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Sammanfattning  

Bakgrund: I Sverige kommer mer än var tredje person att drabbas av en 

cancerdiagnos under sin livstid. Cancer förknippas oftast med döden och närstående 

till patienter med cancer behöver stöd från vårdpersonalen för att kunna hantera den 

nya livssituationen. Trots kännedom av närståendes viktiga betydelse i den 

personcentrerade vården saknas det kunskap av närståendes upplevelser av 

information och stöd från vårdpersonalen.  

Syfte: Att beskriva hur närstående till patienter med cancer upplever information 

och stöd från vårdpersonalen.  

Metod: En litteraturstudie bestående av 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar som 

analyserats med en induktiv ansats.  

Resultat: Två huvudkategorier utformades vid analysen: Närståendes upplevelser av 

en personlig sjukvårdskontakt och Närståendes upplevelse av viktig information. 

Hur information gavs ut var viktigare än informationens innehåll och upplevelsen av 

stöd varierade beroende på hur delaktiga närstående var i den personcentrerade 

vården.  

Slutsats: Resultatet visade att upplevelser av stöd och information från 

vårdpersonalen varierade, samt att relationen mellan närstående och vårdpersonalen 

var avgörande för närståendes upplevelser. Därför är det av vikt att sjuksköterskan 

skapar en relation till närstående och även prioriterar deras individuella behov och 

önskemål.  
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Summary  

Background: In Sweden every third person is going to be affected by a cancer 

diagnosis during their lifetime. Cancer is often associated with death and relatives to 

patients with cancer need support from health care professionals in order to cope 

with the new circumstance of life. Despite the knowledge of carer´s significant 

importance in Person-centred care, there is a lack of awareness about relative's 

experience of information and support given from healthcare professionals.  

Aim: To describe how carers´ of patient with cancer experience the information and 

support provided from the healthcare professionals. 

Method: A literature review based on 11 qualitative scientific articles, analysed with 

an inductive approach.  

Results: Two main categories were formulated by the analysis: Carers experience of 

a personal medical contact and Carers experience of important information. The 

result showed a varied experience from the carers.  

Conclusion: The result showed that relatives experience of support and information 

from healthcare professionals were varied and the relation between relatives and 

healthcare professionals were crucial for the relative's experience. It is therefore   

significant that the nurse creates a relation to relatives and to prioritize their 

individual needs and desire.  
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Inledning  

Cancer är en sjukdom som drabbar både kvinnor och män, även barn i alla åldrar. En 

Studie visar att cancer inte bara påverkar patienten utan även dess närstående 

(Häggmark, 2004). I Sverige kommer mer än var tredje person att drabbas av en 

cancerdiagnos under sin livstid och cirka två tredjedelar är över 65 år när de får 

beskedet (Cancerfonden, 2017). Att få en cancerdiagnos ökar risken för att drabbas av 

en kris och ovissheten om vilka förändringar sjukdomen kommer att medföra kan 

skapa stress hos den drabbade. Cancerbesked förknippas ofta med döden och 

närstående till patienter med cancer behöver stöd från vårdpersonalen för att kunna 

hantera den nya livssituationen (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2009; Zimmerman, 

2012). I denna litteraturöversikt definieras närstående som en person som har en 

nära relation till individen (Socialstyrelsen, 2014). Familjemedlemmar, grannar  

och vänner inkluderas som närstående (Carlsson, Wennman-Larsson, Ehrenberg & 

Wallin, 2014). I sjuksköterskans profession ingår omvårdnaden av patienten samt att 

göra närstående delaktiga i vården (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005).  

Det är av vikt att sjuksköterskan tillgodoser närståendes kunskaper och önskemål och 

ta hänsyn till närståendes behov (Socialstyrelsen, 2017). Trots kännedom av 

närståendes viktiga betydelse saknas det vetskap i verksamheten om närstående till 

patienter med cancer, hur de upplever information och stöd från vårdpersonalen. 

 

Bakgrund     

Cancer     
År 2016 visade antal diagnostiserade fall i Sverige vara totalt 64 107, varav 52 % var 

män och 48 % var kvinnor. Statistiken visar att cancerfallen är något fler hos män än 

hos kvinnor och att cancersjukdomarna skiljer sig åt mellan könen. Cancer är idag 

den vanligaste dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen, 2018) och 2014 var första året 

som fler än 60 000 personer fick ett cancerbesked i Sverige. Forskning som 

Cancerfonden (2016) tillsammans med Folkhälsomyndigheten har tagit fram, visar 

att år 2040 kommer över 100 000 personer att diagnostiseras med cancer.   

 

Vår kropp består av miljarder av celler som bildar olika vävnader. Celler som delar 

sig, men som också dör på grund av att de inte längre utgör någon funktion. Allt som 

sker i kroppen utgörs under kontrollerade former och jämnvikt, till exempel att 
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vävnad inte växer in i en annan eller växer för kraftigt. Cancer skapar en obalans i 

kroppen och angriper våra celler. Det blir en förändring i arvsmassan som gör att 

cellen inte uppför sig normalt. Detta gör att cellen delar sig onormalt fort och 

okontrollerat. Vävnaden kan då utvecklas till en tumör som kan delas in i två 

kategorier, benign och malign. Den benigna tumören är en godartad, vilket innebär 

att de kan växa till och bli större, men inte växa in i andra vävnader. Maligna tumörer 

däremot är elakartade och mer aggressiva, samt att de har en förmåga att växa in i 

andra vävnader och organ. De har även en förmåga att sprida de sjuka cellerna via 

blod- och lymfbanan, vilket gör att cancern sprider sig (Cancerfonden, 2016; Bergh, 

Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007). I Sverige är de vanligaste 

cancerformerna, prostatacancer, bröstcancer, hudcancer, tjocktarmscancer, och 

lungcancer.  Det primära behandlingsalternativet för fasta cancertumörer är oftast 

operation, som ska förhindra cancer från att sprida sig. Ett annat alternativ är 

strålning som är den allra viktigaste behandlingsformen vid sidan av kirurgin. 

Cytostatika är också en vanlig behandling, som används för att förstöra 

cancercellerna genom att förhindra celldelningen (Cancerfonden, 2016). 

 

Krisreaktioner    

Vårdpersonal kommer ofta i kontakt med människor som har hamnat i en kris eller 

som lider till följderna av en. När kriser uppkommer plötsligt som vid ett dödsfall 

eller beskedet av en diagnos, är det viktigt att vårdpersonalen har kunskap om att ha 

ett gott omhändertagande. Det är av vikt att vårdpersonalen har förståelse för hur 

krisen kan skapa reaktioner hos närstående och/eller den drabbade, då reaktionerna 

kan variera med varaktighet och intensitet utefter individen. När besked och 

information ges från vårdpersonal till närstående om deras anhöriges tillstånd bör 

förberedelser vidtas då risken ökar för de att hamna i en kris. För vårdpersonalen är 

det därför grundläggande att ha kunskap om krisens övergångar till de olika 

stadierna som kan uppstå (Strang, 2006).  Stadierna beskrivs utifrån fyra faser där 

chockfasen är första stadiet. Chocken kan vara under ett kort ögonblick och vad som 

sker är att den drabbade och närstående, försöker hålla verkligheten ifrån sig. 

Försvarsmekanismer som förnekelse skyddar individen för att kunna ta in det som 

skett och bearbeta det. Reaktionsfasen är nästa fas, den går i hand med chockfasen 

vilket utgör den akuta krisen. De drabbade som försökt komma ifrån verkligheten 

börjar ta in det som skett. I den tredje fasen har det akuta skedet lämnats och 
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bearbetningsfasen tar plats. Här börjar individen bearbeta det som hänt och kan åter 

igen se framåt. Den fjärde och sista fasen, nyorienteringsfasen beskriver att de 

drabbade ser den bearbetade krisen som en del av livet (Strang, 2006). Det dagliga 

livet påverkas för både närstående och den drabbade (Cullberg, 2003). En studie 

visar att närståendes kris inte alltid är i fas med patientens kris, vilket betyder att de 

närståendes känslomässiga reaktioner kan uppkomma senare. Detta kan bero på att  

närstående vill visa sig starka för sin anhörige och inte ge utrymme för sina känslor.  

Efter ett tag hinner känslorna ikapp och då kan insikten om vad sjukdomen betyder 

för hela familjen uppstå (Strang, 2006).   

