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Sammanfattning 

Bakgrund: Att vara partner till en person med obotlig cancer i den tidiga palliativa fasen, kan 
bli en omfattande livsförändring, associerat med en lång sorgeprocess. Cancern kan leda till 
bland annat en känsla av begränsad tid, sorg och ökad risk för ohälsa, om stöd inte erbjuds. 
Syfte: Syftet var att beskriva hur det är att vara partner till en person med obotlig cancer, i en 
tidig palliativ fas. 
Metod: Narrativ design med litteraturstudie som datainsamlingsmetod och dataanalys i form 
av en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Resultat: Innehållsanalysen ledde fram till tre huvudkategorier med tillhörande tolv 
underkategorier. Den första huvudkategorin – ”Partnern hyser egna tankar och känslor” – avser 
partnerns egna tankar och känslor under sjukdomsförloppet, som inbegriper underkategorierna 
”En pendel ensam mellan hopp och hopplöshet”, ”En oviss framtid”, ”Varför händer det här 
mig?” och ”Viktigt att ha någon”. Den andra huvudkategorin – ”Partnern ser den vårdade 
personen på olika sätt” – beskriver partnerns perspektiv till den vårdade personen, och omfattas 
av underkategorierna ”Jobbigt att stå bredvid obotlig cancer”, ”Känner inte igen personen”, 
”Relationens upp- och nedgångar” och ”Kan ibland se förbi sjukdomen”. Den tredje, och 
slutgiltiga, huvudkategorin – ”Partnern och den vårdade personen bär på tankar och känslor 
tillsammans” – utgår från partnern och den vårdade personens gemensamma tankar och känslor, 
och innefattar underkategorierna ”En kamp tillsammans”, ”En gemensam pendel mellan hopp 
och hopplöshet”, ”Viktigt att ta tillvara på de bra stunderna” och ”Vara den bärande väggen för 
varandra”. 
Slutsats: I den tidiga palliativa fasen av obotlig cancer, genomgår partnern många 
känslomässiga påfrestningar, varpå stöd blir en nödvändighet för att underlätta bearbetningen 
under sjukdomsförloppet. Ett av målen med palliativ vård, är att partnern får stöd och 
information. Emellertid, får partnern sällan det stöd som erfordras. Av den anledningen, behövs 
mer kunskap och spridning av den om partnerns upplevelser. 
 

Nyckelord: obotlig cancer, partnern hyser egna tankar och känslor, partnern och den vårdade 

personen bär på tankar och känslor tillsammans, partnern ser den vårdade personen på olika 

sätt, tidig palliativ fas. 
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Inledning  

Partnern till en person med obotlig cancer i tidig palliativ fas, kan uppleva många fysiska och 

psykiska påfrestningar (Langenberg, Peters, van der Graaf & Wymenga, 2015). Beskedet om 

obotlig cancer kan associeras med en sorgeprocess, där kärnan i sorgen, kan uppstå hos en nära 

förknippad person, däribland en partner. (Jacobsson, Andersson & Öhlén 2009). Partnern kan 

få många praktiska frågor som är av existentiell, emotionell samt etisk karaktär. Det är inte en 

självklarhet att den vårdade personen och partnern kan samtala om livssituationen som 

uppkommer efter ett obotligt cancerbesked, vilket kan vara problematiskt (Ternestedt, Henoch, 

Österlind & Andershed (2017). Allmänmänskliga erfarenheter av bland annat sjukdom och 

förlust upplevs unikt av varje människa. Vid uppkomst av en sjukdom, påverkas inte enbart 

personen med diagnosen, utan även alla som står personen nära. Partnern kan ha svårt att förstå 

varför den obotliga sjukdomen uppkommit, det kan kännas fel och orättvist eftersom att den 

vårdade personen alltid har varit en god medmänniska (Joyce Travelbee, 1971). Tanken på att 

mista sitt livs kärlek, kan bli tungt för partnern. Framtiden blir oviss och plötslig är långsiktiga 

planer inte lika självklara att kunna utföra i samma utsträckning. I den tidiga palliativa fasen, 

påverkas vardagen, som till exempel många resor till och från sjukhus. Inte minst blir 

biverkningar av olika behandlingar en avgörande faktor för den vårdade personen och partnerns 

kvalitetstid tillsammans. 

