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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att beskriva partnerns upplevelser att leva med 

en kvinna som fått bröstcancer. I litteraturstudien analyserades elva 

vetenskapliga studier med ett inifrånperspektiv, vilket resulterade i fyra 

kategorier: Att uppleva förändringar på sexualitet, intimitet och 

kommunikation; Att uppleva förändrad rollfördelning i hemmet; Att 

uppleva stöd från religion, omgivningen och att vara ett stöd för sin hustru; 

Att känna frustration, förtvivlan och oro inför framtiden. Resultatet visade 

att partnern upplevde förändringar i sin relation, framförallt i 

kommunikationen med sin hustru och i sexualiteten. Resultatet visade också 

på att partnern behöver stöd från vänner och familj. En slutats visar på att 

det inte bara kvinnan som behöver stöd och hjälp under sjukdomstiden utan 

också deras partner. 

Nyckelord: omvårdnad, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, 

bröstcancer, partnern, upplevelser, relation, stöd, bröstcancerdiagnos 
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I en relation där kvinnan fått bröstcancer är det inte bara kvinnans livskvalitét som påverkas 

utan även mannens (Hodgson, Shield & Rosseau, 2003).  För en person som fått en 

cancerdiagnos störs det dagliga livet på grund av många sjukhusvistelser. Sjukdomen blir en 

central del även i anhörigas liv. För både de nära anhöriga och den som fått diagnosen 

upplever att det är en kamp om att hitta mening med livet (Sandén & Söderhamn, 2009). När 

en människa drabbas av sjukdom påverkas relationen till andra genom att livet förändras. 

Detta innebär att personen med sjukdom kommer att stå utanför det sociala samspel som 

människor har med varandra (Skär, 2009).  

Carlson, Barry, Speca och St. Piere (2000) visar att socialt stöd är en av de faktorer som 

påverkar tillfrisknandet hos människor med cancer. Det sociala stödet från familjen, att ha en 

kommunikation med vårdpersonalen och att finna mening är bra även för partnern, för att 

partnern ska känna mindre stress och bättre anpassa sig till situationen.  

Att få bröstcancer är något som påverkar hela familjens sociala situation. Kvinnans 

upplevelser, mannen upplevelser och hur eventuella barn upplever situationen. När en kvinna 

drabbas av bröstcancer fokuserar sjukvårdspersonalen oftast på kvinnan, och det är lätt att 

glömma ofta bort att även mannen har drabbats. Även männen upplever svårigheter och oro i 

samband med kvinnans bröstcancer (Segrin, Badger, Sieger, Meek & Lopes, 2006). 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, över 30 procent av all cancer är 

bröstcancer. Symtomen på bröstcancer är oftast att kvinnan känner en knöl i bröstet eller i 

armhålan och en hudrodnad. Idag botas allt fler från bröstcancer eftersom det oftast upptäcks 

tidigt och tack vare att det finns många behandlingsmöjligheter. Behandlingen är kirurgisk, 

ofta i kombination med strålbehandling. Operation kan innebära att hela bröstet tas bort 

(mastektomi). Av alla patienter med bröstcancer botas minst varannan, medan sjukdomen hos 

de övriga får ett kroniskt förlopp, ofta utdraget över många år. Årligen diagnostiseras i 

Sverige ca 7 000 fall av bröstcancer, och det årliga antalet dödsfall i sjukdomen är omkring 1 

500.  (Bergh & Emdin, 2008; Landberg & Malmquist, 2012). 

I en studie av Karabulu, Erci, Özer och Özdemir (2010) är de mest vanliga symtomen som 

kvinnor upplever i samband med bröstcancer trötthet, minnessvårigheter, aptitlöshet, minskad 

levnadslust, smärta, stress, svårigheter med att gå och att ha muntorrhet. Mindre vanliga 

symtom som upplevs är andnöd och kräkningar.  
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I en studie av Kwok och Whithe (2011) beskriver hur kvinnor associerade bröstcancer med 

död, mysterium, katastrof, smärta, lidande, rädsla och hopplöshet. Detta för att de inte kände 

att de hade någon kunskap om vad bröstcancern innebar för dem och familjen. Kvinnorna i 

studien berättade även om den chock de fick i samband med bröstcancern, en chock som 

gjorde att de fick svårt att samla sig och sluta gråta när de fick beskedet. Kvinnor som drabbas 

av bröstcancer har många olika funderingar över döden, på hur kroppen kommer att förändras 

av behandlingen och hur detta påverkar de nära och kära. Majoriteten av kvinnorna i studien 

hade tagit bort bröstet som en del av behandlingen. Av dessa kvinnor var många positiva till 

att ta bort bröstet eftersom de upplevde att de ändå hade livet i behåll och att det var det som 

var viktigast just då. I studien framkom även att kvinnorna inte tyckte att borttagningen av 

bröstet förstörde hur deras kropp såg ut.  