   

Närståendes betydelse 

 

Närstående och människan med cancer  

Närstående spelar en central roll i vårdandet och tar inte bara hand om den som är 

drabbad av cancer, utan även övriga familjemedlemmar (Northouse, 2005). I en 

studie framkom det att närstående kan vara tillgänglig dygnet runt och stötta den 

drabbade (Penner, Mcclement, Lobchuk & Daeninck, 2012). Detta är ett exempel av 

många som visar på närståendes betydelse och viktiga roll (Penner et al., 2012). Det 

finns patienter som har berättat i efterhand hur stödet från närstående har gjort att 

de klarat av sjukdomen (Strang, 2006). Närståendes närvaro och engagemang är 

betydelsefullt för att patienten ska kunna upprätthålla sitt hopp, samt att det även 

upplevs som ett stöd (Benzein, Johansson & Saveman, 2004; Ferreira-Umpiérrez & 

Fort-Fort, 2014). För patienten med cancer kan närstående vara en resurs i det 

dagliga livet och beskrivs antingen som närvarande utan att vara delaktig i 

omvårdnaden eller att vara aktiv och engagerad i vårdandet av patienten (Benzein, 

Johansson & Saveman, 2004). Chocken som uppstår vid en cancerdiagnos drabbar 

både den som har diagnostiserats med cancer och närstående. Statistiken visar att 

när en patient möts av ett allvarligt besked minns den endast det första och det sista 

som sades i samtalet, all information däremellan tenderar att 

glömmas bort. När information ges är det därför av vikt att närstående deltar, då de 

kan ställa frågor till vårdpersonalen, uppfatta informationen på ett annat 

sätt och anteckna det som sägs (Strang, 2006). I en studie framkom det att 

närstående som förde egna journalsystem över patientens medicinering, smärta och 

biverkningar blev en viktig informationskälla för sjuksköterskan 
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(Kimberlin, Brushwood, Allen, Radson & Wilson, 2004).  Att ta hand om och vårda 

en familjemedlem eller nära vän med cancer utgör stora utmaningar för närstående 

(Glajchen, 2004; Leow & Chan 2017). När närstående är inkluderade i 

omvårdnaden av den drabbade individen, kan den utsatta situationen som uppstår 

vid sjukdomstillfället inverka negativt på närståendes välbefinnande och hälsa 

(Socialstyrelsen, 2011; Pawl, Lee, Clark & Sherwood, 2013; Wasner, Paal & Borasio,  

2012). Det finns flera hälsorisker som associeras med rollen som närstående, vilket 

kan till och med leda till en ökad dödlighet (Beach, Schulz, Yee & Jackson, 2000). 

 

Närstående och vårdpersonal   

Närstående är inte bara en viktig resurs till patienten med cancer utan även för 

vårdpersonalen (Giske & Cone, 2015). I en studie av Benzein, Johansson, Franzén 

& Saveman (2008) visade att svenska sjuksköterskor i allmänhet anser att närstående 

i högsta grad har betydelse för omvårdnaden. De kan uppdatera om nytillkomna  

symtom, hantera teknisk medicinsk utrustning (så som inhalationer), genomföra 

omvårdnadsprocesser, samt vara ett kommunikativt stöd mellan patienten och 

vårdpersonalen (Persson, Östlund, Wennman-Larsen & Gustavsson, 2008; Melin-

Johansson, Axelsson & Danielsson, 2007). För sjuksköterskan kan närstående vara 

en tillgång när de är inblandade i omvårdnaden, till exempel vid matning av 

patienten, men de ses också som en hjälpande hand för patientens psykosociala 

välbefinnande (Hertzberg, Ekman & Axelsson, 2003). Närstående ställs inför olika 

påfrestningar och det är av vikt att sjuksköterskan uppmärksammar närståendes 

behov av att få uttrycka sina känslor och tankar (Leow & Chan, 2017). På så vis kan 

vårdpersonalen medverka i att närståendes livssituation underlättas (Jahren 

Kristoffersen et al., 2005; Leow & Chan, 2017). För att uppnå ömsesidig respekt och 

samarbete krävs en patient- och närståendecentrerad vård, som bygger på en god 

relation mellan sjuksköterska, patienten och närstående (Price, Grabowski, 

Montagnini & Strodtman, 2017). Detta ger stöd och hälsa för både närstående och 

patient (Mitchell, Chaboyer, Burmeister & Foster, 2009). Det är även konstaterat att 

den information som närstående ger vårdpersonalen är betydelsefull. Speciellt när 

det gäller känslor hos patienten som endast närstående kan förstå och läsa av (Melin-

Johansson et al., 2007). Information om vardag, intressen och rutiner hos patienten, 

som närstående kan förmedla ökar förutsättningen att ge patienten bästa möjliga 

omvårdnad (Engström & Söderberg, 2007). Sjuksköterskor beskriver även att 
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behovet från närstående och patienten motiverar deras engagemang (Jansson, 

Petersson & Udén, 2001).   

  

Sjuksköterskans ansvar för närstående 

  

Personcentrerad omvårdnad – Teoretisk utgångspunkt  

Patientcentrerad vård är ersatt av personcentrerad vård och är därmed en av sex 

kärnkompetenser, som är nödvändig inom omvårdnadens professioner (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Begreppet personcentrad vård används för att belysa 

betydelsen av helhetssynen på individens livsvärldsperspektiv i vården där 

personcentrerad vård är kärnan för omvårdnaden (Edvardsson, 2010; Willman, 

2010). Vid personcentrerad vård ska sjuksköterskan sätta personen framför sin 

sjukdom samt synliggöra de behov personen formulerar då de är av samma vikt som 

de behov professionell vårdpersonal identifierar. Sjuksköterskan ska se individen 

som en expert om sin egen kropp vilket resulterar i att personens delaktighet i vården 

är nödvändig (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Vid samtal med personen är det 

av vikt att dennes subjektiva upplevelse av ohälsa och sjukdom sätts i fokus. 

Personens upplevelse av diagnos och sjukdomshistoria är lika viktig som ur ett hälso-

och sjukvårdsperspektiv (Fossum, 2009). Att involvera närstående till personen i 

vårdprocessen ses också som en del av den personcentrerade vården (Edvardsson, 

2010).  

 

Information och Kommunikation   

Sjuksköterskans roll som informationsgivare och samordnare är viktig då en 

kontinuerlig relation och dialog är vägledande för en förbättrad livskvalité (Skärsäter, 

2009). För att uppnå en god kommunikation är det viktigt att sjuksköterskan skapar 

en vårdrelation där närstående känner ett förtroende (Dev, Coulson, Del Fabbro, 

Palla, Yennurajalingram, Rhondali & Bruera, 2013) och att sjuksköterskan ger 

regelbunden och anpassad information för att skapa en trygghet hos 

närstående (Friedrichsen, 2012). Med tanke på den emotionella och sårbara 

situationen som kan uppstå till exempel vid ett cancerbesked, är det viktigt att 

kommunikationen förmedlas på ett omsorgsfullt och barmhärtigt sätt 

(Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2015. Att uppmuntra närstående till samtal 
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möjliggör att sjuksköterskan kan identifiera närståendes behov, vilket i sin tur ger 

möjlighet till att införa preventiva åtgärder och erbjuda ett individuellt stöd (Dev et 

al., 2013; Snaman, Kaye, Torres, Gibson & Baker, 2016). Sjuksköterskan 

bör ge information på ett anpassat och lämpligt sätt samt utefter närståendes 

förmåga att kunna ta emot information (Rosenzweig, 2012). I samband vid samtal 

bör sjuksköterskan undvika sjukvårdstermer och istället tillämpa formuleringar som 

närstående kan förstå (Lewis, 2013; Ivarsson, 2015). När vårdpersonal ger relevant 

information om prognos och biverkningar av en behandling, kan det skapa hopp hos 

närstående och minska rädslan för sjukdomen (Proot, Abu-Sad, Crebolder,  

Goldsteen, Luker & Widdershoven, 2003). Att informera om rutiner, teknisk 

utrustning och behandlingar är viktigt eftersom det ökar tryggheten och 

delaktigheten hos närstående (Cypress, 2011; McKiernan & McCarthy, 2010). 

Om vårdpersonalen inte ger närstående tillräcklig information, om exempelvis 

planering av en avancerad behandling, eller ger missvisande information eller 

uttrycker en negativ attityd, kan det leda till att konflikter uppstår (François, Lobb, 

Barclay & Forbat, 2017). Sjuksköterskan ska kunna kommunicera och förmedla 

information till både patienten med cancer och närstående för att öka förståelsen 

över den livssituation de befinner sig i. Fokus bör läggas på patienten och 

närståendes behov av information då förutsättningen ökar för en god 

informationsförmedling mellan de iblandade parterna (Fossum, 2008). Professionell 

sjukvårdpersonal har ett ansvar att bedöma kommunikationsnivån för att sedan 

bestämma hur på bästa möjliga sätt hjälpa närstående nå lämplig information och 

tillgängliga resurser, inklusive rådgivning och stödgrupper. Att vårdpersonalen ser till 

att lyssna på närståendes berättelser är viktigt, då det ligger till grund för 

bedömningen (Sorrell, 2007). Kommunikationen kan vara en utmaning för 

sjuksköterskan då närstående kan undvika att kommunicera om ämnet på grund av 

att de inte vill diskutera sjukdomen. Det kan bero på att de har blivit exkluderade 

från att fatta beslut eller att de inte vill visa känslor för den drabbade (Caughlin, 

Mikucki-Enyart, Middelton, Stone & Brown, 2011).  

