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Abstrakt  
 

 
När vuxna människor lever med sjukdom påverkas också deras partner. 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att leva i 
parrelation där en partner lever med sjukdom. Studien baserades på femton 
vetenskapliga artiklar som analyserades med manifest, kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att vara rädd, 
orolig och hjälplös; Att sexlivet förändras och annat blir viktigt; Att det är 
viktigt att kunna prata med varandra; Att anpassa sig och känna sig kvävd 
och Att uppskatta livet och gå vidare. Både de sjuka och deras partner 
upplevde rädsla, oro och hjälplöshet, men de försökte skydda varandra 
genom att inte uttrycka sin oro. Sexuallivet påverkades i stor utsträckning. 
Den sjukes partner upplevde det nödvändigt att anpassa sig efter den sjuke 
och det var vanligt att han eller hon kände sig kvävd. Trots alla negativa 
upplevelser lärde sig paren oftast att ändå uppskatta livet och gå vidare. 
Sjuksköterskor bör vara medvetna om de problem som kan uppkomma för 
partners till personer som lever med sjukdom för att kunna hjälpa med stöd 
och information. Sjuksköterskor måste därför träna sig att professionellt 
lyssna till och tala om problem som kan uppkomma i parrelationer i 
samband med sjukdom.  

  
Nyckelord: Upplevelse, partner, relation, sjukdom, litteraturstudie, 
kvalitativ innehållsanalys 
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Relationer är något som måste arbetas med för att de skall kunna fungera och överleva. Detta 

är ännu viktigare när en människa drabbas av sjukdom då problemen i relationen inte sällan 

blir större och mer betydande för förhållandets fortsatta existens. Emotionellt stöd i form av 

nära relationer vid sjukdom, kan ge en ökad livskvalitet, minskad risk för depression och 

risken för dödlighet minskar (Gee, Howe & Kimmel, 2005). Enligt Lindholm (1997) betyder 

stöd från de nära att en person som drabbas av sjukdom slipper möta de hinder och kriser som 

finns i sjukdomens väg helt på egen hand. När sjukdomen drabbar relationen utgör den en 

påfrestning som omfattar förändringar som kan vara svåra att bemästra (Lyons & Sullivan, 

1998, s. 141-149). 

  

Enligt Gee et al. (2005) finns det vissa delar som är avgörande för en fungerande relation; 

känslomässigt stöd, konflikthantering, individualisering och ett fungerande sexliv. Sexualitet 

är en viktig del i en bestående relation mellan två personer. McCarthy och Bodnar (2005) 

beskriver att den huvudsakliga betydelsen av ett fungerande sexliv är ett delat nöje, 

hjälpmedel att fördjupa och förstärka intimitet och en spänningsreducering för att handskas 

med påfrestningarna i förhållandet och i livet. Sexuell dysfunktion, speciellt förhindrad 

sexuell lust och minskad eller ingen tillfredsställelse kan hota relationen som kanske redan är 

sårbar på grund av påfrestningar av sjukdom. Heinman (2002) påvisar att sexuell dysfunktion, 

icke existerande eller konfliktbetonat sex ökar risken att intimitet och vitalitet i relationen 

minskar. 

 

Enligt Lackey, Gates och Brown (2001) upplever kvinnor som genomgår en bröstreduktion 

på grund av bröstcancer många gånger att deras kvinnlighet går förlorad. Bröstet är en del av 

kroppen som definierar kvinnor som kvinnliga. Förlust av ett bröst kan leda till förlust av 

fysisk integritet och därmed göra kvinnan mer sårbar i psykologisk avseende. Om kvinnan 

inte kan acceptera förlusten av bröstet finns en överhängande risk att kvinnan drabbas av 

ångest, depression eller sexuella svårigheter. Det faktum att kvinnan fått offra en del av sin 

kropp, påverkar hennes identitet, känslan av att känna sig som en kvinna, samt hennes roll 

som partner och mamma. 

 

Enligt Butler, Downe-Wamboldt, Marsh, Bell och Jarvi (2001) påverkar prostatacancer mer 

än de fysiska aspekterna i en mans liv. Den påverkar även självförtroende, självbild, 

upplevelse av manlighet och sexualitet. Att ha förmåga att få erektion är, för många män efter 

operation, en stor angelägenhet. Enligt Willener och Hantikainen (2005) är prostatacancer den 



 4

vanligaste formen av cancer hos män över 40 år. Män som lever med prostatacancer har att 

göra med ett problem som är dubbelsidigt. Först och främst att få en livshotande diagnos och 

sedan vetskapen om den potentiella negativa effekten på sexualiteten efter behandlingen. Det 

har framkommit att män riskerar att bli inkontinenta och impotenta efter en radikal 

prostatektomi. Om en behandling har negativa konsekvenser kommer de att påverka 

patientens dagliga liv och livskvalitet i negativ riktning.  

 

Både de som lever med sjukdom och deras partners kan hamna i kris. Plötsligt ser framtiden 

mörk ut och en oerhörd sorg inför den nu begränsande livssituationen bryter in. 

Självförtroendet raseras vilket bland annat kan leda till att en person i sin krisreaktion 

avskärmar sig (Cullberg, s. 123-126, 2004). Cullberg (2004, s. 143-157) beskriver hur 

krisreaktionen är indelad i olika faser. Chockstadiet som är det akuta tillståndet i en kris, kan 

vara från några timmar till några dygn. Detta stadium övergår i en reaktion på det som hänt 

och varar vanligen mellan sex till åtta veckor. Därefter följer en viss stabilitet. Därefter 

kommer ett skede i krisen, när personer börjar bearbeta den situationen de hamnat i och de 

blir mer intresserade av sin omgivning. De kan förstå den information, som de tidigare inte 

orkat ta till sig utan att förringa eller förstora det som hänt. Denna senare fas kallas 

reparations- och nyorienteringsfasen och kan pågå i ungefär ett år.  

 

Sjukdom skapar ökade spänningar i relationer, kräver konstant anpassning av 

familjemedlemmar och utgör en utmaning för sjuksköterskor att förstå och möta behoven hos 

familjen såväl som hos individen (Newby, 1996). Syftet med studien var att beskriva 

upplevelser av att leva i parrelation där en partner en partner lever med sjukdom. 

