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Abstrakt  
Närstående till kvinnor som har bröstcancer får uppleva stora 
förändringar med nya rutiner och ändrade livsmönster. Syftet med 
denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att 
leva med en kvinna som har bröstcancer. Tolv artiklar analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen 
resulterade i fem kategorier; beskedet som får liv och tid att stanna, när 
cancern flyttar in, förändringar som medför hjälplöshet och 
utanförskap, kunskap och vänligt bemötande från vårdpersonal är 
viktigt; det är viktigt att hålla ihop och att inte förlora hoppet. 
Resultatet visade att närstående till kvinnor med bröstcancer upplever 
att diagnosen kom som en chock. Många beskrev att de fick anpassa 
sig till en ny vardag och att relationerna både inom och utanför 
familjen förändrades. De flesta ansåg att kunskap om sjukdomen var 
oerhört viktigt och önskade att sjukvårdspersonal skulle bli bättre på 
att bemöta närståendes behov av information, stöd och förståelse. 
Sjuksköterskor bör ta ett ansvar för att kvinnor som lever med 
bröstcancer och deras närstående bemöts värdigt och får kunskap om 
sjukdomen och dess konsekvenser; fysiskt, psykiskt, existentiellt och 
socialt, anpassat till deras unika livssituation. 
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När allvarlig sjukdom drabbar en vuxen i en familj ger det konsekvenser på flera plan; allt 

från att inte kunna planera framtiden till att oroas över barnens reaktioner samt att inte kunna 

fortsätta leva som vanligt med samma rutiner som förr. Ett cancerbesked förändrar livet, inte 

bara för den drabbade utan för hela dennes familj. De nära känner rädsla och oro för vad som 

kommer hända den som drabbats av sjukdom och en hjälplöshet i att inte kunna lindra och 

hjälpa (Houldin, 2007). 

 

Människor som drabbas av sjukdom upplever stora förändringar i relationerna med de 

närstående. De kan känna ensamhet och sorgsenhet i sin sjukdom eftersom de inte vill belasta 

sina nära som de anser måste få leva sina egna liv (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). 

Söderberg, Strand, Haapala och Lundman (2003) menar att kronisk sjukdom har en stor 

inverkan på familjelivet. Männen i studien upplevde att deras ansvar över familjen ökade och 

att relationerna förändrades; dels till släktingar och vänner men främst inom familjen. Makar 

till kvinnor med fibromyalgi efterlyste mer information för att lättare kunna förstå och hantera 

livet och sjukdomen (Söderberg et al., 2003).  

 

Sanders, Pedro, O'Carroll, Bantum och Galbraith (2006) menar också att förhållandet mellan 

makar förändras när någon blir sjuk. Den friske får ta på sig en mer ansvarsfull och 

omhändertagande roll än innan sjukdomen, vilket innebär en större börda i form av arbete 

samt ansvar för familj och barn. Kampen om att få ett så normalt liv som möjligt gör att den 

närstående sätter sitt eget välmående i andra hand och lever sitt liv efter den sjukes situation. 

Jumisko, Lexell och Söderberg (2007) menar att de närstående känner besvikelse över att 

drömmar och planer inför framtiden krossats. Öhman och Söderberg (2004) skriver att trots 

att en familj drabbats av allvarlig, kronisk sjukdom kämpar de med att försöka leva ett så 

normalt liv som möjligt och att ta dagen som den kommer. 

 

Många föräldrar upplever oro för barnens skull när den andra föräldern insjuknar i en allvarlig 

sjukdom. Rädsla uppstår för att själv bli sjuk och vad som då kommer att hända med barnen. 

Trots negativa faktorer finns det också positiva aspekter som att familjen blir mer 

sammansvetsad och att man bråkar mindre om småsaker (Houldin, 2007). En familj som 

drabbas av kronisk sjukdom genomgår först en kris med rollförändringar, men efter att man 

bearbetat den kan relationerna fördjupas både mellan makar och mellan barn och föräldrar. 

Trots svårigheter och ett stort lidande till följd av kronisk sjukdom eller skada svetsas man 

ofta samman och får en djupare relation till varandra (Öhman & Söderberg, 2004). 
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Forsberg-Värleby, Möller och Blomstrand (2004) beskriver att makar till strokedrabbade män 

också upplevde förändringar i relationen, sexuallivet, familjelivet, det sociala livet och den 

ekonomiska situationen, vilket ledde till minskad livskvalitet. Kvinnorna i studien berättar att 

intimiteten och sexualiteten förändrats på ett negativt sätt efter att maken insjuknat i 

prostatacancer (Sanders et al., 2006). Eriksson och Svedlund (2006) har fått liknande resultat. 

Kvinnorna i deras studie upplevde att förändringarna i relationen ledde till ensamhet och brist 

på närhet, samt att deras roll var mer att vårda en kroniskt sjuk make än att få känna sig som 

en älskad kvinna. De som drabbats av prostatacancer och deras närstående önskade också stöd 

och mer information om sjukdomen och hur man hanterar den i familjer (Sanders et al., 2002) 

vilket även makarna till strokedrabbade var i behov av (Forsberg-Wärleby et al., 2004).  

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och de senaste årtiondena har 

sjukdomen blivit allt vanligare, idag diagnostiseras cirka 7000 nya fall varje år i Sverige.  

Att drabbas av cancer är lika med att drabbas av ett lidande och en utsatthet som på olika sätt 

påverkar det dagliga livet både fysisk, psykisk, socialt och existentiellt (Socialstyrelsen, 

2007). Begreppet lidande är synonymt med smärta, förlust av hälsa, förlust av värdighet, 

förlust av det egna jaget samt förlust av en förutsägbar framtid (Morse, 2001).  

 

Det är viktigt att vårdpersonal som kommer i kontakt med svårt sjuka har kunskap om hur 

närstående upplever osäkerhet inför framtiden och hur sjukdomen kommer att utvecklas. En 

del närstående känner rädsla inför att själva bära på anlag att drabbas av samma sjukdom. 

Många närstående har ett behov av information om sjukdomen och som vårdpersonal måste 

man ha kunskap om detta för att kunna ge ett gott bemötande (Andreassen, Randers, Näslund, 

Stockeld & Mattiasson, 2005). 

 

Det är av stor betydelse att vårdpersonal kan bemöta kvinnor med bröstcancer och deras 

närstående både enskilt och tillsammans för att kunna lindra deras lidande och öka deras 

välbefinnande. Regelbunden information, delaktighet i behandling och deras för att kunna 

lindra deras lidande omvårdnad, stöd och rådgivning är viktiga för både kvinnorna som lever 

med bröstcancer och deras närstående. Wilkes, White och O`Riordan (2000) finner i sin studie 

att det viktigaste stödbehovet för närstående som själva vårdar svårt sjuka personer är 

information. Behovet av information är individuellt och varierar efter hur sjuka personerna är. 

Vårdpersonal måste ta reda på vilka behov närstående har och identifiera när och på vilket sätt 
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de kan stödjas och att tillhandahålla information som är förståelig för den som frågar efter den 

just i den livssituation som personen befinner sig i. 

 

Med närstående menar vi i detta examensarbete personer som lever i nära relation med 

kvinnor som har bröstcancer. Vi har valt att definiera de närstående som makar, partner, 

föräldrar, syskon, vänner, ingifta släktingar och barn från 12 år och uppåt. Anledningen till att 

vi i denna studie exkluderat barn under 12 år är på grund av att vi inte sökte små barns 

upplevelser.  

 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva närståendes upplevelse av att leva med 

kvinnor som har bröstcancer. 