McCaughan och McSorly (2007) beskriver att några av kvinnorna med cancer hade en 

förmåga att lägga cancern bakom sig och istället fokusera på sitt dagliga liv. Andra kvinnor 

beskrev att de gick omkring med många obesvarade frågor om hur hormonbehandlingen 

skulle påverka dem, och kände även oro över den smärta de kände samt den trötthet de 

upplevde dagligen. De kände att de vill ha en läkare eller sjuksköterska som de kunde ställa 

sina frågor till.  

Bugge, Helsth och Darbyshire (2008) beskriver hur partnern kan stödja sina barn när en nära 

familjemedlem har obotlig cancer. Många av barnen i studien hade stora sociala nätverk att 

vända sig till för att få det stödet de behövde. Barnen använde nätverken till att få utlopp för 

sina egna känslor, hur de upplevde saker i hemmet och fick hjälp med att bearbeta det som de 

kände.  

En sjuksköterska ska 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. 

Sjuksköterskan ska även kunna ge stöd och vägledning för att kunna möjliggöra ett optimalt 

deltagande i kommande vård och behandling (Kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor, 2005).  

Syftet med denna studie var att beskriva partnerns upplevelser att leva med en kvinna som fått 

en bröstcancerdiagnos. 
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Metod 

Syftet med kvalitativa studier är att få fokus på människors individuella upplevelser (Polit & 

Beck, 2004, s. 247). Denna rapport fokuserar på ett inifrånperspektiv där fokus ligger på att 

beskriva partnerns upplevelser av att leva med en kvinna som fått bröstcancer och är gjort från 

en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats beskriven av Downe-Wamboldt (1992).  

Litteratursökning 

Grunden för rapporten var vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar söktes i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycINFO. När det var möjligt användes MeSh termer i PubMed. 

Fritext sökning har används när det varit lämpligt. OR, AND eller NOT användes för att 

begränsa sökningarna. I denna litteraturstudie användes endast AND eftersom det var 

lämpligast eftersom det gav resultat utifrån syftet.   

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 63-66) få bäst sökresultat användes sökorden 

både tillsammans och enskilt men även i kombinationer med MeSH och fritext. De sökord 

som användes var breast cancer, breast neoplasms, family, men, mastectomy, couples, 

qualitative, partner, relationship, qualitative studies, experience, adjustment, suffering, 

significant others. Inklusionskriterier var peer-reviewed, full text, skrivna på engelska, år 

2000-2011, svarade mot syftet och artiklar som var kvalitativa. Utifrån inklusionskreterierna 

valdes ett antal artiklar ut som lästes i sin helhelt och kvalitetsgranskades.  

Tabell 1: Översikt av litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: att beskriva partnerns upplevelser att leva med en kvinna som 

fått en bröstcancerdiagnos. 

CINAHL 2012-02-01 

Begränsningar: fulltext, peer rewieved, engelska, publicerade år 2000-2011 

 

Söknr:  *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda 

1 FT breast cancer  3 804  0 

 

2 FT breast cancer AND     242  0 

relationship 
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Forts. Tabell 1: Översikt av litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: att beskriva partnerns upplevelser att leva med en 

kvinna som fått en bröstcancerdiagnos. 

CINAHL 2012-02-01 

Begränsningar: fulltext, peer rewieved, engelska, publicerade år 2000-2011 

 

Söknr:  *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda 

3 FT breast cancer AND           7  0 

family AND qualitative  

studies AND experience 

 

4 FT breast cancer AND adjustment             85  2 

 

5 FT breast cancer AND significant              1  1 

others AND suffering  

  

PubMed 2012-02-01 

Begränsningar: fulltext, peer rewieved, engelska, publicerade år 2000-2011 

Söknr:  *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda 

 

6 MeSH breast neoplasms 32 006  0 

 

7 MeSH breast neoplasms AND           8  2 

family AND qualitative  

research 

 

 

PsycINFO 2012-02-01 

Begränsningar: fulltext, peer rewieved, engelska, publicerade år 2000-2011 

Söknr:  *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda 

 

8 FT breast cancer AND          36  1 

partner AND qualitative  

 

9 FT breast cancer AND           3  1 

mastectomy AND  

men AND  

qualitative  

   

10 FT breast cancer AND           996  1 

couples AND family 

 

*MSH – MeSH termer  i databasen PubMed.  FT - fritextsökning  
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Kvalitetsgranskning 

Efter att studierna hade lästs igenom i sin helhet gjordes en kvalitetsgranskning av studierna, 

för att kritiskt kunna värdera trovärdigheten och det vetenskapliga innehållet. 

Kvalitetsgranskningen ska göras systematiskt och trovärdigt eftersom det underlättar 

sammanfattningen och tolkning av data på ett objektivt sätt (Willman et al., 2006, s. 88). 

Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier 

enligt Willman et al., (2006, s. 156-157) där varje positivt svar gav poäng. De studier som 

hade en hög kvalité hade en procentsats mellan 80 - 100 procent och de med medel kvalité 70 

– 79 procent (Tabell 2). Studier med låg kvalité exkluderades. Studier med hög kvalité hade 

en tydlig avgränsad frågeformulering och en välbeskriven kontext, ett resonemang, ett 

relevant och strategiskt urval samt en tydligt beskriven dataanalys metod. Studien bör även ha 

ett logiskt och tydligt resultat. De studier som bedömdes som medel hade vissa bristfälliga 

delar av ovanstående kriterier. Utifrån kvalitetsgranskningen och syftet till denna 

litteraturstudie valdes elva artiklar med medel repsektiva hög kvalitet ut till analysen. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 2. Kvalitetsgranskning med procentindelning  

Kvalitétsgradering  Procentindelning 

Grad I (Hög)    80-100% 

Grad II (Medel)  70-79% 

Grad III (Låg)   60-69% 

Graderingarna är gjorda enligt William, et al., (2006) 

 

Analysmetod 

Fokus i littersturstudien låg på att beskriva partnerns upplevelser av att leva med en kvinna 

med bröstcancer, vilket innebär ett inifrånperspektiv. Analysen gjordes med en metod för 

kvalitativ innehålls analys beskriven av Downe-Wamboldt (1992). Artiklarna som valdes ut 

lästes igenom i sin helhet, detta skedde ett flertal gånger för att få en bra bild av innehållet 

samt för att få ökad förståelse. Textenheter som svarade mot studiens syfte valdes ut. För att 

underlätta kategoriseringen och att det lättare skulle går att hitta tillbaka till textenhetens 
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ursprung numrerades varje artikel från ett till elva och varje textenhet som togs ut från varje 

artikel fick en kod (t.ex. 1:1, 1:2, 1:3 osv.) för att lättare kunna se var textenheten kom ifrån 

vid skapande av kategorierna.  

Steg ett enligt Downe-Wamboldt (1992) var att ta ut textenheterna. 181 textenheter som 

svarade på studiens syfte identifierades. I andra steget gjordes en kondensering. Kondensering 

innebär enligt Polit och Beck (2008) att textenheterna kortas ner men att kärnan fortfarande 

behålls. Efter kondensering översattes textenheterna från engelska till svenska. Alla de 

kondenserade textenheterna placerades in i kategorier, som sedan sorterades och stegvis blev 

färre kategorier. För att validiteten skulle kunna kontrollerads återgick författaren tillbaka till 

de ursprungliga textenheterna. Vid kategorisering sammanfördes alla kategorier med samma 

innehåll för att bilda bredare kategorier. Detta skedde i flera steg tills det slutligen var fyra 

slutkategorier kvar.    

Tabell 3: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare     

(År) 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Fergus et al., 

(2011) 

Kanada 

Kvalitativ 21, varav 14 

kvinnor 

7 män 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Grounded theory 

metoden 

 

Syftet med denna 

kvalitativa 

undersökning ta reda 

på hur 

bröstcancerdiagnosen 

upplevdes i en intim 

relation 

 

Hög 

Fergus & 

Gray, (2009) 

Kanada 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ  30, varav 19 

kvinnor, 11 

makar  

Intervjuer  

 

Tematisk analys 

 

I studien framkom 

fyra olika 

huvudteman som 

beskriver partnerns 

och kvinnans 

personliga 

egenskaper och 

beteenden samt 

utmaningar för att 

kunna hantera 

bröstcancer i en 

parrelation. 

 

 

 

Hög 
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Forts. Tabell 3: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare     

(År) 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Forrest, Plumb, 

Ziebland  & 

Stein, 

(2008) 

Storbritannien 

Kvalitativ 57, varav 26 

män, 31 barn 

Kvalitativa 

intervjustudier 

 

Tematisk analys 

Beskriver mäns 

reaktioner på 

beskedet om att deras 

fru fått bröstcancer, 

hur de ska ge stöd till 

sin fru och försöka 

upprätthålla 

familjelivet för sina 

barn 

 

Medel 

 

Hilton, 

Crawford & 

Tarko, 

(2000) 

Storbritannien 

 

Kvalitativ 

 

10 makar 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Konstant 

jämförande 

analys 

 

Studien syftar till att 

beskriva mäns 

perspektiv om sina 

erfarenheter och hur 

deras hustrus 

bröstcancer och 

kemoterapi 

påverkade dem och 

deras familjer 

 

 

 

 

 

 

Hög 

Kadmon, 

DeKeyser 

Granz, Rom & 

Woloski-

Wruble, (2008) 

Israel  

 

Kvalitativ 50 män Frågeformulär 

 

Analysen gjordes 

med beskrivande 

statistik med 

SSPSS 

 

Männen upplevde en 

minskning av 

kommunikation med 

sina familjer. 

Männen uttryckte sin 

tillfredställelse med 

vården och vissa av 

dem uttryckte ett 

behov av att få mer 

information. 