 

Stöd   

Sjuksköterskan ska kunna ge både ett känslomässigt- och praktiskt stöd till patienter 

med cancer och deras närstående. När cancerdiagnosen förmedlas kan känslor hos 

närstående som maktlöshet och oro inför en förändrad vardag uppstå (Carvalho,  
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Depianti, Silva, Aguiar & Monteiro, 2014). Psykiska problem, ilska och depression är 

ofta kopplade till cancerbesked. I den situationen är det viktigt att vårdpersonalen 

jobbar subjektivt och att vårdteamet ger en god kvalité på vården. Det är av betydelse 

att vårdpersonal synliggör individen med cancer och närstående som ett team, att de 

är en helhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012).  Att göra närstående delaktiga i 

vården kan upplevas som ett stöd för närstående (Laursen, Kjaergaard, Danielson &  

Rosenberg, 2015). Sjuksköterskan bör ge individuell information (Germain, Mayland 

& Jack, 2015) samt inkludera och informera närstående, vilket kan ge en 

lugnande effekt (Holm, Carlander, Fürst, Wengström, Årestedt, Öhlén, & 

Henriksson, 2015). Sjuksköterskan kan hjälpa till, vägleda och stötta närstående i 

utsatta situationer som vid ett cancerbesked. Det kan minska den belastningen som 

närstående kan uppleva, samt att de lättare kan förstå och hantera sina känslor 

(Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Stödet från vårdpersonalen kan 

delas in i fyra olika kategorier, bekräftande stöd, emotionellt stöd, instrumentellt stöd 

samt informativt stöd. Bekräftande stöd innebär att sjuksköterskan visar 

uppskattning samt betraktar individen som en unik person och visar respekt, omsorg 

och tillit till sin medmänniska. Med emotionellt stöd avser sjuksköterskan att visa 

empati, delaktighet och lyhördhet inom omvårdnaden. Det instrumentella stödet 

innebär bland annat praktisk hjälp och ekonomisk rådgivning. I det informella stödet 

använder sig sjuksköterskan utav råd, förslag, anvisningar, vägledning och 

information (Carlsson, 2007). Det finns även ett socialt stöd från vårdpersonalen, 

som har en positiv inverkan på patienten och dennes tillfrisknande. Det sociala stödet 

har lika stor betydelse för hälsan hos närstående som patientens, eftersom det även 

finns en risk för närstående att drabbas av sjukdomar om de inte får det stöd av 

vårdpersonalen som de behöver (Eriksson, Arve & Lauri, 2006). Upplever närstående 

att de får tillräckligt med stöd från vårdpersonalen ökar möjligheten till att de kan 

uppleva en god hälsa (Antonovsky, 2004).        

 

Syfte   

Syftet var att beskriva hur närstående till patienter med cancer upplever information 

och stöd från vårdpersonalen. 

 

Material och metod 
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Design 

Studien är utformad som en litteraturöversikt med artiklar av kvalitativ design. Den 

främsta källan vid en litteraturöversikt är publicerade artiklar i vetenskapliga 

tidskrifter, samt rapporter som publicerats från universitet och högskolor (Friberg, 

2013). För att få kunskap och kunna beskriva närstående till patienter med cancer 

och deras upplevelse av information och stöd från vårdpersonalen, valdes befintlig 

litteratur ut för granskning och analys (Polit & Beck, 2017). I kvalitativa studier ligger 

fokus på individen och dennes subjektiva upplevelser. Den kvalitativa forskningen 

framhäver olika individers upplevelser, erfarenheter och tolkningar av sin verklighet, 

vilket ger förståelse för omgivningen och faktorer som kan påverka (Segesten, 2012). 

En induktiv ansats tillämpades, vilket innebar att information samlas in och 

analyserades. Därefter sammanställdes resultatet så förutsättningslöst som möjligt 

och jämfördes mot teorin, personcentrerad omvårnad i litteraturöversiktens 

diskussion och en slutsats formulerades (Polit & Beck, 2017; Henricson & Billhult, 

2017).  

 

Urval och datainsamling   

Datainsamlingen startade med en litteratursökning på högskolebibliotek i Jönköping. 

Enligt det första steget i Polit och Becks (2017) niostegsmodell gjordes en 

bearbetning inom valt område, där problemområde, syfte och frågeställningar 

identifierades. Därefter genomfördes steg två och databaserna Medline, Cinahl och 

Psykinfo valdes ut då dessa är inriktade specifikt på området omvårdnad med 

vetenskapliga artiklar. Med utgångspunkt i studiens frågeställning, hur närstående 

till patienter med cancer upplever information och stöd från vårdpersonalen, 

användes följande sökord för litteratursökningen: role, cancer patient*, nurse, 

relatives experience, significant others, caregiver*, experience, communication, 

healthcare proffesionals, support, caregiver experience, nurse*, cancer*, carer*, 

spouse* perceptions, family members och information needs. Sökorden söktes med 

olika kombinationer med och utan trunkering och den booleska termen ”AND” 

tillämpades, för att öka eller minska sökningen (Polit & Beck, 2017). Endast 

sökningar i Cinahl och Psykinfo gav resultat. Cinahl är en stor databas för forskning 

inom omvårdnadsfältet. Databasen Psykinfo innehåller referenser till litteratur inom 

psykologi och angränsande ämnesområden (Forsberg & Wengström, 2013). De 
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utvalda artiklarna lästes med fokus på metod och resultat. Artiklar som innehöll 

exklusionskriterierna valdes bort. Vilka sökningar som genomfördes, antal träffar 

som sökningarna gav och vilka artiklar som valdes ut till resultatet presenteras i en 

sökmatris (se bilaga 1). Vetenskapliga artiklar där närstående till patienter med 

cancer var över 18 år, som var studerade inom Europa, genomgått en peer-

reviewed, english och som publicerades mellan åren 2001–2018, samt berörde 

studiens syfte inkluderades. Exklusionskriterierna var artiklar med kvantitativt syfte 

och reviewartiklar. En noga genomläsning av abstracten genomfördes och de artiklar 

som motsvarade kriterierna bearbetades. Resultatet blev 15 artiklar som valdes ut, 

varav 4 stycken exkluderades då de inte uppfyllde granskningsprotokollets kriterier. 

Därefter gjordes en kritisk granskning av artiklarna med hjälp av ett 

granskningsprotokoll anpassat för kvalitativas studier som var framtaget av 

Hälsohögskolan, avdelning för omvårdnad (se bilaga 2).   

 

Dataanalys    

Enligt Polit och Beck (2017) är syftet med en kvalitativ dataanalys att strukturera, 

organisera, samt förklara meningen ur en insamlad datamängd. Det första steget är 

att datan bearbetas genom en reduktionistisk fas, och en konstruktivistisk fas. I den 

reduktionistiska fasen organiseras datan i mindre delar som bedöms besvara studiens 

syfte. Därefter tolkas de mindre delarnas mening och mönster mellan delarna 

eftersöks, vilket sker i den konstruktivistiska fasen. Till en början lästes de elva 

kvalitativa artiklarna åtskilliga gånger var för sig för att skapa en förståelse över 

innehållet och resultatdelen i artiklarna sattes i fokus. De nyckelfynd som 

identifierades och svarade på studiens syfte markerades med en 

understrykningspenna. Fynden som framkom placerades på en whiteboardtavla, och 

samtliga artiklar sammanställdes därefter i en artikelmatris för att skapa en överblick 

över innehållet (se bilaga 3). Därefter jämfördes fynden och diskuterades 

tillsammans, för att bilda kategorier och underkategorier. Enheter med liknande 

innehåll bildade tillsammans en kategori och skillnader mellan enheterna fördelade 

kategorierna, vilket resulterade till att 2 huvudrubriker samt 7 underrubriker  

skapades. En kontinuerlig diskussion under dataanalysen fördes på grund av olika 

tolkningar av fynden i resultatet. Båda författarna har kunskap och erfarenhet av 

cancersjukdom och närstående sedan tidigare, vilket kan påverka förståelsen och bör 

tas i beaktning. Att ha en förförståelse kan innebära antingen hinder eller möjligheter 
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då det kan påverka vår tolkning av ämnet (Fridlund, 2012; Persson & Sundin, 2012). 

 

Etiska överväganden    

Vid en litteraturöversikt behövs inte ett etiskt godkännande, men syftet till artikeln 

bör motiveras och forskningsetiska frågeställningar bör beaktas (Kjellström, 2012).   