 

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Vi har gjort vår litteratursökning i databaserna Academic search, CINAHL och PubMed. Vi 

valde ut artiklar som svarade mot syftet med vår studie. De sökord vi använde var: Breast 

cancer, experience and significant others, relatives, experience, family members, suffering, 

support, qualitative, family, next of kin, life change event, close relative, relationships, 

daughters, friend, adult children, close relation, vilka vi använt i olika kombinationer (Bilaga 

1,).  Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara vetenskapliga, kvalitativa och motsvara 

vårt syfte. Exlusionskriterierna innefattade barn under 12 år. Begränsningar i PubMed var: 

Humans, English, full text. I Academic search och CINAHL begränsade vi sökningen med 

alternativen: peer reviewed och linked full text. De studier vi fann intressanta läste vi igenom 

abstraktet för att se om de stämde med våra inklusionskriterier. Slutligen beställde vi två 

artiklar som inte fanns tillgängliga i full text i CHINAL. Vi fick totalt 12 artiklar som 

kvalitetsgranskades enligt principer av Willman och Stoltz (2002, s. 79-87, 89-92). Resultatet 

av granskningen visas i tabell 1. Kvalitetsgranskningen baserades på att studier som beskrev 

ett väl avgränsat syfte, väl beskriven metod, datainsamling, etiskt resonemang samt ett tydligt 

och begripligt resultat erhöll omdömet ”högt”. Studier som saknande något av nämnda 

kriterier fick omdömet ”medel”. 
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Tabell 1. Översikt över artiklar som ingår i analyser (n=12) 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod/ 

Datainsamling/
Analys 

Huvudfynd Kvalitet, 
Hög, 
Medel, 
Låg 

Balneaves et 
al., 2007 
 

Kvalitativ 
 

18 familje- 
medlemmar 
och 19 kvinnor 
med 
bröstcancer 
från Punjabi 

Intervjuer/temati
sk                    
Innehållsanalys. 
 
 

Familjemedlemmar 
 upplevde chock, rädsla, 
djup oro och 
sorg. Ett antal 
stödstrategier familjerna 
hade identifierades. 
 

Hög 
 

Forrest et al., 
2006 
 

Kvalitativ 
 
 

37 mödrar med 
bröstcancer 
och 31 av 
deras barn. 
 

Intervjuer/temati
sk 
innehållsanalys                   
 

Barn beskrev att vissa 
faser av moderns 
behandling var jobbiga. 
Föräldrar missförstod 
barns reaktioner och  
känslomässiga påverkan 
av moderns sjukdom. 
 

Hög 
 
 

Hilton, 
1996 
 
 
 

Kvalitativ 
 

55 bröstcancer 
drabbade 
kvinnor och 
deras familjer 

Semistrukturera
de 
intervjuer/groun
ded 
theory         

Familjerna tyckte att det 
var viktigt att komma 
tillbaka till det normala. 
De använde sig av olika 
strategier för att göra livet 
så normalt som möjligt. 

Hög 

Hilton et al., 
2000   
 

Kvalitativ 
 
 

11 manliga 
partners till 
bröstcancer 
drabbade. 
 
 

Semistrukturera
de 
intervjuer/konsta
nt 
komperativ 
innehållsanalys    
 
 

Män upplevde 
förändringar i relation och 
familjeliv och hade olika 
copingstrategier så att 
livet skulle gå vidare så 
normalt som möjligt. 
 

Hög 
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Tabell 1.  (forts.). Översikt över artiklar som ingår i analyser (n=12). 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod/ 

Datainsamling/
Analys 

Huvudfynd Kvalitet, 
Hög, 
Medel, 
Låg 

Kristjanson et 
al., 2004 
 
 

Kvalitativ 
 

31 ungdomar 
till mödrar 
med 
bröstcancer 

Intervjuer och 
fokusgrupper 
/innehållsanalys 
med jämförande 
teknik  
 
 

Ungdomar hade behov av 
stöd och information om 
sjukdomen men kände 
inte att deras behov    
blev tillgodosedda av 
omgivningen 

Hög 
 

Lindholm et 
al.,  
2007 
 

Kvalitativ 
 

29 män, 3 
döttrar, 2 
söner, 1 syster 
och 2 vänner 

Frågeformulär/H
ermen-eutisk 
metod/ 
Kvalitativ 
innehålls analys.     
 

Betydelsefulla personer i 
kvinnans liv upplevde att 
de inte hade en given 
plats i vården och att de 
hade behov av 
information och samtal. 

Hög 
 

Lindholm et 
al., 
2002  
 

Kvalitativ 
 
 

17 bröstcancer 
drabbade 
kvinnor, 16 
viktiga 
personer i 
deras liv.     
 

Intervjuer/ 
fenomenologisk 
metod 
 
 

Betydelsefulla personer i 
kvinnornas liv upplevde 
lidande och att situationen 
var osäker och de kände 
vanmakt av att bara stå 
bredvid. 
 
 

Hög 
 

Morgan et al., 
2005     
 
 

Kvalitativ 
 

12 afro-
amerikanska 
par      
 

Intervjuer/Konst
ant komperativ 
metod Grounded 
theory 
 
 
 

Paren beskrev vikten av 
att samarbeta för att klara 
av bröstcancer diagnosen. 
 
 

Medel 
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Tabell 1. (forts.). Översikt över artiklar som ingår i analyser (n=12) fortsättning. 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod/ 

Datainsamling/Analys 
Huvudfynd Kvalitet, 

Hög, 
Medel, 
Låg 

Raveis &   
Pretter, 2004  
 

Kvalitativ 
 

50 döttrar till 
bröstcancer 
drabbade 
kvinnor.   
 

Intervjuer/tematisk 
innehållsanalys 

Döttrar upplevde  
känslomässig stress 
och existentiella 
tankar under 
moderns 
insjuknande och 
behandling.               
 

Hög 
 

Shands et al., 
2006 
 
 

Kvalitativ 
 
 

29 par där 
kvinnan 
drabbats av 
bröstcancer 
 
 

Intervention med 
samtals 
intervjuer/innehålls- 
analys 
 
 

Paren brottades 
med spänningar i 
relationen. De hade 
behov av att vara 
tillsammans och 
kände oro över 
barnen och hur                       
behandlingen 
skulle fungera. 

Medel  
 

Simson, 
2005 
 
 

Kvalitativ 
 

20 kinesiska 
familjer från 
Hong Kong  
 

Intervjuer medtolkande 
fenomenologisk 
metod/ 
innehållsanalys    
 

Familjer trodde att 
cancer berodde på 
ohälsa. För att 
anpassa sig till 
sjukdomen 
försökte de finna 
balans i        
tillvaron genom 
olika strategier 
 

Hög 
 

Zahlis & 
Shands, 1991 
 
 

Kvalitativ 67 partners till 
bröstcancer 
drabbade 
kvinnor 

Semistrukturerade  
Intervjuer/ 
innehållsanalys          

Män i studien 
beskrev reaktioner 
på deras partners 
sjukdom såsom oro 
över framtiden och 
deras önskan att 
leva så normalt 
som möjligt. 

Hög 
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Analys av artiklarna 

Vår uppsats utgick från ett inifrånperspektiv och vi har analyserat resultatdelarna i de valda 

artiklarna med en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys söker efter det manifesta i texten, 

det synliga och det tydliga budskapet (Graneheim & Lundman, 2003). Analysen har vi gjort i 

olika steg. Först läste vi noga igenom artiklarna och sedan markerade och extraherade vi de 

textenheter som svarade mot syftet. Vi gjorde en översättning och sedan kondenserade vi 

textenheterna i två steg där alla onödiga ord togs bort men vi var uppmärksamma på att inte ta 

bort eller ändra på det faktiska innehållet. I nästa steg kodade vi de kondenserade textenheter 

som handlade om samma sak, det blev 35 kodningar. Efter detta kategoriserade vi de 35 

kodningarna till 15 kategorier som sedan i slutsteget blev fem kategorinamn som alla uteslöt 

varandra. Vi har använt Burnards (1991) metod som mall där vi följde de relevanta stegen i 

hans fjortonstegsanalys, som är en användbar metod för innehållsanalys. Som komplement till 

Burnard har vi även använt oss av Graneheim och Lundmans artikel om hur man gör analysen 

trovärdig. 

