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Abstract
Lung cancer affects not only the patient but also impact on the partner. The partner shares in 
much the sick persons illness experience, and together the pair face the challenges the disease 
expose them to. Cancer in the lung is one of our most common cancers and is associated with 
poor prognosis. For most of the patients the treatment is palliative. The disease has a rapid 
course and involves a progressive deterioration of health of the victim and an increased need 
for help and support as the disease progresses. For the ill person the partner is usually the 
most important person. The patient’s ability to meet the demands of the illness is largely 
dependent on the partner’s help and support. The purpose of this study was to describe how 
the partners feel that their life situation is affected as a result of lung cancer disease and 
palliative chemotherapy treatment. Sex partners whose spouse had outpatient chemotherapy 
treatment at a hospital in northern Sweden participated. The study had a qualitative approach 
and data was collected through semi structured interviews. Thematic content analysis was 
applied to analyze the content of the text. The analysis resulted in seven main categories: 
From shock to constant anxiety, Anxiety and fear drain on health, The sources of power in 
everyday life, The sick persons tiredness mean relational changes, Increasing closeness within 
the family with some reservations, Friendship bands are subjected to stress, Contact with care 
a part of everyday life. In addition the text clearly revealed two themes: Anxiety and fear 
characterizes life and Interaction patterns changes. The study shows that partners are in a 
difficult life situation where anxiety and fear characterizes everyday life and may impact on 
their own health. They try to apply different strategies to cope with the mental strain and find 
force in everyday life. Partners may also experience how the social interactions with others 
are affected as a consequence of the disease. They describe how roles and relationships in 
relation to the sick, children and friends change and that medical staff becomes significant 
interaction partners. The result suggests that the partners usually do not give expression to 
their anxieties and fears neither to the patient nor to the children. They seem to be in a 
communicative vacuum and bear within them self. Amid all the despair, however, partners 
also express hope. They all want to take a positive approach to disease development, and put 
great trust in the care and hope to the treatments offered. The study gives the reader insight 
into the partner’s life circumstances, knowledge that is useful to carry with them in meeting 
with them in health care.

Keywords: lung cancer, partner, related, carers, life situation, palliative, chemotherapy
                 treatment
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Abstrakt

Lungcancer drabbar inte enbart den sjuke utan får även konsekvenser för dennes 
partner. Partnern delar i mångt och mycket den sjukes sjukdomsupplevelse och 
tillsammans möter paret de utmaningar som sjukdomen ställer dem inför. Sjukdomen är 
en av våra vanligaste cancersjukdomar och är förenad med dålig prognos. För den 
övervägande majoriteten som insjuknar är behandlingsinriktningen palliativ. Sjukdomen 
har ett snabbt förlopp och innebär en successiv försämring av hälsotillståndet för den 
drabbade samt ett ökat behov av hjälp och stöd allt eftersom sjukdomen framskrider.  
För den sjuke utgör partnern som regel den mest betydelsefulla personen. Den sjukes 
förmåga att möta de krav sjukdomen ställer är till stor del avhängigt partnerns hjälp och 
stöd. Syftet med denna studie var att beskriva hur partners upplever att deras 
livssituation påverkas till följd av lungcancer sjukdomen och den palliativa 
cytostatikabehandlingen. Sex partners vars livskamrat fick poliklinisk 
cytostatikabehandling på ett sjukhus i norra Sverige deltog. Studien hade en kvalitativ 
ansats och data inhämtades genom semistrukturerade intervjuer. Tematisk 
innehållsanalys tillämpades för att analysera innehållet i texten. Analysen resulterade i 
sju huvudkategorier: Från chock till ständig oro, Oro och rädsla tär på hälsan, Källor till 
kraft i vardagen, Den sjukes orkeslöshet innebär relationsförändringar, Ökad närhet 
inom familjen med vissa reservationer, Vänskapsband utsätts för påfrestningar, Kontakt 
med vården en del av vardagen. Därutöver framgick i texten tydligt två teman: Oro och 
rädsla präglar tillvaron samt Interaktionsmönster förändras. Studien visar att partners 
befinner sig i en svår livssituation där oro och rädsla präglar vardagen och får 
konsekvenser på deras egen hälsa. De försöker tillämpa olika strategier för att klara av 
den psykiska påfrestningen och finna kraft i vardagen. Partners får också uppleva hur 
det sociala samspelet med andra påverkas som en följd av sjukdomen. De beskriver hur 
roller och relationer i förhållande till den sjuke, barnen och vänner förändras och att 
sjukvårdspersonalen träder in som betydelsefulla samspelspartners. Resultatet antyder 
att partners ofta väjer att inte ger uttryck för sin oro och rädsla vare sig till den sjuke 
eller till barnen. De verkar befinna sig i ett kommunikativt vakuum och bär mycket 
inom sig. Mitt i all förtvivlan ger dock partners även uttryck för hopp. De vill alla inta 
ett positivt förhållningssätt till sjukdomsutvecklingen och sätter stor tillit till vården 
samt hopp till de behandlingar som erbjuds. Studien ger läsaren insikt i partners livs 
förhållanden, kunskap som är värdefull att bära med sig i mötet med dem inom hälso-
och sjukvården.

Sökord: lungcancer, partner, närstående, vårdare, livssituation, palliativ, 
             cytostatikabehandling
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Det är idag allmänt accepterat att en allvarlig sjukdom som cancer påverkar hela familjens 

livssituation ur olika aspekter. Cancer är en ”familjens sjukdom” där den sjukes bekymmer 

och vedermödor delas av övriga familjen. Detta gäller inte minst för partnern som bor och 

lever tillsammans med den sjuke (Isaksen Steen, Thuen & Hanestad, 2003; Lindholm, 

Rhensfeldt, Arman & Hamrin, 2002; Thomas & Morris, 2002). 

När är en familjemedlem insjuknar i lungcancer innebär det att den sjuke och dennes 

närstående ställs inför många svåra fakta. Sjukdomen tillhör de cancersjukdomar som idag har 

sämst prognos. Den har ett snabbt förlopp och innebär en successiv försämring av 

hälsotillståndet för den drabbade. Med sjukdomen följer ofta svåra symtom som trötthet, 

smärta, hosta och andnöd som invalidiserar och utgör begränsningar i det dagliga livet för den 

drabbade (Tanaka, Akechi, Okyama, Nishiwaki & Uchitomi, 2002). Dessutom bär sjukdomen 

med sig oro, ångest och rädsla för framtiden. Behovet av hjälp och stöd av släkt och vänner 

blir därför stort, och ökar allteftersom sjukdomen framskrider (Johnson, Sulmasy & Nolan, 

2007).

Endast ett fåtal som insjuknar i lungcancer blir botade genom operation, strålbehandling, 

cytostatikabehandling eller kombinationer av dessa. För den stora majoriteten med icke botbar 

sjukdom erbjuds palliativ cytostatikabehandling som tar sikte på att bromsa 

sjukdomsutvecklingen, lindra symtom och förbättra livskvaliteten (Regionalt vårdprogram för 

lungcancer. Norra sjukvårdsregionen, 2008). Cytostatikabehandling kan förutom 

infektionskänslighet ge upphov till besvärliga biverkningar i form av exempelvis illamående, 

matleda, förstoppning, håravfall och trötthet (Ringborg, Henriksson & Friberg, 1998, s. 166-

174).  Fortfarande insjuknar fler män än kvinnor i sjukdomen men andelen män tenderar att 

sjunka och andelen kvinnor tenderar att öka. Sammantaget är den relativa femårsöverlevnaden 

10 procent för män och 15 procent för kvinnor. De flesta som insjuknar är 65 år och äldre 

(Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2005).

Studier (Persson, Östlund, Wennman-Larsen, Wengström & Gustavsson, 2008; Thomas & 

Morris, 2002) antyder att cancersjukdom innebär att närstående mer eller mindre får axla 

rollen som informella vårdare av den sjuke och förväntas erbjuda emotionellt och praktiskt 

stöd till den sjuke. De krav och förväntningar som ställs på närstående är höga och det är inte 

ovanligt att det leder till sjukdom hos dem. I en granskningsartikel av Pitceathly och Maguire 



5

(2003) som belyser cancersjukdomars psykologiska effekt på närstående, framkommer att 

närstående ofta avfärdar och inte ger uttryck för sina egna problem och bekymmer i syfte att 

inte belasta utan skydda den sjuke. Detta leder i en del fall till höga emotionella stressnivåer 

och psykiatrisk sjukdom. I studier (Mystakidou, Tsilika, Parpa, Galanos & Vlahos, 2007; 

Thielemann, 2001) ses även att depression och känslor av hopplöshet är vanligt 

förekommande hos närstående till cancersjuka. 

Trots att många närstående befinner sig i en svår och krävande situation uppmärksammar 

endast en liten andel av all omvårdnadsforskning deras situation. Detta bekräftas bland annat i

en stor världsomspännande granskning av befintlig forskning inom omvårdnad och 

cancersjukdom som publicerats mellan 1994-2003 (Molassiotis m.fl., 2006). Granskningen 

visar att studiedeltagarna huvudsakligen bestod av patienter (49,8%) eller sjuksköterskor 

(31,5%). Endast en av tio omvårdnadsstudier fokuserade på närstående i egenskap av 

vårdgivare. I studien framställs de som en grupp med icke tillgodosedda behov där lite

forskning bedrivits. Resultatet från granskningen ger stöd för att mer forskning med fokus på 

närstående som bland annat vårdgivare bör bedrivas. Att närståendes behov ofta hamnar i 

skymundan bekräftas även i en nyligt genomförd studie av Taylor (2008) där ändamålet varit 

att studera närstående vars livskamrat insjuknat i koloncancer. Den påvisar att närstående i 

egenskap av vårdare ofta glöms bort, och följaktligen förbises den påverkan cancersjukdomen 

har på deras hälsa och livssituation. Detta trots att närståendes förmåga att axla rollen som 

vårdare många gånger är avgörande för den sjukes förmåga att anpassa sig till och hantera 

sjukdomen (Taylor, 2008). 

Genomgående så pekar de studier som är gjorda med fokus på närståendes situation att 

cancersjukdomen i många avseenden får stora negativa konsekvenser på deras livssituation, 

inte minst psykosocialt. Relationen till den sjuke tenderar att förändras under 

sjukdomsförloppet. Många ger uttryck för förändrade rollmönster och påverkan på kvaliteten i 

relationen (Lethborg, Kissane & Burns, 2003; Northouse, 1995; Wennman-Larsen, Persson, 

Östlund, Wengström och Gustavsson, 2008).  Behovet av stöd i rollen som partner och 

informell vårdgivare är stort. Trots detta uttrycker ett flertal studier (Isaksen Steen m.fl., 2003;

Northouse, Mood, Templin, Mellon & George, 2000; Soothill, Morris, Harman, Francis, 

Thomas, & McIllmurray 2001) att stödet från vänner, familj och hälso-och sjukvårdspersonal 

inte lyckas täcka behovet. 
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Det är även svårt för den som är sjuk att se att familjen far illa av sjukdom och behandling. 

Det är vanligt att den sjuke upplever sig utgöra en börda för familjen (Johnson m.fl., 2007). 

Känslor av skam och skuld är också vanligt förekommande när det gäller lungcancer eftersom 

sjukdomen ofta orsakas av rökning och anses självförvållad (Berterö, Vanhanen & Appelin, 

2008). I en studie gällande cancersjukas skattning av besvärliga biverkningar av 

cytostatikabehandling framkom att de psykosociala aspekterna av behandlingen sågs som 

besvärligast. Patienterna skattade framför allt behandlingens påverkan på familj och partner 

som den svåraste följdverkningen att uthärda (Carelle, Piotto, Bellanger, Germanaud, 

Thuillier & Khayat, 2002). 

Det är viktigt att ha i åtanke att cancer inte är en enda sjukdom utan utgörs av många olika 

sjukdomar med skilda sjukdomsförlopp, behandlingsregimer och prognoser. 

Cancersjukdomens mångfasettering gör att det inte finns någon patentlösning på innebörden 

av att vara närstående till en person med cancer. Varje cancersjukdom är förenat med vissa 

karaktäristika samtidigt som varje cancersjuk individ är unik (Thomas & Morris, 2002). De 

flesta studier som hitintills är gjorda inom omvårdnadsforskningen kring cancersjukdomar har 

enligt Molassiotis m.fl. (2006) främst fokuserat på bröstcancersjukdom, hematologiska 

maligniteter eller blandgrupper av cancersjukdomar. Författarna föreslås därför att framtida 

omvårdnadsforskning bör inriktas på andra specifika och vanliga cancerformer där 

kunskapsluckor ses. De anger som exempel stora och vanligt förekommande cancerformer 

såsom kolorektal, prostata och lungcancer (Molassiotis m.fl., 2006). Denna studie har för 

avsikt att belysa partners situation och ge en ökad insikt i och förståelse för hur 

lungcancersjukdomen och den palliativa cytostatikabehandlingen påverkar partners 

livssituation.