Det är viktigt att tänka på den etiska aspekten och artiklar som använts i 

litteraturöversikten bör enligt Forsberg & Wengström (2016) ha genomgått etiska 

överväganden. I den här litteraturöversiktens resultat har endast vetenskapliga 

artiklar som fått tillstånd av en etisk kommitté inkluderats. Tillståndet innebär att 

studien följer landets normer och lagar där studien ska genomföras. Den etiska 

kommittén har under genomförandet av studien rätt till att övervaka studien (World 

Medical association, WMA, 2008). På grund av att denna litteraturöversikt omfattas 

av etiskt granskade studier behövs det nödvändigtvis inget godkännande från etiska 

kommittén. Egna värderingar har uteslutits och ett opartiskt synsätt användes vid 

granskningen, samt ett noggrant och kritiskt förhållningssätt tillämpades på grund av 

att undvika feltolkningar (Forsberg & Wengström, 2016; Kjellström, 2012). 

 

Resultat  
Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur närstående till patienter med cancer 

upplever information och stöd från vårdpersonalen. Resultatet består av två 

huvudrubriker och 7 underrubriker som identifierades i samband med dataanalysen.  

Figur 1. Översikt av resultatets huvud- och underkategorier.  
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Närståendes upplevelser av en personlig vårdkontakt 

 

Att uppleva bekräftelse 

Närstående förväntade sig en personlig kontakt med sjuksköterskan för att kunna få 

uttrycka sina känslor och få de bekräftade. Det visar sig dock att närstående upplevde 

att de varken fått kontakt eller haft någon att prata med. En tillit till vårdpersonalen 

eftersöktes, vilket gjorde det möjligt till personliga samtal och uppriktighet mellan 

närstående och vårdpersonal (Wideheim, Edvardsson, Påhlson & Ahlström, 2002; 

Morris & Thomas, 2001). Närstående upplevde att vårdpersonalen bekräftade och 

gjorde de delaktiga, men behovet av stöd synliggjordes först när närstående delade 

med sig av sina psykiska påfrestande känslor till vårdpersonalen. Känslor som oro 

och nedstämdhet över den oförutsägbara prognosen och bieffekterna efter en 

aggressiv behandling ville närstående ha identifierade och bekräftade (Sjölander & 

Gerd, 2012). Närstående som skapade en relation till vårdpersonalen upplevde en 

samhörighet och vid den interaktionen visade vårdpersonalen ett intresse av 

närståendes upplevelser (Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015). När 

vårdpersonalen tog sig tid och ville samtala med närstående upplevdes en känsla av 

trygghet i det stöd som vårdpersonalen gav (Sjölander & Gerd, 2012). Däremot visade 

det sig att efter avslutad behandling upplevde närstående att stödet minskade samt 

var otillräckligt (Totman et al., 2015; Mcilfatrick, Sullivan & Mckenna, 2006; Rydahl-

Hansen, 2013) och att de inte fick någon vägledning var de kunde vända sig om de 

behövde mer stöd (Morris & Thomas, 2001; Reid, Mckenna, Fitzsimons, & Mccance, 

2009). Närstående upplevde även en känsla av hjälplöshet vid de tillfällen då stödet 

inte var tydligt (Foster, Myall, Scott, Sayers, Brindle, Cotterell, Addington-Hall, 

Hopkinson, Payne & Robinson, 2015) och hade ett behov att få prata med någon utan 

att deras anhöriga medverkade (Morris & Thomas, 2001). Stödet var viktigt för 

närstående och de uppskattade när vårdpersonalen bemötte deras behov. När 

sjuksköterskan till exempel svarade på närståendes frågor om patientens välmående, 

samt visade empati och förståelse för stressen som närstående upplevde (Morris & 

Thomas, 2001). 

 

Att känna emotionellt stöd 

Närstående upplevde brist av stöd från vårdpersonalen (Foster et al., 2015) i det 

emotionella- (Wideheim, Edvardsson, Pahlson & Ahlstrom, 2002) och 
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kommunikativa stödet (Reid et al., 2009; Lindholm et al., 2006). När stödet var 

tillfredställande upplevde närstående en känsla av trygghet och sjuksköterskan kunde 

både ge ett praktiskt- och emotionellt stöd (Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld 

& Mattiasson, 2005). Sjuksköterskan lyssnade, svarade på frågor, samt uppmanade 

att ringa om de kände oro och rädsla (Wideheim et al., 2002). När sjuksköterskan 

dessutom utvärderade stödet som givits till närstående, om det var tillräckligt eller 

om de behövde mer stöd upplevdes det som betydelsefullt för närstående (Wideheim 

et al., 2002). En del närstående upplevde att de hade ett större behov av emotionellt 

stöd under vårdtiden, medan andra uttryckte ett större behov efter deras anhöriges 

bortgång (Morris & Thomas, 2001). Ett tidigare och mer omfattande stöd av 

vårdpersonalen efterfrågades i samband med att patienten vårdades i hemmet. Detta 

var viktigt för närstående för att kunna identifiera, hantera och utvärdera sitt lidande 

(Rydahl-Hanssen, 2013).   

 

Att känna sig ignorerad 

När närstående tillsammans med sin anhörige fick en tillsatt ansvarig sjuksköterska 

upplevdes det som positiv och givande (Mcilfatrick, Sullivan & Mckenna, 2006). 

Emellertid upplevde närstående att fokuset endast låg på deras anhörige och att det i 

sin tur gjorde att de blev negligerade och ignorerade av vårdpersonalen (Andreassen 

et al., 2005). När närstående upplevde oro för deras anhöriges viktminskning i 

samband med sjukdomen ignorerade vårdpersonalen det, vilket fick närstående att 

känna sig utlämnade och frustrerande (Reid et al., 2009). Närstående upplevde att 

vårdpersonalen misslyckades med att tillfredsställa deras behov av hjälp och stöd 

under sjukdomsprocessen (Reid et al., 2009). Upplevelsen av bristande 

kommunikation och stöd skapade en känsla av isolering hos närstående, vilket fick de 

att känna sig ensamma och svikna av vårdpersonalen. Även missvisande och 

opersonlig kommunikation resulterade i att närstående upplevde sig bli isolerade 

Närstående upplevde att vårdpersonalen var frånvarande, respektlösa och empatilösa 

under konversationer gällande patientens prognos och framtid. En desperation växte 

fram hos närstående när stödet var otillräckligt och behövde någon professionell att 

prata med (Totman et al., 2015). När närstående fick information gällande 

behandling, att deras anhörige skulle få den senaste och bästa möjliga vården, 

framkallade det hopp och stöd (Morris & Thomas, 2001).  
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Att uppleva kontinuitet 

Specialistsjuksköterskan ansågs och upplevdes som ett betydelsefullt stöd för 

närstående, framförallt när läkaren inte var tillgänglig (Foster et al., 2015). 

Närstående behövde få information för att kunna hantera situationen och använde 

sjuksköterskan som en källa (Morris & Thomas, 2001; Andreassen et al., 2005). De 

gångerna närstående fick en tillsatt ansvarig sjuksköterska upplevde närstående att 

de fick kontinuerlig information och stöd. Däremot de gånger när sjuksköterskan inte 

var tillgänglig eller inte arbetade blev upplevelsen motsatt och närstående kände sig 

besvikna, vilket ledde till ett bristande stöd (Mcilfatrick et al., 2006). Närstående 

upplevde att de kände sig svikna av vårdpersonalen, på grund av att kontakten efter 

behandlingen karakteriserades som kortvarig och tillfällig. Bristen av att erhålla en 

kontinuerlig kontakt med närstående gjorde att vårdpersonalen även förlorade insikt 

i närståendes situation. Detta ledde till att vårdpersonalen inte kunde bemöta 

närståendes specifika och individuella behov (Rydahl-Hansen, 2013). Att dessutom få 

information från en och samma person och att vårdpersonalen skulle ge information 

utefter den mängd närstående önskade upplevdes som betydelsefullt (Wideheim et 

al., 2002; Morris & Thomas, 2001). För att kunna hantera sina känslor krävdes ett 

mer befintligt stöd, än det som gavs (Morris & Thomas, 2001). Närstående kände ett 

stort ansvar för sin anhörige och upplevde att vårdpersonalen kunde antingen 

förvärra eller underlätta den bördan. Tog vårdpersonalen ansvar och hjälpte 

närstående kunde det underlätta medan de gånger de inte tog ansvar, förvärrades 

situationen (Totman et al, 2015).  

  

Närståendes upplevelse av viktig information 

 

Att känna trygghet  

Närstående upplevde en samhörighet när vårdpersonalen kommunicerade direkt till 

de och gav information, samt att de uppskattade när de fick information gällande 

diagnos, prognos och behandling. När närstående dessutom kunde få svar på sina 

frågor från vårdpersonalen upplevde de en känsla av trygghet (Sjölander & Gerd, 

2012). Närstående upplevde att det var viktigt att vårdpersonalen gav ut information 

på ett sätt som visade att de brydde sig, samt att informationen och stödet var riktat 

till närstående (Sjölander & Gerd, 2012). När sjuksköterskan besvarade patientens 

behov, kände närstående en trygghet och behövde inte oroa sig (Lindholm et al., 
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2006). Det fanns bristande information gällande symtom i samband med sjukdomen, 

vilket ledde till att närståendes tillit för vårdpersonalens kunskap och förståelse 

minskade (Reid et al., 2009). Närstående upplevde också att vårdpersonalen gav 

otillräcklig information trots att informationen var viktigare att få för närstående än 

för patienten (Morris & Thomas, 2001).   

