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Abstrakt 

 

Partnern är en viktig person i sjukdoms förloppet när en kvinna drabbas av bröstcancer. Bröstcancer 

är en vanlig sjukdom som kan drabba kvinnor i alla åldrar och har svåra konsekvenser för det 

psykosociala livet. Kvinnor som drabbas av bröstcancer behöver stöd för att kunna hantera det 

emotionella lidandet samtidigt som deras roll och ansvar i familjen förändras. När kvinnan lider, 

lider också hennes närstående. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva partnerns 

upplevelse av att leva med en kvinna med bröstcancer. Den metod som valdes var en litteraturstudie 

med ett inifrånperspektiv. Studien baserades på 11 vetenskapliga artiklar som analyserades med 

kvalitativ manifest innehålls analys. Resultatet består av fyra kategorier: Att pendla mellan hopp 

och förtvivlan; Att få en förändrad roll i familjen; Att uppleva en förändring i intimitet och 

kommunikation; Att uppleva behov av stöd från vänner och sjukvård. Resultatet visade att partnerns 

psykosociala liv förändrades när kvinnan drabbas av bröstcancer, att parets intima relation 

påverkades och partnern upplevde stort behov av stöd och att få stöd från vänner och anhöriga och 

visade att mötet med sjukvårds personalen är viktigt för partnerns välbefinnande. Den slutsats som 

kan dras är att vid långvarig sjukdom förändras partnerns liv och de upplever ett stort behov av 

stöd. 

Nyckelord: bröstcancer, partner, erfarenhet, psykosocial, relation, kvalitativ innehålls analys. 
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I en relation där kvinnan fått bröstcancer är det inte bara kvinnans livs kvalité som påverkas utan 

även den närstående (Hodgson, Shield & Rosseau, 2003). Reitan och Schjölberg (2003) visade att 

en partner till kvinnor med bröstcancer kan vara en sexuell partner, en make eller en sambo. Enligt 

Socialstyrelsen (2009) har insjuknandet i cancer hos befolkningen ökat stadigt sedan 1970 talet 

fram till idag. Detta kräver hög kompetens av sjukvården för att kunna ge stöd till både patient och 

närstående. Bröstcancer är mest vanligt hos kvinnor i 60 års ålder och mindre än 5 % hos kvinnor 

yngre än 40 år. Statistik från 2007 visade att 7049 bröstcancerdiagnoser drabbar kvinnor och 39 

drabbar män. Bröstcancer är den vanligaste döds orsaken hos medelålders kvinnor i Sverige. För att 

upptäcka bröstcancer tidigt, rekommenderas att alla kvinnor mellan 40-75 år genomgår 

mammografi kontroller, så kallad screening, med cirka 2 års mellanrum. Symptomen på bröstcancer 

är oftast att man känner en knöl i bröstet eller armhålan och att man får en hudrodnad. Diagnosen 

fastställs med hjälp av trippeldiagnostik som består av tre moment: klinisk undersökning, 

mammografi och/eller ultraljud samt vävnads prov. Klinisk undersökning innebär att läkaren 

inspekterar brösten och armhålorna för att upptäcka eventuella knölar. Mammografi innebär att 

brösten röntgas och där kan även tumörer som är för små för att kännas upptäckas. Ibland 

kompletteras mammografi med en ultraljudsundersökning, särskilt hos yngre kvinnor. Vävnads 

prov från den misstänktas cellförändring i bröstet analyseras i mikroskop. Behandlingen består av 

en operation och cytostatika- eller hormonbehandling (Karsten & Offenbartl, 2006). Kvinnor som 

drabbas av bröstcancer har lätt att utveckla depression och fatique. Av de psykosociala förändringar 

som förekommer i samband med sjukdomen, klassas depression och fatique som de mest allvarliga. 

De kvinnor som utvecklar dessa psykosociala förändringar få en försämrad livskvalitet (Badger, 

Branden & Mishel, 2001).  