Syfte

Syftet med studien var att beskriva hur partners upplever att deras livssituation påverkas av 

lungcancersjukdomen och den palliativa cytostatikabehandlingen.  Fokus låg på:

 hälsa och välbefinnande

 roller och relationer

 arbete och fritid

 problem, behov och resurser
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Kontext

Palliativ cytostatikabehandling mot lungcancersjukdomen ges som regel polikliniskt. Det 

innebär att den sjuke med jämna mellanrum, ofta åtföljd av närstående, kommer in till sjukhus 

över dagen för behandling. Hur ofta den sjuke kommer in för behandling på sjukhuset är 

beroende av behandlingsregim. Vanligast är att cytostatikabehandlingen ges i form av 4-6 

kurer där en kur är tre veckor lång, varför förnyad kur ges var tredje vecka. Varje kur inleds 

med intravenös cytostatikabehandling på sjukhus dag 1. Vid vissa behandlingsregimer 

förekommer även intravenös behandling dag 8 i varje kur. 

Den inledande cytostatikabehandlingen som ges i anslutning till diagnos benämns första 

linjens behandling. Målsättningen med denna är att bromsa upp tumörtillväxten (stationär 

sjukdom) och om möjligt få den att krympa (tumör regress). Om sjukdomen framskrider 

(tumör progress) övervägs ofta även andra och ibland även tredje linjens behandling om den 

sjukes allmäntillstånd är gott (Regionalt vårdprogram för lungcancer. Norra 

sjukvårdsregionen, 2008).

Metod

Deltagare och procedur

Informanterna utgjordes av partners till personer med lungcancer som erhöll palliativ 

cytostatikabehandling på ett sjukhus i norra Sverige. De inklusions kriterium som tillämpades 

var att partnern skulle vara maka/make eller sambo med den sjuke och bo tillsammans med 

denne. Då jag själv var verksam som sjuksköterska på cytostatikaenheten på det aktuella 

sjukhuset var det en av mina kollegor som gav muntlig information om studien och tillfrågade 

partners om de önskade delta. De partners som gav sitt muntliga samtycke att delta fick även 

ett skriftligt informationsbrev och samtyckes blankett överlämnat eller hemskickat (Bilaga 

1+2). En del partners valde att fylla i blanketten för informerat samtycke direkt och överlämna 

den till min kollega. Andra tog med det i samband med det planerade besöket på sjukhuset. I 

samtliga fall föredrog alla partners att få intervjun gjord på sjukhuset i samband med att den 

sjuke fick cytostatikabehandling vilket de kom överens om med min kollega. Efter att 

partnern givit sitt skriftliga informerade samtycke blev jag kontaktad av min kollega för att 

genomföra intervjun.  Sammanlagt sex av sju tillfrågade partners gav sitt informerade 

samtycke och deltog i studien. Av dessa var fem kvinnor och en man. Åldern på 

informanterna var mellan 53-72 år. Fyra var pensionärer, en förvärvsarbetade och en var 
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arbetslös. Alla par förutom ett hade gemensamma barn och/eller barn från tidigare 

förhållanden. Min intention var att i första hand intervjua partners till personer som fick 

andra- eller tredjelinjens cytostatikabehandling. Men eftersom det var svårt att rekrytera 

informanter under intervjuperioden till följd av få pågående behandlingar var en informant 

partner till en person som fick tredje linjens behandling, tre informanter partners till personer 

som fick andra linjens behandling och två informanter partners till personer som fick första 

linjens behandling. 

Datainsamling

Studien hade en kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningen associeras till det naturalistiska 

paradigmet som betonar förståelsen av människans levda erfarenhet. Kunskap erhålls genom 

insamling och analys av data som utgörs av människors subjektiva berättelser (Polit & Beck, 

2008, s. 17). Jag använde mig av kvalitativ forskningsintervju som datainsamlings metod. 

Intervjuerna var semistrukturerade och data insamlades vid ett tillfälle. Kvalitativa 

forskningsintervjuer ger inträde till den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997, s. 34) och 

semistruktureringen innebär att den som intervjuar har en intervjuguide som underlag där de 

ämnesområden som ska beröras och tillhörande frågeställningar finns angivna (Polit & Beck, 

2008, s. 394). De inledande frågeställningarna är i semistrukturerade intervjuer öppna och 

manar deltagaren till rika beskrivningar av upplevelsen av det undersökta fenomenet ”kan du 

berätta för mig om...?”. De efterföljs ofta av frågor som syftar till att få mer utförliga och 

förklarande beskrivningar av det som berättas så kallade uppföljningsfrågor och sonderande 

frågor ”vad tänkte du då? ”, ”kan du säga något mer om det? ” (Kvale, 1997, s. 124). Vid 

intervjuerna berördes följande frågeområden: bakgrundsinformation (kön, ålder, barn, 

förvärvsarbete), partnerns upplevelse av påverkan på hälsa och välbefinnande, roller, 

relationer, arbete och fritid samt resurser, problem och behov. Alla intervjuer genomfördes på 

sjukhuset i samband med det planerade behandlingstillfället. Intervjuerna ägde rum i enrum, 

utan den sjukes närvaro på lungklinikens cytostatikaenhet. De varade mellan 30-50 minuter 

och spelades in med en MP3 spelare. 

Dataanalys

Data analyserades utifrån tematisk innehållsanalys så som metoden beskrivs av Graneheim 

och Lundman (2004). Den tematiska innehållsanalysen innebär att nedskriva intervjutexter 

analyseras både manifest och latent. Den manifesta innehållsanalysen tar fasta på det som 

faktiskt står i texten till skillnad från den latenta innehållsanalysen som även tolkar den 
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underliggande meningen i texten (Elo & Kyngäs, 2007). Arbetsgången vid tematisk 

innehållsanalys inleds med att intervjutexterna läses igenom flera gånger för att forskaren ska 

få en känsla av helheten och sjunka in i texten (Graneheim & Lundman, 2004). En forskares 

skicklighet i att få fram kunskap ur kvalitativa texter beror enligt Polit och Beck (2008, s.530) 

till stor del på förmågan att sjunka in i texten och att vara nära data i texten. När en noggrann 

genomläsning av texten hade gjorts delade jag, utifrån syftet, in texten in i meningsbärande 

enheter. Meningsenheterna kan bestå av bara några ord, en mening eller ett längre stycke. Det 

viktiga är att meningsenheterna väljs med omsorg. För stora stycken kan innehålla för många 

betydelser, samtidigt som betydelsen i korta meningsenheter riskerar att gå förlorad när det 

rycks ur sitt sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Det är en nödvändig aspekt i alla 

skeden av innehållsanalysen att alltid bära med sig syftet med studien och söka 

meningsenheter som har relevans i förhållande till syftet (Elo & Kyngäs, 2007). När 

meningsenheterna var framtagna var nästa steg i processen att kondensera och koda innehållet 

i dessa. Kondensering innebär att innehållet i meningsenheterna kortas ner utan att kärnan i 

betydelsen går förlorad. Kodning innebär att den kondenserade meningsenheten får en etikett 

som beskriver essensen utifrån sammanhanget. Nästa steg i analysen var att föra samman text 

med likartat innehåll och skapa kategorier. Skapandet av kategorier är själva kärnan i den 

kvalitativa innehållsanalysen. Koder sammanförs utifrån skillnader och likheter till kategorier. 

Kategorier bör vara ömsesidigt uteslutande och kan ses som ett uttryck för det manifesta 

innehållet i en text. När kategorierna var definierade övergick analysen i tematiseringsfasen. 

Forskaren försöker då att genom tolkning hitta relationen mellan kategorierna. Vad handlar 

texten om? Kan ett tema skönjas? Ett tema kan ses som ett uttryck för det latenta innehållet i 

texten. Temat genomsyrar texten och kan vara en röd tråd, en underliggande mening som 

löper genom kondenserade meningsenheter, koder och kategorier och är svaret på 

frågeställningen i syftet (Graneheim & Lundman, 2004).

Etiska överväganden

För att skydda studiedeltagarna från att utsättas för skada måste forskaren alltid överväga 

risken med deltagandet mot fördelarna. En viktig procedur i att skydda deltagaren och dennes 

självbestämmande inbegriper inhämtandet av ett informerat samtycke. Studiedeltagaren har 

rätt att få en vidsträckt information om studien som bland annat inbegriper syfte, metod, 

procedur, fördelar och risker med mera. Det ska framhållas att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när helst deltagaren så önskar utan att förklara varför. Deltagaren skall även 
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garanteras att privatlivet skyddas genom att deras identitet inte röjs (Polit & Beck, 2008, s. 

174-186) .

För att minska risken att hamna i någon form av maktförhållande, eftersom jag själv arbetar 

med cytostatikaadministration, var det en av mina kollegor som värvade informanter. Jag 

avstod även från att administrera cytostatika och vara ansvarig sjuksköterska till de personer 

vars partner jag intervjuat. Muntlig information om studien gavs till partnern och den sjuke. 

Skriftligt informerat samtycke inhämtades av deltagande partner innan intervjuerna 

påbörjades (Bilaga 1+2). Information om att deltagandet är frivilligt och att deltagaren när 

som helst kan avbryta medverkan utan att behöva ange särskilda skäl påpekades. Det 

framhölls även att vården av den sjuke inte skulle påverkas om partnern valt att avbryta 

deltagandet. Eftersom det alltid föreligger en risk att en intervju kan väcka obehagliga känslor 

och behov av samtalskontakt, blev deltagarna informerade om möjligheten till 

kuratorskontakt.  I de fall partnern blev ledsen under intervjun blev de tillfrågade om de ville 

avbryta intervjun för en stund. Alla tillfrågade ville dock fortsätta. Godkännande av studien 

inhämtades av verksamhetschefen för Medicinkliniken där studien bedrevs (bilaga 4).

Under projektets gång hade bara jag och berörd handledare tillgång till datamaterialet. 

Inspelat och utskrivet intervju material var fritt från uppgifter som kunde identifiera 

deltagarna och förvarades inlåst. De utskrivna intervjuerna sparades som lösenordsskyddade 

Microsoft worddokument på datorn. Materialet förstörs (raderas och klipps sönder) när 

examinationen är godkänd och rapporten är publicerad i universitetets publiceringsdatabas för 

rapporter, 

http://epubl.ltu.se/

http://epubl.ltu.se
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Resultat

Analysen resulterade i sju kategorier och 19 underkategorier. Därutöver framgick i texten 

tydligt 2 teman (Tabell 1). Eftersom alla informanter utom en var kvinnor så används han i 

hela resultat delen för att beskriva den som är sjuk.

Tabell 1: Översikt av teman och kategorier

___________________________________________________________________________
Tema                                                             Kategori

___________________________________________________________________________

Oro och rädsla präglar tillvaron               Från chock till ständig oro
                                                                        *Sjukdomen är alltjämt närvarande, så och hoppet
                                                                                      * Tankar väcks om livet och döden

                                                                   Oro och rädsla tär på hälsan 
                                                                        *Att bära mycket inom sig
                                                                                      * Nattliga grubblerier ger störd sömn
                                                                                      * Att förlora arbetsivern och skärpan

                                                                       Källor till kraft i vardagen
                                                                        * Tid för egna behov ingen självklarhet
                                                                                      * Positivt tänkande, promenader och umgänge ger kraft
                                                                                          men avsaknaden av egen tid i hemmet är stor   

                                                                                    

Interaktionsmönster förändras                  Den sjukes orkeslöshet innebär roll- och
                                                                       relationsförändringar                                                                     
                                                                                      * Ökat ansvarstagande för hem- och 
                                                                                         hushållsuppgifter
                                                                                      * Att ikläda sig vårdarrollen
                                                                                      * Gemensamma aktiviteter begränsas och väcker
                                                                                         känslan av ensamhet och isolering                                                                    

                                                                      Ökad närhet inom familjen med vissa 
                                                                       reservationer
                                                                                     *Ökad känslomässig närhet och samhörighet
                                                                                     *Hänsynstagande begränsar kommunikationen                                                            
  
                                                                      Vänskapsband utsätts för påfrestningar 
                                                                        * Att känna sig oförstående inför reaktioner
                                                                                    * Känna stöd men ibland välja att hålla skenet 
                                                                                      uppe
     
                                                                      Kontakt med vården en del av vardagen
                                                                                    * Vara delaktig för att utgöra stöd och få 
                                                                                        information 
                                                                                   * Företräda den sjuke
                                                                                   * Behov av behandlingsstrategier
                                                                                     * Erfarenhet av bemötande
                                                                                     * Förväntan på bot                                                                     
__________________________________________________________________________________________
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Tema: Oro och rädsla präglar tillvaron

Alla partners i studien gav uttryck för att stor oro och rädsla präglar deras tillvaro. Livet 

anpassas till sjukdomen men de lever med en ständig oro över den sjuke och 

sjukdomsutvecklingen och känner stor rädsla inför framtiden. Deras hälsa och välbefinnande 

påverkas negativt av sjukdomen. Oron och rädslan innebär en stor påfrestning på den 

psykiska hälsan men får också konsekvenser på den fysiska hälsan. Partners beskriver olika 

strategier som de tillämpar för att hantera den negativa inverkan som oron och rädslan har på 

deras hälsa och finna kraft i vardagen.