 

 

Metod 

Litteratursökning 

Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Kvale (1997, s 42) och Holloway 

och Wheeler (2002, s, 3) är syftet med kvalitativ forskning att förstå individens upplevelse av 

sin livsvärld. För att finna och bedöma relevanta vetenskaplig artiklar följde vi delvis 

Goodmans steg (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

Första steget var att precisera problemet och bestämma studiernas inklusions- och 

exlusionskriterier. Därefter planerades litteratursökningen. Efter genomförd litteratursökning 
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och insamling av de studier som mötte inklusionskriterierna tolkades och sammanställdes de 

individuella studierna till ett resultat som avslutningsvis diskuterades. 

 

De bibliografiska referensdatabaserna som användes var Academic search, Cinahl och 

Pubmed. Utifrån syftet med studien använde vi sökorden: Spouse, significant, experience, 

others, couples, relation, relationship, sexual och illness. De booleska sökorden var AND och 

NOT. Inklusionskriterierna för studien var vuxna människor som lever i parrelation där en 

partner lever med sjukdom samt artiklar som var vetenskapliga. Exklusionskriterierna var 

psykiska sjukdomar och demenssjukdomar, personer under 18 år. Abstrakten på de funna 

artiklarna lästes igenom för att se om artiklarna var relevanta för studien. Artiklar som inte var 

vetenskapliga eller som inte motsvarade syftet exkluderas. En vetenskaplig artikel 

karaktäriseras av tillförlitlig publikation, vetenskaplig granskning och tillgänglighet (Willman 

et al., 2006). Resultat av sökning framgår av Tabell 1.  

 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
 
Söknr Sökord Antal 

träffar 
Antal  
valda 

 
Academic search elite 
1 Spouse* AND relationship AND illness 22 0 
2 Spouse* AND relationship AND illness NOT mental 16 4 
3 Illness AND sexual AND relationship NOT mental 50 3 
 
Cinahl 
4 Spouse* AND relation* AND illness 44 4 
5 Significant others* AND relation* AND illness 11 1 
6 Couple* AND relation* AND illness 27 3 
 
Pub med 
7 Relation* AND illness NOT mental NOT dementia 43 0 
8 Relation* AND illness AND spouse* NOT mental NOT 

dementia 
20 0 

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen bedömdes sju artiklar ha hög kvalitet och åtta artiklar medel 

kvalitet. De studier som bedömdes ha medel kvalitet saknade eller hade bristfälligt beskriven 

några eller någon del utifrån kvalitetsgranskningsprotokollet. (Willman et al. 2006, s. 94, 156-

157). 
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De artiklar med medel kvalitet som ändå ingick i studien valdes på grund av att de motsvarar 

syftet och dess rika innehåll i textenheterna 

 

 

Analys 

En manifest kvalitativ innehållsanalys användes för att beskriva det synliga, faktiska 

innehållet i artiklarna (jfr. Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2004). 

Innehållsanalys är ett sätt att systematiskt organisera och hantera verbal, nedskriven eller 

observerad data och sedan objektivt göra en meningsfull slutledning av materialet. På detta 

sätt kan vissa fenomen beskrivas och urskiljas (Downe-Wambodt, 1992).  

 

Analysen inleddes med att de aktuella artiklarna läses igenom för att få en helhetsbild och en 

djupare förståelse för innehållet. Textenheter som motsvarade syftet valdes ut. För att få mer 

hanterbara textenheter kondenserades de och för att vara säkra på att innehållet i textenheterna 

behölls vid kondenseringen gick vi hela tiden gå tillbaka till originaltexten. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innebär kondensering att man tar bort onödig text men behåller 

textenhetens kärna. Därefter förde vi ihop kondenserade textenheter med liknande innehåll i 

kategorier. Kategoriseringen skedde i flera steg tills det inte längre gick att utföra fler 

kategoriseringar. Även här var det viktigt att gå tillbaka till originaltexten för att vara säker på 

att kategorierna täckte alla aspekter av analysenheterna (jfr Burnard, 1991). Vid 

resultatskrivningen efter kategoriseringen beskrevs innehållet i varje slutkategori som 

brödtext, vilket sammanfattade kärnan i alla textenheter som hörde till varje kategori. 

Brödtexten styrktes även med citat. De 15 artiklarna som ingick i analysen presenteras 

översiktligt i Tabell 2 tillsammans med resultatet av kvalitetsgranskningen. 

 
 
Tabell 2. Översikt över inkluderade artiklar och resultat av kvalitetsgranskning (n=15) 
Författare, år Typ av 

studie 
Deltagare Datainsamlingsmetod/ 

Analysmetod 
Huvudfynd Kvalitet 

Boehemer & 
Clark, 2001 

Kvalitativ 20 män med 
prostatacancer 
och 7 av deras 
fruar 

Semistrukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupper/  
Fenomenologisk. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Paren pratar inte 
om 
komplikationer. 
Brist i verbal 
kommunikation  

Medel.  

Dougherty et 
al. 2004 

Kvalitativ 15 deltagare 
vars partners 
drabbats av 
plötsligt 
hjärtstopp 

Narrativa intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Identifierar 
områden som är 
av angelägenhet 
för att klara av 
händelsen 

Medel 
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Tabell 2. (forts.). Översikt över inkluderade artiklar och resultat av kvalitetsgranskning 
(n=15) 
 
Författare, år Typ av 

studie 
Deltagare Datainsamlinsmetod/ 

Analysmetod 
Huvudfynd Kvalitet. 

Eriksson & 
Svedlund, 
2006 

Kvalitativ 4 kvinnor med 
kroniskt sjuka 
partners 

Narrativa intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutis. 
Innehållsanalys.  

Kvinnor upplever 
förändringar i 
relationen, känner 
sig ensamma trots 
att de lever i ett 
förhållande 

Medel 

Gray et al. 
1999 

Kvalitativ 34 par där 
männen har 
prostatacancer 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Paren anser att de 
kommit varandra 
närmare  

Hög. 

Koch et al. 
2002 

Kvalitativ 12 kvinnor 
med 
multiplescleros  
 

Semistrukturearade 
intervjuer i 
fokusgrupper/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Kvinnorna anser 
att deras 
sexualitet har 
förändrats till det 
sämre 

Hög.  