 

Travelbee (1971) uppger att fastän sjuksköterskan försöker föreställa sig själv i liknande 

situation som partnern infinner sig i den tidiga palliativa fasen, går känslorna ändå inte att 

jämföra, då de upplevs unikt för varje enskild person (ibid). Trots att sjuksköterskan anser sig 

visa förståelse och bidra med stöd, kan partnern känna försumlighet och missuppfattning från 

sjuksköterskan (Counsell & Guin, 2002). 
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Bakgrund 

Från kurativ till palliativ vård vid cancer 

Cancer är beteckning på en rad sjukdomar, närmare 200 olika sjukdomar, som gemensamt 

omfattas av okontrollerad celltillväxt i kroppen. Cellens arvsmassa utsätts för skador, till den 

grad att cellens inbyggda självskademekanism inte vet när det är dags att dö och lämna utrymme 

till nya, friska celler. Resultatet av det, är en ny ansamling celler, nya kärl och slutligen en 

tumörutveckling. Med hjälp av god diagnostik och effektiv behandling, ökar möjligheten till 

kurativ cancer. Cancer kan antingen ha en kurativ eller palliativ behandling, varav ungefär 

sextiofem (65) procent av cancersjukdomarna har kurativa förutsättningar. Tumörens påverkan 

på organen i kroppen, är ett exempel på om cancern kan behandlas kurativt eller palliativt. 

Beroende på cancerutvecklingen, kan även en kurativ behandling övergå till en palliativ 

behandling.  (Andersson-Torsler, 2017). 

 

Kurativ vård innebär att det finns en möjlighet att kunna bota sjukdomen (Glimelius, 2012). 

Med hjälp av kurativ vård finns möjligheten att förlänga överlevnadstiden samt förlänga till 

symtomdebuten framträder och lindra symtomen. För partnern och den vårdade personen kan 

förändringen mellan kurativ till palliativ vård vara problematiskt. Benämningen palliativ i fråga 

om handling, kallas pallera, det vill säga att bemantla, men även att lindra för stunden 

(Jakobsson, Magdalena & Öhlén, 2014). Med palliativ vård avses en vård av obotlig cancer, 

det vill säga utan kurativt syfte, med fokus på förebyggande och lindrande behandling.  Målet 

är att lindra smärta samt att psykiskt, andligt och socialt stödja den vårdade personen och 

partnern (Glimelius, 2012). WHO betonar också vikten i att närstående, däribland partnern, får 

stöd i den palliativa vården (Världshälsoorganisationen [WHO], 2018). 

 

Tidig palliativ fas 

Palliativ vård innefattar två faser, en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen är långvarig, och kan 

vid vissa cancertyper röra sig om en period på månader eller år, medan det vid den sena fasen 

råder en kort period på några veckor eller ett par dagar innan personen avlider (Statens 

Offentliga Utredningar [SOU], 2001:6). Eftersom att periodens varaktighet i den tidiga 

palliativa fasen kan variera från individ till individ, kan ovissheten rörande återstående tid ihop, 

upplevas påfrestande för partnern och den vårdade personen. 
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Glimelius (2012) uppger att den tidiga palliativa fasen syftar till att förbättra den totala livs-

situationen. I den här fasen, varierar behandlingsperioderna beroende på tumörens lokalisation, 

storlek och utveckling, varvid olika vistelser inom vården kan dröja emellanåt. Vid obotlig 

cancersjukdom finns flera brytpunkter. Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för optimal 

tumörkontrollerande behandling och övriga farmakologiska insatser. Vidare ska både den 

vårdade personen och närstående ledas genom processen. Premisser för att den tidiga palliativa 

vården ska löpa så effektivt som möjligt, är betydande. Inte sällan förekommer hopp, liksom 

dess fluktuerande, under de olika behandlingsperioderna. För att den vårdade personen och 

partnern lättare ska kunna ta sig igenom den tidiga palliativa fasen, behövs lättillgänglighet och 

kontinuerligt stöd från kompetent hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Med anledning till att den tidiga palliativa behandlingen, kan vara mer besvärande för vissa 

med biverkningar, spelar god mellanmänsklig interaktion, mellan hälso- och sjukvårdspersonal 

och den vårdade personen samt partnern, en viktig roll. Samförstånd är en essentiell del i 

kommunikationen, varvid effekterna som kan uppstå som följd av behandlingarna behöver 

uppges uppriktigt, så att den vårdade personen och partnern kan förbereda sig (ibid). 

 

 

Att vara partner till en person med obotlig cancer 

Partner avser sammanboende, maka och make eller registrerad partner (Socialstyrelsen, 2018).  