 

Betydelsen av anpassad information  

Närstående hade förväntningar på hur vårdpersonalen skulle kommunicera och 

framföra information (Wideheim et al., 2002; Morris & Thomas, 2001). När 

närstående upplevde att de fick förtroende för vårdpersonalen, hade de förväntningar 

att få korrekt information om sin anhöriges vård (Lindholm et al., 2006). Närstående 

önskade att bli informerade om läkemedel och behandling, då det ansågs vara viktigt 

(Morris & Thomas, 2001; Lindholm et al., 2006). Det var betydelsefullt att bli 

informerad om sin anhöriges sjukdom och om vad som skulle ske då sådan kunskap 

gav närstående styrka och hopp samt minskade oron och osäkerheten för 

cancersjukdomen (Lindholm et al., 2006). Närstående önskade även att 

informationen skulle ges på ett öppet, ärligt och vänligt sätt (Wideheim et al., 2002), 

samt att det skulle ges på ett etiskt sätt (Lindholm et al., 2006). Det var också viktigt 

att närstående fick reda på vart de kunde vända sig om de behövde få mer 

information (Sjölander & Gerd, 2012). Närstående upplevde att informationen var 

viktig (Mcilfatrick et al., 2006; Morris & Thomas, 2001; Foster et al., 2015), men hur 

informationen gavs ut var viktigare än informationen i sig (Wideheim et al., 2002; 

Lindholm et al., 2006; Totman et al., 2015; Sjölander & Gerd, 2012). Närstående 

upplevde brist av information från vårdpersonalen (Mcilfatrick et al., 2006; Morris & 

Thomas, 2001; Reid et al., 2009; Rydahl-Hansen, 2013), då de ofta hade ett behov av 

mer information än den som gavs (Foster et al., 2015). Eftersom närstående kände att 

de inte alltid hade kunskap om sjukdomen, hade de svårt att formulera frågor 

(Andreassen et al., 2005). Närstående upplevde att skriftlig information inte var 

tillräcklig och de betonade att kontakten mellan sjuksköterskan och närstående skulle 

vara personlig. När vårdpersonalen inte tillfredsställde närståendes behov ökade 

mängden av obesvarade frågor, vilket ledde till att det viktiga förtroendet mellan 

närstående och vårdpersonal raserade (Lindholm et al., 2006). När flera professioner 

var inblandade i vårdandet av patienten upplevde närstående att kommunikationen 

ibland fallerade mellan de och närstående var tvungna att bistå med information som 
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professionerna missade (Totman et al., 2015). Närstående upplevde att förseningen 

av rätt diagnos skapade negativa känslor och att den informationen som gavs inte var 

relevant (Andreassen et al., 2005). I samband när patienten med cancer skulle fatta 

betungande beslut gällande behandling, upplevde närstående informationen som 

dålig eller otillräcklig för att deras anhörige skulle kunna fatta ett korrekt beslut 

(Mcilfatrick et al., 2006).   

 

Att känna sig delaktig 

Närstående upplevde att de ibland inte blev inkluderade av vårdpersonalen (Persson, 

Severinsson & Hellström, 2004; Andreassen et al., 2005; Rydahl-Hansen, 2013; 

Lindholm et al., 2006) och det var sällan de var medvetna om personalens mål och 

planer för deras anhöriges vård och behandling. Denna brist av omedvetenhet 

uppstod, när de inte blev inbjudna till information eller tog emot information hastigt 

(Rydahl-Hanssen, 2013). Emellertid var informationen från vårdpersonalen 

tillfredsställande (Foster et al., 2015; Wideheim et al., 2002) när närstående var 

delaktiga (Persson et al., 2004; Morris & Thomas, 2001). Vid de tillfällena upplevde 

närstående att de fick ett bra stöd (Andreassen et al., 2005; Morris & Thomas, 2001; 

Sjölander & Gerd, 2012) och de upplevde att de hade en bra kontakt med 

vårdpersonalen (Andreassen et al., 2005). Närstående kände en styrka i att bli 

inkluderade av vårdpersonalen i vårdandet av deras anhörige (Sjölander & Gerd, 

2012) och när vårdpersonalen bjöd in närstående till att medverka i vården upplevdes 

det som positivt, eftersom det gav de en ökad förståelse över situationen (Morris & 

Thomas, 2001). Möjligheten till att få vara delaktig var inte alltid en självklarhet och 

en del närstående upplevde att de antog rollen som observatör, som iakttog 

vårdandet (Lindholm et al., 2006). 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion  

Artiklar till litteraturöversikten valdes ut med krav att studierna skulle vara av en 

kvalitativ ansats för att få fram närstående till patienter med cancers egna och 

personliga erfarenheter (Segersten, 2012). Ett brett perspektiv av upplevelser 

efterfrågades och en induktiv ansats tillämpades, där artiklarnas resultat 
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analyserades utefter deltagarnas egna upplevelser och inte utifrån en förutbestämd 

teori (Henricson, 2017). Resultatet innehöll en variation av upplevelser vilket betyder 

att det var rätt metod att inkludera kvalitativa artiklar. Litteraturöversikten är skapad 

av två författare vilket ökar pålitligheten och trovärdigheten eftersom resultatet som 

framställts är granskat ur ett kritiskt förhållningssätt (Wallengren & Henricson, 

2012). Eftersom författarna genomför en litteraturöversikt för första gången kan det 

påverka datainsamlingen, granskningen och analysen av ämnet. Arbetet genomfördes 

under en bestämd tidsram och den begränsade tiden kan ha påverkat studiens 

kvalitet (Henricson, 2012). 

 

Litteratursökningen genomfördes i databaser som hade omvårdnad i fokus vilket 

stärker litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 2012). För att få en överblick 

över hur datasökningarna genomfördes skapades en tabell som redovisar använda 

sökord som söktes i databaserna. Sökningarna gjordes i Cinahl och Psykinfo. Utöver 

dessa söktes artiklar i Medline men eftersom artiklarna inte svarade på syftet valdes 

den sökmotorn bort. Att sökningarna har genomförts i olika databaser ses som en 

styrka (Östlundh, 2012) och ökar studiens validitet och trovärdighet, då det ökar 

möjligheten att komma över fler relevanta artiklar som svarar på syftet (Henricson, 

2017).  De 11 vetenskapliga artiklarna som inkluderades i föreliggande studies 

resultat hade genomförts i Finland, Danmark, Sverige och Storbritannien. Enbart 

artiklar från Europa valdes att inkluderas i litteraturstudien för att öka sannolikheten 

att närstående till patienter med cancer haft samma förutsättningar, att uppleva stöd 

och information av vårdpersonalen. Genom att endast inkludera studier från länder 

inom Europa kan ses som en styrka på grund av att det tydligt framkom likheter i 

artiklarnas resultat, vilket ger en överförbarhet på litteraturöversiktens resultat 

(Henricsson, 2012). Dock kan det även innebära en svaghet då resultatet begränsades 

och inte ger ett internationellt resultat, samt att vården skiljer sig åt i olika länder. 

Religion, kultur och värderingar länder emellan diskuterades av författarna som 

konstaterade att det fanns liknelser hur närstående upplevde vårdpersonalens 

bemötande. Artiklarna som användes i resultatet var skrivna på engelska vilket kunde 

påverka studien, då det fanns svårigheter att på ett korrekt sätt översätta artiklarna 

och få med hela innebörden (Kjellström, 2012). Att inkludera artiklar med olika typer 

av cancerdiagnoser kan även påverka resultatet, i jämförelse med att endast 

inkludera artiklar med en specifik cancerdiagnos. Emellertid har författarna haft 
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diskussioner kring översättningarna som gjorts vilket ökar trovärdigheten att 

innehållet tolkats korrekt (Henricson, 2012). En bibliotekarie kontaktades för att få 

inspiration att välja ut rätt sökord. Att få handräckning av en profession som har 

kunskap ökar sannolikheten att finna relevanta artiklar och att sökprocessen går rätt 

till. I sökandet av vetenskapliga artiklar fann författarna det utmanade att hitta 

artiklar som svarade på studiens syfte och bestämde då att utöka åldersspannet. 