 
 

Resultat 

Vår analys resulterade i fem kategorier (Tabell 2). Kategorierna presenteras i form av brödtext 

som illustreras med citat från artiklarna som ingått i analysen. 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Beskedet som får liv och tid att stanna  

När cancern flyttar in  

Förändringar som medför hjälplöshet och utanförskap 

Kunskap och vänligt bemötande från vårdpersonal är viktigt 

Det är viktigt att hålla ihop och inte förlora hoppet 

___________________________________________________________________________ 

 

Beskedet som får liv och tid att stanna 

I studier av Balneaves, Bottorff, Grewal,  Naidu, Johnson och Howard (2007); Forrest, Plumb, 

Ziebland och Stein (2006) ; Hilton, Crawford och Tarko (2000); Kristjanson, Chalmers och 

Woodgate (2004); Morgan et al. (2005); Raveis och Pretter (2005); Zahlis och Shands (1991) 

uppgav ett flertal närstående att beskedet om bröstcancerdiagnosen kom som en chock och 

flera upplevde känslor av panik och desperation. Det var svårt att förstå att det kunde hända 
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just dem. Närstående i en studie av Raveis och Pretter (2005) berättade att de inte kunde ta in 

det läkarna sa och beskrev att världen höll på att gå under. En make uppgav att de bad 

tillsammans för att finna styrka (Morgan et al., 2005). Ett barn beskrev i en studie av 

Kristjanson et al., (2004) att alla syskon ombads vara lugna och stöttande mot modern när hon 

drabbats av sjukdom. Enligt en närstående (Raveis & Pretter, 2005) kunde denne även långt 

efter det traumatiska beskedet återuppleva ångestfyllda känslor av ringsignalen från telefonen, 

vilket kopplades till bröstcancerdiagnosen. I flera studier framkom det att närstående 

upplevde rädsla och ovisshet för om sjukdomsförloppet skulle bli långvarit och plågsamt och 

att risken fanns för att kvinnan skulle dö ifrån dem (Kristjanson et al., 2004; Raveis & Pretter, 

2005; Simpson, 2005; Zahlis och Shands, 1991).  

 

…absolutely numb. You just can’t believe this is happening.  
Why her? Numbness, followed by a sense of outrage. It’s unfair!  

 It’s a nightmare. Two thirds of people die within 5 years! 
 (Hilton et al., 2000, s. 444) 
 

Flera studier visade att döttrar till kvinnor med bröstcancer upplevde oro och rädsla för att 

själva drabbas av sjukdomen på grund av dess ärftlighet (Forrest et al., 2006; Hilton et al., 

2000; Kristjanson et al., 2004; Raveis & Pretter, 2005). En kvinna vars mor drabbats hade 

funderingar om hur den ökade riskfaktorn skulle påverka hennes liv (Raveis & Pretter, 2005). 

En make oroade sig över hur stor risken var att nästa generation kunde drabbas (Simpson, 

2005). Kvinnor i samma studie som var systrar till bröstcancersjuka spekulerade i om 

sjukdomen inte bara var genetisk, utan också berodde på ohälsosamt leverne och om stress 

och höga krav på sig själva, var en bidragande orsak till att sjukdomen utvecklats. 

  
What would my life be like, knowing that I will have this

 risk factor, and how would that affect me, and would it 
affect my ability to enjoy my health in my day-to-day life?

 (Raveis & Pretter, 2005, s.56) 
 

Deltagare i några studier (Hilton et al., 2000; Lindholm, Rehnsfeldt, Arman och Hamrin, 

2002) menade på att de grubblade mer över livet och att de blev mer medvetna om dess 

skörhet. Närstående var rädda för hur allvarlig cancern var (Raveis & Pretter, 2005) och 

uttryckte osäkerhet inför framtiden och var oroliga över om cancern hade metastaserat (Zahlis 

& Shands, 1991). I en studie av Hilton (1996) uppgav närstående att det var svårt att planera 

vardagslivet och att livet stod stilla i väntan på att kvinnorna skulle bli bättre. I de fall 

tillståndet förbättras uttryckte närstående också svårigheter med att planera i förväg på grund 
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av oron för försämring. I studier (Hilton et al., 2000; Shands, Lewis, Sinsheimer och 

Cochrane, 2006; Zahlis och Shands, 1991) beskrev närstående oro över barnen i familjerna. 

De var oroliga över deras känslor och hur de skulle hantera situationen med en 

bröstcancersjuk mamma. Makar var rädda för att kvinnan skulle dö och hur de då skulle klara 

av ansvaret över barnen. 

 

We’re sort of under a black cloud. (Hilton et al, 2000, s.445) 
 
 

Like a time bomb waiting to go off again… 
you just wait until it comes back again… 
it´s hard to know whether you should be planning 
along ways ahead or just a little ways 
or just what you should be doing. (Hilton, 1996, s. 611) 
 

 
 

När cancern flyttar in 

Flera deltagare i studier (Forrest et al., 2007; Morgan et al., 2005; Zahlis & Shands, 1991) 

beskrev att de inte hade kunnat förutse att behandlingarna skulle innebära så stort lidande för 

den sjuka kvinnan som det gjorde, samt att de inte visste hur kvinnan skulle må dag för dag. 

Flera närstående (Forrest et al., 2007; Shands et al., 2006) upplevde chock, rädsla och stress 

inför behandlingen och dess konsekvenser, till exempel när kvinnan tappade håret.  

 
I usually make a call home sometime in the  
afternoon so I can half guess when I get home  
what I will be faced with.  (Zahlis & Shands, 1991, s. 90) 
 

 
Flera närstående i två studier (Hilton et al., 2000; Zahlis & Shands, 1991) hade kvinnans 

bröstcancer medfört förändringar i livet och att de blivit tvungna att anpassa sig till den nya 

situationen för att få tiden att räcka till. Makarna i studierna ovan bytte jobb eller ändrade sitt 

schema för att hinna ta hand om familjerna. De ville göra allt så normalt som möjligt för 

barnen och vardag och hushållssysslor förenklades när kvinnan var sjuk. En make i en studie 

av Zahlis och Shands (1991) tyckte att det var svårt att veta hur han skulle sköta barnen 

vilket tidigare varit kvinnans uppgift. En annan make tyckte att det var värt att lägga 

pengarna på en hushållerska under sjukdomstiden. 

 

I´m Mr. Mom right now. (Hilton et al., 2000, s. 449) 
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Förändringar på grund av sjukdomen innebar nya rutiner som att till exempel sköta om 

kvinnans hygien (Zahlis & Shands, 1991). Närstående (Hilton, 1996) beskrev att de nya 

rutinerna medförde problem och var svåra att hantera. En make (Hilton et al., 2000) upplevde 

sig som ett känslomässigt vrak, eftersom han inte tyckte sig ha de resurserna. Trots 

svårigheter menade en make i en studie av Simpson (2005) att han klarade sig så länge 

hustrun mådde bra. Närstående (Hilton, 1996; Simpson, 2005) menade att när livet började 

återgå till det normala med vanliga rutiner kunde de slappna av mer och mer. Flera 

närstående (Hilton et al., 2000; Kristjanson et al., 2004; Simpson, 2005) beskrev att 

sjukdomen hade medfört ekonomiska bekymmer i form av extra kostnader för mediciner och 

förlust av den sjuka kvinnans inkomst. En deltagare (Simpson, 2005) fick ta hjälp av vänner 

för att kunna försörja sin familj. 

 
There were so many things going on at the 
time…it´s hard to separate all that from all the 
other problems that were going on as far as the 
work, the job, money, things like that…coping 
whit the whole picture. (Zahlis och Shands, 
1991,s. 86) 

 

 

Många av de närstående kände att det blev viktigt att fokusera på kvinnans behov och låta sina 

egna behov stå åt sidan (Zahlis & Shands, 1991). I en studie av Simpson (2005) upplevde 

deltagarna att det var varje familjemedlems ansvar att ta hand om den sjuka kvinnan. Barnen 

upplevde (Forrest et al., 2006; Kristjanson et al, 2004; Raveis & Pretter, 2004; Zahlis & 

Shands, 1991) att de fått ta på sig rollen som den starke i relationen till den sjuka modern. 

Förut var de vana vid att hon tog hand om dem. Barnen vågade inte visa sina känslor av rädsla 

för att oroa modern och tyckte att det var svårt när modern visade sig svag och ledsen. I en 

studie av Raveis och Pretter (2004) menade en dotter att hennes föreställningar om sina 

föräldrars odödlighet krossats. En dotter (Forrest et al., 2006) beskrev att hennes föreställningar 

om cancer inte stämde in med verkligheten. 