Lavery  & 
Clarke, 1999 

Kvalitativ 12 par där 
männen har 
prostatacancer 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys.  

Paren anser att 
relationen 
förändrats lite 
eller till det 
bättre. Men 
sexlivet har blivit 
sämre 

Hög. 

Lindholm et al. 
2002 

Kvalitativ 17 kvinnor 
med 
bröstcancer 
och deras 
partners 

Narrativa intervjuer 
Fenomenologisk/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Partner upplever  
djupt lidande, 
osäkerhet och 
hjälplöshet De 
känner sig dragna 
mellan sitt eget 
lidande och 
önskan att lindra 
kvinnans lidande 

Medel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulson et al. 
2003 

Kvalitativ 14 kvinnor vars 
partners lever 
med 
fibromyalgi 

Öppna ostrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Kvinnor som 
lever med män 
som lever med 
FM får livet 
starkt påverkat av 
mannens 
sjukdom. De får 
leva i skuggan av 
hans smärta 

Hög 

Råheim & 
Håland, 2006 

Kvalitativ 12 kvinnor 
med 
fibromyalgi 

Öppna ostrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
innehållsanalys. 

Kvinnorna 
upplever en 
förändrad kropp 
vid kronisk 
smärta. De 
beskriver en 
kamp i att deras 
tillvaro är 
utstakad 

Hög 
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Tabell 2. (forts.). Översikt över inkluderade artiklar och resultat av kvalitetsgranskning 
(n=15) 
 
Författare, år Typ av 

studie 
Deltagare Datainsamlingsmetod/ 

Analysmetod 
Huvudfynd Kvalitet 

Sanders et al. 
2006  

Kvalitativ 10 män med 
prostatacancer 
och deras 
partners 

Intervjuer i grupp/  
Innehållsanalys 

Ytterligare stöd 
måste ges till par 
där en person är 
kroniskt sjuk för 
att de ska kunna 
upprätthålla 
intimitet i 
förhållandet 

Medel 

Svedlund & 
Danielson, 
2004 

Kvalitativ 9 kvinnor och 
deras partners 
som haft 
hjärtinfarkt. 

Narrativ intervju/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
Innehållsanalys.  

Paren visar 
hänsyn mot 
varandra för att 
skydda partnern. 
Brist i 
kommunikation, 
men både kvinnor 
och deras partners 
kan känna hur 
deras partner mår 
utan verbal 
kommunikation 

Medel 

Söderberg et al. 
2003 

Kvalitativ 5 män som 
lever med 
kvinnor med 
fibromyalgi 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Männens liv 
förändras mycket 
och de saknar 
information om 
sjukdomen 

Hög.  

Thompson et 
al.  1995 

Kvalitativ 20 patienter 
med plötsligt 
hjärtstillestånd 
och deras 
partners 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys  

Paren upplever 
transition från 
sjukhuset till 
hemmet präglad 
av osäkerhet, 
svårigheter med 
att anpassa sig 
och sorg 

Medel 

VanDevanter et 
al. 1999 

kvalitativ 41 
heterosexuella 
par där en part 
i relationen har 
HIV 

Semistrukturearade 
intervjuer i 
fokusgrupper 
/Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Paren anser att 
deras sexliv har 
förändrats till det 
sämre. Mycket 
fokus  på att 
skydda sin 
partner. Saknad 
av barn är ett stort 
problem 

Medel.  

Webster, 1997 Kvalitativ  138 kvinnor 
med interstitial 
cystitis och 10 
kvinnor med 
interstitial 
cystitis. 

Strukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys.  

Kvinnorna anser 
att deras 
sexualitet har 
förändrats till det 
sämre. Deras 
kroppar har svikit 
dem. Det kan 
vara besvärligt, 
rent praktiskt, att 
ha samlag.  

Hög.  
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Resultat 
 

Analysen resulterade i fem kategorier. Kategorierna redovisas i brödtext och illustreras med 

citat från artiklarna. 

 
 
 
 
 
Tabell 3. Översikt över kategorierna (n=5) 
___________________________________________________________________________ 
Kategorier 
___________________________________________________________________________ 
 

Att vara rädd, orolig och hjälplös  

Att sexlivet förändras och annat blir viktigt 

Att det är viktigt att kunna prata med varandra 

Att anpassa sig och känna sig kvävd  

Att uppskatta livet och gå vidare 

 

 
 
 

Att vara rädd, orolig och hjälplös 

Enligt Dougherty, Piper och Benoliel (2004), Ericsson och Svedlund (2006), Svedlund och 

Danielsson (2004), Söderberg, Strand, Haapala och Lundman (2003), Thompson, Ersser och 

Webster (1995) och VanDevanter, Thacker, Basser och Arnold (1999) gjorde osäkerheten om 

att inte veta vad som kommer att hända och vad framtiden för med sig att deltagarna i 

studierna kände sig oroliga. Den största rädslan var att förlora sin partner och den rädslan 

fanns alltid i tankarna. Den rädslan måste de leva med hela tiden i bakhuvudet. Deltagare vars 

partner fått en pacemaker inopererad, uttryckte även rädsla för hur den skulle fungera i 

framtiden. De var oroliga och rädda för att de inte visste om den fungerade som den skulle, 

om de verkligen slog på apparaten på sjukhuset och om den kunde flytta på sig eller rent av 

slå av.  
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“.. one is anxious all the time but I have the telephone so I call.. one 
doesn´t know what the future will bring when something like this 
happens. “(Svedlund & Danielsson, 2004, s. 442) 

 

“..I´m frightened, I´m frightened of losing him. It´s always there at the 
back of my mind when I go to bed at night I pray and hope, but it´s 
always there I mean they say you shouldn´t think like that, but I can´t 
help it.. “(Thompsson et al. 1995, s. 710) 

 

 

Enligt Dougherty et al. (2004), Söderberg et al. (2003) och VanDevanter et al. (1995) 

framkom det att många deltagare oroade sig över det finansiella. De genomgick ofta stora 

ekonomiska förändringar i och med att en person förlorade en stor del av sin inkomst, 

speciellt om familjeförsörjaren var den som insjuknat. Det var också vanligt att den anhörige 

kände sig hemsk genom att ta upp det och prata om det.  

