att finna tillfällen att träffas och skriva tillsammans. 

Citat kan behövas för att säkra tillförlitligheten, men med respekt för bloggarens 
anonymitet användes inte citat eller information från bloggkommentarer (Skärsäter 
& Ali, 2015). Reflektioner över tidigare erfarenheter och utbildning inom området 
gjordes kontinuerligt under arbetets gång. Detta för att inte skapa egna värderingar i 
resultatet. I samtliga delar i uppsatsen har relevant litteratur samt vetenskapliga 

14



artiklar använts för att styrka tillförlitligheten. Under studiens gång stärktes även 
trovärdigheten och kvaliteten via regelbunden medbedömning med handledare samt 
andra studenter i kursen. Kvalitén i studien byggdes på att den skapades utifrån 
principer och riktlinjer från högskolan samt att litteraturen var bearbetad 
(Henricson, 2012).

När texten i materialet skulle bearbetas till ett resultat var det stundtals svårt att 
kategorisera texterna under korrekt rubrik. Dels för att begreppet hälsa hade många 
olika beskrivningar och att en mening kunde innefatta data som gick in under flera 
olika kategorier, då fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa hör samman. Eriksson
(2002) menar att människan är en helhet bestående av kropp, själ och ande utifrån 
vårdvetenskapen. Detta menas att själen är vår medvetenhet om tankar och känslor 
samt att anden är det existentiella och strävan efter harmoni.

Idén om att skriva en studie om upplevelse av hälsa hos närstående grundade sig i 
erfarenhet i arbetslivet och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med cancersjuka 
personer samt möten med deras närstående. Det fanns likheter mellan tidigare 
erfarenheter och studiens resultat, vilket skapade tillförlitlighet (Henricson, 2012; 
Wallengren & Henricson, 2012). Då förförståelse fanns kring ämnet kunde det 
inverka negativt på resultatet, eftersom det kunde funnits fördomar vid bearbetning 
av materialet som exempelvis på vilket sätt närstående påverkades vid 
cancersjukdom. Dock användes förförståelsen på ett positivt sätt, då ett öppet sinne 
tillämpades och resultatet kunde analyseras på ett objektivt sätt (Forsberg & 
Wengström, 2013; Henricson, 2012; Priebe & Landström, 2012).

Resultatdiskussion
Studiens syfte var att beskriva upplevelse av egen hälsa hos närstående. Det framkom
fyra viktiga huvudfynd utifrån resultatet, kognitiv trötthet, tankar om livet och 
döden, oro för ekonomin och sociala aktiviteter. 

Det huvudfynd som var mest framträdande i resultatet var den kognitiva tröttheten 
hos närstående. Den sjukes tillstånd påverkade dem negativt och sömnen blev 
otillräcklig, vilket resulterade i koncentrationssvårigheter. Enligt Eriksson (1989) 
leder hämmande faktorer, såsom psykisk uttröttning till ohälsa, vilket dessutom 
påverkar att den somatiska friskheten hämmas. I studier styrks det att närstående 
upplevde mental fatigue som yttrade sig i problem med koncentrationen, 
minnessvårigheter och irritation. De upplevde att de kontinuerligt utsattes för 
motgångar, vilket gjorde att de hade svårt att bemästra och hantera dessa (Jo, Brazil, 
Lohfeld & Willison, 2007; Weiss et al., 2016). Eriksson (1989, 2015) menar att då 
människan möter hinder och inte förmår sig att övervinna dessa kan det leda till 
ohälsa. Hon beskriver att sundhet är att må bra psykiskt och att vara tillfreds med 
sina handlingar samt att försonas med sin nya situation eller försöka förlika sig med 
tanken på det hemska som skett. Studier har visat att närstående lider av ohälsa i 
flera år efter den som är sjuk har fått sin diagnos eller behandling (Kim, Shaffer, 
Carver & Cannady, 2016).
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Ett annat huvudfynd var tankar på liv och död. Närstående frågade sig ofta “ Varför 
just jag”? Eriksson (2015) beskriver att det är vanligt att individer som utsätts för 
påfrestningar ställer sig den frågan. Hon menar att då en individ ska uppnå hälsa 
behöver personen finna anpassning och problemlösning samt förstå att lidande är en 
naturlig del i hälsan. Liknande resultat har även framkommit i tidigare studier 
(Haagedorn, Kreicbergs & Appel, 2011; Stenberg, Ruland, Olsson & Ekstedt, 2012). 
En känsla av rädsla upplevdes hos närstående, då den sjuke blev svagare och sämre i 
sin sjukdom. Eriksson (1989) menar att när sjuklighet, svaghet och orkeslöshet 
infinner sig i kropp och tanke hos en individ, sviktar viljan. När människor vårdas 
behövs det förståelse för vad som är hälsa för dem och hur individen ska få hjälp att 
uppnå denna.

I resultatet upplevde närstående att det emotionella deltagandet i varandras liv under
sjukdomstiden bidrog till starka känslomässiga band och förståelse för varandras 
situation. De hade ett stort behov av att vara intima med den som var sjuk samt 
sörjde att de inte kunde ha samma fysiska kontakt som tidigare. Eriksson (2015) 
beskriver att lust och passion är en viktig del i hälsan. Närstående i resultatet 
upplevdes inte heller ha några konflikter och upplevde en styrka i att kunna 
kommunicera med varandra, vilket bidrog till att samhörigheten ökade. Sand, Olsson 
& Strang (2010) lyfte också fram att närstående fick en känsla av samhörighet och 
fördjupad gemenskap till den som var sjuk och upplevde en personlig 
förändringsprocess. Osse, Vernooij-Dassen, Myrra, Schadé & Grol (2006) beskrev 
liknande som i resultatet att närstående inte upplevde svårigheter med 
kommunikationen med den sjuke.