Det mellanmänskliga byggs upp dag för dag i interaktionen personer emellan, till exempel 

mellan partnern och den vårdade personen. Den mellanmänskliga interaktionen bidrar till 

igenkännandet av handlingar, tankar, känslor och erfarenheter. Förmågan till att kunna urskilja 

egna erfarenheter, är av betydelse för att kunna bibehålla ett starkt band till varandra, medan 

gemensamma erfarenheter bidrar till förståelse för varandra. Detsamma gäller interaktionen 

mellan sjuksköterska och den vårdade personen eller partnern. Måhända, att sjuksköterskan kan 

föreställa sig hur han eller hon hade känt sig i samma situation som partnern, men det betyder 

inte att sjuksköterskan per automatik vet hurdant partnern mår och vilka behoven som följd av 

känslorna är. Sjuksköterskan måste bortse från sina personliga erfarenheter och rikta fokus på 

det unika hos partnern, för att kunna åstadkomma bästa möjliga stöd. Förmågan till att fokusera 

på en annan persons upplevelser är en essentiell egenskap i den mellanmänskliga interaktionen 

sjuksköterska och partner emellan. Om det föreligger brister i den egenskapen hos 

sjuksköterskan, riskerar han eller hon att inte kunna tillfredsställa det enskilda behovet hos 

partnern. (Travelbee, 1971) 
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En studie, som undersökt partnerns upplevelser under den tidiga palliativa fasen, visade att 

partnern kan genomgå många olika känslor under sjukdomsförloppet, däribland anteciperad 

sorg (Zahlis & Lewis, 2010). En annan studie pekade på att cancer kan leda till förändringar i 

vardagen, som behov av att ta ledigt från jobbet för att köra till sjukhuset (Lundberg, Olsson & 

Fürst, 2013). Med det, kan partnern till den vårdade personen uppleva känslomässiga 

påfrestningar, varpå bekräftelse och stöd behövs, för att lättare kunna bearbeta situationen 

(Mossin & Landmark, 2010). I den tidiga palliativa fasen behöver partnern information, men 

partners som deltagit i en studie, ansåg sig inte få den information som de var i behov av 

(Councell & Guin, 2002). Partnern vill således att hälso- och sjukvårdspersonalen tar initiativet 

och erbjuder fortlöpande dialog och stöd (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2001:6). 

 

Många studier pekar på att partnern kan riskera att lida av depression under sjukdomsförloppet. 

Langenberg, Peters, van der Graaf och Wymenga (2015) kom i sin studie fram till att 

livskvalitén försämrades och att partnern så småningom kunde bli deprimerad och genomgå en 

komplicerad sorgeprocess. Fasse, Flahault, Brédart, Dolbeault och Sultan (2015) fann i sin 

studie att tjugofem procent av partners i den palliativa vården uppgav tecken på depression. 

Depressionen förknippades med bland annat osäkerhet avseende förloppet och en ökad 

substansanvändning, i hopp att bedöva smärtan som upplevdes (ibid). 

 

 

Forskningens betydelse för framtiden 

Behandlingar och inskrivningar av den vårdade personen på sjukhus, är en vanlig vardags-

förändring i den tidiga palliativa fasen, varvid den fysiska distansen partner emellan ökar. 

Utöver vardagsförändringar, kan friktion i relationen uppstå (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). 

Pendlandet mellan sjukhuset och hemmet, ledighet från jobbet, ovissheten om kvarstående tid 

ihop samt hur framtiden ensam kommer att se ut, är några exempel på förändringar, som med 

tiden, kan utsätta partnern i riskzonen för ohälsa, om stöd inte erbjuds tidigt. Travelbee (1971) 

belyser vikten i att partnern erhåller stöd under sjukdomsförloppet, eftersom att det kan 

förhindra utveckling av ohälsa, främja hälsa eller hjälpa partnern att hantera den stressande 

situationen, som följd av den obotliga sjukdomen (ibid).  

 

 



5 
 

Således, är det av högsta vikt att öka och sprida kunskap om hurdant det kan vara att vara 

partner till en person med obotlig cancer i en tidig palliativ fas. Inför kommande professionen 

föreligger ett intresse i att förebygga risk för ohälsa hos partnern, och ett exempel på det är att 

bidra med stöd och information. För att det ska bli möjligt, behövs i sin tur mer forskning utifrån 

partnerns perspektiv, för att ta fram ny kunskap som kan tillämpas inom hälso-och sjukvården. 