 
I only cried when my mother was not around … 
I don’t know, just in my mind, I felt I needed 
to be strong for her.. .it just became that I had 
to be there for her and I had to support her, and  
I had to—I had to be the strong one (Raveis och Pretter, 2004, s. 55) 
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Flera deltagare hade svårigheter i relationerna med utomstående människor sedan kvinnan i 

familjen blivit sjuk. Närstående menade att umgänget hade minskat och att det var svårt att 

hantera människor som kände sig obekväma med bröstcancern och inte gav sitt stöd (Zahlis 

& Shands, 1991). En närstående tyckte att det kändes falskt när vissa personer i omgivningen 

beklagade sjukdomen medan andra närstående inte ville berätta av rädsla för att bli 

behandlade annorlunda (Hilton, 1996; Zahlis & Shands, 1991). Vissa närstående kunde tycka 

att de fick för mycket hjälp av utomstående och en del tyckte att omgivningen varit ett bra 

stöd (Hilton et al., 2000). Närstående upplevde att de på grund av sin kultur inte ville berätta 

om sjukdomen för andra, sjukdom var något som man höll hemligt inom familjen (Balneaves 

et al., 2007). Trots svårigheter ansåg många närstående att det var en lättnad att tala med 

människor i samma situation som orkade lyssna (Forrest et al., 2006; Hilton et al., 2000; 

Kristjanson et al., 2004; Lindholm, Mäkelä, Rantanen-Siljamäki och Nieminen, 2007).  

 

I didn´t react very well to how some people 
responeded. I didn´t want to put them down; 
I just had to put up a shell. (Zahlis & 
Shands, 1991, s. 85) 

 
 

Flera närstående beskrev att de inte hade någon tid för sig själva och att det var svårt att bryta 

sig lös och leva sitt eget liv bara för en stund (Hilton et al., 2000; Lindholm et al., 2002). I en 

studie av Zahlis och Shands (1991) kände de närstående att de ville tänka mer på sina egna 

behov och att man tenderade att låta dessa och arbete ta över. Närstående beskrev (Lindholm 

et al., 2002) att den sjuka kvinnan förändrats som person sedan hon blivit sjuk på ett sådant 

sätt att hon blivit oförskämd och sa precis hon vad tänkte. En deltagare (Hilton et al., 2000) 

uppfattade att andra makar till kvinnor med bröstcancer gick på nålar för att inte deras fruar 

ville ta in sanningen om sin sjukdom. Ett barn i studien av Hilton (1996) blev irriterad över 

att den sjuka modern inte förstod att de hade förändrats av cancern som fått dem att växa upp 

och lära sig ta ansvar. 

 

She becomes very unhappy if I am not at her disposal. 
One does become rather egoistic when one falls ill 
demanding that the other person should be one 
hundred per cent willing to help, which is not always 
possible. (Lindholm et al., 2002, s. 251) 
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Förändringar som medför känslor av hjälplöshet och utanförskap 

Närstående tvivlade på sig själva och hjälplöshet när de försökte vara ett stöd för kvinnan 

(Hilton et al., 2000; Lindholm et al., 2002; Raveis & Pretter, 2004; Zahlis & Shands, 1991). 

De menade på att det var svårt att nå fram och sätta sig in i hennes känslor och veta hur man 

skulle bete sig (Hilton et al., 2000; Shands et al., 2006). Makar (Shands et al., 2006; Zahlis & 

Shands, 1991) och hade svårt att närma sig kvinnan när hon var ledsen. Flera deltagare tyckte 

att det var svårt att se kvinnan förändras av sjukdomen och när hon synligt led av smärta, oro 

eller när hon grät öppet inför barnen. De visste inte vad de skulle säga för att övertyga henne 

om att de försökte förstå hennes situation. I Zahlis och Shands (1991) beskrev närstående 

svårighet med att kunna hantera och förutse kvinnans känslor över behandlingen de fick 

genomgå och hur kroppen förändrades till följd av behandlingen. I studier (Hilton et al., 

2000; Lindholm et al., 2002) uttryckte deltagare ett främlingskap i att aldrig kunna få veta 

hur det är att ha bröstcancer, vilket bidrog till känslor av ensamhet, hjälplöshet och 

utanförskap. 

 

I know the scar bothers her, and when I tell her it  
doesn´t bother me, I don`t really feel like I convince 
her…I feel like I need to say something more to make 
her feel better or to make her belive me, but I don´t know  
what to say, so I  just quit talking. (Shands et al., 2006, s. 1059) 
 
 

Makar beskrev att sexlivet förändrats och att det minskat sedan kvinnan blivit sjuk, sex var 

inte en del av livet (Hilton et al., 2000). Flera deltagare ville inte störa kvinnan med sina egna 

sexuella behov och var rädda för att göra henne illa när hon hade ont (Hilton et al., 2000; 

Zahlis & Shands, 1991; Morgan et al., 2005). Makar uppgav att det var svårt att röra vid det 

sjuka bröstet en tid efter diagnosen. Flera upplevde sorg och chock när kvinnans bröst togs 

bort och att det var svårt att acceptera. En make såg förlusten som ett fysiskt vanställande 

(Zahlis & Shands, 1991) medan andra menade på att det spelade ingen roll att kvinnans yttre 

förändrats och att det inte medförde några problem med intimiteten (Hilton et al., 2000; 

Morgan et al., 2005). 

 

 Your sex life has just gone downhill. She`s alive 
 that`s the main thing....It´s put her through the  
 change. I can´t say it´s disappeared but certainly it´s  

not the same. I don`t know if it ever comes back. It´s 
Obviously on a males mind. (Hilton et al. 1996, s. 451)  
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Flera närstående (Balneaves, 2007; Lindholm et al, 2007) betonade det naturliga i att vilja 

stötta och sköta om kvinnan så mycket som möjligt. Närstående (Lindholm et al., 2002) 

menade också på att det kändes naturligt, men viktigt att vara konstruktiv när den lidande 

vårdas och att de närstående fick stå för hoppet och tron. I Simpsons (2005) studie såg en 

kvinna det som sin uppgift att stötta sin sjuka syster både ekonomiskt och andligt.  

 

Närstående kunde uppleva att den sjuka inte hade någon förståelse för att det även var en 

svår, psykisk påfrestning för dem som närstående (Lindholm et al., 2002) och istället för att 

cancern förde makar närmare varandra verkade det uppkomma en distans. Problem som 

funnits tidigare verkade bli förstorade och svåra att separera från alla andra problem som 

uppkommit med sjukdomen (Zahlis & Shands, 1991). Närstående beskrev att de hade olika 

åsikter angående beslut som skulle fattas om behandlingar och en make uttryckte att det inte 

spelade någon roll vad han ansåg eller tyckte, hustrun gjorde ändå som hon ville (Hilton et 

al., 2000). Makar tyckte också att det var svårt och stressande att tala ut och hantera svåra 

känslor (Hilton, 1996; Simpson, 2005; Zahlis & Shands, 1991). Den stora krisen med 

sjukdomen handlade om att kunna hantera känslorna, äktenskapet och föräldraskapet (Hilton 

et al., 2000). En tonårig dotter i Raveis och Pretters (2005) studie uttryckte att samtidigt som 

hon längtade efter att vara nära modern fanns tankar om att inte spendera så mycket tid med 

henne eftersom saknaden skulle bli så stor om hon dog.  

 

We didn´t handle the cancer, it handled us. (Hilton, 1996, s. 609) 
 
 

Kunskap och vänligt bemötande från vårdpersonal är viktigt 

Flera närstående beskrev att ju mer kunskap de fick om bröstcancer desto säkrare kände de sig 

på sjukdomen och dess utveckling. Dessutom ville de lära sig så mycket som möjligt för att 

kunna hjälpa den sjukdomsdrabbade på bästa sätt (Hilton et al., 2000; Lindholm et al., 2007). 