Från chock till ständig oro

Sjukdomen är alltjämt närvarande, så och hoppet

I texten framkom att de flesta partners upplevde att cancerdiagnosen var oväntad och att de 

kände sig chockade och paralyserade över beskedet. Det tog tid att ta till sig beskedet, komma 

till insikt och acceptera sjukdomen. Partners beskriver att de passerat chockfasen och börjat 

anpassa sig till ett liv med sjukdomen. Ett liv som dock präglas av oro för den sjuke och 

sjukdomsutvecklingen samt rädsla för framtiden. De berättar att sjukdomen är ständigt 

närvarande och genomsyrar vardagen. Den utgör ett överhängande hot mot relationen och ett 

fortsatt liv tillsammans. Partners beskriver olika förhållningssätt gentemot sjukdomen. Många 

är inställda på att kämpa mot sjukdomen och hoppas på tillfrisknande medan andra sätter 

hopp till att sjukdomen ska kunna hållas i schack av behandling, och att den sjuke ska få ett 

långt liv. Livssituationen upplevs tidvis som jobbig, det går upp och det går ner. I vardagen 

finns en ständigt gnagande oro om att cancern ska tillväxa och sprida sig. 

Jo det är ju på det sättet man känner....Ja det är den där tanken på att han är sjuk...Att 
det inte blir...att bra kommer han ju aldrig att bli...Det är ju det man har i...Man hoppas 
att det stannar vid...och att han får många år att leva...

Tankar väcks om livet och döden

Det framträder i texten rikliga beskrivningar av hur livssyn och värderingar förändrats av 

sjukdomen. Partners beskriver att sjukdomen fått dem att inse att livet är skört och att 

tillvaron fort kan förändras. Det väcker tankar om livets ovaraktighet och att inget kan tas 

förgivet. Det finns inga garantier på att allt ska gå bra. I vardagen sker omvärderingar. Det 

som har varit viktigt tidigare är kanske inte lika viktigt längre. Stort värde sätts på att ha 

varandra och de nära och kära. De flesta ger uttryck för att försöka leva här och nu men ändå 

blicka framåt. Se tiden an och försöka ta det som det kommer är andra beskrivningar. Många 
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funderingar för partnern handlar om framtiden. Trots att de flesta valt att ha en positiv 

inställning finns en medvetenhet om att lungcancer har en dålig prognos. Det väcker tankar 

om livet och döden som bland annat innefattar rädslan för att bli ensam och om att klara av 

tillvaron efter den andres död. 

Ja...det tycker jag ju det verkligen...att det blir ju ändå man omvärderar ju att det är 
inte så självklart allting att det ska gå bra och så här....utan man ser hur ovaraktigt det 
är så nog måste jag ju säga att det har påverkat det nog... det kan jag ju verkligt säga. 
[Man omvärderar ?] O... ja visst...tar inte allt förgivet att man ska vara ...kunna stiga 
upp frisk och pigg utan att det kan komma förändringar...

Oro och rädsla tär på hälsan 

Att bära mycket inom sig

Alla partners beskriver att sjukdom och behandling mer eller mindre har påverkat deras 

upplevelse av hälsa och välbefinnande.  Det texten ger uttryck för är att sjukdomen framför 

allt innebär en stor psykisk påfrestning på partnern. Alla beskriver de att de känner en stor oro 

och rädsla som mer eller mindre är närvarande i vardagen och inverkar negativt på deras 

hälsa. Många bär svåra känslor inom sig som de oftast inte ger uttryck för. Förutom oro och 

rädsla förekommer känslor av hopplöshet, nedstämdhet, ilska och bitterhet relaterat till 

sjukdomen. De flesta partners väljer att dölja sin oro inför barnen och försöker i synnerhet att 

stålsätta sig och dölja sin gråt inför sin livskamrat. De har ett behov av att stötta, ge intrycket 

av att vara starka och att ha tillförsikt inför framtiden 

Man mår ju inte så bra så att säga psykiskt...Jag är ju orolig...Jag är ju orolig hela 
tiden och så det här att man försöker och...inför barnen..att man inte ska visa och så 
där...Vi har ju vuxna barn men ändå man vill som inte visa att man är orolig och...så att 
ja....[Vad handlar oron om?]  Ja att han ska dö ifrån mig.

Nattliga grubblerier ger störd sömn 

I texten finns beskrivet att partners upplever att deras nattsömn är störd. Orsaken är att de 

störs av att den sjuke är vaken eller att de ligger och grubblar över situationen. Tankarna 

handlar om oro för den sjuke och sjukdomsutvecklingen och rädsla för hur framtiden ska te 

sig. Det beskrivs även att partnern upplevt stor trötthet och nedsatt motståndskraft mot 

sjukdomar. Partnern berättar bland annat att reaktionen på en banal förkylning var betydligt 

kraftigare än vanligt. Andra åkommor som beskrivs och sätts i samband med oro är 

magkatarr, dålig matlust och viktnedgång.
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Sömnsvårigheter...Där märker jag en skillnad i...Jag sover ju jätte dåligt....och har 
gjort det och jag har inte sovit en natt sen i november....egentligen..och det är ju också 
mycket för att han är orolig och är uppe och hostar och kraxar och har ju det här 
trycket ibland och...så har han ju en säng som han kör upp och ned och du vet man 
vaknar ju hundra gånger per natt....så det kan jag ju känna att det är....och så det här 
med att mina tankar är ju ständigt där.... med ...alltså oron över honom på något 
sätt...[Suckar djupt] fast ja....de är… är den största biten ...sömnen och att man oroar 
sig......

Att förlora arbetsivern och skärpan

Det framkommer även att partnern kan känna att lusten och glädjen över att göra saker är 

borta. Det känns bara motbjudande att göra praktiska saker. Partnern gör det som måste göras 

och känner samtidigt dåligt samvete för det. Det framkommer även att kognitiva funktioner 

påverkas negativt. Koncentrationssvårigheter är en konsekvens av sjukdomen som beskrivs. 

En partner berättar att hon till följd av koncentrationssvårigheter fått sina arbetsuppgifter 

anpassade för att kunna klara av arbetslivet och vara kvar på jobbet. 

Ja..det går ju bra men...alltså...jag har ändrat lite arbetsuppgifter för att jag har inte 
den koncentrations......har koncentrationssvårigheter.

Källor till kraft i vardagen 

Tid för egna behov ingen självklarhet

När det handlar om strategier för att hantera och finna kraft i vardagen beskriver texten olika 

tillvägagångssätt. Att uppleva behovs tillfredställelse är en källa till kraft. När det gäller tid 

för egna behov och möjlighet att utöva sina intressen rådde delade meningar. En del ansåg att 

det inte var några problem att gå iväg och utöva egna intressen medan andra tyckte att det 

känns svårt att lämna den sjuke ensam. Det framkom bland annat att det varit vanligt 

förekommande innan sjukdomen att den ena partnern passade på att fara på sitt håll när den 

andre for iväg på någon aktivitet och att den sjuke nu kunde ge uttryck för att inte vilja att 

partnern åkte. Motsatsen beskrivs också. Den sjuke försöker uppmuntra partnern att fara iväg 

och träffa andra samt utöva egna intressen. Det finns också uttryckt att partners har ett behov 

av att ringa hem eller att fara förbi hemma för att kolla att allt är bra med den sjuke. 

Vetskapen att den sjuke har sällskap av TV:n när partnern är borta underlättar för denne att 

fara iväg hemifrån.  Att passa på att ta tid för egna behov när den sjuke vilade beskrevs också. 

Kanske inte riktigt fullt ut. Det kan jag nog säga det för jag ser ju att han inte tycker att 
det är roligt att vara ensam och så här å....och det är inte det att jag inte har 
blivit...men jag drar mig för det bara för att jag ser att han ...För förut var det ju så att 
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om jag gav mig iväg på någonting så for han ut på någonting också...men nu när han 
inte orkar det så då blir han ju hemma och då drar jag mig ju också för det jag då här 
men jag tycker ändå att jag har inte nåt att klaga på utan jag ty...

Positivt tänkande, promenader och umgänge ger kraft men avsaknaden av egen tid i hemmet 

är stor

Många beskrev att de hade ett behov av att motionera och såg det som en källa till kraft. Det 

kändes lättare för exempel när man hade varit ute på en promenad. Andra kraftkällor som 

beskrevs var att läsa, lösa korsord, delta i föreningsliv samt att umgås med vänner, bekanta, 

barn och barnbarnen. Det framställdes också som skönt att ha någon att prata förtroligt med. 

Att få ge uttryck för sina tankar beskrevs som en säkerhetsventil som minskade den psykiska 

anspänningen och gav lindring i allt det svåra. Tron och bönen beskrevs som en stor källa till 

kraft samt att peppa sig själv, hoppas på det bästa och försöka tänka positivt. I texten beskrevs 

också en avsaknad av att få vara själv, att ha egen tid. Sjukdomen innebär att den sjuke för det 

mesta är hemma och att makarna är tillsammans i större utsträckning än tidigare. Några 

beskrev en avsaknad av egen tid i hemmet då det är en källa till kraft och återhämtning. En 

partner beskrev att hemmet som vanligtvis är en källa till kraft inhyser sjukhuskänsla. 

Partnern försöker när den känslan blir överhängande att städa ut den. Hon vädrar samt byter 

sängkläder fast det egentligen inte är nödvändigt för att få tillbaka hemkänslan. När den sjuke 

var inlagd på sjukhus kände partnern att hon fick egen tid i sitt hem, kom i balans och 

hämtade kraft. Att ha ett arbete att gå till ses också som fördelaktigt då det ger möjlighet till 

att tänka på något annat. 

Jo..jo jag tar mina promenader och ibland så känner man bara att man måste klä på sig 
och gå ut och andas för då....det blir ju lite sjukhus känsla över hemmet.. ibland vädrar 
jag så det är så kallt så det går inte att...och ibland häver jag bort 
sängkläderna..fastän..: Men Gud vi har ju nyss bytt sängkläder! [den sjukes uttalande]
och jag bara oh!....Då det är bara sjukdom och elände känns det som....Då måste jag in 
med något annat...så det...[skrattar]...men det är ju något sånt dära....

Tema: Interaktionsmönster förändras

Partners beskriver att sjukdom och behandling får till följd att interaktionen inom familjen och 

gentemot vänner och bekanta förändras. Roller och relationer förändras som en konsekvens av 

sjukdomen och ger upphov till att det sociala samspelet förändras. Sjukdomen innebär också 

att kontakten med vården blir ett vanligt inslag i vardagen varför personalen blir 

betydelsefulla samspelspartners.
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Den sjukes orkeslöshet innebär roll- och relationsförändringar

Ökat ansvarstagande för hem- och hushållsuppgifter 

Det förekommer beskrivningar i texten av att relationen till den sjuke förändras ur många 

olika aspekter. Partners berättar att den sjukes välbefinnande försämrats av olika sjukdoms-

och behandlingsrelaterade symtom och biverkningar. Trötthet, smärta, matleda, och 

andningspåverkan med hosta, slembildning och andnöd beskrivs orsaka stor orkeslöshet. I 

texten ger partners uttryck för att det är den kraftigt nedsatta orken som är det största skälet 

till att relationen och samspelet mellan makarna påverkas. Tillvaron kretsar mycket kring den 

sjuke och det dagliga livet styrs till stor del av dennes ork. Då den sjukes ork tryter ger det 

upphov till förändrade roller i relationen. När det gäller hushållsuppgifter och andra praktiska 

göromål i och utanför hemmet blir det en överskjutning av ansvaret på partnern. Det innebär 

för denne en ökad arbetsbörda och en utmaning då en del uppgifter rör sig om sådant som den 

sjuke vanligtvis skött och som partnern inte behövt bry sig om. Partnerns ökade arbetsbörda 

belastar även den sjuke. Det beskrivs vara svårt för den sjuke att se och acceptera att partnern 

får så mycket mer att ta ansvar för. Det innebär att partnern försöker hålla igen utförandet av 

arbetsuppgifter för att den sjuke inte ska känna sig otillräcklig. Det bygger upp en form av 

motstridighet hos partnern att känna att saker behöver uträttas samtidigt som den sjuke lider 

då partnern försöker att få saker och ting gjorda. De flesta partners beskrev att de trots allt 

klarade av att hantera det ökade ansvaret för hem och hushåll. De försökte att finna sig i 

situationen, göra så gott de kunde och lösa problemen allt eftersom de dök upp. 

Ja han har ju ingen roll i princip...Han är ju så pass dålig. Han orkar ju inte göra 
något...nått fysiskt alltså. Så det praktiska gör ju jag allt som görs överhuvudtaget. Han 
ligger och sitter framför TV:n och så sover han i sängen och så...Det är ungefär vad 
han gör... han gör inge mer.

Att ikläda sig vårdarrollen

Trots att den sjuke är självständig framkommer beskrivningar om att partners upplever att det 

får ta på sig rollen som vårdare till den sjuke. Det skildras som svårt att se den sjuke märkt av 

sjukdom och förändrad som person. De känns jobbigt och de lider med den sjuke när denne 

plågas av besvärliga symtom. De beskriver att de känner att de behöver ta han om och hjälpa 

den sjuke. Eftersom den sjukes kraft och ork tryter känner de att de tvingas engagera sig i och 

ta ett stort ansvar för det mesta kring sjukdomen och dess behandling. Förutom att avlasta den 

sjuke genom att ta hand om mycket av det praktiskt i hemmet handlar det om basala saker 

som att se till att den sjuke får i sig mat och mediciner. Ge handräckning och stöd vid 

mobilisering samt hjälp med symtomlindring. Ordna med praktiska saker runt i kring sjukdom 
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och behandling som att sköta kontakten gentemot vården, hålla reda på tider för behandlingar 

och undersökningar m.m. De beskriver också att de har en viktig roll i att stötta och peppa den 

sjuke. De utgör förutom ett praktiskt stöd även ett känslomässigt stöd och försöker bl.a. att 

uppmuntra den sjuke att kämpa mot sjukdomen, vara aktiv och delta i socialt umgänge.