 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva hur det är att vara partner till en person med obotlig cancer i en tidig 

palliativ fas. 

 

 

Metod 

Design 

Designen är ett narrativt arbete, som baseras på berättelser och används för att förstå människan 

i sitt sammanhang. Berättelserna framgick i patografier, som är självbiografiska böcker 

avseende upplevelser av sjukdom (Segersten, 2017). Den underliggande förutsättningen för 

narrativ forskning, utgår från att människor ska kunna förstå sin värld, och delar med sig av 

dess betydelse, genom att konstruera, rekonstruera och berätta sina historier utifrån olika 

erfarenheter (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval 

Urvalet i ett arbete präglas av inklusionskriterier, som avser forskningens fokusområde, och 

exklusionskriterier, som inbegriper delar som inte är av relevans för forskningen (Polit & Beck, 

2012). 

 

Inklusionskriterierna för det här arbetet var patografier, för att få med så många tankar och 

känslor som möjligt, och därmed bidra till ett utförligt svar på syftet. Patografierna skulle vara 

skrivna på svenska för att minska risken för feltolkning av innehållet, samt avse partnerns 

perspektiv i den tidiga palliativa fasen. Vidare, skulle patografierna vara skrivna av partnern. 

Exklusionskriterierna var vårdade personer med palliativ diagnos under 18 år, kurativa 

cancerdiagnoser samt vårdpersonalens och den vårdade personens perspektiv. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen verkställdes utefter en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Vid kvalitativa 

arbeten, anges en design, som emellertid kan utvecklas under studiens gång, innan 

datainsamlingen verkställs. En del kvalitativa studier kan sammanfoga olika datainsamlings-

strategier, där möjligheten finns till anpassning av ny information under datainsamlingen (Polit 

& Beck, 2012). Arbetet har utformats utifrån ett flödesschema. Se Figur 1. 

 

Figur 1. Flödesschema. 

 

Patografier till datainsamlingen togs fram via LIBRIS, med hjälp av en boolesk sökning, som 

avser sökningar i en mer avancerad grad, där komplexa ordkombinationer går att formulera och 

finna med hjälp av operatorerna AND, OR och NOT (Libris Nationella bibliotekssystem, u. å.). 

Efter sökningen, specificerades sökträffen ytterligare, där ”Typ”, det vill säga i vilket format 

litteraturen erfordrades, valdes till Bok och ”Ämne”, valdes till Biografi med genealogi. 

Se sökord under Tabell 1 Patografisökningar. 

 

 

 

 

Identifiera sökord

Genomför sökning

Låna/beställ 
litteratur

Urskilj litteratur
från aktuella till 

oanvändbara

Genomför ny 
sökning och sålla 

bort de 
oanvändbara

Läs litteraturen och 
anteckna Organisera

Analysera innehåll

Skriv
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Tabell 1. Patografisökningar 

Booleska 
sökordskombinationer 
på libris.kb.se 

Sökdatum  Antal 
träffar 

Lästa abstrakt Lästa fulltext- 
Böcker 

Antal valda 
böcker 

(cancer OR neoplasm) 
AND (family OR 
anhörig OR 
närstående) 

2018-05-01 19 3 3 Patografi 1. 
 
 

Patografi 
AND  
cancer 

2018-05-01 49 3 1 0 

(Personal Narratives) 
AND  
(cancer OR neoplasm) 
AND (significant 
other OR next of kin 
OR närstående) 

2018-10-25 8 3 3 Patografi 3 
 

(Personal Narratives) 
AND (cancer OR 
neoplasm) AND 
(family OR anhörig 
OR närstående) 

2018-10-04 21 2 2 Patografi 2 
 
Patografi 3 
 

 

Initialt valdes nio böcker som lästes igenom individuellt och diskuterades. Två av dem var 

patografier skrivna av föräldrar, och beskrev sina upplevelser av att mista sitt barn, och uteblev 

därmed i arbetet. En bok handlade om en person med godartad cancer som gick att behandla, 

varpå den exkluderades. Två böcker var skrivna utifrån perspektivet hos personen med 

cancerdiagnos och var därmed inte användbar till det här arbetet. En bok var en 

sammanställning av intervjuer med partner som mist en kär i cancer, där de beskriver sina 

upplevelser från och med cancerbeskedet. Eftersom att den boken inte är skriven av partnerna 

själva, valdes den bort. Tre patografier kvarstod, skrivna av partner och som beskrev hur det 

var för dem att leva med en person med obotlig cancer i tidig palliativ fas. De här patografierna 

har benämnts ”Patografi 1”, ”Patografi 2” och ”Patografi 3”, och samtliga namn på respektive 

partner har ersatts av pseudonymer, med hänsyn till dem som ligger bakom patografierna. De 

tre valda patografierna, hänsyftar perioder som skedde åren 2005, 2007 och 2010. 