Den kris som orsakats av bröstcancer, gör att inte bara kvinnan upplever psykiska och fysiska 

lidanden utan även hennes partner (Sheppard & Ely, 2008). Bolger, Foster, Vinokur ochNg (1996) 

beskrev dessa lidanden som en mänsklig reaktion när någon som man älskar blir sjuk. . En person 

som drabbas av allvarlig sjukdom behöver få stöd och omsorg från sin partner (Dunkel-Schetter & 

Skokan, 1990;Hobfoll & Vaux, 1993). 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) ska sjuksköterskan kunna ge 

stöd och undervisning åt patienter som drabbas av bröstcancer, men också till deras närstående. Det 

ska ske på ett respektfullt och empatisk sätt. Man ska även kunna ge stöd och vägledning för att 

kunna möjliggöra ett optimalt deltagande i kommande vård och behandling. Syftet med denna 

studie var att beskriva partnerns upplevelse av att leva med en kvinna med bröstcancer.  
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Metod 

Den metod som valdes var en litteraturstudie med inifrånperspektiv. Detta innebär att metoden 

utgick från personens egen upplevelse för att kunna skapa kunskap i ett visst område (Polit & Beck, 

2004,s.247 ). 

Litteratursökning  

Innan sökningen av artiklar påbörjades gjordes en pilotsökning/översikt för att se att det fanns 

tillräckligt med material inom valda ämne. De databaser som användes var CINAHL, PsycINFO 

och Pub Med. De sökord som användes var: bröstcancer, partnern, erfarenhet, make, partners 

psykosocial, relation. OR, AND eller NOT används för att begränsa sökningen. 

Inklusionskriterier  

Eftersom studien ville ta reda på partners upplevelse av att leva med en kvinna som har bröstcancer 

söktes kvalitativa artiklar som motsvarade syftet. De elva artiklar som valdes ut var peer-

reviewedade, i full text och skrivna på engelska från 2000 och framåt. 

Exklusionskriterier 

Artiklar eller delar från artiklar som tog upp annan närstående än intim partners upplevelse 

exkluderades. 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

PubMed 2012-01-31 

Sökning *) Sökord Antal träffar Valda artiklar 

1 MSH Breast cancer 5462  

2 MSH Partner 36596  

3 MSH 1 and 2 586  

4 MSH Experience 381126  

5 MSH 3 and 4 59 4 

6 MSH Men 40322  

7 MSH 5 and 6 38 2 

8 MSH Relation 6504  

9 MSH Psykosocial 32854  

10 MSH 3 and 9 6505  

11 MSH 10 and 8 32 1 
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Tabell 1 Fortsättning översikt av litteratursökning 

CINAHL 2012-01-31 

12 MH Breast cancer 4242  

13 MH Partner 2720  

14 MH 12 and 13 23 2 

15 MH Experience 8422  

16 MH 14 and 15 30  

PsycINFO 2012-01-28 

17 FT 1and 2 5688  

18 FT 17 and 4 720  

19 FT 6 and 7 and 8 21 2 

     

     

MSH – termer i databasen PUB Med. MH- Major Headings i database CINAHL. FT- fritext sökning 

Kvalitets granskning 

De valda artiklarna granskades och kvalitets bedömdes enligt gransknings protokoll i 

Evidensbaserad omvårdnad (William, Stoltz & Bahtdevani, 2006, s.156-157).I kvalitets 

granskningen resulterade 11 artiklar som graderades medel till hög kvalité. 

Tabell 2 Kvalitets granskning med procentindelning. 

Procentindelning Kvalitets gradering 

100-80% Hög 

79-70% Medel 

69-60% Låg 

 

Analys 

Analysmetoden är en kvalitativ innehålls analys som utgick från ett inifrånperspektiv där fokus låg 

på att beskriva partnerns upplevelse av att leva med en kvinna med bröstcancer. Downe-

Wamboldt´s (1992) metod för att göra en kvalitativ innehålls analys valdes för att göra analysen av 

artiklarna. De artiklar som valdes ut lästes igenom ett flertal gånger för att få en bättre bild av 

innehållet och för att förståelsen. Enligt steg ett av Downe-Wamboldt (1992) identifierades 255 

textenheter, som motsvarade syftet. Först översattes alla textenheter till svenska medan kärnan i 

textenheterna behölls. Därefter gjordes en kondensering av alla textenheter. Enligt Polit och Beck 
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(2008,s.517-518) innebär kondensering att man förkortar textenheter men att man behåller själva 

kärnan. De kondenserande textenheterna placerades i kategorier som sammanfördes utifrån likheter  

i innehåll, sorterades stegvis och resulterade i allt färre kategorier. För att kunna kontrollera 

tillförlitligheten gick författaren tillbaka till textenheterna och kategorierna, därför var det viktigt att 

kondenserade textenheter var textnära och inte förlorade kärnan i textenheten. Kategorier och 

textenheter kontrollerades så att tolkningen gjordes på ett korrekt sätt och att betydelsen av dessa 

inte har ändrats. Användning av rå data innebär att undvika systematiskt fel som uppstår vid fel 

tolkning eller hantering av resultaten (William et al., 2006,s.165).  