 

“..Are we going to have money to make it on, you know, get the bills 
paid from month to month?” (Dougherty et al. 2004, s. 26) 

 

 

Enligt Boehemer och Clark (2001), Eriksson och Svedlund (2006), Gray et al. (1999), Lavery 

och Clark (1999) och Thompson et al. (1995) vågade inte partner tänka på framtiden. Att göra 

andra saker för att låta bli att tänka på den var en vanlig strategi för att överleva. Det hjälpte 

att hålla sig sysselsatt hela tiden och tänka på något annat än sig själv. Det var vanligt att de 

har mycket att tänka på och det var tröttande. Därför försökte de att inte oroa sig över något 

som kanske inte händer. De beslöt sig för att försöka hantera det när och om det händer.  

 

För partners som levde i en parrelation där den andre partnern var sjuk var det vanligt att 

arbetet fungera som en ventil som gjorde att de kunde trycka personliga problem åt sidan och 

tänka på dem sedan. Många deltagare tycker det var bra att ha ett arbete, där de fick träffa 

andra människor och göra något annat. Deltagare i studien uttryckte det till och med som att 

de skulle bli galna utan arbete (Eriksson & Svedlund, 2006; Lavery & Clarke 1999). 

 
 
“.. I think being involved in work is certainly an outlet because I have 
got to concentrate on that, so I suppose that´s good because I can push 
these other things to the background and think about our own personal 
problems later.. “ (Lavery & Clarke, 1999, s. 293) 
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I studierna av Svedlund och Danielsson (2004) och Thompsson et al. (1995) framkom det att 

partner undrade var den sjuke var och om de mådde bra varje gång de var utom synhåll. De 

kände att de instinktivt höll ett öga på sina sjuka partner för att se hur dessa mådde. De var 

oroliga för att lämna de sjuka ensamma långa stunder och de ville leta efter dem om de var 

borta för länge. Det var vanligt att partners följde efter den sjuke utan att dessa märkte det när 

de var utom synhåll, men det framkom även att de ofta gjorde den sjuke mer orolig.  

 

Enligt Lindholm (2002) och Svedlund och Danielsson (2004) var hjälplöshet det värsta när 

någon nära led. Anhöriga ville hjälpa när de såg sin respektive lida och de önskade att det 

fanns något att göra när dessa mådde dåligt. Om partners dessutom inte hade möjlighet att 

vara nära den sjuke gjorde det att hjälplösheten kändes ännu värre. Att göra något över telefon 

kändes svårt. Många skulle föredra att själva vara sjuka.  

 
 
“.. The helplessness one feels when standing by when somebody is 
suffering is terrible when one is emotionally involved.. “(Lindholm, 
2002, s. 251) 

 

 

Enligt Gray et al. (1999), Lindholm (2002), Sanders, Pedro och Bantum (2006), Svedlund och 

Danielsson (2004) och VanDevanter et al. (1999) var det vanligt att de sjuka och deras partner 

försökte skydda varandra från oro. Partners ville inte göra den sjuke orolig genom att bryta 

ihop eller uttrycka sin oro verbalt samtidigt som de sjuka i sin tur inte ville berätta för sin 

partner hur de egentligen mådde för att inte oroa. Det kunde leda till att både de sjuka och 

deras partners blev ensamma med sin oro.  

 

Att sexlivet förändras och annat blir viktigare  

Deltagarna i studierna av Koch, Kralik och Eastwood (2002), Sanders et al. (2006) och 

Söderberg et al. (2003) upplevde att sexliv och relation blev förändrade och problematiska. 

Det berodde mycket på den sjukes humör om det sexuella fungerade. Att ta hänsyn till 

varandra blev plötsligt mycket viktigare. Många beskrev att bristen på spontanitet var ett 

problem som störde mer än de trodde att det skulle göra.  

 
 
..The lack of spontaneity bothered me a lot. It bothered me more than I 
thought it would at the time. (Sanders et al. 2006, s. 505) 
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Hur sexlivet förändrades var en stor del av det som det var viktigt att prata om. En kvinna 

berättade att de löst sina problem genom att tala med varandra. Hon var noga med att berätta 

för sin make att det var smärtan och inte kärleken som var problemet (Sanders et al. 2006; 

Råhein & Håland, 2006). Deltagare i studierna av Boehemer och Clark (2001), Koch et al. 

(2002) och Webster (1997) beskrev att de kände sig mindre intresserade av sex på grund av 

sjukdomen och att detta gjorde dem mindre tillgängliga. De kände också i hög grad att lusten 

till sex var borta. Andra omständigheter som försämrade sexlivet var att de inte längre kunde 

få orgasm och att stimulering och sexuell upphetsning orsakade smärta.  

 

Enligt Gray, Fitch, Phillips, Labrecque och Klotz (1999) ansåg många deltagare i studien att 

sex inte längre var det viktigaste. Det var okej att inte längre ha sex lika ofta. En kvinna 

berättade att hon var glad att hon hade en make som inte tyckte att sex var det viktigaste i 

deras relation. Hon trodde att i 90 % av fallen skulle det betyda slutet på äktenskapet. En 

annan kvinna förklarade det med att sex inte var lika viktigt som när de var unga. När hennes 

man såg att hon hade ont slutade han och hon trodde inte att han älskade henne mindre för det. 

 
 
“.. The bottom line is.. she just wants me around. She´s told me that it 
doesn´t matter to her whether sex is going to be a part of our future 
together. That means a lot to me.” (Gray et al. 1999, s. 132) 

  

 

Enligt Boehemer och Clark (2001), Sanders et al. (2006) och Webster (1997) framkom det att 

det går att njuta av varandra utan att gå hela vägen. Deltagare i studierna upplevde att de 

kunde ha trevligt med sina partners även utan sex. En kvinna sa att hon hellre ville ha sin man 

än sex. Den sjuke störde sig ofta på hur de såg på sig själva och kände att de inte längre tyckte 

om hur de såg ut. De ville inte ha en förstörd kropp och kände att kroppen hade svikit dem. 