Närstående berättade att de använde omgivningen till hjälp för att ta reda på hur det är att leva 

med bröstcancer (Raveis & Pretter, 2004; Simpson, 2005) och utröna vilka 

behandlingsalternativ det fanns samt statistiken på vilken behandling som var den bästa  

(Lindholm et al., 2002; Zahlis & Shands, 1991).  I studier (Forrest et al, 2006; Kristjanson et 

al., 2004; Morgan et al., 2005) påpekade deltagare, varav de flesta var barn, det betydelsefulla 

i att de fick sanningsenlig information och att inte föräldrarna eller läkarna försökte dölja 

sanningen för familjen eller vänner om sjukdomen. Det var bättre att få veta sanningen än att 

själv få gissa sig till vad som var fel.  
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You can never have too much information. (Hilton et al., 2000, 

s. 448) 

 

Didn’t want us to be worried. So they really didn´t inform us. 
And, I think, well, I can handle the truth, you know, I think that 
the parents should tell them exactly what might happen. It´s 
logical. (Kristjanson et al., 2004, s.115) 

 

De närståendes uppfattningar var att det var viktigt att patienten och närstående fick snabb och 

korrekt information och svar från vårdpersonalen på de frågor som ställdes (Lindholm et al., 

2007). Andra önskemål var att närstående skulle få vänligt mottagande, förståelse, stöd och 

någon att tala med. De ville även att det skulle råda fullständigt förtroende och personliga 

kontakter mellan vårdpersonal, patient och närstående (Kristjanson et al., 2004; Lindholm et 

al., 2007). Det framkom i tre studier att närstående kände sig ignorerade av vårdpersonal och 

att det var svårt att komma i nära kontakt med dem (Lindholm et al., 2002; Lindholm et al., 

2007; Hilton et al., 2000). De tyckte också att läkarna inte gav något stöd eller önskad 

information och inte heller brydde sig om de åsikter och önskemål som de närstående hade 

(Lindholm et al., 2002; Zahlis & Shands, 1991). Närstående ansåg att de fått för lite tid och 

kunskap från vårdpersonalen angående vilken behandling de skulle välja (Hilton et al., 2000).  

 

Närstående beskrev att det var svårt att bli delaktig i vården av den sjuka och att de kände sig 

i vägen för vårdpersonal och andra patienter som befann sig i samma rum (Lindholm et al., 

2002, Lindholm et al., 2007). De tyckte också att vårdpersonal hade för lite tid för patientens 

personliga problem och att de bara fokuserade på de fysiska aspekterna, inte de andliga 

(Lindholm et al., 2002; Lindholm et al., 2007). Deltagarna i Zahlis och Shands (1991) blev 

chockade när de förstod att inte ens läkarna var säkra på vad de gjorde och att de hade olika 

åsikter om behandlingar. Flera närstående (Hilton et al., 2000; Morgan et al., 2005) var 

missnöjda med sjukvården och dess personal, men det fanns också närstående som tyckte att 

de och den sjuka kvinnan fått stöd och hjälp från vårdpersonal. 

 

The most important thing is that the patient receives answers 
to the questions she asks. The patient’s anxiety in such a 
difficult situation should be met with understanding. She 
should receive all information as fast as possible. If the 
patient has to wait for something, she must also be told why. 
Personnel ought to be open and honest. But they have too 
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little time for the patient’s personal problems. (Lindholm et 
al., 2007, s. 177) 

 
 
 
Det är viktigt att hålla ihop och inte förlora hoppet 

Närstående beskrev att sjukdomen gjort att de umgicks mer och att kommunikationen blivit 

bättre mellan familjemedlemmar (Simpson, 2005; Kristjanson et al., 2004). En närstående 

berättade att han inte kände så stort behov av att tala, men att han trots det delade allvaret och 

lidandet i situationen med kvinnan (Lindholm et al., 2002). Makar berättar att de aldrig skulle 

lämna sin sjuka hustru och att hennes styrka skänkte styrka och hopp (Lindholm et al., 2007; 

Morgan et al., 2005). En dotter i en studie av Raveis och Pretter (2005) beskrev att hennes 

mor uppvisat en styrka som hon inte sett tidigare. 

 

I love her through thick and thin. (Morgan et al., 2005, s. 985) 

 

Deltagare menade att de hade en tro på högre makter och att det fanns en mening med det som 

skedde. De lämnade över svårigheter de inte kunde kontrollera till Gud (Lindholm et al., 

2007; Simpson, 2005; Zahlis och Shands, 1991). I Simpsons (2005) studie framkom att 

deltagare kände andligt stöd från kyrkan vilket hjälpt dem att gå vidare på ett positivt sätt. 

Närstående (Lindholm et al., 2002; Zahlis och Shands, 1991, Hilton, 1996) menade att det var 

viktigt att inte förlora livsglädjen trots den allvarliga situationen och att försöka se livet från 

den ljusa sida. Föräldrar menade att det var viktigt att inte fokusera på problem för barnens 

skull. Många närstående (Hilton, 1996; Shands et al., 2006; Hilton et al., 2000) påpekade att 

det hjälper att leva så normalt som möjligt och att det är viktigt att göra roliga och 

avkopplande saker tillsammans. I studier (Forrest et al., 2007;Raveis & Pretter, 2005) 

framkom att närstående beskrev att i och med bröstcancerdiagnosen fick de nya värderingar 

och att det som de tidigare planerat och fann viktigt inte längre spelade någon roll.  

 

It just made me more aware that I need to love 
every minute I have whit her. (Raveis & Pretter, 
2005, s. 55) 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva i nära relation med 

kvinnor som har bröstcancer. Resultatet av den manifesta innehållsanalysen av de tolv 

vetenskapliga artiklarna blev fem slutkategorier; Beskedet som får liv och tid att stanna; När 

cancern flyttar in; Förändringar som medför hjälplöshet och utanförskap; Kunskap och vänligt 

bemötande från vårdpersonal är viktigt; Det är viktigt att hålla ihop och att inte förlora hoppet. 

 

Under kategorin beskedet som får liv och tid att stanna menade närstående till kvinnor med 

bröstcancer att beskedet kom som en chock och att det var svårt att ta in och omvandla detta 

faktum till verklighet. Detta resultat hittas också i studier med kvinnor vars män lever med 

prostatacancer. De beskriver också chock när männen fick diagnosen (Bottorff, Oliffe, Halpin, 

Phillips, McLean, Mroz, 2008).  Kvinnor som lever med bröstcancer har beskrivit att de 

upplevde att transitionen från frisk till sjuk gick över en natt och att det kändes helt overkligt 

(Boehmke & Dickerson, 2006).  

 

Under kategorin det är viktigt att hålla ihop och att inte förlora hoppet menade deltagare i vår 

litteraturstudie att livet blev lättare att hantera om man försökte behålla livsglädjen trots den 

allvarliga situationen. Det hjälpte att försöka leva så normalt som möjligt, göra roliga och 

avkopplande saker tillsammans och flera fann stöd i religiös tro. I en studie av O´Conell och 

Baker (2004) använde närstående som vårdar personer som haft en stroke olika 

copingstrategier såsom att behålla ett positivt tänkande, humor, anpassa sig till förändringen 

och att jämföra sig med andra i samma situation. Deltagarna i deras studie vände sig också till 

familjemedlemmar för att söka stöd. 

 

I en studie av Urcuyo, Boyers, Carver och Antoni (2005) fick kvinnor med bröstcancer 

uppskatta vilka coping-strategier de använde sig av för att klara av ”det nya” livet. De tyckte 

framförallt att positivt tänkande och religiös tro var bra copingstrategier, följt av stöd från 

familj och vänner samt att lära sig att acceptera sjukdomen. Även Kershaw, Northouse, 

Kritpracha, Schafenacker och Mood, (2004) fann att bröstcancerdrabbade kvinnor såg 

acceptans, emotionellt stöd, religion, positivt tänkande, roliga aktiviteter och humor som 

viktiga coping strategier för att klara av vardagen. De önskade att livet skulle vara som innan 

de blev sjuka. 
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O´Caroll och Baker (2004) menar att sjukvårdspersonal kan hjälpa personer som vårdar 

närstående i hemmet att upprätta strategier att klara av och förstå sin roll som vårdare genom 

att göra många familjemedlemmar delaktiga. I en studie av O'Baugh, Wilkes, Luke och 

George (2008) framkommer att sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter anser att 

positiva attityder hjälper patienterna. Sjuksköterskor bör stödja och uppmuntra dem att 

behålla hoppet och en positiv anda. För att kunna göra detta krävs det att sjuksköterskor 

baserar sitt stöd på den enskilde patientens tro och värderingar, inte sina egna idéer av 

verkligheten. Vidare ska sjuksköterskors arbete vila på evidensbaserad kunskap. Det är också 

viktigt att personer som är i sjukvårdsledande ställning bereder tid till diskussion och 

reflektion över uppfattningar om hopp och positiva attityder för att sjuksköterskor ska kunna 

förstå vilken inverkan de har på relationen med cancerpatienter.  