Forts. Tabell 3 Artikel översikt 

Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Fergus et al. 

(2009) 

Canada 

Kvalitativ 19 

kvinnor,11män 

Intervjuer Framkom fyra 

olika  

huvudtema 

som beskriver 

partnerns och 

kvinnans 

beteende för 

att kunna 

hantera 

bröstcancer i 

en parrelation 

Hög 

Fergus et 

al.(2011) 

Canada 

Kvalitativ 7 män, 14 

kvinnor 

Intervjuer Beskrev 

upplevelse av 

bröstcancer 

diagnos i en 

parrelation 

Hög 

Forest et 

al.(2009)UK 

Kvalitativ 26 män Intervjuer Personerna 

beskrev 

upplevelsen 

av att ta 

ansvar för 

barn och 

hushålls 

arbete när 

kvinna 

drabbas av  

bröstcancer 

Medel 

Harrow et al. 

(2008)UK 

Kvalitativ 26 partner Intervjuer Partnern 

pendling 

mellan 

osäkerhet och 

oklarhet i 

samband med  

bröstcancer 

Hög 
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Forts. Tabell 3  Fortsätning Artikel översikt 

Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Hilton et al. 

(2000)Canada 

Kvalitativ 11 partner Intervjuer Partnern 

beskrev 

upplevelse av 

att ge  stöd till 

sin fru och  

försöken att 

behålla ett 

normalt familj 

liv 

Hög 

Hoga et 

al.(2008) 

Brasilien 

Kvalitativ 17partner Intervjuer Partnern 

upplevelse av  

bröstcancer 

diagnos, 

vårdarens roll, 

ansvaret för 

barn och 

upplevelse av 

relationen 

Hög 

Lethborget et al. 

(2003)Australien 

Kvalitativ 7män,1 

kvinnlig 

kompis 

Intervjuer Upplevelse av 

relationen i 

samband med 

bröstcancer 

Medel 

Lindholm et al. 

(2007) Finland 

Kvalitativ 29män,3 

döttrar,2 

söner,1 

syster,2 

vänner 

Intervjuer Partnerns 

förståelse av 

att ge stöd till 

kvinnor med 

bröstcancer 

Hög 

Morgan et al. 

(2005)USA 

Kvalitativ 12 kvinnor,12 

män 

Intervjuer Partners 

upplevelse av 

kvinnans 

bröstcancer 

och hur de 

upplever sin 

relation 

Medel 

Shands et al. 

(2006)USA 

Kvalitativ 29 par Intervjuer Hur partner 

hanterar 

förändringar i 

familjelivet i 

samband med 

bröstcancer 

Hög 

Zahlis et al. 

(2010)USA 

Kvalitativ  Intervjuer Partnerns 

upplevelse av 

att ge stöd och 

hantera  

relationen 

Hög 
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier som beskrivs nedan imed brödtext och illustreras med citat 

Tabell 4 Kategori översikt  

Kategorier 

Att pendla mellan hopp och förtvivlan 

Att få  en förändrad roll i familjen 

Att uppleva en förändring i intimitet och kommunikation 

Att uppleva behov av stöd från vänner och sjukvård 

 

Att pendla mellan hopp och förtvivlan 

Studier (Hilton, Crawford & Tarko, 2009; Hoga, Mello & Dias, 2008; Lethborg, Kissane &  Burns 

,2003; Zahlis & Lewis ,2011) visade att kvinnans bröstcancer också påverkade partnern emotionella 

liv. Här finns två distinkta känslomässiga lägen beskrivna. I samband med kvinnans bröstcancer 

upplevde partnern stress, chock, irritation, sorg, depression och nervositet som tolkas som 

förtvivlan, samtidigt som partnern också upplevde hopp.  