Det förekom att de sjuka blev deprimerade av den anledningen. Vissa deltagare kände sig inte 

direkt oattraktiva, utan mer osexuella. Många uttryckte även att de tidigare känt sig stolt över 

sitt utseende (Koch et al. 2002; Webster, 1997) 

 
 
“I think the main thing that I find disturbing is the way I look at 
myself. When I am on my walker and walk past a mirror and I am all 
bent over instead of straight.. and so you can be as slim as you like, 
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but you don´t look slim with your bum slumped out. I don´t like the 
way I look and I´ve always been taking a lot of pride in my 
appearance. I mean.. that is just the way I have been. I have always 
been brought up that you stand up straight and your shoulders are 
straight.” (Koch et al. 2002, s. 141) 

       

 

Enligt Webster (1997) var det flera personer som åt och gick upp i vikt när de mådde 

känslomässigt dåligt och att det i sin tur ledde till att de mådde ännu sämre. En kvinna 

berättade att hon kände sig tacksam över att hon haft ekonomiska möjligheter att köpa kläder 

som fick henne att känna sig fin och att det var viktigt för att hjälpa henne att känna sig 

kvinnlig. Det fanns även personer i studien som inte kände sig oattraktiva trots ohälsa och de 

var nöjda med den de var.  

 

“.. I believe in achievement.. getting through things. I believe in 
overcoming things.. When I was younger I was more insecure, but you 
grow up and I realize what I´ve been through just in the past in my life. 
I´ve had good friends to share with.. some good models.. I´m the 
woman I want to be, so I´m happy with that..” (Webster, 1997, s. 8) 

  

 
 

Att det är viktigt att kunna prata med varandra 

Enligt Sanders et al. (2006), Söderberg et al. (2003), Råheim och Håland (2006), VanDevanter et 

al. (1999) och Lindholm (2002) var det var viktigt med kommunikation i förhållandena för att 

kunna klara av spänningar och osäkerhet i relationen. För att vårda ett starkt förhållande 

mellan makar var det nödvändigt att de båda var tydliga angående egna behov och samtidigt 

lyssnade till sin partner. De sjuka var tvungna att föra en dialog för att partners skulle kunna 

förstå deras känslor i denna speciella situation. Det var av stor vikt att de lyssnade för att 

kunna sätta sig in i den sjukes situation, därmed inte glömma att de sjuka också måste vara 

lyhörda för sin partners känslor, då dessa också led.  

 
 
“My husband is a private individual even though we have been 
married 53 years. Men don’t communicate about themselves. They are 
not in tune with their bodies.” (Sanders et al. 2006, s. 506) 

 

“We have solved it by talking about it. That is easier for me, so he just 
had to listen. Long nights talking, because it was important that he 
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should understand my situation, that he should know I loved him just 
as much, and that it was the pain.” (Råhein & Clark, 2006, s. 752) 

 

 

Flera par visste att det var viktigt med kommunikation, men hade ändå problem med att kunna 

tala med varandra. De var rädda för att sätta ord på sina känslor och för att uttrycka sig 

klumpigt och såra den andre eller de kände sig obekväma med att prata om känsliga saker och 

hellre behöll det för sig själv (Sanders et al. 2006; Söderberg et al. 2003; Råheim & Clark, 

2006; VanDevanter et al. 1999; Lindholm, 2002). Den som levde med sjukdom valde i vissa 

fall att, på grund av hänsyn till den andre, inte dela med sig av alla sina känslor, rädslor och 

problem för att inte belasta sin partner. I vissa fall berodde denna avsaknad av kommunikation 

på att de sjuka inte ville att partnern skulle tycka synd om dem (Svedlund & Danielsson, 2004; 

Paulson, Norberg & Söderberg, 2003). I en studie av Gray et al. (1999) talade paren om sorgen 

och saknaden efter någon att prata med när kommunikationen i förhållandet inte fungerade, 

och ibland var alternativet att vända sig till någon utomstående för att inte känna sig ensam 

med sina känslor och funderingar.  

 

 
”One can’t really comprehend the fact that he is in 
pain because he doesn’t show it, says nothing about it.” 
 (Paulson et al. 2003, s. 239). 
 
 
 “My husband didn’t want me to talk to anyone else . . . . So it was 
difficult when I couldn’t share it. I realize he was having to process 
this himself, but it was difficult for me because I really needed to talk 
about it with somebody.” (Gray et al. 1999, s, 133). 

 

 
Att anpassa sig och känna sig kvävd 

Det var vanligt att partners anpassade sig till den nya livssituation som följde med sjukdom. 

De tog mer ansvar och stöttade de sjuka mer i det dagliga livet. Villkoren förändrades av 

partnerns sjukdom och för att klara av den nya situationen krävdes det att de som var friska 

anpassade sig till händelserna, som de stod inför. På grund av ett långt liv tillsammans var det 

en naturlig reaktion för partnern att finnas där för de sjuka (Eriksson & Svedlund, 2006; 

Svedlund & Danielsson, 2004). De tog en roll som beskyddare och det var naturligt för dem. 

De ansåg det som en självklarhet att medvetet göra förändringar som gynnade deras 
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gemensamma liv. Men dessa rollförändringar i förhållandet på grund av sjukdomen orsakade 

spänningar (Dougherty et al. 2004; Sanders et al. 2006), då de måste ta det mesta av ansvaret i 

familjens dagliga liv genom att vara mer aktiv i hushållsarbetet och vara lyhörd inför deras 

partners behov och önskemål. I studien av Svedlund och Danielsson (2004) avslöjades att 

kvinnor tog emot mer service från sina partner efter att sjukdom diagnostiserats. Männen tog 

då mer ansvar för hushållsarbetet. Kvinnorna ville dock fortfarande organisera hushållsarbete 

och hade svårt att släppa allt och bara sitta och göra ingenting.  