Datainsamlingen verkställdes genom individuella, noggranna och repetitiva genomläsningar av 

patografierna, som söks fram via den nationella söktjänsten Libris. 
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Databeskrivning 

Patografi 1 

Utgivningsår: 2009 

I den här patografin beskriver en man sitt livs kärlek med värme och den tid de hade ihop både 

innan cancern och hur deras liv drastiskt förändrades i den tidiga palliativa fasen. Han skildrar 

drömmar och kampen, med vikt på hur den obotliga cancersjukdomen påverkade honom, sitt 

livs kärlek och deras relation. 

 

Patografi 2 

Utgivningsår: 2015 

Den här patografin präglas av en mans synsätt på den obotliga cancerns omfattande effekt på 

livet. Tidigt under sin frus sjukdomsförlopp, uppstod många starka tankar och komplexa 

känslor, sådana som skrevs ned för hand, i samband med den tidiga fasen, och blev en 

betydande del av patografins innehåll. Mannen beskriver hur det är att stå bredvid och kunna 

hantera alla känslor och vardagen samtidigt. 

 

Patografi 3 

Utgivningsår: 2010 

Patografin handlar om en kvinna, vars sambo diagnostiserades med obotlig cancer, varpå livet 

inte längre var som den en gång varit. Med rak och ocensurerad sanning, berättar kvinnan om 

den ofrivilliga rollen som partner bredvid obotlig cancer i den tidiga palliativa fasen. 

 

 

Dataanalys 

Efter datainsamlingen påbörjades den naiva läsningen i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004), som menar att en text först ska läsas flera gånger i syfte att kunna bilda en tydlig 

överblick av texten, så att textens innehåll därefter kan bearbetas för en djup insikt (ibid). En 

naiv läsning skapar djupare insikter och en bredare uppfattning av innehållet (Polit & Beck, 

2012). Förförståelse, som presenteras i föreliggande text, kan inverka på ett arbete (Lincoln & 

Guba, 1985), varvid eventuell förförståelse inför och under den naiva läsningen av berättelserna 

har bortsetts. Graneheim och Lundman (2004) uppger att det vid valet av meningsenheter, är 

det viktigt att utse meningar, ord eller paragrafer som besvarar syftet med arbetet. När samtliga 

meningsenheter utsetts, ska de kondenseras, vilket betyder att meningsenheter förkortas och 

bevarar kärnan utifrån innehållet. Vidare får meningsenheterna en etikett genom att kodas. 
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Koder, innefattande likartade innehåll, ska sammanställas i kategorier, som i sin tur blir 

indelade i huvudkategorier och underkategorier. Eftersom att meningsenheterna inte ska kunna 

förflyttas kategorier emellan, är det angeläget att det föreligger säregna kategorier (ibid). 

 

För att analysera data, har en innehållsanalys, i enlighet med ovanstående beskrivning utifrån 

Graneheim och Lundman (2004), tillämpats. Innehållsanalysen utfördes till en början repetitivt 

på tu man hand och därefter gemensamt. I ett Word-dokument, skapades en tabell med fem 

vågräta celler. När de meningsbärande enheterna, som besvarade arbetets syfte, hade tagits 

fram, placerades dem i tabellens första cell till vänster. I följande cell, kondenserades 

meningsbärande enheter. Kondenseringen lästes igen flera gånger och diskuterades innan en 

djupare förståelse uppnåtts och kodningen kunde anges i tredje cellen. Koderna som innefattade 

liknande innehåll, bildade underkategorier i fjärde cellen. Slutligen, bildades motsvarande 

underkategorierna till kategorier. Se Bilaga 1 – Exempel analysförfarande. 

 

 

Förförståelse 

Förförståelsen innefattar förståelsen som föreligger den verkliga förståelsen. Emellertid är 

förförståelsen läsarens förväntningar eller fördomar över textens innehåll innan själva texten 

läses igenom. Således formulerar läsaren medvetet eller omedvetet hypoteser om textens 

innehåll, varpå de under läsningens gång antingen bestrids eller bekräftas, vilket leder till att 

förståelsen sedan formas (Birkler, 2008).  