Mellan kvinnan och partnern fanns ett starkt band byggt på kärlek och kvinnans drama vände upp 

och ner på partnern emotionella liv. Detta emotionella spektrum orsakades av den nya diagnosen 

och frågor om liv och död, behandling, operationstid, biverkningar, barn och familj väcktes 

(Lindholm, Mäkelä, Rantanen-Siljamäki och Nieminen, 2007; Hoga et al., 2007; Lethborg et al., 

2003; Hilton et al., 2000).  

 Studier (Hilton et al., 2000; Forrest, Plumb, Ziebland och Stein, 2009; Fergus & Gray, 2009; 

Lethborg et al., 2003) fann att partnern kände att situationen inte kunde kontrolleras och det ökade 

känslan av påfrestning. Dessa negativa känslor minskade partnern förmåga att utföra sitt dagliga 

ansvar. Negativa tankar och de nya avgörande livs förändringar som sjukdomen innebar hade en 

stor emotionell påverkan på partnern. Partnern beskrev sin erfarenhet som en transition som gick 

från kris till att acceptera situationen. Övergången från ett dåligt emotionellt tillstånd till positiva 

känslor, tolkas som att partnern ville fortsätta att leva ett så normalt liv så möjligt oavsett 

sjukdomen. Partnern kämpade med sig själv för att kunna återställa optimistiska känslor i sitt liv. 

Att vara hoppfull hjälpte partnern att hantera situationen. Partnern förstod att det var viktigt att 

behålla en hoppingivande attityd. Transitionen ökade partnern empati och hjälpte partnern att hitta 
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sin inre styrka att ta sig ut från sin ångest och smärta och att vara stark för sin frus skull (Hoga et 

al., 2007; Lethborg et al., 2003; Hilton et al., 2000; Morgan, Fogel, Rose, Barnett, Mock, Davis, 

Gaskins & Brown-Davis, 2005; Fergus, Fitzgerald, Granek, Clemons, Zalany & Eisen, 2011).  

 

“All of us at times fly off the handle more easily . . . from calm to being out of control really quickly, 

crisis mentality.” Emotions went “up and down like a roller coaster.”We’re sort of under a black 

cloud.” (Hilton et al., 2000,s.445). 

 

Att få en förändrad roll i familjen  

I samband med fruns bröstcancer förde partnern en ständig kamp för att behålla ett normalt 

familjeliv. Partnern tog på sig rollen som vårdare, samtidigt som de tog ett extra ansvar för hushålls 

arbetet. De kände också en stor skyldighet för barnen och försökte skydda dem från stress 

(Lindholm et al., 2007; Hoga et al., 2007;Lethborg et al., 2003; Hilton et al., 2000). 

 Studier (Hoga et al., 2007; Lethborg et al., 2003; Hilton et al., 2000; Morgan et al., 2005; Fergus et 

al., 2011; Zahlis et al., 2011; Harrow, Wells, Barbour & Cable , 2008) visade att partnerna var 

empatiska med kvinnornas lidande. De ville vara nära sina älskade fruar. Partnerna tog den 

situationen som en möjlighet att visa sina känslor och de gav stöd till sina fruar. Partnern insåg 

denna hjälp som en vanlig form av support och ett sätt att meddela att frun kan lita på sin partner. 

Att partnern är där och vill och kan göra saker som alltid förut. De tog den nya rollen som ett 

outtalat beskydd och som ett resultat av ett stabilt och långt förhållande. Partnern var inblandad i 

alla aspekter av omvårdnad, inklusive att de gav psykologiskt stöd, deltog i alla behandlingar på 

sjukhuset till och med hjälpte till med dagliga personliga rutiner som bad och klädbyte. En 75 år 

gammal partner beskrev: 

,, I have been present both before and after all treatments and operations, to the extent of staying in 

the hospital as was allowed “(Lindholm et al., 2007, s.176). 

Lethborg et al. (2003) fann  aspekterna att partnern inte hade så lätt som vårdare till sin 

bröstcancerdrabbade kvinna eftersom partnern ofta inte hade någon information om hur han skulle 

vårda sin kvinna. Partnern försök att ge omsorg var inte alltid den bästa och hans och hennes syn på 

vården kolliderade och partnern tolkade detta som hennes försök att inte vara beroende av honom. 