 

 

“Now, all of a sudden, I’m protecting him and taking care of him.” 
(Sanders et al. 2006, s. 505) 

 

 

“Just adjusting to the fact that I have to do everything. 
It's almost like he's helpless. You see, basically he can't do anything. 
“(Dougherty et al. 2004, s. 25) 

 

 

Enligt Söderberg et al. (2003) och Eriksson och Svedlund (2006) fick partners sätta sig själv i 

andra hand i förhållande till de sjuka och kanske inte längre vara i centrum som de var vana 

vid. De betonade betydelsen av att skapa utrymme och tid för egna intressen och 

fritidsaktiviteter. Detta gav dem styrka och uthållighet att uppfylla rollen som vårdare. 

Tillfällen till fritidsaktiviteter beskrevs som få, därför att deras liv centrerade kring de sjuka. 

De gjorde allt arbete i hemmet och prioriterade tid för familjaktiviteter istället för egna 

aktiviteter. Enligt Lindholm (2002), Söderberg et al. (2003), Eriksson och Svedlund (2006) och 

Paulson et al. (2003) kände friska partners sig kvävda och fastlåsta eftersom de sjuka krävde 

att de alltid skulle finnas till hands och vara villiga att hjälpa. Det var svårt att kunna leva ett 

eget liv.  

 

 
“It’s a tough job, we are so close, it’s difficult to may 
be break off a bit and live one’s own life. We have 
shared each other’s problems, she and I. She has 
almost suffocated me” (Lindholm, 2002, s. 251). 
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“Very often you wanted to be free, well, sometimes, I could go fishing 
and such things, but now I have to think about the other duties. I was 
more active earlier” (Söderberg et al, 2003, s. 145). 

 

 

Starka bindningar hos ett par som levde i en nära relation gjorde det svårt att vara den som 

stod bredvid. Det var svårt att se någon man stod nära lida och samtidigt inte kunna göra 

något för att hjälpa. Friska partners ville dela allt, men insåg att den sjukes innersta lidande 

var något de inte kunde dela (Lindholm, 2002). Stundom gjorde en enorm trötthet och ständig 

kamp saken outhärdlig för paren. Denna prövning ledde inte sällan tankar till skilsmässa 

(Paulson et al. 2003). Många gånger fanns oro att inte orka hela vägen och rädsla att kanske 

tillslut måste ge upp och svika den sjuke (Dougherty et al. 2004). 

 

 

“I worry that this level of responsibility will always be mine and he is 
perfectly happy with that. I don't know if I can do this forever.” 
(Dougherty et al. 2004, s. 25) 

 

 
Att uppskatta livet trots förändringarna och att gå vidare 

I studier av Dougherty et al. (2004) och Svedlund och Danielsson (2004) framkom att 

deltagarna trots, eller kanske rent av på grund av sjukdomen, fått ett nytt perspektiv på livet 

och funnit en ny uppskattning för allt de hade. Även om de var frustrerade över det som hänt 

så fanns det stunder av glädje, tillfredsställelse och belåtenhet i deras liv. Att uppskatta livet 

var detsamma som att acceptera det och vara glad över att få leva. Gray et al. (1999) menade 

att trots att friska partner kände sorg och besvikelse över förändringar i förhållandet och 

saknad efter en normal relation kunde paren klara det mesta bara de hade varandra och att de 

arbetade som ett lag. I Eriksson och Svedlunds (2006) studie framhöll partners vikten av att ta 

tillvara på alla delar av livet, framför allt varandra och att tillbringa mer tid tillsammans och 

försöka göra saker som man funnit glädje i förut. 

 

“… it is important for both my wife and I to look at our existence in 
other ways…”(Svedlund & Danielsson, 2004, s. 442). 
 
 
“I think you have to have the feeling that you’re going through it 
together. Because one of you can’t make it alone, you have to do it as 
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a team. And that’s been a wonderful thing for us. We spend more time 
together.” (Gray et al. 1999, s. 132). 

 

 

Många par såg positivt på framtiden. De var optimistiska och trodde att de skulle kunna hitta 

tillbaka till en normal livsstil med resor och pension (Dougherty et al. 2004; Thompson, 1995; 

Svedlund & Danielsson, 2004; Paulson et al. 2003). När par började förstå allvaret i sina 

förändrade situationer infann sig en ny form av accepterande som tillät dem att aktivt ta tag i 

saker, som gjorde dem beredda på prövningar som låg framför dem (Gray et al. 1999). Friska 

partners tog en dag i taget för att klara av ständiga förändringar i den sjukes tillstånd. Dessa 

strategier hjälpte dem att leva för stunden istället för att grubbla över en mörk framtid och 

också försöka hitta en balans i livet där de så nära som möjligt kunde uppehålla livsstilen de 

hade innan den sjuka fick sin diagnos (Eriksson & Svedlund, 2006). Det var ett måste att se 

livet på ett annat sätt och inse att det viktiga var att vara lyckliga och fortsätta sina liv så 

normalt som möjligt och det blev en del i det dagliga livet som de fick lära sig leva med. På 

det sättet kunde de gå vidare (Paulson et al. 2003; Koch et al. 2002; Svedlund & Danielsson, 

2004). 

 

 

“…she sees life in a different way now and says it is important to 
survive… we have talked a lot about this… if something happens… 
there are many ifs… but I have realised that life must go on even if it is 
like this…”(Svedlund & Danielsson, 2004, s. 442). 
 
 
“Until it actually happens, we’re just happy to continue with our lives 
as normally as possible, because we know it’s going to change . .  We 
haven’t let cancer take over our lives. We have our activities with our 
friends and we’ve kept on as usual.” (Koch et al, 2002, s. 133). 

 

 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att leva i parrelation där en partner 

lever med sjukdom. Den manifesta innehållsanalysen resulterade i följande kategorier: Att 

vara rädd, orolig och hjälplös; Att sexlivet förändras och annat blir viktigt; Att det är viktigt 
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att kunna prata med varandra; Att anpassa sig och känna sig kvävd och Att uppskatta livet 

och gå vidare. 