 

 

Medel 

Lindholm, 

Mäkelä,  

Rantanen-

Siljamäki &  

Nieminen, 

(2007) 

Finland 

Kvalitativ 37 st varav 29 

män, 3 döttrar, 

2 söner, 1 

syster & 2 

vänner 

Frågeformulär 

 

Kvalitativ analys 

 

Hermeneutisk 

analys  

Denna studie syftar 

till att få kunskap om 

hur närstående 

upplever 

omvårdnaden av 

kvinnor med 

bröstcancer och vad 

kvinnorna upplever 

att de behöver för 

omvårdnad 

 

Hög 

Ming 

(2002) 

Hong Kong 

Kvalitativ  Är två studier 

i en och 

samma.  

43 män i 

första studien. 

15 män i andra 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

3 stegs analys 

Studien beskriver 

olika äktenskapliga 

problem, psykiskt 

lidande och hur 

partnern upplever 

situationen 

 

Medel 
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Forts. Tabell 3: Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare     

(År) 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

 

Morgan et al 

(2005) 

USA 

 

Kvalitativ 

 

12 par 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Analysen gjordes 

med beskrivande 

statistik med 

SSPSS  

 

Studien gick ut på att 

beskriva hur par 

tillsammans aktivt 

arbetade för att klara 

av en bröstcancer 

diagnos. 

 

 

Medel 

Zahlis & 

Lewis, 

(2010) 

USA 

 

Kvalitativ 48 makar Face-to-face 

Intervjuer 

 

Fler stegs analys 

 

Studien undersökte 

hur makar till 

kvinnor som 

diagnostiseras med 

bröstcancer upplevde 

situationen 

 

Hög 

Shands, Lewis,  

Sinsheimer & 

Cochrane, 

(2006) 

USA 

Kvalitativ 29 par Intervjuer 

 

Induktiva 

kodningsmetoder 

De huvudsakliga 

resultaten i studien 

var hur man hanterar 

förändringar i 

relationen, att behöva 

vara tillsammans 

som ett par, undran 

över hur barnen ska 

reagera och hur man 

ska hanterar hotet om 

bröstcancer. 

 

Hög 

Zahlis & 

Lewis, 

(2010) 

USA 

 

Kvalitativ 48 makar Face-to-face 

Intervjuer 

 

Fler stegs analys 

 

Studien undersökte 

hur makar till 

kvinnor som 

diagnostiseras med 

bröstcancer upplevde 

situationen 

 

Hög 
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier vilka visas i Tabell 4. Kategorierna presenteras i en 

sammanfattande brödtext. Resultatet styrks av citat från originalkällorna. 

 

Tabell 4: Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att uppleva förändringar på sexualitet, intimitet och kommunikation 

Att uppleva förändrad rollfördelning i hemmet 

Att uppleva stöd från religion, omgivning och att vara ett stöd för sin hustru 

Att känna frustration, förtvivlan och oro inför framtiden 

 

Att uppleva förändringar på sexualitet, intimitet och kommunikation  

Studier (Hoga, Mello & Dias, 2008; Hilton, Crawford, & Tarko, 2000) beskriver att partnern 

upplevde att bröstcancerdiagnosen i sig inte påverkade parets intima relation då den högsta 

prioriteten i livet var att hustrun levde, eftersom hon var den viktigaste personen i partnerns 

liv. En orsak till att intimiteten inte alltid påverkades för kvinnans partner berodde på att 

varken sexualiteten eller intimiteter var en central del i parets relation.  

 

Your sex life has just gone downhill. She’s alive that’s the main thing… 

 (Hilton et al., 2000, s. 451) 

 

I andra studier (Ming, 2002; Hilton et al., 2000) framkom att många partners ansåg att parets 

sexuella relation och intimitet hade blivit förstörd till följd av att hustrun tagit bort sitt ena 

bröst. Partnern upplevde det svårt att acceptera hustruns nya kropp och blev illa berörd över 

de ärr på hustruns kropp som följde med mastektomin, vilket gjorde att partnern tappade lust 

till sexuella aktiviteter.  
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All men want sex but I cannot get it … hence, we have a lot of conflicts, ‘When 

she undressed herself and I saw that large scar on her body, 

I feared a lot and lost my appetite [interest in sex]. 

(Ming, 2002, s. 47) 

 

I studier (Fergus & Grey, 2009;Zahlis & Lewis,2010) beskrevs hur  kroppsliga förändringar, 

såsom att hustrun ändrat utseende och tappat håret som biverkningar till följd av cellgifterna, 

påverkade den intima relationen och sexlivet. I studierna beskrevs även att hustruns 

biverkningar ledde till stress för partnern, stressen och biverkningarna hade en stor inverkan 

på intimiteten, vilket upplevdes som en stor utmaning. Det gjorde det svårt att upprätthålla 

intimiteten, vilket resulterade i att de kompenserade sig själva för den sexuella förlusten 

genom att onanera mer frekvent. Flera partners beskrev hur de hade svårt att få erektion 

samtidigt som de tillfredsställde sin hustru sexuellt, och att detta till stor del berodde på de ärr 

som mastektomi medförde. Ärren upplevdes som en ständig påminnelse om bröstcancerns 

existens. 