....men nu så är det ju än mer...om jag säger runt omkring honom...på nå..ja...på ett 
annat sätt va...Förr så har det ju varit företaget och så har jag skött om allt med 
pappersarbetet där men nu är det ju som andra saker som man ....[Andra 
arbetsuppgifter ?] Nej inte arbetsuppgifter men det är en annan typ va och det är som 
det här att....Kom och känn..är jag varm?...Hur mår jag...? Nästan så där att...man är 
ju som hans privata sköterska på något sätt...va....men.. och det är ju lite ovant...

Gemensamma aktiviteter begränsas och väcker känslan av ensamhet och isolering

Tagen av sjukdom och behandling har den sjuke ett stort behov av vila och orkar därför enligt 

partners inte med aktiviteter i samma utsträckning som tidigare. Rädslan att drabbas av 

infektioner till följd av infektionskänsligheten som cytostatikabehandlingen ger upphov till 

beskrivs också som en bidragande orsak till minskad aktivitet samt det faktum att den sjuke 

helt enkelt inte har lust. Sammantaget innebär det att gemensamma aktiviteter begränsas 

radikalt både i och utanför hemmet och paret håller sig mer hemmavid. Det får till följd att 

umgänget med familj och vänner blir lidande. Bor barnen långt bort upplevs resandet som för 

jobbigt för den sjuke och de gånger man träffas är det som regel barnen som kommer och 

besöker föräldrarna. Det framkommer att det tidigare varit ombytta roller d.v.s. att paret ofta 

rest till och besökt barnen.  Samvaron begränsas ytterligare av att barnen har sina egna liv och 

arbeten att ta hänsyn till och inte kan komma lika ofta som de skulle önska. I texten skildrade 

partners en känsla av ensamhet i relationen då den sjuke tagen av sjukdom inte orkade umgås 

med partnern i samma utsträckning som tidigare. Dagar då den sjukes kraft och ork medgav 

aktivitet kändes livet ganska bra. Det beskrevs som roligt att kunna engagera sig i något 

gemensamt. Det kunde få makarna att glömma sjukdomen för en stund .

Nu är ju inte xxxx en sån här som gillar och vara ut men det är betydligt mindre. Förut 
for vi alltid och handlade tillsammans och så där och det har ju blivit betydligt mindre. 
För att det är ju också för att han är rädd för att bli smittad av någon infektion eller 
sånt..så att det har ju blivit mindre så att det är jag som sköter handling och allt sånt 
där.

Ökad närhet inom familjen med vissa reservationer

Ökad känslomässig närhet och samhörighet
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I texten skildras att sjukdomen medfört att paret umgås intensivare vilket har både sina för-

och nackdelar. Den sjuke är om denne är i arbetsför ålder sjukskriven och sjukdomen innebär 

att den sjuke vistas mycket i hemmet. De flesta beskriver att den ökade samvaron bidragit till 

en större känslomässig närhet och samhörighet i relationen. Den fysiska närheten begränsas 

emellertid i viss utsträckning av att den sjuke har ont i kroppen och upplevs som skör. Av och 

till kan dock sjukdomen och den intensiva samvaron slita på förhållandet. Humörsvängningar 

förekommer och partnern får ta emot den sjukes reaktioner samtidigt som partnern själv kan 

känna ilska och frustration gentemot den sjuke. De flesta beskriver att kontakten med barnen 

ökat och att man upplever en större närhet inom familjen. Barnen månar om föräldrarna och 

ringer dem och besöker dem så ofta de kan. Partners berättar dock att det är svårt när barnen 

bor långt borta. Trots tät telefonkontakt känner partners att det hade varit skönt att ha dem 

nära. Det motsatta scenariot finns dock också beskrivet d.v.s. att barnen hör av sig mer sällan. 

Enligt partnern kan det bero på att det är obehagligt för barnen att se sin förälder vara märkt 

av sjukdom och att de därför fjärmar sig.

Vi har alltid haft stor närhet så att det har nog kanske blivit ännu mer nu...att man 
...men sen har det ju också blivit...vi har ju tre barnbarn att han har ju varit rädd att bli 
smittad..Bli förkyld eller få någon infektion och sånt där… har han ju varit hemskt rädd 
för så att i början undvek vi ju dom för att han var rädd att han skulle bli sjuk..Det blev 
som lite knäppt...[skrattar] Sen har vi ju ändrat på det på något sätt...Vi far ju inte dit 
om dom är sjuk men i början var det som att...Då var han jätterädd att han skulle bli 
smittad. Det är klart dom är på dagis och skolan och förkylningar och allting och då 
blev det som lite tokigt där...men nu träffas vi ju.

Hänsynstagande begränsar kommunikationen

Det förekommer många skildringar om att sjukdomen innebär ett större hänsynstagande till 

den sjuke och att partners åsidosätter egna behov och bekymmer. De beskriver även att de 

känner en stor oro över sjukdomen och dess utveckling men att de inte uttrycker sin oro för 

den sjuke även om de kan känna ett behov av det. Partners berättar genomgående att det finns 

en form av ömsesidigt behov makarna emellan att skydda varandra och att inte ge uttryck för, 

kommunicera sin oro eller tala om en eventuell negativ utveckling av sjukdomen. När samtal 

om sjukdomen förs görs det som regel i en positiv anda. Ibland kan den sjuke själv sätta 

gränser för samtalet genom att uttryckligen säga ifrån att denne inte vill tala om sjukdomen i 

negativ bemärkelse. När det handlar om att hålla barnen informerade om sjukdom och 

behandling så är det oftast partnern som tar på sig den rollen. Hon/han är också den som får ta 

emot barnens oro över den sjuke och stötta dem. De flesta partners uppger dock att de inte 

uttrycker sin egen oro eller egna farhågor till barnen utan försöker förhålla sig positiv till 
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sjukdomsutvecklingen inför dem. Tas diskussionen upp är det på barnens initiativ. Det 

förekommer även att partnern inte över huvudtaget talar om sjukdomen med barnen utan 

förutsätter att de talar med varandra och håller sig informerade via nätet om sjukdomens 

förlopp.

Alltså vi har inte pratat om det nu utan.....Vi har en tyst överenskommelse på något sätt 
att  vi pratar bara om att han ska bli klar med den här behandlingen liksom att han ska 
bli frisk det finns som inte något annat alternativ. Fast när man tänker själv så tänker 
man annat.. så klart. Men vi försöker tänka positivt.

Vänskapsband utsätts för påfrestningar

Att känna sig oförstående inför reaktioner

När det gäller umgänget och relationen till vänner och bekanta råder delade meningar mellan 

partners. När det gäller reaktionen på sjukdomsbeskedet beskrivs vänner och bekanta reagera 

på olika sätt. En del drar sig undan umgänget och hör inte av sig medan andra kan dyka upp 

där relationen och umgänget tidigare inte varit så frekvent. Ibland kan partnern känna sig 

oförstående inför vänner och bekantas reaktioner. Det kan vara svårt att förstå och acceptera 

att en del vänner drar sig undan framför allt om man har umgåtts regelbundet innan 

sjukdomen. 

Ja ..det är som ibland när vi har varit och handlat och mött vissa som vi umgåtts med 
mycket i xxxx [ort] så är det som ..Är du här och handlar? Det är precis som... ligger 
inte du i sängen och är på väg att dö liksom?..Helt förvånade... Men så är det...Det är 
en del som är så där. [Om vänner och bekantas reaktioner]

Känna stöd men ibland välja att hålla skenet uppe

Relationen till vänner upplevs av de flesta informanter som stödjande. Det handlar både om 

emotionellt stöd och praktiskt hjälp. Det är vanligt att få frågor om, och det känns för det 

mesta okay att tala om cancersjukdomen. Ibland kan dock partners känna att vänner tar upp 

och beröra sådant som är svårt att prata om och att de inte alla dagar orkar föra de samtalen. 

Det föredrar emellanåt att hålla skenet uppe och inte tala om sina farhågor. Inför 

arbetskamrater vill partnern också ge intrycket av att allt är okay, visa sig stark och klara av 

arbetsuppgifterna klanderfritt. Partnern kan även välja att avstå från att berätta om sjukdomen 

för sköra och sjuka släktingar i syfte att skona. 

Jo nog har jag dom jag kan prata med...Vi är ju som sagt var många syskon på båda 
sidor...så det går ju bra men ja...det hjälper ju som inte att du.. man vet..då man anar 
att...ja man får ju vänta och se ..Det är ju bättre att låtsas leva på hoppet på något sätt 
försöka säga att det här ska gå bättre...även om man är...negativ längst inne.
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Kontakt med vården en del av vardagen

Vara delaktig för att utgöra stöd och få information 

Då mycket i tillvaron kretsar kring sjukdomen och dess behandling innebär det en 

intensifierad kontakt med hälso- och sjukvården. De flesta partners beskrev att upprepade 

besök och telefonsamtal med olika sjukvårdsinrättningar var vanligt förekommande.

Alla partners berättade att de kände ett stort engagemang i sin livskamrats sjukdom och 

behandling. De beskrev att de var delaktiga i samband med besök inom hälso- och sjukvården 

på olika sätt och av olika anledning. Några uppgav att de var med av bland annat praktiskt 

skäl. De såg till att köra den sjuke till sjukvårdsinrättningar och hjälpa denne på plats. De 

flesta partners bar på en känsla av att vara behövda i samband med bland annat läkarbesök 

och cytostatikabehandlingar. Flertalet poängterade att de utgjorde ett viktigt känslomässigt 

stöd. De upplevde att deras närvaro ingav trygghet och stillade den sjukes oro varför det 

kändes bra att vara med. Många beskrev också att den sjuke förlitade sig till att partnern 

skulle ha koll, höra och komma ihåg vad som sagts i samband med besök och behandlingar.

För då är det ju någon som frågar honom att:  Vad sa dom nu ?.....Ja då vänder han sig 
till mig...xxxx vad var det dom så om det? Så att därför är jag glad att jag har varit med 
alla gånger.

För partners var det också viktigt att följa med för egen del. De beskrev att de själva hade ett 

stort egenbehov av kunskap och information om sjukdom och behandling. Det känns viktigt 

att personligen vara på plats och få se vad som händer. De behövde få ställa egna frågor och ta 

del av information med egna öron och inte enbart få andrahands information av den sjuke. Det 

framkom dock att det kan vara förknippat med en hel del praktiska problem att följa med vid 

besök och behandlingar. Förvärvsarbetar man är det en förutsättning att arbetsgivaren ställer 

upp och beviljar ledighet. Det är ett stor ekonomiskt avbräck om partnern måste ta ledig utan 

lön. Ekonomin är nog ansträngd av att den sjuke innehar sjuklön. Önskemål framkom att det 

ska vara möjligt att ta ut någon form av närståendepenning när man som partner följer den 

sjuke på läkarbesök och behandlingar och inte enbart vid livets slut. Är man pensionär kan det 

också vara ekonomiskt ohållbart att följa med och bo på patienthotell under exempelvis sex 

veckors strålningstid i Umeå.

...men det gör jag för jag vill inte att han ska åka själv för att jag....ja...jag vill vara med 
och jag vill ha samma information som de han får för han ...man märker ju att vi har 
hört olika saker..jo....
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Företräda den sjuke

Många partners berättar att de innehar rollen som koordinator och talesman för den sjuke. 

Ansvaret för att ha telefonkontakten gentemot hälso- och sjukvården faller ofta på partnern. 

De beskriver att den sjuke ger uttryck för att det är jobbigt och att denne känner sig stressad i 

samband med telefonsamtal med hälso- och sjukvården. Den sjuke blir blockerad och har 

svårt att ta till sig information och ställa adekvata frågor. Många partners berättar också att 

den sjuke har svårt att höra vad som sägs p.g.a. hörselnedsättning och önskar därför att 

partnern tar samtalen. Partners beskriver att de bland annat tar på sig den uppgiften för 

underlätta för den sjuke så att denne ska slippa bekymra sig om det. För en del partners faller 

det också naturligt då de alltid skött telefonkontakten gentemot hälso- och sjukvården när 

någon i familjen behövt hjälp förut. Det ger också en känsla av att ha kontroll på läget att 

sköta kontakten. Det gör det möjligt att exakt veta vad som sagts och är ett tillfälle att få svar 

på frågor. 

Jag gör ju det...Jag har aldrig haft svårt för att prata i telefon och så här så att och så 
hör jag ju och kan minnas namn bättre och i behandlingar det är ju jag som får hålla 
koll på sånt och så här...som nu...Jag tror inte att han skulle klara sig helt enkelt utan 
att jag är med här och nu kan jag ju sjukhuset lite mer så här så att det...[forts.] ....det 
är ju våra barn medvetna om att det inte skulle funka utan att jag hade kontrollen och...

Då det är vanligt med frågeställningar kring sjukdom och behandling innebär det att partnern 

har en frekvent telefonkontakt med lungklinikens cytostatikaenhet för stöd och rådgivning. 