Studier (Hilton et al., 2000; Hoga et al., 2007; Forrest et al., 2009; Fergus et al., 2009; Fergus et al., 

2011; Lethborg et al., 2003; Lindholm et al., 2007; Harrowet al., 2008; Morgan et al., 2005; Zahlis 

et al., 2011; Shands, Lewis, Sinsheimer & Cochrane , 2006) beskrev att partnern fokuserade på sin 



10 

 

nya roll och glömde bort sig själv och kände sig utmattad eftersom bröstcancern också påverkade 

partnern arbete. När partnern slutade sin arbetsdag och hade kommit hem återstod hushålls arbetet. 

För en del partner var det normalt att laga mat, städa, diska, tvätta kläder medan det för andra var 

svårare att anpassa sig till nya uppgifter. Ofta kände sig partnern som en mamma, eftersom partnern 

tog på sig kvinnans roll i hennes frånvaro.  

Studier (Hilton et al., 2000; Hoga et al., 2007; Forrest et al., 2009; Fergus et al., 2009; Lethborg et 

al., 2003; Harrowet al., 2008; Shands et al ., 2006) visade att partnern tog på sig ansvaret för 

omsorgen om barnen och att berätta för dem vad som hände. Partnern upplevde svårighet i att inge 

barnen trygghet, när de oroades över att deras mamma skulle dö, därför ansträngde sig partnern för 

att hjälpa barnen att hantera känslor som visades i form av stress och andra beteenden i hemmiljö. 

För att skydda barnen föreslog partnern att barnen skulle hålla sig sysselsatta genom att umgås med 

sina vänner. Partnern försökte sträva efter att upprätthålla normala rutiner så som läx läsning, fritids 

aktiviteter och normala sov rutiner. Denna roll beskrevs som en konstant kamp (Hilton et al., 

2000;Hoga et al., 2007; Forrest et al., 2009; Fergus et al., 2009; Lethborg et al., 2003; Harrowet al., 

2008; Shands et al ., 2006). 

Partnern önskade och kämpade för att rutinerna skulle bli intakta, då de såg detta som ett sätt att 

sköna barnen och ett försök att leva ett normalt familjeliv trots sjukdomen (Hilton et al., 2000). 

Att uppleva en förändring av intimitet och kommunikation 

 Studier (Hilton et al., 2000;Hoga et al., 2007; Forrest et al., 2009; Fergus et al., 2009; Fergus et al., 

2011; Lethborg et al., 2003; Lindholm et al., 2007; Harrowet al., 2008; Morgan et al., 2005; Zahlis 

et al., 2011; Shands et al ., 2006) beskriver hur partnern upplevde sin relation till kvinnan i samband 

med bröstcancer. Relationen är en komplex blandning som består av en intim del och en 

kommunikativ del. För många partnern innebar intimiteten inte bara det sexuella livet utan även 

deras behov av att göra saker tillsammans. 

För en del partner påverkade inte kvinnans kropps förändringar deras relation. Kvinnans 

bröstförlust var inte heller ett motiv att överge henne och partnern kände ett stort medlidande för sin 

kvinna som var sjuk. Bevarande av livet var partnern främsta prioritering. Partnern ansåg att frun 

var den viktigaste personen i hans liv, men, partnern upptäckte att bröstcancer är en farlig sjukdom. 

Oavsett svårigheterna hade partnern velat vara tillsammans med sin fru och göra speciella saker för 

att avvika från sjukdomen och för att förstärka relationen. Partnern upplevde också ett behov av att 

vara ensam med sin fru för att fokusera på relationen igen. 

En del av partnerna tyckte att bröstcancern påverkade det sexuella samlivet. För dessa partnerna var 

sexuella förändringar den huvudsakliga orsaken till deras försämrade relation på grund av att frun 
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inte uppskattade sina kropps förändringar (Hoga et al., 2008).  

,,..She cried because her body changed. So, our sexuality was affected because my wife felt 

traumatized (Hoga et al., 2008, s.322). 

Studierna (Hilton et al., 2000;Hoga et al., 2007; Forrest et al., 2009; Fergus et al., 2009; Fergus et 

al., 2011; Lethborg et al., 2003; Lindholm et al., 2007; Harrowet al., 2008; Morgan et al., 2005; 

Zahlis et al., 2011; Shands et al ., 2006) beskrivs hur kommunikationen mellan partnern och frun 

var en viktig aspekt som påverkade förhållandet.  