I två studier (Shands, Lewis, Sinsheimer & Cochrande, 2006; Zahlis & Lewis, 2010) uppgav 

partnern att kommunikationen mellan dem och deras hustru påverkades positivt. De 

tillbringade mer tid som par för att tala om bröstcancern och att de arbetade för att 

upprätthålla en öppen och ärlig kommunikation mellan sig, något de inte gjort tidigare. De 

fanns också partners som beskrev en negativ förändring i kommunikationen, då de blev 

deprimerade när de pratade om bröstcancern, och därför valde att inte prata om det. Partnerns 

olika tankar om hur de bäst skulle handskas med bröstcancern skiljde sig från hustruns, vilket 

också bidrog till att kommunikationen mellan partnern och hustrun förändrades. Partnern 

berättade även att de inte riktigt visste hur de skulle bemöta sin hustru eller vad de skulle säga 

till henne, vilket medförde en känsla av frustration. Partnern beskrev även att de upplevde 

svårigheter med att kommunicera om sina känslor, att de stängde inne sina känslor istället för 

att prata om dem. 

 

The changes in our communication have been for the better. 

It’s (the cancer) been a common for 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 & Lewis, 2010, s. 6) 
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Partners uttryckte även irritation över att de upplevde att deras fru inte gav dem den 

information som de behövde och att hon inte delade med sig av sina känslor (Shands et al., 

2006).  

I told her to tell me. . .talk with me. I don’t know what you want [if you don’t tell me] 

(Shands, et al., 2006, s. 1059) 

 

Att uppleva förändrad rollfördelning i hemmet 

Studier (Hilton et al., 2000; Forrest, Plumb, Ziebland, & Stein, 2008; Fregus et al., 2009; 

Zahlis & Lewis, 2010) beskriver hur rollfördelningen i hemmet förändrades i samband med 

sjukdomen. Flera partners upplevde att de själva fick ta hand om allt som rörde hemmet och 

barnen, såsom att se till att det fanns mat på bordet och att vara med barnen på aktiviteter, för 

att barnen skulle få ett så bra familjeliv och så bra omsorg som möjligt, vilket kom som en 

chock. Att upprätthålla den hemmiljö som barnen var vana vid genom att hantera alla sysslor i 

hemmet, och samtidigt tillbringa tid med sin hustru på sjukhuset upplevdes som en stor 

utmaning. Partners menade att det var viktigt att hålla perspektiv och låta livet fortsätta som 

det var tidigare. Många partner upplevde att de var tvungna att överta mammans roll i 

hemmet. Att de fick agera mamma åt barnen med allt det som det innebar. Eftersom hustrun 

var sjuk och inte längre kunde ta hand om barnen och vara deras trygghet, fick partnern 

istället finnas där för barnen och se till att familjelivet ändå rullade på som vanligt. Partners 

beskrev hur de fick klara av barnomsorg, hushållsarbete och sjukhusbesök, samtidigt som de 

skulle samtidigt klara av sitt eget arbete. Många partners upplevde att det var det tuffaste de 

någonsin hade gjort. 

I have to say I’ve struggled. I really realized how complicated it is, 

looking after kids and so on, and the timetable for the day; 

who’s to be picked up, and where, and take them where and so on. 

(Forrest, et al., 2008, s. 98) 
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Att uppleva stöd från religion, omgivning och att vara ett stöd för sin hustru 

I två studier (Hoga, et al., 2008; Morgan, et al., 2005) beskrivs hur partnern sökte stöd och 

tröst genom att be till Gud. De ansåg att religionen och tron på Gud var viktiga aspekter för att 

övervinna cancern. Deras tilltro till Gud hjälpte dem att få styrka att kunna hantera den 

situationen som skulle uppstå om deras hustru dog av sjukdomen. De menade att de aldrig 

kände sig ensamma, därför att Gud alltid var med dem. Både partnern och hustrun beskrev att 

de brukade be tillsammans för att Gud gav dem styrka och uthållighet. De ansåg att tron på 

Gud gav dem styrka i deras situation men gav dem även fysisk, känslomässig och andlig 

healing.  

What helps me is my religiosity, the belief in God. 

I asked God to preserve my wife’s life. 

God enlightened us and gave me the strength to face the worst. 