 

 

I kategorin Att vara rädd, orolig och hjälplös framkom det att personer, som levde i en 

parrelation, där en av dem levde med sjukdom oroade sig för framtiden. De visste inte vad 

som skulle komma att hända. Enligt Kilpatrick, Kristjanson, Tataryn, och Fraser, (1998) 

upplever partner rädsla, sorg, känsla av hopplöshet och känner sig ofta oförberedd på hur de 

ska hantera denna livskris. Den största rädslan var att förlora sin partner. Friska partners i vår 

studie undrade var de sjuka var och om de mådde bra varje gång de var utom synhåll. Den 

rädslan fanns alltid i deras tankar och de höll ett öga på sina sjuka partners för att se hur de 

mådde. Detta framkommer också i en studie av Casida (2005) där hon intervjuat partners till 

hjärtsjuka, inför kommande operation. Deltagarna i hennes studie berättar om rädslan att 

förlora sin partner, oron inför den ovissa framtiden. Vidare framhåller hon att personalen 

inom sjukvården bör vara redo och uppmärksam på anhörigas känslor och reaktioner. Något 

som utlöser dessa känslor är ovetskapen om sjukdom, symptom och framtidsutsikter, därför är 

det av stor vikt att sjuksköterskan har möjlighet att bistå med all information den sjuke och 

dennes partner kan tänkas behöva för att döva delar av oron. 

 

I Cullbergs (2004, s.36) fyra steg av krisbearbetning är det näst sista steget bearbetningsfasen 

där de drabbade bearbetar sin situation både emotionellt och intellektuellt och försöker söka 

praktiska lösningar på problem, med stöd av sjuksköterskan kan de söka stöd och hjälp i olika 

anhöriggrupper eller patientföreningar. Även Feldmans och Broussards (2006) studie 

bekräftar vårt resultat att rädslan är påtaglig och att många gånger är det rädslan att partnern 

kanske inte överlever som är störst, men också oron över sin egen förmåga att ge tillräckligt 

med emotionellt stöd till den sjuke. 

 

I vårt resultat framkom att paren kände oro över det finansiella och de ekonomiska 

förändringar som väntade. Det gällde speciellt om det var familjeförsörjaren som hade 

drabbats av sjukdom. Det hjälpte att hålla sig sysselsatt hela tiden och tänka på något annat. 

Det var vanligt att de sjuka och deras partner försökte skydda varandra från oro. Reich, 

Olmsted och Puymbroeck (2006) menar att den friska partnern ofta känner pressen på sig att 

vara den starka och tålmodiga, den som aktivt arbetar för den sjuke som dennes vårdare, 

förblindad av oron att förlora den de älskar.  
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I kategorin Att sexlivet förändras och annat blir viktigt upplevde deltagarna i vår studie att 

deras sexliv hade blivit förändrat och problemfyllt. De beskrev att de kände sig mindre 

intresserade av sex på grund av sjukdomen och att det gjorde de mindre tillgängliga. Enligt 

Hill, Bird och Thorpe (2003) beskrivs sexualitet som en nödvändig del av den hela personen, 

en integrerad del av att vara människa och upplevelse av livskvalitet. Sexualitet är en komplex 

aspekt av människolivet som består av mycket mer än själva samlaget. Det framkom vidare i 

vår studie att de sjuka personerna i hög grad kände att lusten till sex var borta. Sex var lika 

viktigt. Att ta hänsyn till varandra blev mycket viktigare. Detta resultat överensstämmer med 

Lemieuxs , Kaisers, Pereiras, och Meadows (2004) studie, som i sin studie av sexualitet hos 

personer i palliativt stadium av sjukdom, visar att dessa personers sexualitet inte blev mindre 

viktig, men att sättet att uttrycka sexualiteten förändrades. Istället för att ha fokus på den 

fysiska delen och sexualakten så talade de om att den verbala och icke samlagsinriktade delen 

av sexualiteten fått ökad betydelse.  

 

 

I vårt resultat framkom att sjukdom påverkade kvinnors känslor av attraktivitet och 

kvinnlighet och att dessa känslor i sin tur påverkade sexualitet och sexliv. De sjuka ville inte 

ha en förstörd kropp och kände att kroppen hade svikit dem. Det förekom att den sjuke blev 

deprimerad av den anledningen. Liknande fynd beskrev Kralik, Koch och Telford (2001) i sin 

studie om kroppsuppfattning och förändringar i sexlivet. De beskrev att ju mindre attraktiva 

kvinnor kände sig, desto lägre sexuell respons och sexuell aktivitet rapporterade de och tvärt 

om, kvinnor med positiv kroppsbild, som kände sig bekväm med sin kropp hade ett mer aktivt 

sexliv. Enligt Riechers (2004) orsakar ofta cancerbehandling fysiska och psykiska problem i 

den sjukes sexliv och att cancer kan påverka en människas sexliv genom infertilitet, 

funktionsrubbningar, trötthet och psykiska symtom som förändrad kroppsuppfattning och 

minskad sexlust som också bidrar till förminskad sexuell funktion och lust. 

 

 

I kategorin Att det är av största vikt att kunna prata med varandra beskrevs hur viktigt det 

var med fungerande kommunikation i ett förhållande för att kunna klara av spänningar och 

osäkerhet som alltid var närvarande i relationen. För att vårda ett starkt förhållande mellan 

makar var det nödvändigt att de båda var tydliga angående egna behov och samtidigt vara 
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lyssnade till varandra. Trots att flera par visste att det var viktigt med kommunikation hade de 

ändå problem med att kunna tala med varandra då rädslan för att utrycka sig klumpigt eller 

såra gjorde att man inte kommunicerade. I vissa fall berodde denna avsaknad på 

kommunikation på det faktum att den sjuke inte ville att den anhörige skulle tycka synd om 

denne. Dessa resultat stöds av Harkness Hodgsons, Shields och Rousseaus (2003), studie i 

vilken det framkommer att ett av de svåraste hindren i ett förhållande är avsaknad av 

kommunikation mellan partnerna. Vidare visar studien på att förhållanden där 

kommunikationen fungera har större chans att klara påfrestningarna som följer sjukdomen.  

 

 

I fjärde kategorin Att anpassa sig och känna sig kvävd framkom att friska partners ofta fick ta 

mer ansvar och stötta den sjuke och att villkoren förändrades på grund av partnerns sjukdom. 