 

Under kategori när cancern flyttar in upplevde närstående i vår litteraturstudie att i och med 

att kvinnan i familjen drabbats av bröstcancer blev vardagen tvungen att anpassas till den nya 

situationen. Makarna ville göra allt så normalt som möjligt, vilket innebar att de fick förändra 

sitt liv radikalt. I en studie av Söderberg et al. (2002) upplevde männen liknande känslor när 

deras fruar drabbas av fibromyalgi. Sjukdomen inverkar stort i männens liv och innebär ökat 

ansvar och arbete i hemmet. I en studie av Landmark och Wahl (2002) menar kvinnor som 

nyligen fått diagnosen bröstcancer att de önskar att vardagen ska vara så normal som möjligt, 

som den varit innan diagnosbeskedet kom. De vill ägna sig åt vanliga aktiviteter, vilket bland 

annat innebär att vara som den som tar hand om hemmet. I en studie av Andreassen et al. 

(2005) upplevde närstående till personer som har esofaguscancer att sjukdomen inverkar på 

familjelivet och rutiner. De kunde inte leva ett normalt liv vilket de önskade. 

 

Under kategorin förändringar som medför hjälplöshet och utanförskap menade makarna till 

kvinnor med bröstcancer att sexlivet hade förändrats och minskat. Männen upplevde att det 

var svårt att närma sig kvinnan, dels på grund av att hon förändrats till det yttre och i vissa fall 

förlorat ett bröst. Fleming och Kleinbart (2001) beskriver att nästan alla behandlingar för 

bröstcancer som t.ex. strålning och cytostatikabehandling ger symtom som påverkar sexlivet i 

någon grad.  I en studie av Hubert, Ramnarace och McCaffery, (2006) framkom det att 

kvinnor med bröstcancer och deras partners upplever livslånga sexuella problem efter 

diagnosbeskedet. De sexuella problemen för kvinnan berodde på minskad lust, trötthet, 

depressivitet samt klimakteriesymtom som torrhet och smärta i slidan. Studien visar också att 

om kvinnan upplever att om hon får stöd från sin partner minskar de sexuella problemen.  
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Närstående i vår litteraturstudie beskrev att det var svårt att nå fram till kvinnan och sätta sig 

in i hennes känslor. Makarna upplevde att de inte visste hur de skulle bete sig av rädsla för att 

säga fel saker. De hade också svårigheter med att kunna hantera och förutse kvinnans känslor 

relaterade till behandlingarna och hur hennes kropp förändrades till följd av dem. Dessa 

svårigheter antar vi bidrog till de sexuella problemen. 

 

Kvinnor i en studie av Fleming och Kleinbart (2001) kände rädsla för att deras partner skulle 

avvisa dem i intima sammanhang på grund av de yttre förändringarna som ett borttaget bröst 

utgjorde. Landmark och Wahl, (2002) beskriver att brösten ofta är kopplade till kvinnlighet 

och sexualitet och att förlusten av ett bröst kan innebära att kvinnans självbild förändras. 

Detta kan medföra att hon inte längre kan acceptera sig själv som kvinnlig vilket i sin tur kan 

ge upphov till att hon drar sig undan sin partner. Även i en studie av Fergus, Gray och Fitch, 

(2002) upplevde män som blivit impotenta tillföljd av prostatacancer att den sexuella 

dysfunktionen påverkar deras manliga identitet. I en studie av Sander et al., (2006) beskriver 

kvinnor till män som lever med prostatacancer att sexlivet hade förändrats för paret efter 

behandlingen. Konsekvensen av att männen inte längre kan få erektion medför att kvinnorna 

känner sig oattraktiva och mindre kvinnliga.  

 

I vår litteraturstudie berättade makar att de upplevde chock och sorg över att deras hustru 

förlorat ett bröst på grund av bröstcancern. De ville inte störa kvinnan med sina egna sexuella 

behov, främst för att hon hade ont och jobbigt men också för att de själva kunde ha svårt att 

hantera kvinnans kroppsliga förändringar. I en studie av Mason (2005) beskriver kvinnor till 

män som opererats för prostatacancer att de vill ha mer information om sjukdomen och dess 

inverkan på sexualitet. Kvinnorna upplever att information kan underlätta hur de skulle kunna 

närma sig makarna och undvika att intimiteten i äktenskapet försämras. Liknande resultat har 

Harden et al. (2002) kommit fram till. Både män med prostatacancer och deras partners kände 

sig oförberedda på behandlingens konsekvenser och har svårt att hantera dessa på ett bra sätt. 

Paren uppger att symtomen från cancern påverkar dem och att de är i behov av information 

och stöd för att kunna klara av effekterna av sjukdomen. Författarna menar att det är viktigt 

att sjuksköterskor har förståelse för behovet av kunskap och kan förmedla den om effekter av 

behandlingar till både män med prostatacancer och deras partners. 

 

I vår litteraturstudie beskrev makarna om att sexlivet inte alls var som innan kvinnan blev 

sjuk. Fleming och Kleinhart (2001) beskriver att sexuella problem kan finnas kvar många år 
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efter att behandling för bröstcancer avslutats. Sexuell dysfunktion kan i dessa fall leda till att 

livskvalitén försämras och att partnerrelationen kan skadas allvarligt på grund av problemen. 

Även i studier (De Groot et al., 2005; Hamilton, 2001) som belyser kvinnor med 

livmodertappscancer och dess inverkan på kvinnans sexualitet och relationen med partnern, 

framkommer att sexlivet genomgår stora förändringar. Det är av vikt att sjukvårdspersonal 

erbjuder information och råd för att undvika att parrelationen inte tar skada av de sexuella 

problemen.  

Genom att arbeta mot sexuell hälsa, kan sjuksköterskor hjälpa cancerpatienter att återfå 

normalitet efter cancerdiagnos och behandling. En del av den holistiska vården är när 

sjuksköterskan har kunskap om och kan erbjuda information om vikten av sexualitet hos 

patienterna. Sjuksköterskan måste kunna förstå vad sexualitet handlar om samt ha kunskap 

om underliggande orsaker till dysfunktion. För att få inblick i patienternas sexuella problem är 

det viktigt att ta reda på hur cancerbehandlingar och medicinering påverkar familjen i stort 

och om patientens egen självbild har förändrats. Vidare måste sjuksköterskan kunna lyssna 

objektivt och sedan ge information om effekter av behandlingar, mediciner och psykologiska 

faktorer som kan ha en inverkan på sexualitet vid cancer. Sjuksköterskan ska också kunna ge 

råd och stöd för att underlätta situationen (Mick, 2007). 

Under kategorin kunskap och vänligt bemötande från vårdpersonal är viktigt framkom det att 

närstående till kvinnor med bröstcancer upplevde att sjukvårdspersonal ignorerade dem och 

att det var svårt att komma i nära kontakt med vårdpersonalen. Närstående till kroniskt sjuka 

kan ofta känna sig bortglömda och att deras problem och behov ofta negligeras. Det är viktigt 

att sjuksköterskan har förståelse för de närståendes situation och att han eller hon kan 

förmedla kunskap och förståelse (Eriksson & Svedlund, 2005). 

 

Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson, (2004) förklarar att kvinnor med 

bröstcancer upplever ett lidande i att inte bli sedd som en hel människa och att 

sjukvårdspersonalen har ett val mellan att etablera en kontakt eller att inte göra det men valde 

det senare. Kvinnor i deras studie anser att sjukvårdspersonalen gömmer sig bakom 

sjukvårdens kultur och dess rutiner för att inte bli påverkad av kvinnors lidande som orsakas 

av bröstcancern. Eriksson (2001, s 88-89) beskriver att det är viktigt att patienten har ett 

egenvärde. Att inte bli sedd och betraktad som den man är eller vill vara, är kränkande och 

framkallar känslor av skam, skuld och förtvivlan. 