 (Hoga, et al., 2008, s. 321) 

 

I andra studier (Hoga et al., 2008; Kadmon, DeKeyser Granz, Rom & Woloski-Wruble, 2008; 

Zahlis och Lewis., 2010) beskrev partners att de inte ville hålla bröstcancern hemlig utan bad 

om hjälp och stöd från andra. De blev positivt överraskade att det var så många vänner och 

familjemedlemmar som fanns där för att stödja dem i situationen. Många partners beskrev att 

de haft vänner och familjemedlemmar som gett psykologiskt stöd genom att finnas där och 

lyssnat till deras oro över hustrus bröstcancer. Partners upplevde även att de kunde dela sina 

innersta tankar och funderingar med familjemedlemmar och vänner. Det fanns även 

upplevelser av motsatsen, när partnern upplevde att det fanns vänner och familjemedlemmar 

som inte kom och hälsade på som tidigare, vilket förvånade dem. Men de förmodade att det 

var för att deras vänner och övriga familjemedlemmar inte riktigt visste hur de skulle hantera 

situationen.   

My daughter came to help; the friends always contributed.  

My father-in-law and my mother-in-law stayed in my house to help.  

I received the support of my friends and my neighbors;  

they were worried about my wife’s disease. 

(Hoga, et al., 2008, s.322) 
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I två studier (Lindholm, Mäkelä, Rantanen-Siljamäki & Nieminen, 2007; Hilton et al., 2000) 

beskrev partners hur de stöttade sin hustru genom att besöka henne på sjukhuset när hon låg 

inne för sin behandling, eller genom att sitta och vänta i väntrummet när hon fick behandling 

eller var på undersökning. Andra partners gav stöd genom att delta aktivt i den vård deras 

hustru fick, genom att vara med på de olika behandlingar och undersökningar som gjordes. 

Partnern deltog även i möten med läkarna, dels för att kunna stötta sin hustru när hon fick 

information om kommande behandlingar, men också som en process att själv få stöd. Genom 

att vara fysiskt närvarande under hela sjukdomstiden och hjälpa till med att tyda 

informationen rätt gav partnern stöd till sin hustru.  

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) 

 

Att känna frustration, förtvivlan och oro inför framtiden 

I flertalet studier (Hilton et al., 2000; Zahlis & Lewis, 2010; Hoga et al., 2008: Forest et al, 

2008; Shands et al., 2006) beskrev partnern att de kände oro, depression och emotionell 

instabilitet över hur framtiden skulle bli och vad som skulle hända om deras hustru inte 

överlevde sjukdomen.  De kände att livet gick upp och ner beroende på var i situationen de 

befann sig i. Depressionen resulterade i att partnern fick svårigheter med att utföra sitt dagliga 

arbete. Partners oroade sig över hur de skulle klara av att uppfostra barnen ensamma och över 

hur barnen skulle reagera om deras mamma gick bort. Många partners kände även en stor 

maktlöshet och hjälplöshet över att inte kunna bota sin hustru. 

 

The hardest times I have is when (my wife’s) upset about something…. 

I can’t do anything about it. All I can do is try to hold her hand and get her through it.  

But it gives me a real sense of inadequacy that I can’t help her. 

(Zahlis & Lewis, 2010) 
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Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva partnerns upplevelser av att leva med en 

kvinna som fått bröstcancer. En analys av elva vetenskapliga artiklar resulterade i fyra 

kategorier; Att uppleva förändringar på sexualitet, intimitet och kommunikation, Att uppleva 

förändrad rollfördelning i hemmet, Att uppleva stöd från omgivningen, religionen och att stöd 

för hustrun, Att känna frustration, förtvivlan och oro inför framtiden.  

I denna litteraturstudie framkom det att sexualitet och intimitet påverkades, dels av 

läkemedelsbehandlingen men också av mastektomin. Marshall och Kiemle (2005) beskriver i 

sin studie om kvinnans oro över hur deras partner skulle reagera på det nya bröstet och vadet 

skulle få för effekt på deras sexuella förhållande. Partners beskrev att de upplevde en rädsla 

av orsaka skador som gjorde att cancern kom tillbaka. En annan studie (Woloski-Wruble, 

Dekeyzer Ganz, Jian, Qiang och Kadmon, 2012) visade att partnern upplevde förändringar i 

sin sexuella relation vid tidpunkten för när deras hustru fick sin diagnos. Hur länge 

förhållandet hade varat och hur länge paret hade varit gifta hade inget statistiskt samband med 

hur sexualiteten påverkades av bröstcancern. Bäckström, Asplund och Sundin (2010) 

beskriver i en studie om att leva med en person som fått stroke hur makarna kämpade för att 

återfå en känsla av ömsesidighet och återfå sin intimitet. Partners i studien berättade att de 

arbetade hårt för att tillmötesgå hustruns önskan om närhet och ömhet. Partners upplevde 

även en rädsla av att leva i ett äktenskap som hade blivit främmande och oönskat. I relation 

med resultatet är det samma kämpande för att återfå intimitet som partners till de kvinnor som 

fått bröstcancer känner.  