Partners upplever att det känns bra att ha fått telefonnummer till cytostatikaenheten och namn 

på kontaktpersoner att vända sig till vid behov. Det beskrivs som lättare att ta kontakt med 

hälso- och sjukvården när man känner personalen. Kontinuitet i förhållande till 

sjukvårdspersonal är generellt sett något som värdesätts av partners och som de upplever att 

de har i relation till cytostatikasjuksköterskorna. Det banar väg för känslan av stöd och 

trygghet.

Men är det någonting sådant så kan jag alltid ringa hit och...Ja..jag känner faktiskt 
stödet härifrån....

Behov av behandlingsstrategier

När det handlar om behov och förväntningar beskriver partners att de är viktigt att få 

fortlöpande information om sjukdom och behandling. Partners efterlyser bl.a. en 

handlingsplan som beskriver vad som förväntas hända. Att inte veta vad som ska händer 
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upplevs frustrerande av partnern. Den sjuke ligger också ofta på och frågar partnern om vad 

som ska hända, och förväntar sig att denne ska kontakta hälso- och sjukvården för besked. De 

råder hos partners en generell uppfattning om att det naturligtvis är den sjuke som hälso- och 

sjukvården i första hand ska vända sig till. De har dock också ett behov av att bli sedda och 

bekräftade och att hälso- och sjukvården även vänder sig även till dem med information och 

stödåtgärder och inte enbart till den sjuke. Partnerns frågeställningar och behov kan skilja sig 

från den sjukes. I de fall stödgrupper för närstående diskuterades var partners skeptiska till det 

och trodde inte att det skulle underlätta deras situation.

Det är ju den här handlingsplanen att veta nu är ni här och det här kommer att hända 
och sen kommer det att bli så och så och så...som det här nu med strålning. Han kan ju 
fråga mig 700 gånger alltså... När?...Nej jag vet inte....hon sa ju att det var skickat den 
28..Men att det inte har kommit?...varenda dag när han hämtat posten. Har det inte 
kommit nåt från Umeå ännu? Nääää...Så det...man skulle nästan vilja säga bara ett 
datum...Dom har hört av sig och det blir då? För det är ju mycket att både han och jag 
vill veta alltså tider och en handlingsplan. För det är nog det värsta att inte veta vad 
som ska hända..Blir det strålning eller blir det inte..när blir det...Ja...[forts.] ...men som 
sagt var den här handlingsplanen den är jätte viktig för det är som den livlinan man har 
va....

Erfarenhet av bemötande

På det stora hela är de flesta partners nöjda med bemötandet och har positiva erfarenheter av 

kontakten med hälso- och sjukvården. De flesta kände överlag att de varit välkomna när de

kontaktat hälso- och sjukvården och att de tillåtits vara delaktiga i samband med besök och 

behandlingar. 

Jag tycker att vi har ju blivit så fantastiskt bra bemötta...och så just det hära att få dom 
här telefonnumrena att man har kunnat ringa och har ni [cytostatika sjuksköterskor]
inte svarat då har ni ringt upp och...

När partners gav uttryck för missnöje handlade det bland annat om att inte hänsyn tagits till 

partners och andra närståendes önskan. Det kändes inte heller bra när det varit stress över 

läkarbesöken. Partners och patient har behov av att få prata i lugn och ro med läkaren och få 

dennes fulla uppmärksamhet för en stund.  En annan stor missnöjes orsak är bristande 

informations givning samt att utredningstiden enligt de flesta partners varit alldeles för lång. 

Det har tagit för lång tid för den sjuke att få sin diagnos och påbörja behandling vilket 

upplevts som frustrerande och psykiskt jobbigt. 
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när man kommer till en läkare och så.. är det stress bara över det... det är hemskt för 
det har vi ju kommit och det har verkligt varit telefon och allting och kanske att dom 
haft jour och allting....Det är inte bra...Ska man ha ett läkarbesök då vill man prata i 
lugn och ro...så kanske man har tänkt innan att man vill fråga om någonting och efter 
allt avbrott hit och dit så har man ändå..då har man glömt vad man skulle fråga om så 
att det.....

Förväntan på bot

Den stora övergripande förväntningen på hälso- och sjukvården som uttrycktes tydligt i texten 

var förhoppning om att hälso- och sjukvården skulle kunna bota sjukdomen även om många 

samtidigt tvivlade. De fanns de som uttryckte att de inte var någon ide´att fråga om utgången 

av sjukdomen eftersom det var svårt att få ett rakt svar. Å andra sidan var det inte alltid 

självklart att partnern ville ha ett rakt besked. En partner uttryckte det som att det inte är 

någon tröst att få negativa besked då man är skräckslagen över sjukdomen. Det är bättre att 

sväva i ovisshet, att få tro och hoppas.

Då hoppas man ju ändå på det här med vården men som sagt lungcancer är ju inte så 
bara...[forts] Vi var ju i Umeå och fick ju strålning först och det fick man ju en känsla 
av att det inte hade någon inverkan men det är ju svårt att veta hur... man har ju ingen 
aning om man ska märka skillnaden när man har strålat om det har gett effekt. Det vet 
man ju inte...och han har ju gjort första cellgiftsbehandlingen och nu är det ju den 
andra han börjar med idag och det vet man ju att...medan du går på cellgifter så blir du 
risig...så att...Hur det påverkar lungorna för oss?...Vi har ju ingen aning...och samtidigt 
så frågar man ju inte så mycket för man får ju aldrig något rakt svar för dom vet ju 
aldrig svaret....så det är ju ingen av oss som har ställt några special frågor till om 
lösningen eller om resultatet eller...Nej men vi vet ju lungcancer ....livsfarligt. Det är 
den uppfattningen alla har.

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva hur partners upplever att deras livssituation påverkas 

av lungcancersjukdomen och den palliativa cytostatikabehandlingen. Resultatet av denna 

studie visar att partners till personer med lungcancer upplever att livskamratens sjukdom och 

behandling innebär en stor omvälvning av deras livssituation. De tvingas möta och anpassa 

sig till de krav och förutsättningar som följer i sjukdomens spår. Ett liv som präglas av stor 

oro för den sjuke och sjukdomsutvecklingen samt rädsla för framtiden. Denna upplevelse 

bekräftas i en studie av Walker (2002) som också studerat partners till personer med 

lungcancer.  Forskaren framhåller att partners till framför allt lungcancer patienter som 

genomgår palliativ behandling ger uttryck för att uppleva stor oro för den sjuke och rädsla för 

framtiden. Enligt Walker (2002) tar cancersjukdomen över många partners liv och de tänker 

ständigt på sjukdomen under den vakna delen av dygnet. Mitt i all förtvivlan ger dock 
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partners i min studie även uttryck för hopp. De vill alla inta ett positivt förhållningssätt till 

sjukdomsutvecklingen och sätter stor tillit till vården samt hopp till de behandlingar som 

erbjuds. Det ger intrycket av att hoppet om bot eller ett långt liv för den sjuke bär upp 

partnern, utgör motvikt till all förtvivlan samt balanserar tillvaron och hjälper denne att orka 

med vardagen. I en granskningsartikel av Clayton m.fl. (2008) framkommer det att det är 

vanligt förekommande i cancersammanhang att hoppet om tillfrisknande förekommer 

samtidigt med vetskapen om att sjukdomen inte går att bota. Det är enligt författarna ett sätt 

att hantera situationen och är något som vården bör uppskatta och acceptera och inte burdust 

motarbeta med att påtvinga kalla fakta. Clayton m.fl. (2008) påpekar vidare att trots att de

flesta patienter och partners vill veta allt och få raka besked så är det viktigt att komma ihåg 

att de finns de som hellre vill tro och hoppas än att få negativa besked, vilket även min studie 

visar. Det innebär enligt författarna att sjukvårdspersonal vid informations givning måste vara 

lyhörd och anpassa informationen efter individuella preferenser. Författarna menar att 

vårdarens skicklighet tar sig uttryck i hur väl denne förmår att balansera hopp med ärlighet. 

Det handlar inte om att inge falska förhoppningar, uppmuntra orealistiska förväntningar, utan 

nära realistiska hopp som den sjuke och dennes partner kan finna tröst i (Clayton m.fl., 2008).

I resultatet framkommer att samtliga partners upplever att deras hälsa och välbefinnande 

påverkats mer eller mindre negativt. Framförallt är det oron och rädslan som förutom stor 

psykisk påfrestning ger upphov till, kognitiva förändringar i form av 

koncentrationssvårigheter och fysiska besvär i form av ex. sömnstörningar, trötthet och 

magkatarr. Resultat bekräftar det som finns omtalat i många studier att allvarlig, livshotande 

sjukdom får konsekvenser på den psykiska hälsan inte bara för de sjuke utan även för den som 

är känslomässigt involverad i den sjuke till exempel partnern (Persson m.fl., 2008; Persson & 

Sundin, 2008; Mitchell, 2007; Pitceathly & Maguire, 2003).  Mc Lean och Jones (2007) 

framhåller i en granskningsartikel att partners till patienter med obotlig sjukdom upplever oro 

och osäkerhet i lika stor utsträckning som den sjuke. Sjukdomen utsätter partners och andra 

familjemedlemmar för samma krav och prövningar som den sjuke varför känslomässiga 

reaktioner på sjukdomen i form av hopplöshet, osäkerhet, isolering, depression och oro är 

vanligt förekommande.  Pitceathly och Maguire (2003) påpekar i sin studie att partners till 

cancerpatienter utgör en riskgrupp för att utveckla psykisk sjukdom. Risken ökar allteftersom 

sjukdomen framskrider och behandlingsintentionen är palliativ. Inom hälso- och sjukvården 

bör, som jag ser det, uppmärksamhet även riktas mot partnerns hälsa, hur partnern mår och 

stötta denne.  Här har sjuksköterskan en viktig roll i att ta sig tid att lyssna och aktivt fråga 



25

partnern hur han/hon har det. Partners bör erbjudas liknande stödåtgärder som patienten för 

exempel kuratorskontakt för att minska risken för psykisk ohälsa. 

I resultatet framkommer att de flesta partners upplever en ökad närhet i familjen till följd av 

sjukdom och behandling. De beskriver att familjen är det värdefullaste de har och att 

samvaron med barn och barnbarn upplevs stödjande och känns upplivande och lättande. Detta 

till trots ger partners i samma andetag uttryck för att befinna sig i ett kommunikativt vakuum. 

Av hänsyn till den sjuke och barnen väljer partnern att inte samtala om sådant som bekymrar 

dem utan bär mycket inom sig. Att inte ge uttryck för, samtala om känslor av oro och 

osäkerhet i relationen till den sjuke och barnen ökar lidandet och gör det svårt för partnern att 

anpassa sig till den nya livssituationen. Detta visas bl.a. i en granskningsstudie av Morgan 

(2009) gällande coping strategier hos par där den ena partnern drabbats av cancersjukdom. Att 

tillämpa ”protectiv buffering” som kommunikations strategi innebär att makarna medvetet 

döljer sina bekymmer och undviker att samtala om sådant som kan upplevas oroande av den 

andre. Det är en ömsesidigt undvikande kommunikation som ökar illabefinnandet hos både 

den sjuke och partnern. Morgan (2009) menar vidare att par som förmås att aktivt engagera 

sig, diskutera och utforska tankar och känslor lättare anpassar sig till situationen och upplever 

ett större välbefinnande.  I en studie av Mystakidou m.fl  (2007) påpekar forskarna att 

familjen ska betraktas som ett interaktivt system. Hälso- och sjukvårdspersonal bör agera för 

att skapa goda kommunikationsmönster mellan familjemedlemmarna eftersom en god 

kommunikation anses grundläggande för familjens välbefinnande. I sin studie om 

hälsofrämjande samtal skildrar Benzein och Saverman (2008) hur parsamtal om hopp och 

lidande inom palliativ vård kan hjälpa makarna att hitta strategier för att hantera dagligt liv. 

Samtal med sjuksköterskor om existentiella frågor som hopp och lidande beskrevs av paren 

som en läkande upplevelse som avlastade dem från svårigheter som de bar på. Författarna 

framhåller därför att samtal om hopp och lidande mellan familjen och den som vårdar ska 

implementeras som en naturlig del i en vårdande relation vars syfte är att främja hälsa. 

Det framkommer i resultatet att det är viktigt för partnern att få möjlighet till behovs 

tillfredställelse för egen del. Utövande av egna intressen beskrivs av partners som ett sätt att 

hantera svårigheter i den av sjukdom förändrade vardagen. Partners i min studie beskriver hur 

de tillämpar olika strategier för att lindra effekterna av den psykiska påfrestningen och finner 

kraft att hantera vardagen. I sin granskningsartikel beskriver Morgan (2009) två olika former 

av coping strategier. Problem fokuserad coping som har till syfte att eliminera stressorer samt 
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emotionellt fokuserad coping som har som målsättning att hantera den känslomässiga 

påverkan som stressupplevelser orsakar. De partners i min studie beskriver kan ses som 

former av emotionellt fokuserad coping som de tillämpar för att finna psykisk lättnad. Ett 

vanligt sätt, tror jag, att hantera psykisk påfrestning i sammanhang där det är svårt att påverka 

vissa förhållanden och där det handlar om att finna sig i situationen som exempelvis inom det 

palliativa området.  I sin studie av vårdarens roll i cancer sammanhang beskriver Morris & 

Thomas (2001) att det är vanligt att ett altruistiskt handlande präglar partners till cancersjuka. 