 

 

21 

I studien av Ödling, Norberg och Danielson (2002) menade sjuksköterskor på att de också 

hade ett behov av att prata om jobbiga situationer som de varit med om under arbetsdagen 

men att det sällan fanns tid för det. Några sjuksköterskor berättade att de medvetet eller 

omedvetet distanserade sig från kvinnorna med bröstcancer för att kunna fungera i sitt arbete 

och hemma för att inte ta på sig deras problem. 

 

I vår litteraturstudie upplevde flera närstående att vårdpersonalen inte brydde sig om kvinnans 

personliga problem utan att det fokuserades på det fysiska ”felet”. Liknande resultat hittar vi i 

studien av Arman et al. (2004) som menar att sjukvårdpersonal inte är intresserad av kvinnans 

existentiella situation utan sjukvårdskulturen är baserad på att bota den fysiska cancern. I 

stället för att få sympati, stöd eller att få prata med sjukvårdspersonal blev de ombedda att 

söka sig till psykiatri, terapi och cancer organisationer för stöd.  

 

En studie av McCann (1993) visar att stödgrupper för närstående till inneliggande patienter är 

ett bra sätt att få stöd, bättre kontakt med sjukvårdspersonal, information om sjukdom och 

vanliga reaktioner som uppkommer. Detta är något för sjuksköterskor att ha i åtanke när hon i 

sitt arbete träffar närstående till personer som lever med sjukdom. 

 
Enligt Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie och Paunonen-Ilmonen (2001) är det viktigt att 

rikta uppmärksamhet mot patientens och dennes närståendes livssituation istället för att 

endast koncentrera sig på den individuella patientens sjukdom. Omvårdnad ska vara 

holistisk, systematiskt och hälsoorienterad på ett sådant sätt att familjens resurser tas tillvara i 

vården av personen med sjukdom. Enligt författarna värdesätter närstående regelbunden och 

fungerande kommunikation med sjukvårdspersonal när en familjemedlem drabbats av 

sjukdom. Deltagarna i studien ville också ha möjlighet att uttrycka sina känslor och problem 

och kunna vara en del av omvårdnaden av sin närstående. De önskade att få tala med en 

sjuksköterska eller läkare varje dag om sjukdomstillstånd och att fanns kontinuitet i 

personalstyrkan. Sjuksköterskorna i samma studie förstod behovet av information till 

närstående men tyckte att de gav betydligt mer information än vad de närstående ansåg att de 

fick. Sjuksköterskorna var medvetna om närståendes behov av samarbete men fann det näst 

intill omöjligt att möta dessa på grund av tidsbrist (Åstedt-Kurki et al. 2001). 

 

I en studie av Royak-Schaler, Gadalla, Lemkau, Ross, Alexander och Scott (2006) menar 

närstående att behovet av information om sjukdomstillstånd och beslut om behandling från 
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sjukvårdspersonalen är stort. Deltagarna ville ha tillgänglig och korrekt information för att 

känna sig trygga med den vård deras närstående fick. I en studie av Theobald (1997) betonas 

att det är viktigt att sjukvårdspersonal förbättrar sin förmåga att hantera närståendes känslor i 

samband med hjärtinfarkt. Studien förmedlar att familjemedlemmarna måste få information 

om  känslor som kan uppkomma associerat till hjärtinfarkt och hur de kan hantera dem och 

känslor som komma i senare skede. 

 

I vår litteraturstudie framkom att närstående till kvinnor med bröstcancer upplevde att läkarna 

inte gav den information de önskade och att de inte brydde sig om deras åsikter eller 

önskemål. I en studie av Suominen, (1993) menar sjuksköterskor att kvinnor med bröstcancer 

vill få information om sin sjukdom, men att sprida informationen är läkarens uppgift. I en 

studie av McCaughan och McSorely (2007) menade de intervjuade läkarna att de var 

medvetna om att kvinnor med bröstcancer har bekymmer som de skulle behöva ventilera.  

Problemet är att läkarna anser att det fanns för lite tid och att det inte var deras ansvar eller så 

ser de sig inte som rätt person att ta hand om dessa problem. 

  

Att få medicinsk information om sin sjukdom och behandling ansåg deltagarna i studien av 

Allen et al., (2001) var viktigt. Att ha kunskapen om sin sjukdom gör det lättare att ta beslut 

och att få så mycket information som möjligt är den enda möjligheten att överleva 

bröstcancern. I en studie av Verhaege, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee och Grypdonck (2004) 

hade närstående behov av begriplig, kontinuerlig och hoppfull information från 

sjukvårdspersonal varje dag om den sjukes tillstånd och sjukdom när denne låg på 

intensivvårdsavdelning. Information och känslomässigt stöd ansåg de närstående var viktigast 

men de menade också att dessa behov inte blev tillfredsställda. 

 

I vår litteraturstudie framkom också att närstående till kvinnor med bröstcancer ansåg att de 

aldrig kunde få för mycket information om sjukdomen. Informationen gjorde de närstående 

mer säkra på vad som var bäst för den sjuka kvinnan. I en studie av Ödling et al., (2002) anser 

sjuksköterskor att det är viktigt att de närstående får stöd och möjlighet att prata med 

vårdpersonalen. I studien trodde sjuksköterskorna att närstående ville ha samma information 

som kvinnan om sjukdomen, behandlingen och prognosen. 

 

Enligt Wallengren, Friberg och Segesten (2008) är det viktigt att vårdpersonal riktar 

uppmärksamhet, inte bara till personen med sjukdom utan också till dennes närstående. 
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Sjukvårdspersonal behöver ha ett bredare familjeperspektiv och kunna erbjuda stöd till 

närstående. Ödling et al. (2002) förklarar att sjuksköterskor är medvetna om att de närstående 

till kvinnor med bröstcancer är i behov av information, stöd och någon att tala med men 

sjuksköterskorna har svårt att tillgodose dessa behov för att de inte vet hur de ska erbjuda sitt 

stöd.  

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är baserad på 12 artiklar som analyserats med en manifest, kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). Han menar att man med denna analysmetod går 

tillväga på ett detaljerat och systematisk sätt för att få förståelse för ett visst fenomen och 

tolka de underliggande meningarna. I detta fall närståendes upplevelser av att leva med en 

kvinna som har bröstcancer. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska tillförlitlighet i kvalitativa studier granskas utifrån 

begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Ett systematiskt tillvägagångssätt ger en 

trovärdighet till studien (Willman & Stoltz, 2002, s. 79) vilket vi försökt visa och beskriva för 

läsaren, steg för steg i analysprocessen. Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) framhåller 

att studien blir trovärdig och pålitlig när läsaren har möjlighet att följa forskarens väg genom 

processen. Genom att vi visat på en tydlig sökväg och använt en noggrann referensteknik har 

vi gjort det möjligt för läsaren att gå tillbaka till ursprungskällan för att stärka pålitlighet och 

trovärdighet.  

 

Då vi utförde kvalitetsgranskningen använde vi oss av ett kvalitetsgranskningsprotokoll 

inspirerad av Willman och Stoltz (2002). Kvalitetsgranskning får en större tyngd om fler än 

en medverkar i arbetet (Willman & Stoltz, 2002, s.79) men på grund av vår ringa erfarenhet 

när det rör vetenskapliga kvalitetsbedömningar kan det finnas brister i denna. Ett annat sätt att 

öka resultatets trovärdighet är att använda citat från originaltexterna för att styrka brödtextens 

innehåll och för att visa hur författarna tolkat innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Samma författare menar att det är nästan omöjligt att göra egna tolkningar av en textenhet 

eftersom den för det mesta har flera innebörder. Detta är ett problem som kan sänka 

trovärdigheten. 
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Vår intention var att varje slutkategori skulle utesluta varandra men detta menar Graneheim 

och Lundman (2004) är i princip omöjligt eftersom texten kan ha flera innebörder och flera 

textenheter kan passa in i flera slutkategorier beroende på vad forskaren anser vara kärnan. 