I resultatet i denna litteraturstudie framkom att kommunikationen i förhållandet förändrades 

positivt då de talade mera med varandra. I en studie (Marshall & Kiemle, 2005) framkommer 

att kommunikationen ses som viktigt, att det är viktigt att diskutera sina känslor och vara 

öppna med varandra. Att kunna diskutera och tala med sin hustru och familj om behandling 

sågs som fördelaktigt. I likhet med resultatet denna litteraturstudie visar studien att partnern 

hade svårt att kommunicera om sina egna känslor och sin egen oro. Att inte tala om det som 

hade hänt fungerade som ett sätt att skydda sin fru från att bli upprörd eller stressad. I 

resultatet framkom det även att partners kunde stödja sin hustru genom att de följde med till 

sjukhuset, dels för att vara med när hustrun fick information om behandlingar och 

undersökningar men också för att själv kunna få ta del av informationen. I en studie av 

Nikoletti, Kristajanson, Tatyrn, McPhee & Burt (2003) framkom att brist på information 
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medförde förändringar i kommunikationen. Här framkom det att behovet av att få information 

var mycket stort. Informationen samlades in från kompetenta källor som framförallt var 

specialistläkare inom onkologi och sjuksköterskor. Informationen var viktigt för både partnern 

och deras hustru för att kunna få känsla av sammanhang och för att kunna få en bättre 

kommunikation.  

För att kunna få grepp om situationen och få känna en känsla av sammanhang (KASAM) 

behöver både mannen och kvinnan information om hur sjukdomen och behandling kommer 

att påverka livet och för få stöd och vägledning i deras relation. I begreppet känsla av 

sammanhang (KASAM) i vilka det ingår begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning en människa upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässig gripbara, information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och 

tydlig. I resultatet ses begripligheten genom att partners har fått tillräcklig information för att 

om vad som sker nu och vad som kommer att se. Ordnad, sammanhängande, strukturerad och 

tydlig information om vad behandlingarna och sjukdomen kommer att innebära. Hanterbarhet 

handlar om i vilken grad en människa upplever att det står resurser till ens förfogande. Med 

resursernas hjälp kan en människa möta de krav som ställs av de stimuli som personen 

upplever. De resurser som ses i resultatet är stödet som partners upplevde från vänner, familj 

samt sin tro på Gud. Att de kunde vända sig till vänner, familj och Gud när de kände att de 

behövde stöd. Meningsfullhet är begreppets motivationskomponent, att vara delaktig som 

medverkande i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter. För att 

partners ska få en känsla av sammanhang i hustruns sjukdom och acceptera sjukdomen 

behövs att man har full begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att kunna få full 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet krävs att partnern får tillräckligt mycket 

information från både sjuksköterskan och läkaren om vidare behandling sjukdomsförloppet 

och om själva sjukdomen (Antonovsky, 2005, s. 42-43) 

I sista kategorin, att känna frustration, förtvivlan och oro inför framtiden, beskrevs hur 

partners kände sig deprimerade eftersom de inte visste hur framtiden skulle bli. De visste inte 

om deras hustru skulle övervinna cancern. Dessa tankar medförde till depression, som 

resulterade i att andra saker i livet påverkades. Depressionen och tankar om framtiden kom av 

att de inte hade uppnått full KASAM. Partners hade inte fått full information för att förstå och 

få begriplighet. Vilket medförde till att de fick svårt att hantera sjukdomen och inte kunde 

söka meningsfullhet i den situationen de befann sig i. I en studie av Feldman och Broussard 

(2006) framkom att partnens depression var associerad till hur hustrun mådde och hur länge 
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förhållandet hade pågått. Längre förhållande medförde att depressionen hos partnern 

minskade och det fanns högre nivåer av välbefinnande hos partnern. Sjukdomen gjorde 

mindre intrång i deras förhållande. I samma studie fram kom att bröstcancern påverkat andra 

delar av partners liv negativt, som till exempel arbete och sömn och relationer med andra 

familjemedlemmar. 

Omvårdnadsintervention 

Omvårdnadsinterventionen innebär att som sjuksköterska på bästa sätt ge information om 

sjukdom, behandling och sjukdomsförlopp till partnern och hustrun för att de ska förstå den 

situation de befinner sig i. Sjuksköterskan ska även lyssna, ge undervisning och kunna svara 

på de frågor som eventuellt uppstår.  Förutom att ha en bra kontakt med den drabbade kvinnan 

ska sjuksköterskan även fokusera på hur partnern mår, upplever situationen eller vad partnern 

behöver hjälp med. Stödet som sjuksköterskan kan ge, kan komma genom att sjuksköterskan 

är behjälplig med att ordna samtalskontakt. Men sjuksköterskan kan också ge stöd genom att 

utforma en broschyr med information om vad som sker och vad som kommer att ske, och 

även upprätta till exempel en telefonlinje dit partners kan ringa om de vill ha svar på något 

och få stöd i hur de ska hantera situationen. Som sjuksköterska till bröstcancerpatienter och 

deras anhöriga måste man tänka på att alla inte vill ha stöd. Det är viktigt i arbetet som 

sjuksköterska att inte tränga sig på utan acceptera att de som vill ha hjälp och stöd kommer att 

ta kontakt när de själva vill.  