De sätter den sjukes behov först och främst och tenderar att undertrycka egna behov vilket 

försvårar deras stresshantering. Det är enligt dem en viktig implikation för hälso- och 

sjukvården att påtala för partners att det är legalt att ta tid för egna behov. Berätta att behovs 

tillfredställelse ökar deras välbefinnande och förmåga att hantera situationen vilket gör att de 

bättre kan stödja den sjuke.

Analysen visade även att partners upplever att roller och relationer förändras till följd av 

sjukdom och behandling. Orkeslösheten som den sjuke drabbas av innebär begränsningar och 

är den största bidragande orsaken till förändringen. För att det dagliga livet ska fungera måste 

partnern ta på sig rollen som den som ansvarar för de flesta hushållsuppgifterna och andra 

praktiska göromål i hemmet då den sjuke saknar ork. De flesta partners beskriver att de har en 

form av omhändertagande roll i förhållande till den sjuke. Att denna upplevelse är vanligt 

förekommande vid lungcancersjukdom omtalas även i andra studier (Bakas, Lewis & Parsons, 

2001; Walker, 2000; Persson & Sundin, 2008). Rollförändringarna kan av partnern upplevas 

som överväldigande, en börda som det kan vara svårt att hantera och anpassa sig till (McLean 

& Jones, 2007; Gaugler, Linder, Given, Kataria, Tucker & Regine, 2008). En övervägande del 

av partners i min studie gav dock uttryck för att rollförändringarna var något de måste klara 

av och också upplevde att de klarade av. Det såg ingen annan utväg än att försöka lösa de 

problem som dyker upp och göra det bästa av situationen. En förklaring till det kan vara att 

paren i denna studie levt tillsammans under lång tid, många mellan 30-50 år och att de inte 

såg någon annan utväg än stanna och kämpa på. En annan förklaring kan vara det som 

framkom i en studie av Ryan, Howell, Jones och Hardy (2008) nämligen att partners till 

lungcancer sjuka inte identifierade sig som vårdare. De gav uttryck för att omhändertagandet 

och månandet om varandra är en normal del av äktenskapet och överenskommelsen om att 

leva livet tillsammans i nöd och lust. Det är också väsentligt att komma ihåg att arbetsbördan 

för partnern vid cancersjukdom är beroende var i sjukdomsfasen den sjuke befinner sig i 
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vilket bl.a. omnämns i andra studier (Morris & Thomas, 2001; Pitceathly & Maguire, 2003). I 

min studie genomgick den sjuke aktiv tumörbehandling och de flesta hade ett förhållandevis 

gott allmäntillstånd. Kravet på funktions status för att få genomgå cytostatikabehandling är 

idag att den sjuke ska vara uppe (icke sängliggande) minst 50 procent av dagen (Regionalt 

vårdprogram för lungcancer. Norra sjukvårdsregionen, 2008). De som var sjuka var alla i 

stånd att sköta sin personliga vård själv vilket kan förklara partners upplevelse av att mäkta 

med den ökade arbetsbördan. Med tanke på att lungcancer är en snabbt progredierande 

sjukdom som innebär en successiv funktionsnedsättning hos den sjuke bör partners informeras 

om vilka möjligheter till hjälp och stöd det finns när det gäller vården av den sjuke i hemmet 

för att motverka uppkomsten av utmattning.

Partners beskriver också att gemensamma aktiviteter begränsas radikalt både i och utanför 

hemmet till följd av att den sjukes ork tryter. Stor trötthet, fatigue är vanligt förekommande 

vid cancersjukdom. Det finns beskrivet i ett flertal studier att fatigue innebär en stor 

begränsning av aktivitetsnivån och kan leda till social isolering för den sjuke och dennes 

partner (Ekfors & Pettersson, 2004; Curt m.fl., 2000; McLean & Jones, 2007; Morgan, 2009). 

Eftersom fatigue är svårt invalidiserande och får så stora konsekvenser på makarnas dagliga 

liv bör ansträngningar göras för att motverka uppkomsten eller lindra effekterna av fatigue vid 

lungcancer. Det kan handla om att behandla sjukdoms- och behandlingsrelaterade symtom 

som anemi, anorexi, hypoxi, smärta och andnöd som ofta orsakar svår trötthet och försämring 

av livskvaliteten hos den sjuke (Tanaka m.fl., 2002; Yun-Hsiang, Yun-Fang, Yeur-Hur & 

Chun-Ming, 2008). 

I resultatet framkommer att sjukdom och behandling innebär att personal inom hälso- och 

sjukvården blir viktiga samspelspartners i makarnas liv. I texten förekommer rika 

beskrivningar om att partners har ett stort behov av att få vara delaktiga i allt som rör sjukdom 

och behandling. Partners stora informations behov har uppmärksammats i ett flertal 

cancerstudier (Morris & Thomas, 2001; Thomas & Morris, 2002; Soothill m.fl., 2001; Harden 

m.fl., 2002 ). Morris och Thomas (2001) påpekar i sin studie att efter att patienten gett sitt 

primära medgivande till partnern att få ta del av information om sjukdomen och dess 

behandling så måste sjukvårdspersonalen ge sitt sekundära medgivande till partners att träda 

in som en aktiv aktör i samspelet med hälso- och sjukvården. Det innebär enligt Morris och 

Thomas att hälso- och sjukvårdspersonal bör invitera partners till att delta vid besök och 

behandlingar. Rent praktiskt innebär det enligt författarna att personalen intar ett 
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välkomnande förhållningssätt, inhämtar partnerns synpunkter och inbjuder denne att delta i 

avgörande samtal gällande sjukdom och behandling. Att bli informerad är en förutsättning för 

partnern att kunna ställa frågor och följa med i fortsatta diskussioner kring sjukdom och 

behandling (Sinfield, Baker, Agarwal & Tarrant, 2008). Det finns studier där partners 

beskriver att de inte känt sig välkomna utan att deras närvaro i samband med besök inom 

hälso- och sjukvården upplevts som besvärande. Det har fått dem att känna sig nonchalerade 

och hämmat deras deltagande vilket underminerat deras förmåga att ge stöd (Maughan, 

Heyman & Matthews, 2002; Morris & Thomas, 2001). Som en viktig del i den fortlöpande 

informationen gav partners uttryck för behovet av en handlingsplan. Den skulle fungera som 

en vägvisare under sjukdomsförloppet och underlätta både för den sjuke och partnern under 

resans gång. Önskemål om handlingsplan är något som hälso- och sjukvården bör beakta för 

att minska det lidande som ovisshet ger upphov till. En skriftlig handlingsplan bör upprättas i 

ett tidigt skede efter diagnos så att patient och partners vet vad som förväntas ske och kan 

planera för den närmaste framtiden.

De flesta partners hade positiva erfarenheter av kontakten med hälso- och sjukvården och 

beskrev att de blivit väl bemötta under sjukdomstiden. När partners uttryckte missnöje 

handlade det om att de kunde uppleva att det råder stress över bland annat läkarbesök vilket 

väcker känslor av otillfredsställelse och besvikelse. De fanns de som gav uttryck för att 

utredningstiden varit alldeles för långdragen. Det framkom att de hade fått vänta i flera 

månader på den sjukes diagnos och påbörjande av behandling. Det väckte känslor av 

frustration och rädsla för att cancern ska tillväxa och försämra prognosen. I en studie av 

Saegrov och Halding (2004) påtalas att väntan på diagnos och behandling beskrivs som den 

jobbigaste och svåraste tiden under hela sjukdomsförloppet. En svensk studie av Koyi, 

Hillerdal och Brandén (2002) visar att det tog i genomsnitt 7 månader för patienter i 

Gävleborgs län att få en diagnos. Av dessa 7 månader var 1,5 månader försening till följd av 

att patienten väntat med att söka sjukvård trots symtom övriga 5,5 månaders stod för fördröjd 

utredning inom sjukvården . I en annan svensk studie av Myrdal, Lambe, Hillerdal, Lamberg, 

Augustsson, och Ståhle (2004) gällande lungcancerutredningar i Uppsala och Västmanlands 

län var median tiden från symtom till behandling 4,6 månader. Enligt rekommendationer från 

Svenska lungcancergruppen skall 80 procent av patienterna ha en diagnos fyra veckor efter 

besök hos lungspecialist och ha påbörjat behandling två veckor efter diagnos. I studien av 

Myrdal m.fl. (2004) hade endast 51 procent av patienterna påbörjat behandling sex veckor 

efter besöket hos lungcancerspecialist. Den långa utredningstiden är förknippad med en ökad 
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risk att en operabel lungcancer hinner tillväxa och bli inoperabel vilket eliminerar möjligheten 

till bot. Dessa studier visar att partners rädsla för lång utredningstid kan vara befogad. 

Interventioner bör skyndsammast riktas för att påskynda och effektivisera utredningen av 

misstänkt lungcancer. Det kan handla om att införa åtgärder för att förkorta ledtider mellan 

olika steg i utredningsprocessen. En fortlöpande dialog bör föras med patient och dennes 

partner om hur utredningen framskrider.

Metoddiskussion

I min studie har jag valt en kvalitativ ansats för att få en förståelse för det fenomen jag avsett 

att studera. Den kvalitativa forskningen associeras till det naturalistiska paradigmet som 

betonar förståelsen av människans levda erfarenhet. Här utgör den subjektiva berättelsen 

grunden för analys och genererande av ny kunskap om den studerade företeelsen (Polit & 

Beck, 2008, s. 17). Jag har som datainsamlingsmetod genomfört semistrukturerade intervjuer. 

Den kvalitativa forskningsintervjun var som datainsamlingsmetod lämplig då den gav mig 

inträde till den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997, s. 34). Intervjuguiden (bilaga 3) följdes 

inte slaviskt under intervjuerna utan den intervjuades berättelse styrde i mångt och mycket 

intervjuns utformning. Guiden användes när den intervjuade hade svårt att berätta spontant 

eller för att försäkra att syftet blev besvarat (jfr Polit & Beck, 2008, s. 394). Min avsikt var att 

intervjua mellan 5-7 personer vilket infriades. Jag hade en förhoppning om att 

könsfördelningen mellan deltagande män och kvinnor samt mellan partners i arbetsför ålder 

respektive pensionärer skulle vara någorlunda jämnfördelad. Så var nu inte fallet. Alla 

informanter förutom en var kvinnor. Det var inte ett medvetet val utan berodde på att nästan 

alla som fick cytostatikabehandling under intervjuperioden övervägande var män. De kan till 

viss del förklaras av slumpen men har också sin naturliga förklaring i att det stora flertalet

som insjuknar i lungcancer idag fortfarande är män. Bland de kvinnor som fick 

cytostatikabehandling under intervjuperiod och uppfyllde inklusionskriterierna var alla utom 

en ensamstående. Att de flesta som intervjuades var pensionärer (4 av 6) har också sin 

naturliga förklaring i att de flesta som insjuknar är över 65 år gamla varför även partnern kan 

förväntas vara i samma ålder. Med detta som bakgrund speglar mina informanter en trolig 

nationell fördelning det vill säga att de flesta partners idag utgörs av äldre kvinnor. 

De sex informanterna gav rika beskrivningar och belyste ur olika aspekter hur livssituationen 

påverkats av sjukdom och behandling. Likartade beskrivningar framkom i flera av 
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intervjuerna och inom många livsaspekter uppnåddes datamättnad. Det hade däremot varit 

önskvärt om fler informanter förvärvsarbetat. Det hade gett en mer nyanserad bild av hur 

arbetslivet påverkas och hur de lyckas kombinera rollerna som förvärvsarbetare och stödjande 

partner. Resultatets tillförlitlighet och överförbarhet till att gälla partners generellt hade också 

ökat om fler män deltagit i studien. Så här i efterhand hade ett ändamålsenligt urval med 

hälften kvinnor, hälften män samt hälften förvärvsarbetande, hälften pensionärer varit att 

föredra. Det hade kanske kunnat uppnås under den givna tidsperioden om jag även rekryterat 

partners från något annat sjukhus i landet. 

Det faktum att jag ensam genomfört alla intervjuer har både sina för och nackdelar. Till 

fördelarna kan räknas att jag i egenskap av intervjuare använt mig själv som instrument för att 

få fram svar som svarar mot syftet (Kvale, 1997, s. 101). Alla informanter har så att säga 

utsatts för samma mätinstrument vid de olika intervjuerna vilket kan sägas öka reliabiliteten. 

Är fler forskare involverade innebär det att mätinstrumentet varierar vilket kan leda till mätfel 

och felaktigt resultat. Det kan dock ses som att bekräftbarheten minskar genom att jag själv 

stått för analysen av texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar en studies 

bekräftbarhet och trovärdighet om fler kollegor tagit del av materialet och kommit till samma 

slutsats. Till mitt försvar har dock handledarens vägledning och granskning av analysarbetet 

hjälpt till att bekräfta och stärka trovärdigheten. Analysarbetet har även diskuterats och 

granskats av medstudenter i samband med ett dataanalys seminarium. Genom att brödtexten i 

de olika kategorierna åtföljs av citat som styrker innehållet ökar också resultatets trovärdighet. 