Holloway och Wheeler (2002, s.239- 241) anser att forskaren måste gå tillbaka till 

ursprungsmaterialet regelbundet för att vara säker på att inte för stora steg görs i kondensering 

och kategorisering. Vi har varit medvetna om att det är lätt att tappa kärnan i innehållet och 

därför har vi varit noga med att ofta gå tillbaka till originaltexten för att i möjligaste mån 

behålla textnärheten i kondenseringarna och kategoriseringarna. Vi har även försökt 

undanröja eventuella misstolkningar som kan ha sitt ursprung i egna värderingar. 

 

Under hela arbetets gång har vi varit två som granskat varje steg vilket vi anser minskat risken 

för feltolkningar. Av de tolv artiklar vi valde ut till dataanalysen var samtliga skrivna på 

engelska. I vårt första kondenseringssteg översatte vi textenheterna till svenska vilket vi anser 

kan vara en svaghet med denna litteraturstudie. Detta på grund av att översättningar kan 

orsaka att värdefull information kan gå förlorad i form av nyanser i språket som är svåra att 

uppfatta. För att undvika informationsbortfall i översättningen har vi noga läst igenom 

textenheterna vi plockat ut och använt oss av en engelsk ordbok samt översättningssidor på 

internet. 

 

Ett annat sätt att styrka trovärdigheten är när forskaren låter utomstående med förståelse för 

analysmetoden granska materialet vilket skett med hjälp av handledare och opponentskap i 

olika seminarier (Polit och Beck, 2004, s. 432). Överförbarhet innebär på vilket sätt resultatet 

av studien kan överföras till liknande situationer och miljöer. För att överförbarheten ska 

underlättas och styrkas är det viktigt att ge en tydlig beskrivning av urval, datainsamling, 

analysprocess och en lämplig presentation av resultat (Graneheim & Lundman, 2004). Detta 

anser vi att vi gjort på ett korrekt sätt. 
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Slutsats 

Det finns ett stort behov av stöd och kontinuerlig,  lättförståelig information för närstående till 

kvinnor som får en bröstcancerdiagnos och det är viktigt att sjuksköterskor förstår hur både 

patient och närstående upplever sina nya och förändrade livssituationer efter diagnosen. Detta 

för att bättre kunna stötta och hjälpa dem att tillsammans med kvinnan hitta och utveckla olika 

coping strategier för att kunna hantera konsekvenserna av sjukdomen. 

 

Sjuksköterskor måste ha en helhetssyn när de bemöter och behandlar patienten och hennes 

närstående som en helhet för att dessa ska kunna uppleva livskvalité trots sjukdom. I mötet 

med närstående till kvinnor med bröstcancer bör sjuksköterskor ha kunskap om hur olika 

närstående reagerar på och upplever en kär anhörigs sjukdom för att kunna ge bästa möjliga 

bemötande till dessa. 

 

Sjuksköterskor bör också ha kunskap om och förmågan att förmedla information om problem 

som kan uppstå i sexlivet när kvinnan har bröstcancer och hur man kan hantera dessa i en 

parrelation. Det borde finnas kompletterande skriftlig, lättillgänglig information om hur 

sjukdom, behandling och mediciner kan påverka sexualitet fysiskt och mentalt med en 

förändrad självbild och sexuella behov. Sjuksköterskor bör kunna erbjuda enskilda samtal och 

parsamtal rörande intimitet och sexualitet. 

 

Sjuksköterskor måste kunna se det viktiga i att göra närstående delaktiga i informationen om 

vård, behandling och förväntade kroppsliga och mentala symtom hos kvinnan. Stöd är viktigt 

för de närstående för att de ska klara av att anpassa sig till en vardag som bröstcancer innebär. 

Stödgrupper kan anordnas för att närstående ska få träffa och utbyta erfarenheter med andra i 

samma situation vilket kan stärka och stödja dem. 
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Tabell 3 Artikelsökning 
2008.01.16-2008.02.04  
 
Sökord            Academic Search                                                   Cinahl 
  

breast cancer                              7511                                                                          9370 
relatives                                   31596                                                                          2901 
experience                               53050                                                                         41149                                                                  
significant other                          377                                                                         80736 
family members                        3385                                                                           4417                                           
suffering                                    5280                                                                           5261 
support                                     72233                                                                        68264 
qualitative                                13562                                                                        26316 
family                                       87964                                                                       53123 
next of kin     65        132 
life change event                         957                                     3                      
close relative                               178                                                                                47 
relationships                            76315                                                                          16026 
daughters                                   2408                                                                              690 
friend                                         4895                                                                            1073 
adult children                              469                                                                               718 
close relation                               128                                                                                26 
breast cancer and relatives            22                                                                                12 
and experience 
 
breast cancer and significant other   2 (1)                                                                          5                                                                    
and experience 
 
breast cancer and family members   13 (1)                                                                       17 
and experience                         
 
breast cancer and family members    1                                                                               1 
and suffering 
 
breast cancer and family members    13                                                                           28 
and support 
 
breast cancer and family members      4(1)                                                                      12                                                           
and qualitative 
 
breast cancer and next of kin               2                                     2 
  
breast cancer and close relative            7                                                                           5                                                                      
  
breast cancer close relation                  0                                                                            0 
 
breast cancer and daughters                 49                                                                         20 
 
breast cancer and daughters and           5                                                                            4 
experience 
 
breast cancer and friend                        35                                                                          4 
 
breast cancer and friend and                  6                                                                          1 
relationship 
 
breast cancer and friend and                  13                                                                        5               
experience 
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Tabell 3 Artikelsökning fortsättning. 
 
Sökord                 Academic Search                                                      Cinahl 
  

 
breast cancer and adult children         0                                                                           8 
 
breast cancer and relatives                 4                                                                          15                                                               
and qualitative 
 
breast cancer and relationships         14                                                                         29 
and qualitative 
  
breast cancer and experience            99 (3)                                                                    94 (3) 
and family 
 
 

Tabell 3Artikelsökning fortsättning 
PubMed 

Limits: Full text, humans, English 

Mesh “major topic”                  #31  breast neoplasms                                                120077                                                             

Mesh                                         #37 life change events                                                13356 

Mesh                                         #36 family relations                                                    21745 

Mesh                                         #13qualitative research                                                 5168 

Mesh                                             close relationships                                                           0                   

Mesh                          #8 adult children                                                             312 

Mesh                                         #19 social support        30848 

Mesh                         #21 stress, phsychological                                            60032 

Mesh                                         #25friends                                                                         890 

PubMed                                    #83mothers and daughters                                            20173 

Mesh                        #80adaptation, psychological                                      69893 

 

Mesh “major topic” breast neoplasms + Mesh  Life change events+Mesh                         6                                    
Family relations           
                                                                                         
Mesh “major topic” breast neoplasms+ Mesh friends+Mesh Social support                       5 
 
Mesh “major topic” breast neoplasms+ Mesh adult children                                               4 
                                                                                              
Mesh “major topic” breast neoplasms+ Mesh family relations+ Mesh stress psychological 10 
 
Mesh “major topic” breast neoplasms+ Mesh family relations                                           95(2) 
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Tabell 3Artikelsökning fortsättning 
PubMed fort. 

Limits: Full text, humans, English 

#13 or #19 or #25=                                                                                                              23836 

#34 and #31                                            572 

#19 or #13 or #37 = #40                                       46812 

#31 and #40                   622 

#83 and #31                                              92 

#80 and #31 and #37                  79 

 

Breast Neoplasms Mesh “major topic” = #2                                                                      120199 

FS family OR spouse* OR “adultchild*” OR “significantother*”= #6                              586846    

#6 AND #2 = #7                                                                                                                      5926   

FS experience* OR coping OR “ Life change event” OR “ quality of life” = #8               599411 

#8 AND #7 = #9                                                                                                                        773 

#8 AND #7 Limits: Humans, English, Nursing journals = #10                                                176(1)                                                                       

( ) = antalet studier som vi valt ut. FS= frisökning 

 