Ett av de områden som identifierades i uppsatsens resultat var att den sexuella relationen 

förändrades i och med att kvinnan fått bröstcancer. I studiens resultat framkom det att en 

sexuell relation är för många en viktig och central del i förhållandet. Den fysiska beröringen, 

intimiteten och närheten gör att det är lättare att acceptera att en specifik sjukdom kommit in i 

deras liv (Ming, 2002; Hilton et al., 2000). 

PLISSIT-modellen är ett hjläpmedel som används för att handleda sjuksköterskor i samtalet 

kring sexualitet. P-LI-SS-IT star för:   

P – Permission innebär att man låter individen och dess partner uttrycka sina tankar om 

sexualiteten och vikten av att ha sexuella aktiviteter i ett förhållande.  

LI- Limited Information innebär att sjuksköterskan ger relevant information till individen och 

dess partner. Information som är relaterade till deras problem.  



19 
 

SS- Specific Suggestions innebär att sjuksköterskan ger direkta råd kring de sexuella 

problemen.  

IT-Intensive Therapy innebär att individen och dess partner genomgår intensiv 

samlevnadsterapi.  

I en relation där kvinnan har fått bröstcancer är PLISSIT-modellen användbar eftersom det 

första steget innebär att kvinnan och hennes partner får ge uttryck för sina egna tankar och 

upplevelser kring sexualiteten i deras förhållande. I andra steget ger sjuksköterskan relevant 

information, till exempel informerar om olika medicinska biverkningar som kan påverka 

sexualiteten. I tredje steget ger sjuksköterskan råd kring kur de ska hantera sina sexuella 

problem. Sista steget innebär att kvinnan och dess partner får möjlighet att gå i 

samlevnadsterapi för att få prata och få råd om hur de ska gå vidare i sin sexualitet (Ayaz, 

2009).  

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie av att beskriva partners upplevelse av att leva med en kvinna som fått 

bröstcancer användes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av Downe-

Wamboldt (1992).  För att beskriva trovärdigheten i studie granskas den utifrån begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2004, s. 35-36). 

Studiens kontext ska vara väl skriven så att läsaren kan följa forskarens metod och 

analysprocess, detta för att kunna göra en utvärdering av studiens pålitlighet och för att det 

ska kunna göras en liknande studie (Holloway & Wheeler (2002, s. 255) 

Under arbetet med litteraturstudien gjordes en kontinuerlig kontroll så att textenheterna 

svarade mot syftet, vilket görs genom att gå tillbaka till originaltexterna. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002, s. 255) avser tillförlitligheten i studien riktigheten i data, att det föreligger en 

sanning i data och att resultatet förs utifrån deltagarnas upplevelser och inte utifrån forskarens 

egna tolkningar.   

Genom att det finns möjligheter för läsaren att spåra all data till ursprungskällan och att följa 

arbetet på ett begripligt sätt ökas bekräftelsebarheten. Resultatet ska även vara från studiens 

syfte och inte resultat av forskarens egna tolkningar och slutsatser (Holloway & Wheeler, 

2002, s.255). Innan kondenseringen genomfördes har de engelskspråkiga textenheterna 
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översats till svenska utan egen tolkning för att få ett så textnära arbete som möjligt. Eftersom 

studierna är engelskspråkiga och det inte är mitt modersmål kan det finnas en viss risk att 

textenheterna inte är rätt översatta. 

Resultatet har validerats genom att styrkas med citat som valts ut ur de artiklar som ingått i 

analysen. Genom att ha fått fram liknande resultat har studiens validitet stärkts. I en kvalitativ 

forskning innebär överförbarhet att fynden från ett sammanhang går att överföra till liknande 

situationer (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Det kan anses att resultatet av denna 

litteraturstudie kan ge en ökad förståelse för parternas upplevelse av att leva med en kvinna 

med bröstcancer.  

 

Slutsats  

Slutsatsen av denna litteraturstudie är att det inte bara är kvinnan som behöver stöd och hjälp 

under sjukdomstiden utan också hennes partner. När kvinnan i en relation drabbas av 

bröstcancer är det väldigt vanligt att man fokuserar på kvinnan och att partnern glöms bort. 

Som sjuksköterska ska man kunna hjälpa och fokusera både på den som är sjuk och deras 

anhöriga. Partnern till kvinnan med bröstcancer har lika stor rätt till att få information, stöd 

och ha en sjuksköterska som lyssnar på vad de känner och hur de mår. Genom denna studie 

får man mer kunskap om vad partnern upplever, vad de känner att de behöver hjälp med samt 

vad de upplever förändrar relationen när bröstcancerdiagnosen blir verklig. I dagsläget finns 

det kvalitativa studier med fokus på hur kvinnan upplever det att leva med bröstcancer, men 

väldigt få om hur deras partner upplever det. Därför visar denna litteraturstudie att det behövs 

ytterligare forskning kring hur partners till kvinnor med en bröstcancerdiagnos upplever sin 

situation.  
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