Att kunna diskutera öppet var inte alltid lätt och en del partner kände att det var svårt att hitta rätt 

ord för att kommunicera med frun. Ibland kunde inte partnern förstå fruns känslor och de önskade 

att frun tydligt skulle säga vad hon ville. Ofta orsakade samtalet mellan partnern och kvinnan en 

viss spänning i relationen eftersom både partnern och kvinnan gömde sina tankar och inte vågade 

berätta för varandra om sina känslor. Partnern önskade att kunna prata med sin sjuka kvinna för att 

behålla en harmonisk relation oavsett sjukdomen. Men att behålla harmoni i relationen var inte lätt 

och partnern använde sig av olika strategier för att få relationen att fungera. Partnern visade inte 

sina känslor eftersom fruns känslor var viktigare än hans egna. Dessa resulterade i att partnern 

utvecklade en bedömnings förmåga som ökade anpassningen till nya situationen orsakade av fruns 

bröstcancer och den förmågan led till en bättre relation. I vissa fall lade partnern märke till att 

bröstcancer hade en positiv effekt för relationen. En del partner rapporterade att fruns sjukdom hade 

stärkt deras förhållande. Detta ledde till att partnern hade en öppen kommunikation med sin fru 

(Zahlis et al., 2011). 

,, The changes in our communication have been for the better. It’s (the cancer) been a common foe 

that the two of us have had a chance to spend a lot of time talking about and feeling out each 

other’s feelings”(Zahlis et al.,2011,s.6). 

Att uppleva behov av och att få stöd från vänner och sjukvård 

Studier  (Hilton et al., 2000;Hoga et al., 2007; Forrest et al., 2009; Fergus et al., 2009; Fergus et al., 

2011; Lethborg et al., 2003; Lindholm et al., 2007; Harrowet al., 2008; Morgan et al., 2005; Zahlis 

et al., 2011; Shands et al ., 2006)  visade på hur viktigt det var för partnerna att få support och hjälp 

från andra, då det hjälpte dem att hantera situationen på ett lättare sätt. Vissa vänner gav ett 

emotionellt stöd till partnern, andra bekanta deltog i hushålls arbete och barnomsorg. Partnerna ville 

inte hålla cancersjukdomen hemlig utan bad om hjälp från andra. De var positivt överraskade av att 

så många vänner och familjemedlemmar ställde upp. Partnern hävdade att en vän alltid hade varit 

där för att lyssna på om hans ängslan och oro över sin frus bröstcancer och partnern kände sig inte 



12 

 

ensam. Partnerna har sagt att det var bra att prata med andra om sina känslor. Partnern uppskattade 

hjälpen som han hade fått eftersom de kunde få mera tid för sig själva. De upplevde att den tiden för 

sig själva var som en vila från sjukdomen. De kunde träna, ta en öl eller bara vara ensamma och  

 reflektera och partnerna kände att det var så underbart att bara ta det lugnt(Hilton et al., 2000;Hoga 

et al., 2007; Forrest et al., 2009; Fergus et al., 2009; Fergus et al., 2011; Lethborg et al., 2003). 

 

,, My father came down straight away and both brothers offered to come down and take the boys or 

whatever . . . So It helped me I can tell you because there was nobody else here I’d talk to about 

anything” (Lethborg et al. ,2003,s.77). 

Zahlis et al. (2011) beskrev att en del av partnerna  var förvånade över att vissa vänner och 

familjemedlemmar slutade besöka dem efter att deras fruar fått en cancer diagnos. 

 Studier (Hilton et al., 2000;Hoga et al., 2007; Forrest et al., 2009; Fergus et al., 2009; Fergus et al., 

2011; Lethborg et al., 2003; Lindholm et al., 2007; Harrowet al., 2008; Morgan et al., 2005; Zahlis 

et al., 2011; Shands et al ., 2006) beskrev att kontakten med sjukvårds personalen hade en stor 

betydelse för partnerna hälsa. Vårdpersonalen hjälpte både kvinnan som drabbades av bröstcancer 

men också hennes partner genom att de gav stöd, råd och information om sjukdoms förlopp samt 

behandlings biverkningar. Vårdpersonalen var alltid tillgänglig och detta ledde till att partnerna 

upplevde tillit och kände sig trygga. Partnern var alltid nöjd med sjukvården, men i sin kontakt med 

sjukvården upplevde partnern ett behov av att få mer information. 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva partners upplevelse av att leva med en kvinna med 

bröstcancer. Elva vetenskapliga artiklar analyserades och detta resulterade i fyra kategorier: Att 

pendla mellan hopp och förtvivlan; Att få en förändrad roll i familjen; Att uppleva en förändring i 

intimitet och kommunikation; Att uppleva behov av stöd från vänner och sjukvård. 