 

Trots yrkesmässiga erfarenheter av palliativ vård har ett neutralt förhållningssätt tillämpats 

under hela arbetets gång, med anledning till att inte hasta in i arbetet utifrån erfarenheter eller 

med förutfattade meningar. 
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Etiska överväganden 

Det finns särskilda etiska principer att ta hänsyn till när det kommer till människans handlande 

(Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2001:6). Godhetsprincipen, rättviseprincipen, 

autonomiprincipen och icke skada-principen, är några av de mest kända principerna (ibid). I 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (2018), har hänsyn vidtagits gällande såväl risker som 

fördelar. Målet med arbetet, som var att beskriva hur det är att vara partner med en person med 

obotlig cancer i en tidig palliativ fas, vägde över eventuella risker, eftersom att kunskap kring 

området kan leda till förbättringspotential inom hälso- och sjukvård där partner till personer 

med obotlig cancer infinner sig. Det i sin tur, skulle då kunna innebära goda förutsättningar för 

både den vårdade personen och partnern. 

 

Även om patografierna är offentliga och tillgängliga för allmänheten, råder en etisk begrundan 

beträffande partners samtycke till patografins inkluderande i arbetet, då det föreligger ovisshet 

från deras håll avseende analys av patografierna, som troligen inte är ämnade till analysering. 

Däremot finns sannolikt en önskan hos partnerna om att bli förstådda. Cancer och palliativ vård 

är känsliga ämnen, och erfarenheterna innefattar säkerligen många känslor och tankar, som med 

stor sannolikhet gör sig påminda till och från hos efterlevande. 

 

För att respektera personerna bakom patografierna, ersattes deras faktiska namn genom att 

istället använda pseudonymer. Med anledning till att det är partnerns tankar och känslor som 

skulle beskrivas, lades ingen värdering i att inkludera partnerns namn. 
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Resultat 

Arbetets resultat visade att rollen som partner i tidig palliativ fas ter sig utifrån olika perspektiv, 

där partnern har tankar om sig själv, om personen med obotlig cancer, samt om dem 

tillsammans. Det första perspektivet berör partnerns egna tankar och känslor, som inbegriper 

en pendel ensam mellan hopp och hopplöshet, en oviss framtid, frågan ”varför händer det här 

mig?” och att det är viktigt att ha någon. Partnern beskriver vidare sitt perspektiv på den vårdade 

personen, genom att redogöra hur jobbigt det är att stå bredvid obotlig cancer, man känner inte 

igen personen, att relationen sätts på prov, men kan ibland se förbi sjukdomen. Det tredje 

perspektivet avser partnerns tankar om sig själv och den vårdade personen som par, genom en 

kamp tillsammans, en gemensam pendel mellan hopp och hopplöshet, att det är viktigt att ta 

tillvara på de bra stunderna samt att kunna vara den bärande väggen för varandra. 

Se Figur 2. Kategorier och underkategorier. 

 

Figur 2. Kategorier och underkategorier. 
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Partnern hyser egna tankar och känslor 

En pendel ensam mellan hopp och hopplöshet 

Under den tidiga palliativa fasen, genomgick partnern ett pendlande mellan hopp och 

hopplöshet. Hoppet kunde uppstå efter en lyckad behandling eller i stunder då den vårdade 

personen tycktes må bättre, medan hopplösheten kunde uppstå antingen plötsligt eller 

successivt, till exempel efter uppkomsten av nya knölar, när insikten om att det inte fanns mer 

att göra uppstod eller då den vårdade personen ibland inte längre var sig själv eller hade 

bristfällig ork till att ens kommunicera. Pendlandet mellan hopp och hopplöshet kunde i vissa 

fall överraska partnern, då vändningarna kunde uppstå oväntat. Ingen dag var den andra lik. 

Med pendlandet följde en slags beredskap, att alltid men samtidigt aldrig vara redo. En faktor, 

som kunde påverka partnerns upplevelse av hopp och hopplöshet, var den vårdade personens 

inställning. En partner uppgav att det kändes befriande när den vårdade personens negativa 

inställning gav vika och lämnade plats åt tron och hoppet. Stundtals kunde partnern därtill 

uppleva tillvaron som berusande livsförhöjande. 