Då jag har lång erfarenhet av att arbete som sjuksköterska inom cancervård och daglig dags 

möter partners till lungcancer sjuka är min förförståelse stor. Det har sina för och nackdelar 

när ett ämnesområde studeras där forskarens förförståelsen är stor. Förförståelsen kan influera 

forskarens sätt att kommunicera och samspela med informanterna under intervjuerna och även 

prägla analysarbetet (jfr Polit & Beck, 2008, s. 197). Det är därför viktigt som forskare att 

vara självkritisk och förhålla sig objektiv under arbetets gång så att förförståelsen inte 

interfererar med resultatet. En fördel med förförståelsen är som jag ser det att forskaren har 

gedigna kunskaper inom det ämnesområde som studeras. Det gör att frågeställningarna blir 

relevanta och ökar därmed den intervjuades förtroende för forskaren. Det kan också underlätta 

forskarens förståelse av texten när denne är välinsatt i forskningsområdet (Lindseth & 

Norberg, 2004). 
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För att öka resultatets överförbart till andra sammanhang har jag enligt rekommendationer av 

Graneheim och Lundman (2004) strävat efter att vara så tydlig som möjligt när jag beskrivit 

kultur och sammanhang där studien genomförts, urvalet av deltagare och demografiska 

uppgifter om dessa samt hur datainsamling och analys av densamma skett. Även om studien 

har sina begränsningar så ger resultatet en ökad förståelse för hur kvinnliga partners 

livssituation påverkas när maken insjuknat i lungcancer och genomgår palliativ cytostatika 

behandling. En bild som med viss variation kan sägas representera kvinnliga partners 

upplevelse nationellt då samhällsvillkor och omhändertagande inom hälso- och sjukvården är 

ganska likartat. Globalt sett, i andra samhällen och andra kulturer kan dock villkoren för den 

som är partner vara annorlunda, varför upplevelsen avsevärt kan skilja sig från mitt resultat.  

Slutsats

Studien visar att partners till personer som insjuknat i lungcancer upplever sin livssituation 

som svår.  De ställs in för det faktum att deras livskamrat lider av en livshotande sjukdom 

som utgör ett överhängande hot mot relationen och ett fortsatt liv tillsammans. Det innebär att 

stor oro och rädsla präglar deras tillvaro. Existentiella frågeställningar blir centrala och många 

beskriver en förändrad livssyn och förändrade värderingar. Partners skildrar också hur oron 

och rädslan tär på deras egen hälsa med försämrat fysiskt och psykiskt välbefinnande. För att 

finna kraft i vardagen och orka hantera den stora psykiska påfrestningen som sjukdomen ger 

upphov till måste partners hitta och tillämpa olika strategier. Att tänka positivt och hålla fast 

vid hoppet om bot eller ett långt liv för den sjuke är ett av dessa. Partners får också uppleva 

hur interaktionsmönster förändras. Samspelet med den sjuke, barnen och vänner förändras till 

följd av ändrade roller och relationer. De berättar också hur kontakten med sjukvården blir ett 

vanligt inslag i vardagen och att sjukvårdspersonal träder in som betydelsefulla 

samspelspartners i makarnas liv. Trots att partners i mångt och mycket delar den sjukes 

sjukdomsupplevelse och utsätts för stor prövning med oro och rädsla som följd väljer många 

att inte ge utlopp för oro och bekymmer. De vill ge intryck av att vara starka inför den sjuke, 

barnen och ibland även vänner och bekanta. Kommunikationen är en stor del av samspelet 

med andra och i texten ger partners uttryck för att befinna sig i ett kommunikativt vakuum där 

de inte utåt vill visa att de lider utan bär svåra känslor inom sig. Detta är något förbryllande då 

de samtidigt ger uttryck för upplevelsen av ökad närhet och samhörighet inom familjen och 

känner stöd från vänner. De ger mig som forskare intryck av att det är tabu belagt att som 
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partner framhäva det egna lidandet. De förväntas beskydda den sjuke och barnen och 

förringar därför det egna lidandet i förhållande till den sjukes. 

Omvårdnads implikationer

Resultatet av min studie ger en fingervisning gällande framtida förbättringsområden inom

palliativ omvårdnad av partners till personer som insjuknat i lungcancer. Studie ger en ökad 

förståelse för hur partners livsvillkor och livssituation ter sig och ökar därigenom möjlighet

för personal inom hälso- och sjukvården att på ett adekvat sätt bemöta och omhänderta 

partners. Många konkreta exempel på omvårdnads interventioner har nämnts i diskussions 

delen. Genom att bedriva forskning med fokus på partners ökar kunskapen om partners 

livssituation. Det gör det möjligt för hälso- och sjukvården att i framtiden skräddarsy 

interventioner som möter deras behov. 

Förslag till framtida forskning

Min studie kan ge inspiration till andra framtida forskningsämnen inom lungcancerområdet. 

Jag har i min forskning berört ett stort forskningsområde och översiktligt försökt att ur texten 

sammanfatta och återge partners beskrivning av hur deras livssituation förändrats till följd av 

sjukdom och behandling. Mer kvalitativ forskning bör genomföras där forskarna tittar på en 

begränsad aspekt av livssituationen som påverkas exempelvis fokusera på en av de 

huvudkategorier jag presenterar för att få en djupare förståelse av det fenomenet. Det vore 

också intressant att studera hur patienter och/eller partners beskriver hopp och lidande i 

lungcancer sammanhang samt att djupare studera hur kommunikationsmönster påverkas inom 

familjen. Eftersom jag hade övervägande kvinnliga informanter bör framtida forskning ha ett 

genusperspektiv och utröna om partners upplevelser skiljer sig åt beroende av kön. Det vore 

också intressant att ur ett större material kunna urskilja om upplevelsen skiljer sig åt mellan 

olika åldersgrupper exempelvis partners i arbetsför ålder respektive pensionärer. Det bör 

göras ansträngningar för att utforska orsaker till fördröjd diagnos och förkorta utredningstider 

för att minska den psykologiska stress som väntan ger upphov till hos patienter och partners. 

Studier vars syfte är att kartlägga utredningstider och orsaker till fördröjd diagnos inom olika

sjukvårdsregioner är relevanta forskningsämnen.



33

Referenslista

Bakas, T., Lewis, RR., & Parsons, JE. (2001). Caregiving tasks among family caregivers of  
   patients with lung cancer. Oncology Nursing Forum 28: 847-854.

Berterö, C., Vanhanen M., & Appelin G. (2008). Receiving a diagnosis of inoperable lung 
   cancer: patients perspectives of how it affects their life situation and quality of life.
   Acta Oncologica 47(5): 862-869.

Benzein, E., & Saveman, B-I. (2008). Health-promoting conversations about hope and
   suffering with couples in palliative care. International Journal of Palliative Nursing 14(9):
   439-445.

Cancerfonden och Socialstyrelsen. (2005). Cancer i siffror 2005. Stockholm: Cancerfonden
   och socialstyrelsen.

Carelle, N., Piotto, E., Bellanger, A., Germanaud, J., Thuillier, A., & Khayat, D. (2002). 
   Changing patient perceptions of the side effects of cancer chemotherapy. Cancer 95(1):155-
   163.

Clayton, J.M., Hancock, K., Parker, S., Butow, P.H., Walder, S., Carrick, S., Currow, D., 
   Ghersi, D., Glare, P., Hagerty, R., Olver, I.N., & Tattersall, H.N. (2008). Sustaining hope 
   when communicating with terminally ill patients and their families: a systematic review. 
   Psycho-Oncology 17: 641-659.

Curt, G., Breitbart, W., Cella, D., Groopman, J., Horning, S., Itri, L., Johnson, D., 
   Miaskowski, C., Scherr, S., Portenoy, K., & Vogelzang, N. (2000). Impact of cancer
   related fatigue on the lives of patients: Findings from the fatigue coalition. The Oncologist 
   5: 353-360.

Ekfors, H., & Petersson, K. (2004). A qualitative study of the experiences during radiotherapy
   of Swedish patients suffering from lung cancer. Oncology Nursing Forum 31(2): 329-334.

Elo, S., & Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced
   Nursing Forum 62(1): 107-115.

Gaugler, J., Linder, J., Given, C., Kataria, R., Tucker, G., & Regine, W. (2008). The 
   proliferation of primary cancer caregiving stress to secondary stress. Cancer Nursing 31:
   116-123.

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research:
  concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24:
   105-112.

Harden, J., Schafenacker, A., Northouse, L., Mood, D., Smith, D., Pienta, K., Hussain, M., & 
   Baranowski, K. (2002). Couplea´experience with prostate cancer focus group research.
   Oncology Nursing Forum 29(4): 701-709.

Isaksen Steen, A., Thuen, F., & Hanestad, B. (2003). Patients with cancer and their close
   relatives. Cancer Nursing 26(1): 68-74.



34

Johnson, J., Sulmasy, D., & Nolan, M. (2007). Patients´experience of being a burden on
    family in terminal illness. Hospice & Palliativ Nursing 9(5): 264-269.

Koyi, H., Hillerdal, G., & Brandén, E. (2002). Patient´s and doctors´delays in the diagnosis of 
   chest tumors. Lung cancer 35: 53-57.

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Lethborg, CE., Kissane D., & Burnes, WI. (2003). Ìt´s not the easy part´: the experience of
   significant others of women with early stage breast cancer, at treatment completion. Social
   Work in Health Care 37(1): 63-85. 

Lindholm, L., Rhensfeldt, A., Arman, M., & Hamrin, E. (2002). Significant others´
   experience of suffering when living with women with breast cancer. Scandinavian Journal
  of Caring Science 16: 248-255.

Lindseth, A., & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical method for 
   researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Science 18: 145-153.

Lungcancer i Sverige. Nationellt register för lungcancer (2008). Redovisning av material för
   år 2002-2006. Styrgruppen för nationella lungcancerregistret. Hämtad december 2, 2008, 
   från http://www.roc.se/lungca.asp

Maughan, K., Heyman, B., & Matthews, M. (2002). In the shadow of risk. How men cope
   with a partner´s gynaecological cancer. International Journal of Nursing Studies 39: 27-34.

McLean, L., & Jones, J. (2007). A rewiew of distress and its management in couples facing
   end-of-life cancer. Psycho-Oncology 16: 603-616.

Mitchell, T. (2007). The social and emotional toll of chemotherapy-patients´perspectivs.
    European Journal of Cancer Care 16: 39-47.

Molassiotis, A., Gibson, F., Kelly, D., Richardson, A., Dabbour, R., Ahmad, A., &
   Kearney,N.  (2006). A systematic review of worldwide cancer nursing research. Cancer
   Nursing 29(6): 431-440.

Morgan, M. (2009). Considering the Patient-Partner Relationship in Cancer Care. Clinical 
   Journal of Oncology Nursing 13(1): 65-72.

Morris, S.M., & Thomas, C. (2001). The carer´s place in the cancer situation: where does the 
   carer stand in the medical setting? European Journal of Cancer Care 10: 87-95.

Myrdal, G., Lambe, M., Hillerdal, G., Lamberg, K., Augustsson, Th., & Ståhle, E. (2004).   

http://www.roc.se/lungca.asp


35

   Effect of delays on prognosis in patients with non-small cell lung cancer. Thorax 59: 45-49.

Mystakidou, K., Tsilika, E., Parpa, E., Galanos, A., & Vlahos, L. (2007). Caregivers of 
   advanced cancer patients. Cancer Nursing 30(5): 412-418. 

Northouse,  L. (1995). The impact on cancer in women on the family. Cancer Practice 
   3(3):134-142.

Northouse, L., Mood, D., Templin, T., Mellon, S., & George, T. (2000). Couples´patterns of 
   adjustment to colon cancer. Social Science & Medicine 50(2): 271-284.

Persson, C., & Sundin, K. (2008). Being in the situation of a significant other to a person with 
   inoperable lung cancer. Cancer nursing 31: 380-388.

Persson, C., Östlund, U., Wennman-Larsen, A., Wengström, Y., & Gustavsson, P. (2008). 
   Health-related quality of life in significant others of patients dying from lung cancer. 
   Palliativ Medicine 22: 239-247.

Pitceathly, C., & Maguire, P. (2003). The psychological impact of cancer on patients´ partners 
    and other key relatives: a review. European Journal of Cancer 38: 1517-1524.

Polit, D. & Beck, C. (2008). Nursing research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Regionalt Onkologiskt Centrum Umeå. Regionalt vårdprogram för lungcancer. Norra 
   sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland). 
   Norrlandsupplaga (2008). Hämtad december 13, 2008, från 
   http://www.oc.umu.se/pdf/Vp%20lungcanorr200804031.pdf

Ringborg, U., Henriksson, R., & Friberg, S. (1998). Onkologi. Stockholm: Liber.

Ryan, PJ., Howell, V., Jones. J., & Hardy, EJ. (2008). Lung cancer, caring for the caregivers. 
   A qualitative study of providing pro-active social support targeted to the carers of patients    
   with lung cancer. Palliativ Medicine 22: 233-238.

Saegrov, S. & Halding, A. (2004). What is it like living with the diagnosis of cancer? 
   European Journal of Cancer Care 13(2): 145-153.

Sinfield, P., Baker, R., Agarwal, S., & Tarrant, C. (2008). Patient-centred care: What are the 
   experiences of prostate cancer patients and their partners? Patient Education and 
   Counseling 73: 91-96.

Soothill, K., Morris, SM., Harman, JC., Francis, B., Thomas, C., &  McIllmurray, MB. 
   (2001). Informal carers of cancer patients: what are their unmet psychosocial needs? Health 
   and Social Care in the Community 9(6): 464-475.

http://www.oc.umu.se/pdf/Vp%20lungcanorr200804031.pdf


36

Tanaka, K., Akechi, T., Okuyama, T., Nishiwaki, Y., & Uchitomi, Y. (2002). Impact of 
   dyspnea, pain and fatigue on daily life activites in ambulatory patients with advanced lung 
   cancer. Journal of Pain and Symptom Management 23(5): 417-423.