I resultatet framkom det att närstående ville vårda den som var sjuk och att den 
uppoffringen kändes självklar. Närstående upplevde att de kämpade mot sjukdomen 
ihop och att deras styrka var att de var tillsammans samt att de hade en gemensam 
framtidstro. Detta styrks likaså av Morasso et al. (2008) att närstående under 
sjukdomstiden reflekterade och blev medvetna om många positiva perspektiv. 
Vårdandet uppfattades då som mycket värdefullt. I det naturliga vårdandet enligt 
Eriksson (1989) tillhör det att inte beröva någon hoppet och att själv bevara hoppet, 
då det annars kan göra människan passiv. Eriksson (2015) menar att om människan 
väljer att kämpa, om livet och hälsan segrar, når människan en större insikt om sitt 
lidande och kampen upplevs inte lika meningslös och skrämmande. Sand, Olsson & 
Strang, (2010) beskriver också att vardagen fick en större mening och de värdesatte 
livet på ett annat sätt än tidigare samt att existentiella frågor blev mer aktuella och 
värdefulla.

Det framkom även i resultatet att närstående hade oro för ekonomin. Oron 
grundades på hur ekonomin var i rådande situation, men också hur det blir om den 
sjuke blir sämre eller avlider. Närstående som hade barn upplevde mer oro över 
ekonomin, då endast en inkomst fanns för att försörja en hel familj. Baanders & 
Heijmans (2007) beskriver på ett liknande sätt att ålder, kön och socioekonomisk 
status var faktorer som påverkade ekonomin. Den finansiella bördan upplevdes 
större i hushåll där bara en i familjen arbetade eller då båda var arbetslösa. Studier 
visar på att den ekonomiska belastningen var mest ogynnsam hos närstående till en 
cancersjuk person jämfört med närstående till andra sjukdomar. Sociala och fysiska 
resurser försämrades hos den cancersjuke, vilket ökade utgifterna för familjen 
(Baanders & Heijmans, 2007).  
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I resultatet under sociala aktiviteter visade det sig att närstående upplevde att de 
hade två funktioner att fylla. Den ena rollen var att vara ett stöd och ta hand om den 
som var sjuk och den andra var att fortfarande vara kvar i det vardagliga livet, såsom 
att sköta sitt arbete, vara partner, föräldrar samt att bibehålla sociala relationer. 
Stenberg, Ruland, Olsson & Ekstedt (2012) styrker att närstående kände att det var 
svårt att hitta jämvikt i rollerna och att de ständigt drogs mellan båda. Enligt 
Eriksson (1989) är det mer socialt accepterat av omgivningen att den som är sjuk 
avstår från sina normala rollförpliktelser än närstående. Närstående i resultatet hade 
svårt att förhålla sig till om de skulle fortsätta vara socialt aktiva när den sjuke inte 
orkade. De fick dåligt samvete, då de själva hade stort behov av sociala relationer. 
Eriksson (1989) beskriver att välbefinnandet är subjektivt och individuellt hos 
människan. Samhällets bristande normer, såsom en persons vilja och moral kan vara 
hämmande faktorer för att uppnå välbefinnande (Eriksson, 1989). I resultatet insåg 
närstående efter en tid att deras sociala välbefinnande blev hårt drabbat när de 
minskade ner på sina sociala aktiviteter. Sjölander (2012); Stenberg, Ruland, Olsson 
& Ekstedt (2012) beskrev att ett socialt nätverk kunde påverka den psykiska hälsan 
positivt och minska risken för nedstämdhet och depression. 

Slutsatser

I studien visade det sig att närstående upplevde en försämrad hälsa, då en person i 
deras närhet insjuknat i cancer. Ohälsa framkom under alla kategorier, fysisk, 
psykisk, social och existentiell hälsa, dock var den kognitiva tröttheten och tankar på 
liv och död mest framträdande. Närstående kände samhörighet och stöd i att läsa om 
andras känslor samt att dela med sig av egna upplevda erfarenheter genom 
bloggarna. För att underlätta och öka möjligheten till välbefinnande hos närstående 
behövs en välfungerande organisation som består av samarbete, kommunikation 
samt inbjuder till dialog utifrån familjefokuserad omvårdnad.  

Kliniska implikationer

Resultatet förväntas ge sjuksköterskor vägledning i familjefokuserad omvårdnad 
samt en ökad insikt om hur närståendes hälsa blir påverkad vid cancersjukdom och 
därmed kunna erbjuda ett individanpassat stöd till närstående. Erikssons hälsoteori 
beskriver hälsa som en helhet samt att en individ kan uppleva ohälsa trots frånvaro 
av sjukdom, vilken fortfarande är tillämpbar i dagens hälso- och sjukvård, då 
sjuksköterskan kan skapa möjligheter och förutsättningar för att främja hälsan hos 
närstående. Förslagsvis genom att skapa riktlinjer, checklistor samt förhållningssätt i 
vården som är avsedda för närstående. Deras upplevelse av hälsa i relation till svår 
sjukdom hos anhöriga är ett område som kräver ytterligare forskning, såsom 
kulturella och socioekonomiska skillnader.
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