I litteraturstudien framkom det att partnern pendlade mellan hopp och förtvivlan. Denna pendling 

gjorde att partnerns emotionella stabilitet förändrades. Studier (Soothill, Morris, Harman, Francis, 

Thomas & McIllmurray, 2001; Carlson, Bultz, Speca &Mereille St. Pierre, 2000;Wilson & Morse 

,1991) visar att känslomässiga upplevelser orsakades av oförutsägbarheten i framtiden . Denna 

ovisshet var kopplad till frågan om att inte veta vad som väntar i framtiden. Rädsla om en osäker 

framtid och förlusten av kontroll framkallade en ångestkänsla. Wilson och Morse (1991) 

identifierade tre stadier som partnern var med om. Dessa tre stadier som generellt alla partnerna 

gick genom var: identifiera hot, engagerade i kampen och blir en veteran. Identifierat hot var 
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förenat med förtvivlan. När partnern kände igen faran sökte partnern copingstrategier. Blanchard,                                                                                                                                                     

Albrecht och Ruckdeschel (1997) och Sales, Schulz och Biegel (1992) visade att äldre partners 

lättare kunde hitta copingstrategier för att bättre klara av att hantera konsekvenserna av allvarliga 

livshotande sjukdomar. 

Studier (Blanchard et al., 1997;, Akyuz,A.,Guvenc.G¸,  Ustunsoz.A.,  &   Kaya .T, 2008; Sales et 

al., 1992; Soothill et al., 2001; Carlson et al., 2000; Wilson & Morse , 1991) beskrev hur partnern 

tog på sig ansvaret för de dagliga sysslorna då de kände ett behov av att vara starka för kvinnans 

och barnens skull. Partnern tog på sig dessa roller för att ge hjälp till kvinnan på bästa sätt. På grund 

av samhällsstrukturer var det för en del partners inte vanligt att ta över hemarbete, men i den svåra 

situationen fanns inget annat val. Partnern försökte att balansera familjens liv genom att hålla 

cancersjukdomen i bakgrunden. Partnern minimerade effekten av sjukdomen i det dagliga livet men 

förnekade att de mådde dåligt och var utmattade av det stora ansvaret. 

Kategorin att känna en förändring av intimitet och kommunikation visade att cancersjukdomen hade 

både en positiv och en negativ påverkan på relationen. Studier (Blanchard et al., 1997; Aygul 

Akyuz et al ., 2008;Sales et al., 1992; Soothill et al., 2001; Carlson et al., 2000; Wilson & Morse ., 

1991) tog fram hur viktig kommunikationen var för familjens utveckling i kampen mot sjukdomen 

men också för att underlätta partnerns anpassning till kvinnans sjukdom. Att prata med varandra 

spelade en stor roll för att uppnå en psykisk balans mellan partnern och kvinnan, och för att öka 

relationens kvalitet. Aygul Akyuz et al. (2008) skriver att både partnern och kvinnan undvek att 

ställa frågor till vårdpersonalen om hur de kunde förbättra sina sexuella relationer. Partnern ville 

inte ha sexuellt umgänge eftersom han var rädd för att kvinnans livskvalitet skulle försämras. Oron 

över hur den sexuella relationen påverkades förekom mest hos unga par. 

Med att ha behov av stöd från vänner och sjukvård visade hur viktigt det var för partner att få stöd 

från vänner, anhöriga och vårdpersonal. Studier (Blanchard et al., 1997; Aygul Akyuz et al ., 2008; 