Artiklarna som bygger upp resultatet var publicerade från 2001 och framåt och att 

studien till viss del består av äldre referenser kan ses som en nackdel för studiens 

tillförlitlighet. Ett granskningsprotokoll användes för att kontrollera artiklarnas 

kvalité och stärka studiens reliabilitet och validitet. Artiklarna kvalitetsgranskades 

var för sig och sedan jämfördes mellan författarna för att stärka trovärdigheten 

(Henricson, 2017). Att granska artiklar gemensamt av författarna ökar pålitligheten 

(Wallengren & Henricson, 2012). De artiklar som svarade på studiens syfte samt 

klarade kvalitetsgranskningen inkluderades, vilket ökar resultatets tillförlitlighet 

(Willman, Bahtsevani, Nillson & Sandström, 2016).  

 

För att få en tydlig struktur hur analysen av materialet skulle genomföras, valdes 

Polit och Becks niostegsmodell. All data, samt sammanfattningen av artiklarnas 

resultat lästes igenom var för sig och därefter diskuterades fynden tillsammans, vilket 

ökar litteraturöversiktens trovärdighet och minskade risken för feltolkningar 

(Henricson, 2017). Diskussioner har förts kontinuerligt genom hela processen och 

Mårtensson & Fridlund (2017) skriver att kontinuerliga diskussioner kring 

förförståelsens eventuella påverkan av resultatet stärker studiens pålitlighet. 

Däremot kan det ej garantera att förståelsen inte har påverkat dataanalysen och 

resultatet (Henricson, 2017). Fynden diskuterades och gemensamma underkategorier 

och kategorier skapades. En del av resultaten i artiklarna som inkluderats var det få 

närstående som medverkat, vilket kan anses som en svaghet och därav uppfattas som 

mindre trovärdiga. Personliga erfarenheter, känslor, samt värderingar som skulle 

kunna påverka studien identifierades och diskuterades under analysprocessen. 

Kontinuerliga grupphandledningar tillämpades där förbättringsförslag presenterades 

av både handledare och studiekamrater. Förbättringsförslagen kan skapa både nya 

synvinklar och nya perspektiv, vilket stärker trovärdighet och pålitlighet för 

litteraturöversikten (Wallengren & Henricson, 2012).  
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Resultatdiskussion   

Närstående som skapade en relation till vårdpersonalen kunde lättare uttrycka sina 

känslor och få de bekräftade. Tidigare studier konstaterar att en god relation mellan 

sjuksköterskan, patienten och närstående bidrar till stöd samt hälsa för både 

närstående och patient (Mitchell, Chaboyer, Burmeister & Foster, 2009). Det är även 

sjuksköterskans ansvar att både kunna ge ett praktiskt-och känslomässigt stöd 

(Carvalho et al., 2014; Isaksen, Thuen & Hanestad, 2003). Närstående upplevde att 

stödet från vårdpersonalen minskade efter avslutad behandling, samt att de inte fick 

någon vägledning om vart de kunde vända sig om de behövde mer hjälp. Att vägleda 

närstående är en del av informella stödet som sjuksköterskan ska bidra med 

(Carlsson, 2007). Det bristande stödet ledde även till att närstående upplevde en 

hjälplöshet vid de tillfällen stödet inte var tydligt. Genom att göra närstående 

delaktiga i vården ökar inte bara patientens välmående, utan även närståendes behov 

av stöd och bekräftelse blir tillgodosedda (Bridges, Flatley & Meyers, 2010).  

Resultatet visade att närstående upplevde att de fick bra stöd när de var delaktiga och 

hade en bra kontakt med vårdpersonalen. Något som upplevdes positivt var när 

vårdpersonalen bjöd in närstående att delta i vårdandet, då det gav en ökad förståelse 

över situationen samt att närstående kände en styrka av att bli inkluderade. Detta är 

betydelsefullt och vårdpersonalen bör se närstående och patient som ett team, en 

helhet (Benzein et al., 2012; Carlander et al., 2004). Dock visar resultat att bli 

inkluderad av vårdpersonalen inte alltid var en självklarhet och närstående fick anta 

en roll som observatör. Närstående upplevde att de sällan var medvetna om 

vårdpersonalens mål och planer för deras vård och behandlingar. Detta på grund av 

att närstående inte blev inbjudna till information eller tog emot information hastigt 

och då inte uppfattades korrekt. Att inkludera närstående i vårdprocessen är 

betydelsefullt och ses också som en del av den personcentrerade vården som bedrivs 

(Edvardsson, 2010). International Council of Nurses (2012) framhåller 

sjuksköterskans skyldighet att involvera både patienten och dess närstående i 

vårdandet, samt Svensk sjuksköterskeförening (2016) tydliggör att närståendes 

delaktighet ska främjas inom den personcentrerade vården.  

Närståendes upplevelse av emotionellt stöd varierade. En del närstående kände ett 

större behov av stöd under vårdtiden, medan andra uttryckte att behovet var större 



19 
 

efter patientens bortgång. Att känslomässiga reaktioner kan uppkomma i senare 

tillfällen och inte behöver vara i fas med patientens kris är sedan tidigare konstaterat 

(Strang, 2006). En tidigare studie visar att efter närståendes bortgång minskade 

stödet (Eriksson, Arve, & Louri, 2006). Ett tidigare och mer omfattande stöd av 

vårdpersonalen efterfrågades också i samband när patienten vårdades i hemmet. För 

att närstående skulle kunna identifiera, hantera och utvärdera sitt lidande var det av 

vikt att få ett tidigare stöd än det som gavs. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa 

till, stötta och vägleda närstående i utsatta situationer, vilket kan minska 

belastningen av svåra känslor och underlätta för närstående att hantera och förstå 

sina känslor (Jahren Kristoffersen et al., 2005). Resultatet visar att när 

sjuksköterskan gav både ett praktiskt och emotionellt stöd kände närstående sig 

trygga. Sjuksköterskan lyssnade, svarade på frågor och uppmanade de att ringa om 

de kände oro och rädsla. Emellertid visar resultatet att det emotionella stödet ibland 

var bristande, vilket även har konstaterats från tidigare studie, då tidsbrist gjorde att 

det emotionella stödet uteblev (Eriksson & Arve, 2000). Resultatet visade att 

närstående upplevde att de blev negligerade och ignorerade av vårdpersonalen, då all 

fokus endast låg på patienten. Det är centralt inom omvårdnaden att sträva mot att 

patienter och närstående ska tilldelas vård på ett sätt där hela människan ses ur ett 

holistiskt perspektiv (Benzein, Hagberg och Saveman, 2014). Närstående kände ett 

misslyckande från vårdpersonalen i deras behov av hjälp och stöd, vilket ledde till att 

de kände sig ignorerade. Sjuksköterskan har ett ansvar att involvera och uppdatera 

sig om vilka informationsbehov närstående har, genom att vara lyhörd, inkännande 

och öppen för samtal (Funk et al., 2009). 

 

Resultatet visar att närstående upplevde en känsla av hopp och trygghet när 

vårdpersonalen gav information om deras anhöriges sjukdom. Information om 

rutiner och aktuella behandlingar ansågs öka närståendes känsla av delaktighet och 

vid information om planerade omvårdnadsåtgärder kände närstående mindre oro för 

sjukdomen. Att ge närstående kontinuerlig information gällande behandling gör 

närstående delaktiga, vilket ökar deras känsla av att ha kontroll (Cypress, 2011; Blom, 

Gustavsson & Johansson-Sundler, 2012). Vidare visar resultatet att närstående hade 

förväntningar på att vårdpersonalen skulle ge kontinuerlig information, vilket ingår i 

sjuksköterskans profession inom den personcentrerade omvårdnaden. Det är 
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sjuksköterskans ansvar att utvärdera informationsbehovet och därefter ge närstående 

relevant information (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Resultatet visar att det var viktigt för närstående att bli informerade om hur 

sjukdomen kan komma att påverka deras anhöriges liv framöver, vilket är konstaterat 

sedan tidigare (Eriksson & Lauri, 2000; Rutten, Arora, Aziz & Rowland, 2005; 

Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld & Mattiasson, 2007). När närstående blev 

inkluderade av vårdpersonalen upplevde de ett bättre informationsutbyte än vid de 

tillfällen de inte blev inkluderade. Tidigare studier av Eriksson et al., (2006) & Beach 

et al.,( 2000) konstaterar att närstående som är delaktiga och får stöd från 

sjuksköterskan upplever en god hälsa. Däremot närstående som inte får sina behov 

tillfredsställda har svårare att hantera situationen, vilket i sin tur kan medföra en 

ökad hälsorisk. Varje enskild Sjuksköterska bör ha i åtanke att de ska bidra till att 

skapa en interaktion med närstående eftersom det ger närstående en möjlighet till att 

vara delaktiga (Epstein, Franks, Fiscella, Shields, Meldrum, Kravitz & Duberstein, 

2015).  