Taylor, C. (2008). Supporting the carers of individuals affected by colorectal cancer. British 
   Journal of Nursing 17(4): 226-230.

Thielemann, PA. (2001). Coping style and social support effects on depression in spousal 
   caregivers of patients with advanced lung cancer (doctoral dissertation – research, 
   University of South Florida).

Thomas, C., & Morris, M. (2002). Informal carers in cancer contexts. European Journal of 
   Cancer Care 11: 178-182.

Walker, E. (2002). Partners´ experiences of living with a patient with lung cancer. 
   Professional Nurse 17: 345-348.

Wennman-Larsen, A., Persson, C., Östlund, U., Wengström, Y., & Gustavsson, J.P. (2008). 
   Development in quality of relationship between the significant other and the lung cancer 
   patient as percieved by the significant other. European Journal of Oncology Nursing xxx: 1-
   6.

Yun-Hsiang, L., Yun-Fang, T., Yeur-Hur, L., & Chun-Ming, T. (2008). Fatigue experience 
   and coping strategies in Taiwanese lung cancer patients recieving chemotherapy. Journal of
   clinical Nursing 17: 876-883.
                                                                                                               



37

Information och förfrågan om deltagande i studie                                   bilaga 1 

Lungcancer är idag en av våra vanligast förekommande cancersjukdomar. Att få en 

lungcancer diagnos är ofta en svår upplevelse och får inte bara konsekvenser för den som 

drabbas utan påverkar hela familjen. Livet förändras ur många olika aspekter. Trots att 

lungcancer är så vanligt förekommande finns idag en begränsad mängd kunskap om hur 

sjukdomen och dess behandling upplevs av patienten och de närstående. Syftet med min 

studie är att belysa hur den som är partner och sammanboende med den sjuke upplever att 

sjukdomen och cytostatikabehandlingen påverkar livssituation. Jag kommer att genomföra 

intervjuer och fokusera på följande frågeområden: 

-hälsa och välbefinnande

-roller, relationer, arbete och fritid

-problem, behov och resurser                                         

Min förhoppning är att en större kunskap om och förståelse för partnerns situation ska leda till 

ett förbättrat omhändertagande av dem inom hälso- och sjukvården. Jag hoppas att resultatet 

av min studie ska vara vägledande vid utformandet av skräddarsydda tjänster riktade till 

partners vars maka/make/sambo insjuknat i lungcancer.

Studien utgör en examination i sjuksköterskans karaktärsämne omvårdnad på avancerad nivå

och ligger till grund för en magisterexamen. Mina studier bedriver jag vid Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Till min studie söker jag frivilliga deltagare i 

egenskap av partners (maka/make/sambo) till personer som insjuknat i lungcancer och 

genomgår cytostatikabehandling på Lungkliniken XXXXX sjukhus. Jag riktar mig till 

partners vars make/maka/sambo genomgått minst två cytostatikabehandlingar med syfte att 

bromsa sjukdomsförloppet. Jag bedömer att jag behöver intervjua cirka sju personer för att 

kunna få en bra bild av er situation som partners. Är du intresserad av att delta i studien 

kommer du att intervjuas vid ett tillfälle, under cirka 30-45 minuter. Är du långväga ifrån är 

det kanske mest lämpligt att intervjun sker i samband med att ni kommer in för planerad 

behandling. Intervjuerna kommer då att äga rum i ett enskilt rum på Lungklinikens 

cytostatikaenhet. Om du bor i närheten av sjukhuset kan intervjun också genomföras hemma 

hos dig om du så önskar. Vid intervjun är bara jag som intervjuare och du som deltagare 
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närvarande. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant i text och 

analyseras tillsammans med övriga intervjuer som jag gjort. Resultatet av analysen kommer 

att presenteras i en rapport. Rapporten kan den som är intresserad ta del av via universitetets

publicerings databas för rapporter, preliminärt hösten 2009. All information kommer att 

behandlas konfidentiellt, det innebär att ingen kommer att kunna identifiera vem som sagt vad 

i den färdiga rapporten. Deltagandet i intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas utan 

att skäl behöver anges. Om du väljer att avbryta deltagandet så kommer vården av din 

make/maka/sambo inte att påverkas.

På Lungkliniken har vi en klinikanknuten kurator. För den som är patient eller närstående 

finns alltid möjlighet till samtalskontakt om så önskas.

Om du är intresserad av att delta i studien skickar du in svarsblanketten i det bifogade 

svarskuvertet inom 7 dagar, därefter kontaktar jag dig för mer information och inplanering av 

tid för intervju.

Med vänliga hälsningar 

Carina Larsson

Carina Larsson Karin Axelsson

Onkologisjuksköterska Professor i omvårdnad

Student Handledare

Luleå tekniska universitet                       Institutionen för hälsovetenskap

Mobil: 070/52 49 732 Luleå tekniska universitet

Arbete: 0920-283581 alt 282062                                   0920-49 10 00

larcar-0@student.ltu.se                       karin.axelsson@ltu.se

mailto:0@student.ltu.se
mailto:axelsson@ltu.se
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Svar på förfrågan om medverkan i studie                                            bilaga 2

Jag har i egenskap av partner till en person med lungcancer informerats om studien och tagit 

del av medföljande skriftliga information. Jag är intresserad av att delta som intervjuperson i 

din studie som handlar om partners upplevelse av hur lungcancersjukdomen och 

cytostatikabehandlingen påverkar deras livssituation. Jag är medveten om att mitt deltagande 

är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange något skäl.

Jag önskar få mer information om studien

Jag önskar delta i studien och ger härmed mitt informerade samtycke 

Namn:______________________________________________________________________

Adress:_____________________________________________________________________

Telefonnummer:______________________________________________________________

Datum                                                        Underskrift

Skicka denna svarstalong inom en vecka i bifogat svarskuvert till:

Carina Larsson

Cytostatikaenheten 

Lung- och allergisektionen

XXXX sjukhus

XXXX XXXX

Jag kontaktar dig snarast för planering av datum och tid för intervjun.
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Intervjuguide                                                                               bilaga 3

Målet med intervjun är att fånga partnerns upplevelse av hur lungcancersjukdomen och den 
palliativa cytostatikabehandlingen påverkat deras livssituation. Intervjun kommer att vara 
semistrukturerad. För att få in bakgrundsinformation om deltagarna kommer intervjun att 
inledas med strukturerade frågor av typen: 

Är du man eller kvinna?
Vilken är din relation till den sjuke?
Hur gammal är du?
Har många barn har du?
Förvärvsarbetar du?

Därefter följer en bred öppningsfråga där jag ber partners beskriva hur de upplever att deras 
livsstiuation påverkats av lungcancersjukdomen och cytostatikabehandlingen:

Kan du beskriva för mig hur du upplever att din livssituation påverkats av 
lungcancersjukdomen och cytostatikabehandlingen? 

Utifrån fokus för syftet ska följande frågeområden beröras: partners upplevelse av påverkan 
på hälsa och välbefinnande, roller, relationer, arbete och fritid samt problem, behov och 
resurser. 

För att säkerställa att jag får dom besvarade kommer jag att vara förberedd med 
frågeställningar av typen:

Hälsa och välbefinnande:

Hur upplever du att din hälsa och ditt välbefinnande har påverkats av att din 
make/maka/sambo insjuknat i lungcancer..?Fysiskt? Psykiskt?

Vilken inverkan har cytostatikabehandlingen på din upplevelse av hälsa och 
välbefinnande..?Fysiskt..? Psykiskt..?

Roller, relationer, arbete och fritid:

Hur upplever du att din roll i förhållande till din maka/make/sambo påverkats?

Hur har sjukdomen och behandlingen inverkat på er relation?, realtionen till andra 
närstående? relationen till vänner?____Kommunikation? Närhet? Ömsesidighet? 
Gemenskap? Ensamhet? Isolering?

Hur har ditt förvärvsarbete påverkats?____Pensionär? Arbetar? Sjukskriven? 
Närståendepenning?

Har din fritid och dina intressen påverkats.?_____Utrymme för fritid? Möjlighet att utöva 
fritidsintressen?
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Problem, behov och resurser:

Vilka typer av problem orsakar sjukdomen och behandlingen?

Vilket typ av behov väcker sjukdomen och behandlingen hos dig? Tillgodosedda behov? 
Icke tillgodosedda behov?

Vilka resurser har du att tillgå för att hantera situationen?_____Inre?, Yttre? (släkt och 
vänner, hälso- och sjukvården m.m.)

Saknar du någon resurs (släkt och vänner, hälso- och sjukvården m.m.)?

För att hålla intervjun levande och få så spontana och rika beskrivningar som möjligt kommer 
uppföljnings- och sonderingfrågor att ställas: 

Kan du berätta mer om..?
Hur kändes det då..?
Hur tänkte du då..?
Vad innebär det för dig att...? 
Kan du förklara vad du menar med..? 
Så du menar att ...?
Varför tror du att...?
Är det något annat i din upplevelse som du vill ge uttryck för?
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Informationsbrev till verksamhetschef samt förfrågan om godkännande av           bilaga 4

genomförande av studie.        

                                                                                        

Hej!

Carina Larsson heter jag och arbetar som sjuksköterska på cytostatikaenheten, Lungkliniken, 

XXXX sjukhus. Jag studerar omvårdnad på D-nivå och har för avsikt att genomföra en studie 

riktad mot partners till patienter som genomgår palliativ cytostatikabehandling på vår 

cytostatikaenhet. Mina studier bedriver jag vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå 

tekniska universitet. 

Lungcancer är idag en av våra vanligast förekommande cancersjukdomar. Att få en 

lungcancer diagnos är ofta en svår upplevelse och får inte bara konsekvenser för den som 

drabbas utan påverkar hela familjen. Livet förändras ur många olika aspekter. Trots att 

lungcancer är så vanligt förekommande finns idag en begränsad mängd kunskap om hur 

sjukdomen och dess behandling upplevs av patienten och de närstående. Syftet med min 

studie är att belysa hur den som är partner och sammanboende med den sjuke upplever att 

sjukdomen och cytostatikabehandlingen påverkat deras livssituation. Jag tänkte fokusera på 

följande frågeområden: 

-hälsa och välbefinnande

-roller, relationer, arbete och fritid

-problem, behov och resurser                                         

Studien har en kvalitativ ansats och data kommer att insamlas genom en semistrukturerade 

intervju som sker vid ett tillfälle, under cirka 30-45 minuter. Jag bedömer att jag behöver 

intervjua cirka fem till sju personer för att få en bra bild av hur partners upplever sin situation 

Är partnern långväga ifrån är det kanske mest lämpligt att intervjun sker i samband med 

planerad behandling. Intervjuerna kommer då att äga rum i ett enskilt rum på lungklinikens 

cytostatikaenhet. Om partnern bor i närheten av sjukhuset kan intervjun också genomföras 

hemma hos denne om så önskas. Vid intervjun är bara jag som intervjuare och partnern 

närvarande. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant i text och 

analyseras utifrån tematisk innehållsanalys. Resultatet av analysen kommer att presenteras i 

en rapport. Rapporten kan den som är intresserad ta del av via universitetets publicerings 

databas då rapporten är klar, preliminärt hösten 2009. All information kommer att behandlas 
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konfidentiellt, det innebär att ingen kommer att kunna identifiera vem som sagt vad i den 

färdiga rapporten. Deltagandet i intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att 

skäl behöver anges. Skriftligt informerat samtycke kommer att inhämtas av partnern. 

Patienten kommer även att informeras om studien. 

Min förhoppning är att ökad kunskap om, och förståelse för, närståendes betydelse och villkor 

under sjukdomsförloppet ska leda till ett förbättrat omhändertagande av dem. Jag har i min 

studie valt att fokuserat på partnern som närstående. Jag tror dock att partnerns upplevelse av 

sjukdomens och behandlingens påverkan på livssituationen och behovet av stöd i stor 

utsträckning delas av andra till patienten närstående. Genom att införa interventioner som 

möter närståendes behov hjälper vi dem att orka axla rollen som patientens stora stöd under 

sjukdomstiden. Härmed hjälper vi också indirekt patienten att hantera sjukdomen. Jag önskar 

att resultatet av min studie ska ge implikationer på framtida förbättringsområden inom 

omvårdnaden av den sjuke och dennes familj. En förhoppning är att framtidens hälso- och 

sjukvård ska bli mer riktad och anpassad till att även möta närståendes behov. 

Jag önskar snarast möjligt få besked om du godkänner mitt genomförande av studien

Önskas ytterligare upplysningar kontakta mig eller min handledare.

Med vänliga hälsningar 

Carina Larsson

Carina Larsson Karin Axelsson

Onkologisjuksköterska Professor i omvårdnad

Student Handledare

Luleå tekniska universitet                       Institutionen för hälsovetenskap

Mobil: 070/52 49 732 Luleå tekniska universitet

Arbete: 0920-283581 alt 282062                                   0920-49 10 00

larcar-0@student.ltu.se                       karin.axelsson@ltu.se

mailto:0@student.ltu.se
mailto:axelsson@ltu.se