 

Partnern kunde stundtals ändå landa i situationen och acceptera den. I stunder då det inte fanns 

något att göra för att påskynda eller förändra processen, kunde partnern inget annat än att finna 

sig i livet där och då. Hoppet kunde te sig på olika sätt, bland annat genom motivation, när 

partnern var taggad till att reda ut stormen som den obotliga cancersjukdomen orsakat. Ibland 

kunde partnern känna sig positiv, utan att förstå hur eller varför. Den lättnad som partnern kunde 

infinna sig, var inte lätt att beskriva, men lättnaden fanns där med jämna mellanrum. Hoppet 

kunde även vara något som partnern fick anstränga sig för att finna, att verkligen behöva kämpa 

för att hitta ljusglimtarna runt omkring, trots den obotliga cancersjukdomen. När hoppet väl var 

uppnått, försvann all partnerns tvivel på sig själv och sin styrka.  

 

Hopplösheten kunde komma plötsligt och intensivt, när partnern uppfattade att den vårdade 

personen var på väg att ge upp, vilket var svårt att hantera. I stunder då hoppet övergått till 

hopplöshet, kändes allt nattsvart för partnern. Att ta sig ut ur hopplösheten, blev en utmaning 

för partnern, som fick tankar av negativa slag. Tankarna kunde handla om känsla av 

meningslöshet i att kämpa då det ändå skulle dyka upp nya hinder på vägen. Med hopplösheten 

hade partnern svårt att hitta det positiva i livet. ”Tankarna pendlade ständigt mellan hopp och 

förtvivlan” (Patografi 3, 2010, s. 28) 
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En oviss framtid 

Sorg, rädsla och oro förekom också hos partnern, ofta i samband med varandra vid olika 

situationer. Ett exempel på hur känslorna hängde ihop, kunde vara att partnern hyste rädsla inför 

den vårdade personens antågande död, som i sin tur ledde till sorg och oro. Partnern kunde ofta 

referera till livssituationen som stort, sorligt och skrämmande samtidigt, varpå oro blev en 

oundviklig känsla. Partnern kunde inte se någon logik eller rättvisa, och hade ofta svårt att sova 

och de känslomässiga påfrestningarna kunde te sig fysiskt och synligt, däribland genom hög 

puls och svullna ögon, som följd av att partnern gråtit. En partner upplevde sig samla på sig 

ångest, för att sedan kunna bena ut bit för bit. 

 

Partnern kunde stundtals även känna panik. Den kunde ligga dold under ytan, samtidigt som 

partnern upplevde ett märkligt lugn. Tankar om framtiden och ovisshet kring den, kunde också 

leda till panik, liksom vid övergången från chock efter det obotliga cancerbeskedet till insikten 

om prognosen. Vetskapen om att den vårdade personen så småningom skulle dö, kunde öka 

medvetenhet hos partnern, som att en resa tillsammans kan bli den sista, varvid panik uppstod. 

En partner uppgav en vilja att bara lägga sig när paniken kom. Partnern försökte samla tankarna 

då paniken uppstod, men lyckades inte alltid. Allt som kunde tas för givet, som till exempel en 

öm puss på kinden, kunde plötsligt försvinna. När saker som togs för givet rycktes bort, blev 

det brutalt för partnern. Partnern kände sig förtvivlad, som om hela livet höll på att rasa 

samman. Vidare, behövde partnern utrymme för sig själv och sina tankar. Partnern kände sig 

livrädd, och var fullt medveten om att den obotliga cancersjukdomen skulle ta över. 

 

I väntan på mer information angående den obotliga cancersjukdomen, hade partnern svårt att 

sitta still. Pausen mellan frågor och svar upplevdes som en evighet för partnern. Väntan och 

ovissheten kunde få partnern att känna sig drogad eller frånvarande, som om dagarna var ett 

vakuum. Det kändes som människorna i omgivningen bara svischade förbi. Några dagar efter 

sjukhusbesöken, upplevde en partner sig som paralyserad. En partner kände sig bunden till den 

vårdade personens behandlingar och behov, varvid partnern behövde organisera sitt liv utifrån 

den vårdade personen. Partnern var uppgiven inför det mesta och kände att sitt känsloliv var i 

gungning. Känslorna var så överväldigande att partnern inte kunde minnas något av dagen som 

varit. Partnern hade svårt att tänka på någonting annat än den vårdade personen. Ibland kunde 

partnern känna sig tom och ha svårt att sätta ord på känslorna. Vid några tillfällen kunde 

partnern bli arg på, och inte kunna förstå den vårdade personen. Partnern kunde också bli arg 

när den vårdade personen inget gjorde och konstaterade att orken till att göra något inte fanns. 
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På grund av cancerns inverkan på livet, hade partnern ibland svårt att hålla skenet uppe. En 

partner uttryckte att cancern har inneburit några av sitt livs värsta och jobbigaste perioder. 