Vidare visar studiens resultat att det var betydelsefullt för närstående att 

vårdpersonalen visade omtänksamhet och att vårdpersonalen hade en förståelse för 

närståendes känslor. Att ge information på ett öppet och ärligt sätt är viktigt samt hur 

informationen förmedlas är viktigare än informationens innehåll (Schmid-Buchi, 

Borne, Dassen & Halfens, 2010; Melin-Johansson et al. 2007). Emellertid visar 

resultatet att det inte alltid var en självklarhet att vårdpersonalen visade sympati för 

närstående. En tidigare studie av Rogers, Karlsen & Addington-Hall, (2000) antyder 

att närstående upplevde att vårdpersonalen inte visade de eller deras anhöriga 

respekt. Resultatet visade att närstående upplevde att vårdpersonalen ibland gav ut 

information på ett okänsligt och empatilöst sätt som till följd fick närstående att 

känna sig isolerade och hjälplösa, vilket bekräftas från tidigare studier (Funk et al., 

2009; Kirk et al., 2004). Inom den personcentrerade vården ingår det i 

sjuksköterskans arbete att skapa en vårdmiljö där sjuksköterskan och närstående 

visar varandra ömsesidig respekt (McCance, McCormack & Dewing, 2011).  

 

Vidare visar resultatet att vid vissa tillfällen upplevde närstående att informationen 

från vårdpersonalen var otillräcklig och skapade en inre stress. Att informera om 

vårdförloppet och om vad som skall hända härnäst är exempel på betydelsefull 
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information och som kan bidra till en lugnande effekt för närstående (Lundberg, 

Olsson & Fürst, 2013). Närstående ville ha information om vart de kunde vända sig 

om de behövde mer stöd, vilket även konstaterades från en tidigare studie av Benkel, 

Wijk & Molander, (2009). Resultatet visar att vid de tillfällena närstående kände en 

samhörighet med vårdpersonalen frambringade det en ökad insikt i deras anhöriges 

situation. Det var betydelsefullt för närstående att ha en god relation till 

vårdpersonalen då tilliten och tryggheten till de förstärktes, vilket kan styrkas av en 

tidigare studie av Vedel, Ghadi, Lapointe, Routelous, Aegerter & Guirimand, (2014). I 

resultatet framkommer det att närstående uppskattade när de fick kontinuerlig 

information från en och samma sjuksköterska, vilket överensstämmer med en 

tidigare studie av Clukey (2008) som beskriver att det var viktigt för närstående att 

uppleva en gemenskap. När närstående och deras anhörige fick fördröjd väntetid för 

rätt diagnos skapade det oönskade upplevelser. Studiens resultat stämmer överens 

med en tidigare studie av Borstrand & Berg (2009) då sådana situationer där stöd 

inte gavs vid rätt tillfälle och fördröjningar av att få rätt information upplevdes som 

omtumlande av närstående. Resultatet visar att när vårdpersonalen visade goda 

kunskaper om sjukdomsförloppet och om symtom skapade det en ökad trygghet hos 

närstående. Närstående hade ett förtroende för att vårdpersonalen tog rätt beslut om 

behandling som skulle ge deras anhörige bästa möjliga livskvalité, vilket kan 

bekräftas i en tidigare studie av Grøthe, Biong & Grov, (2013).  

  

Slutsats 

Resultatet visar att upplevelserna varierade beroende på hur delaktiga närstående var 

i den personcentrerade vården och relationen mellan närstående och vårdpersonalen 

var avgörande för deras upplevelse av information och stöd. Därför är det av vikt att 

sjuksköterskan skapar en relation till närstående och även prioriterar deras behov 

och önskemål. För att undvika negativa upplevelser bör vårdpersonalen ha i åtanke 

att närståendes medverkan i vården är av betydelse för patienten, men också för 

vårdpersonalen. Alltså är det viktigt att närståendes individuella behov av 

information och stöd blir tillfredsställda. Litteraturöversikten förväntas ge 

sjuksköterskor en ökad förståelse av närståendes upplevelser av information och stöd 

från vårdpersonalen. Det är betydelsefullt att vårdpersonalen utvecklar nya strategier 

för att inkludera närstående på bästa möjliga sätt, samt förmedla en kontinuerlig och 

anpassad information och ge stöd genom hela vårdprocessen. Vidare forskning i 
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ämnet efterfrågas, exempelvis om närståendes upplevelser skiljer sig beroende på 

kön, ålder, social position eller etnicitet. 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

………………………………. 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

…………………………………………………………. …………………………………………………………  

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………  

Ålder…………………....  

Man/Kvinna…………….  

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

Framtaget av Avdelning för Omvårdnad, på Hälsohögskolan i Jönköping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 – Artikelmatris 

 

Författare A-Ö, 
årtal, land 

Titel Syfte Metod Antal deltagare Resultat Kvalitets-
granskning  

Andreassen, 
Randers, Näslund, 
Stockeld & 
Mattiasson  
 
(2005) 

Sverige 

Cinahl 

Esofagus cancer 

Family members ex
periences, 
information  
needs and 
information  
seeking in relation 
to living with a 
patient with  
esophageal  
cancer. 

 The aim of this study 
was to describe family 
members´experiences, 
information needs and 
information seeking in 
relation to living with a 
patient suffering from 
oesophageal cancer.  

Studien använde sig 
av 
semistrukturerade 
intervjuer. Har en 
kvalitativ 
innehållsanalys, en 
induktiv metod och 
en deduktiv metod 
vid dataanalys.   

Studien bestod av 
9 närstående 
inkluderades i 
studien, där 6 var 
kvinnor och 3 var 
män. Ålder ej 
angiven.  

En del närstående kände sig ignorerade och 
det emotionella stödet uteblev. Medan de 
närstående som hade en samhörighet med 
sjuksköterskan upplevde praktiskt och 
emotionellt stöd. Resultatet visar att 
närståendes behov inte uppfylldes på grund 
av tidsbrist. 
 

Del 1  
4/4  

  
Del 2  

7/8 

 

 

Hög kvalitet  
 

Foster et al., ‘You can't say, 
“what about me?” I'
m not the one  

 The aim of this study 
was to explore 
relatives´experiences 

En kvalitativ 
tvärsnittsstudie 
med 

22 deltagare 
deltog i studien, 
där 21 var kvinnor 

Det var betydelsefullt för närstående när de 
blev inkluderade i vården och fick ta emot 
information. Närstående upplevde att de fick 

Del 1  
4/4  

  



 

 

(2015) 
  
Storbritannien 

Cinahl  
 
Flera cancertyper 

with cancer’: 
information and 
support needs of  
relatives.  

of talking about cancer 
within the family and 
to identify their 
information and 
support needs.  

semistrukturerade 
djupintervjuer och 
en induktiv analys 
användes.  

och 1 var man. 
Deltagarna var 
över 18 år.   

bra information från vårdpersonalen, men 
uttryckte ändå ett behov av mer information 
än den som gavs. Sjuksköterskan var ett 
huvudstöd för närstående, speciellt när 
läkaren ej var tillgänglig.    

Del 2  
8/8 

 
Hög kvalitet 

Lindholm, Mäkelä, 
Rantanen‐Siljamäki 
& Nieminen  

(2006) 

Finland 

Cinahl 

Bröstcancer 

The role of  
significant others 
in the care of  
women with 
breast cancer.  

The aim of the study is 
to get knowledge of 
how a patient`s 
significant others 
experience the nursing 
care provided and 
what their own care 
needs might be. 

En kvalitativ, 
hermeneutisk 
studie som baseras 
på öppna 
strukturerade  
narritativa frågor. 
Studien har en 
kvalitativ induktiv 
analys.  

37 närstående  
inkluderades i 
studien. 29 makar, 
3 döttrar, 2 söner, 
1 syster och 2 
vänner, i 
åldrarna 22-
84 år.   

Närstående upplevde att hur information 
gavs ut var viktigare än informationen i sig. 
62% av närstående hade ett behov att prata 
med någon, dock fanns det ingen som kunde 
tillgodose behovet och därför önskades en 
mer personlig kontakt med ansvarig 
sjuksköterska. Resultatet visade att 
närstående kände sig som observatörer då de 
inte hade någon nära kontakt med.  

Del 1  
4/4  

  
Del 2  
7/8  

 

 

Hög kvalitet 

Mcilfatrick, Sullivan 
& Mckenna 

(2006) 

Storbritannien 

Cinahl 

Ingen specifik 
cancer typ 

What about the  
carers?:  
Exploring the  
experience of  
caregivers in a  
chemotherapy-
day hospital  
setting.  

 

The aim of this study 
was to explore the 
lived experience of 
caregivers in a 
chmotherapy day 
hospital and how this 
compared with their 
experience of inpatient 
care. 

Kvalitativ studie 
med semistruk-
turerade 
intervjuer och 
en narritativ 
analys.  

  

  

  

10 närstående 
inkluderades i 
studien, där 9 var 
kvinnor och 1 
man, som var över 
18 år.   

Resultatet visade att närstående upplevde 
mindre stöd från vårdpersonalen efter 
cytostatikabehandlingen jämfört med under 
behandlingen. Närstående upplevde brister i 
informationen från vårdpersonalen till deras 
anhöriga vid beslutsfattande av exempelvis 
behandling.   