Detta såg de som självklart, liksom att vara lyhörd för behov och önskemål. De fick sätta sig 

själva i andra hand och saknade tid för egna intressen som kanske hade kunnat ge dem styrka 

och uthållighet att uppfylla rollen som vårdare. Nijboer, Tempelaar, Sanderman, Trimestra, 

Spruijt, och Van den Bos (1998) visade i sin studie att långvarigt vårdande av en anhörig med 

cancersjukdom förknippas med nedsatt hälsa hos den vårdande parten. Ofta kände de sig 

kvävda och fastlåsta eftersom den sjuke krävde att de alltid skulle finnas till hands och vara 

villiga att hjälpa.  Detta visar också Stedeford (1991) i sin studie där han tar upp vikten av 

stöd både till den sjuke men framförallt stöd och hjälp till den anhörige för att denne skall 

orka med den svåra pressen och allt nytt ansvar som vid sjukdom läggs på den anhörige.  

Enligt Cullberg (2004, s. 143-157) har partners som får mycket stöd färre problem med 

anpassning till den nya livssituationen än de som får lite stöd. Partnerns svårigheter att 

anpassa sig är inte begränsad till den tidiga fasen i sjukdomsförloppet, utan varar under en 

längre tid av sjukdomsperioden. De har det dock lättare efter att sjukdomen fått en diagnos, då 

en viss stabilitet infinner sig och personen börjar bearbeta den situationen de hamnat i.  

 

 

I kategorin Att uppskatta livet och gå vidare framkom att trots att frustration och sorg över det 

som hänt så kunde deltagarna finna en ny uppskattning för det liv de har eller hade tidigare. 

Deltagare hade fått ett nytt perspektiv på livet och det fanns stunder av glädje, tillfredsställelse 

och belåtenhet i deras liv. Att uppskatta livet var detsamma som att acceptera det och vara 

glad över att få leva, det var ett måste att se livet på ett annat sätt och inse att det viktiga var 

att vara lyckliga och fortsätta sina liv så normalt som möjligt. Många av paren i de 
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analyserade studierna såg positivt på framtiden, och var optimistiska att de skulle kunna hitta 

tillbaka till en normal livsstil med resor och pension. 

 

 

Sjuksköterskor möter människor som lever i parrelation där en partner lever med sjukdom 

oberoende var de arbetar. Därför är det viktigt att de får ökad förståelse och kunskap om hur 

de kan stödja och hjälpa den sjuke och dennes partner ur ett relationsperspektiv. Partners som 

upplever tillfredsställelse och mening i vårdandet upplevs situationen som mindre stressande 

vilket ökar förutsättningarna att orka med. Med dessa kunskaper kan omvårdnaden förbättras 

för de sjuka och deras partners, samt tillfredställelsen i arbetet öka för sjuksköterskor. Detta 

innebär sannolikt också en samhällsekonomisk vinst. För att kunna inkludera partners i 

omvårdnaden krävs ett holistisk synsätt som innefattar människans alla delar psykiska, 

fysiska, sociala och andliga. (Caspari, 1997). Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap och 

förståelse för den sjukes och de närståendes situation så att stöd kan ges där behovet finns. 

Kunskap om hur närstående är delaktiga i den sjukes liv är viktig för att sjuksköterskor ska ha 

möjligheter att stötta familjen i deras engagemang på ett meningsfullt och respektfullt sätt. 

Sjuksköterskor har ett yrke som förpliktigar och medför ansvar för människors hälsa och 

välbefinnande. 

 

Enligt ICN:s Etiska kod (2007) för sjuksköterskor har sjuksköterskor fyra 

grundläggande ansvarsområden. Ansvarsområdena innefattar att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskor 

erbjuder vård såväl till den enskilde, till familjen som till allmänheten.  
 

 
Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie omfattade 15 vetenskapliga artiklar, som analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Vi har utförligt beskrivit hur vi gick tillväga med 

litteratursökning och analys, vilket gör att tillförlitligheten av vår studie styrks. Genom 

referenserna kan läsaren hitta den litteratur som ingått. Litteratursökning och dataanalys är 

tydligt beskrivna, så finns möjlighet att upprepa studien, vilket ökar trovärdigheten. Holloway 

och Wheeler (2002) menar att trovärdigheten ökar när möjlighet att gå tillbaka till 

originalkällan finns. Alla vetenskapliga artiklar blev kvalitetsgranskade innan de valdes till 

analysen. Kvalitetsgranskningen kan ha blivit missvisande på grund av vår ringa erfarenhet av 



 22

kvalitetsgranskning och bedömning. Vi har hela tiden försökt vara textnära och gått tillbaka 

till originalartikeln för att undvika feltolkningar. Citaten från deltagarna i studierna illustrerar 

pålitligheten, eftersom det återger textens ursprungliga ordalydelse. Trovärdigheten i studien 

stärks också genom att vi varit två som arbetat, samt genom att vi deltagit i tre seminarier där 

andra har fått inblick i arbetet. Vi har även haft en handledare som granskat arbetet under 

arbetets gång. På grund av tidsbrist valde vi att bara använda oss av artiklar som fanns i 

fulltext, vilket kan ha påverkat resultatet. Litteraturstudien bestod av engelska artiklar där 

textenheter översattes, vilket kan ha medfört att vi feltolkat texten eller förlorat nyanser vid 

översättning. Detta kan också ha påverkat resultatet. 

 

 

 

Slutsats 
För att kunna ge god omvårdnad krävs att sjuksköterskor har förståelse för båda parters behov 

i en parrelation. Dessa genomgår en kris, vilket är en livssituation där tidigare erfarenheter 

och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att vi psykiskt skall kunna bemästra den 

aktuella situationen. För att kunna förstå en människa i kris måste man som sjuksköterska ha 

kunskap att se till den utlösande händelsen men också till individens psykologiska utveckling 

och livshistoria liksom hennes sociala förutsättningar. (Cullberg, 2004, s. 159-172) 

Sjuksköterskor bör vara medvetna om de problem som kan uppkomma, för att på så sätt 

kunna hjälpa med stöd och information. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskor tränar att 

professionellt lyssna till och tala om problem som kan uppkomma i parrelationer i samband 

med sjukdom. Sjuksköterskor måste känna sig bekväma med att tala om sådana problem. 

Sjuksköterskan kan med hjälp av andra professioner erbjuda parterapi för att parterna i 

förhållandet skall kunna ventilera sina tankar och sin oro tillsammans.  
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