Sales et al.,1992; Soothill et al., 2001) beskrev hur människor vid svåra livssituationer valde att 

hantera händelser i livet på olika sätt. Vänner och anhöriga gav hjälp till partner och genom dessa 

handlingar bevarade de balansen i familjens dynamik. En holistisk syn av sjukvårds personal för att 

förstå fysiska, emotionella, sociala, och andliga erfarenheter av både kvinnor med cancer och deras 

partner var viktigt. Vårdpersonalen behövde ge mer information om sjukdomen till partnern, då 

partnern genom det lättare kunde anpassa sig till förändringar som uppstår vid sjukdom och hantera 

situationen. Denna studie ökar sjuksköterskans kunskap om partnerns upplevelse av att leva med en 

kvinna som drabbas av bröstcancer. När sjuksköterskans kunskap ökar, vet hon också vilken   
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omvårdnads intervention hon ska utföra och hur den ska                                                                                                                                       

utföras. Sjuksköterskan ska ge stöd till partnern genom att minska ovissheten vid sjukdom, förlusten 

av kontroll, öka värdigheten och hjälpa partnern att gå genom transitionsprocessen. I KASAM ingår 

tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att en person som 

befinner sig i en kris vill att situationen ska vara begriplig, att stimuli som partnern kommer att 

möta är förutsägbara. Hanterbarhet innebär för partnern att hitta och få resurser för att kunna 

hantera situationen. Meningsfullhet är en stark betoning av en kognitiv aspekt av känslan 

delaktighet (Antonovsky, 2005, s. 43).  Partnern behöver hitta resurser, att bli delaktig och att känna 

begriplighet i fruns sjukdom för att kunna uppleva en känsla av sammanhang och därför bör 

sjuksköterskan konstant arbeta med att öka partnerns känsla av begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet.  

 Som en omvårdnads intervention ska man erbjuda information för att partnern ska kunna förstå och 

sjuksköterskan ska skapa en öppen kontakt med partnern. Genom en öppen kontakt vågar 

sjuksköterskan fråga hur partnern mår, upplever situationen och vilka behov partnern har. Om 

sjuksköterskan och läkaren ger information till partnern, hjälper det partnern att öka känslan av 

sammanhang, ger partnern möjlighet att hitta copingstrategier som kan göra att upplevelsen av 

stress och oro minskar. 

Metoddiskussion 

Metoden som valts för att göra analysen är en specifik metod för kvalitativ studie, som utgår från 

inifrånperspektiv och baseras på rik data.  

 Kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna utfördes enligt formulär i Willman et al. (2006, s. 83) 

artiklarna graderades med hög, medel eller låg kvalitet. I studien används bara artiklarna med hög 

kvalitét och medel kvalitét, artiklar med låg kvalité exkluderades. 

Holloway och Wheeler (2010, s. 298) i den  kvalitativa forskningen förklarade  begrepp som 

trovärdighet, överförbarhet,bekräftbarhet och pålitlighet. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 

302-303) ska varje steg  i arbete beskrivas  tydligt  för att lätt  förstås och följas processen.  

I denna litteraturstudie beskrevs varje steg i datainsamlings- och analysprocessen, med hjälp av 

kategorier och med textenheterna  som  kan man  kollar upp om  betydelsen av dem inte ändrats och  

resultatet blir  mer trovärdig ,  vid data analysen sparades rå data så längre så möjligt för att 

undvikas fel tolkningen.  



15 

 

 Enligt Holloway och Wheller (2010) bedömningen av  validiteten  kontroleras med hjälp av 

textenheterna, översättning, kondenseringar och kategorier. Enligt Polit och Beck (2008, s.539) 

resultatet ska överensstämma med vad den insamlade data berättade. Litteratursökningen och 

analysprocessen är  presenterade i tabeller. 

 Med hjälp av tabelerna kan man   genomföra studien   och detta   ökar  pålitligheten av studien 

(Polit &Beck ,2008,s.539). 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.326) i  arbetet  ska  används källhänvisningar  som gör det 

möjligt  att gå tillbaka till originalkällan detta  stärker bekräftbarheten. Enligt Holloway och 

Wheeler (2010, s.326) citaterna som använts i resultaten  ökar studies tillförlitlighet . 

En svaghet som kunde förekomma i analysen var vid översättning av textenheterna från engelska 

till svenska, eftersom detta kunde leda till att tappa kärnan av text enheterna. 

Slutsats 

Från denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att partnern som lever med en kvinna med 

bröstcancer upplever många psykosociala förändringar. Möten med partnern är viktig eftersom de 

upplever en sårbar situation. Sjuksköterskan kan hjälpa partnern genom att lyssna, ge stöd och 

information. Genom denna studie får man en mycket viktigt kunskap om partnerns upplevelse av att 

leva med en kvinna med bröstcancer.  
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