 

Del 1  
4/4  

  
Del 2  
6/8 

 

Medel-hög 
kvalitet 

Morris & Thomas  
  
(2001)  
  
Storbritannien 

Psykinfo 

Flera  
cancertyper 

The carer's place in 
the cancer 
situation: where  
does the carer  
standing 
the medical  
setting?  

  

The aim of the study 
was to contribute to an 
understanding of what 
it means to be the 
main carer of someone 
with cancer.  

Kvalitativ studie 
med  
djupintervjuer  
med en kvalitativ 
deskriptiv  
analys.  

 32 närstående 
inkluderades i 
studien, där 12 var 
män och 20 
kvinnor, i 
åldrarna 20-76.  

Majoriteten av närstående upplevde att 
informationen var viktig (90%) och det var 
betydelsefullt att de fick stöd av 
vårdpersonalen (74%). Trots vikten av 
information och stöd upplevdes det som 
otillräckligt. Resultatet visar att när 
sjuksköterskan involverar närstående ger det 
en positiv effekt på både patienten och 
närstående.   

Del 1  
4/4  

  
Del 2  
6/8 

 

Medel-hög 
kvalitet 

Persson, 
Severinsson & 
Hellström  
  
(2004)  

Sverige 

Cinahl 
 
Rektal cancer  

Spousesʼ 
Perceptions of  
and Reactions to  
Living With a 
Partner Who has 
Undergone  
Surgery for  
Rectal Cancer  
Resulting in 
a Stoma.  

 The aim of this study 
was to illuminate 
spouses` perceptions 
of living with a partner 
who had been 
diagnosed with rectal 
cancer followed by 
surgery resulting in a 
stoma. 

En kvalitativ 
studie med 
deskriptiv 
design där 2 
fokusgrupper 
deltog. En kvalitativ 
analys användes.   

  
  

9 stycken 
närstående deltog, 
6 kvinnor, 3 män i 
åldrarna 49-74.  

En del närstående upplevde att de inte blev 
inkluderade samt inte fick någon 
information, medan närstående som blev 
inkluderade upplevde att de fått information 
och att de kände sig mer delaktiga. Några 
kände att de blev ignorerade och 
bortglömda, då allmänheten endast visade 
intresse för patienten. Närstående upplevde 
att de fick för lite information.    

Del 1  
4/4  

  
Del 2  

7/8 

 

Hög kvalitet 

Reid, Kenna,  
Fitzsimons & Cance 
 

The experience  
of cancer  
cachexia: 

The aim of this study  
was to explore the  
lived experience of  

En kvalitativ studie 
med intervjuer, 
med induktiv ansats 

27 deltagare 
inkluderades i 
studien, varav 12 

Deltagarna upplevde att de inte fick 
tillräckligt med hjälp och stöd från 
vårdpersonalen. De upplevde att de blev 

Del 1   
4/4  

  



 

 

(2009)  
 
Storbritannien  
 
Psykinfo 
  
Flera cancertyper  
 

A qualitative  
study of  
advanced cancer 
patients and  
their family  
members.  

cachexia for patients  
with advanced  
cancer and their  
family members.  

och öppna 
intervjufrågor.   

  

var 
närstående, 2  var 
män och 10 var 
kvinnor.   

  

utfrysta när deras oro inte togs på allvar 
under den tiden de behövde stöd. Resultatet 
visar att det fanns brist av kommunikation 
och information. Vilket gjorde att deltagarna 
ifrågasatte vårdpersonalens kompetens och 
kunskap.   

Del 2  
8/8 

 

 

Hög kvalitet 

Rydahl-Hansen  

(2013) 

Danmark 

Manuell sökning  
 
Avancerade 
cancertyper  
 

Conditions That  
Are Significant 
for Advanced  
Cancer Patients’  
Coping with Their  
Suffering—
as Experienced 
by Relatives.  

The aim of the study 
was to identify and 
describe the conditions 
that are significant for 
the relatives of 
patients with advanced 
cancer coping with 
their suffering in co-
operation with their 
surroundings.  

En kvalitativ studie 
med semi-
strukturerade 
intervjuer och med 
en deduktiv och 
induktiv analys.   

12 
närstående inklud
erades i studien, 
där 5 av 
deltagarna var 
änkemän och 7 var 
änkor, i 
åldrarna 35-69.  

Resultatet visar att närstående kände sig 
begränsade i deltagandet, när patienten 
träffade professionell vårdpersonal. Stödet 
och hjälpen från vårdpersonalen 
kännetecknades som tillfällig och kortvarig 
efter avslutad behandling. Resultatet visar 
även att närstående upplevde 
informationsbrist pga. bristande kontinuitet 
och kontakt med vårdpersonalen.  

Del 1   
4/4  

  
Del 2  
8/8 

 

Hög kvalitet 

Sjölander  
& Gerd  
 
  
(2012)  
  
Sverige  
  
Cinahl  
  
Lung- &  
Gastrointestestinal 
cancer 

The mea 

ning  
and validation of 
social support 
networks for  
close family of  
persons with  
advance cancer.  

 The aim of the present 
study was to explore 
the meaning of these 
networks for close 
family of adult persons 
in the early stage of 
treatment for 
advanced lung or 
gastrointestinal 
cancer. An additional 
aim was to validate the 
study’s empirical 
findings by means of 
the Finfgeld-Connett 
conceptual model for 

social support.  

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer där en 
induktiv samt 
deduktiv design och 
en latent 
innehållsannalyshar 
använts.   

17 närstående, till 
patienter som 
diagnostiserats 8-
14 veckor tidigare 
med cancer  
(lung- eller  
gastrointesteinal  
område) 13 var 
kvinnor och 4 var 
män, i åldrarna 
31-77.   

Resultatet visar att närstående kände 
delaktighet när vårdpersonalen 
kommunicerade direkt till de och gav 
information. Det var även viktigt att veta 
vem man skulle vända sig till för att få 
information. Närstående upplevde att dem 
kände trygghet, i samband när frågor 
behövde ställas, för att dem visste att dem 
fick svar på sina frågor. Det var även av vikt 
att informationen som gavs ut, gavs ut på ett 
sätt som visade att vårdpersonalen brydde 
sig och att information och stödet var 
framförallt till närstående.   

Del 1  
4/4 

Del 2  
8/8 

 

 

 

 

Hög kvalitet 

Totman, Pistrang, 
Smith,  
Hennessey & 
Martin  

(2015) 

Storbritanninen 

Cinahl  
  
Ingen specifik 
cancer 

‘You only have one 
chance to get it 
right’: A qualitative  
study of relatives’  
experiences of  
caring at home for 
a family member wi
th terminal cancer.  

 The aim was to 
explore the emotional 
challenges faced by 
home caregivers, and 
their experiences of 
healthcare 
professionals from the 
perspective of 
existential psychology. 

En kvalitativ studie 
där 
semistrukturerade 
intervjuer och en 
teoretisk analys 
användes.   

15 närstående 
deltog i studien, 
där 4 var män och 
11 var kvinnor, i 
åldrarna 27-66.  

Resultatet visar att närstående upplevde att 
de inte fick tillräckligt med stöd från 
vårdpersonalen. Stödet minskade när 
patienten skickades hem, för vård i hemmet, 
jämfört med när de vårdades på sjukhuset. 
Närstående saknade möjligheten att få prata 
med professionell vårdpersonal, vilket 
resulterade att stödet vid emotionella 
och extensiella frågor uteblev. När 
information gavs ut gällande patientens 
prognos upplevde närstående den som 
okänslig.  

Del 1  
4/4  

  
Del 2  
8/8 

 

 

 

Hög kvalitet 
Wideheim,  
Edvardsson,  
Pahlson & Ahlstrom 
  
 
(2002)  

A family’s  
perspective on  
living with a  
highly malignant 
brain tumour.  

 The purpose of the 
study is to describe 
what living with a 
highly malignant brain 
tumor is like from a 
family perspective.  

En kvalitativ studie 
med deskriptiv 
design som är 
baserad på 
intervjuer.  

5 närstående 
ingick i studien. 
kön eller ålder 
angavs inte.  

Resultatet visar att närstående tyckte att 
vårdpersonalen lyssnade och besvarade 
deras frågor samt att de uppmuntrade 
närstående att ta kontakt med de. 
Vårdpersonalens goda kunskaper om 
behandling och vård gav de närstående hopp 

Del 1  
4/4  

  
Del 2  
8/8 



 

 

  
Sverige 

Manuell sökning 

Hjärntumör 

och stöd. Närstående uppskattade när 
sjuksköterskan tog initiativ till att fråga 
närstående om de behövde mer information 
eller stöd. Närstående upplevde att tuffa 
besked i början av sjukdomen hade en 
negativ effekt.  

 

 

Hög kvalitet 

 