Ibland valde partnern att ignorera de jobbiga tankarna, som bland annat att det kanske inte 

skulle gå vägen. ”Jag kände paniken komma krypande varje gång jag försökte se mig själv som 

ensamstående.” (Patografi 3, 2010, s. 181–182) 

 

Varför händer det här mig? 

Partnern kände sig drabbad ut av sjukdomen, och upplevde svårigheter i att förstå dess 

uppkomst. En partner ifrågasatte till och med varför en relation hade uppstått med den vårdade 

personen, och ville bara att det hela skulle ta slut. 

 

Frustration kunde uppstå när partnern kände sig provocerad, däribland genom mötena inom 

slutenvården, när de skulle besöka eller hämta den vårdade personen. Partnern ansåg sig bli 

bemött och tilltalad på ett övertydligt förklarande sätt, vilket inte uppskattades. Frustrationen 

kunde även uppstå i situationer då partnern hade svårt att förstå den vårdade personen, vilket 

orsakade viss friktion i relationen.  Utöver det, förekom frustration över att andra förväntade 

sig att partnern skulle vara den starka i förhållandet, den som skulle klara av vardagen. 

 

Partnern kunde bära på känslor av orättvisa, som följd av att den vårdade personen drabbats av 

obotlig cancersjukdom. Orsakerna kunde bland andra vara en ung ålder eller att möjligheten till 

att bilda familj blev begränsat. Att sin respektive, som en gång varit full av liv, numera betedde 

sig och såg sjuk ut, var kraftlös och saknade livsgnista, var svårt för partnern att hantera. 

”Varför händer det här och är det på riktigt?” (Patografi 1, 2009, s. 109) 

 

Viktigt att ha någon 

Somliga partner ville redan i samband med det obotliga cancerbeskedet få stöd och någon att 

prata med, vilket inte alltid fanns att tillgå. Partnern kunde isolera sig och upplevde det jobbigt 

att stå bredvid. Behovet av stöd och dess typ kunde variera, där en del upplevde samtal med 

kurator som lättande, medan andra partners inte var nöjda med kuratorn och föredrog att få 

prata av sig med vänner. En partner fann stöd genom att omfamna sitt husdjur. Rädslan och 

oron för döden konkretiseras genom att få stöd. Partnern försökte vända de negativa tankarna 

till något positivt. 
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Ibland fick partnern påminna sig själv om situation och anstränga sig för att förstå att den 

vårdade personen blev trött och orkeslös. Fastän den vårdade personen fick diagnosen cancer, 

drabbades även partnern, som aldrig bett om att hamna i situationen men befann sig där. ”Att 

vilja vara Stålmannen men ibland känna sig som Lille Skutt” (Patografi 2, 2015, s. 10) 

 

 

Partnern ser den vårdade personen på olika sätt 

Jobbigt att stå bredvid obotlig cancer 

Partnern hade det svårt att se den vårdade personen tyna bort fysiskt och psykiskt. Det beskrevs 

som en overkligt och fullständigt obeskrivbar upplevelse. Vetskapen om att den vårdade 

personen bar på en tumör, var skrämmande. Partnern kunde se hur besviken och ledsen den 

vårdade personen var, och kunde inte alltid göra något åt det. Partnern tyckte synd om, och led 

med den vårdade personen.  

 

Den obotliga cancersjukdomen tog fram sidor och väckte känslor som inte förekom ofta innan 

diagnosen fastställdes. Ett exempel på det, är partnerns förklaring av hur en viss låt kunde väcka 

sorg. En partner grät ofta på insidan, men visade det aldrig, varpå den vårdade personen tog 

upp ämnet och frågade när det var dags att börja gråta. Till den frågan, hade partnern ingen 

annan respons än tystnad. En partner kunde bli vansinnig då den vårdade personen bara satt i 

sin fåtölj och slaviskt kollade på serier. Ibland kunde frågor uppkomma, huruvida partnern var 

sedd av den vårdade personen. Partnern upplevde sig inte sedd och kände sig utanför. ”Att se 

sitt livs kärlek tyna bort fysiskt och psykiskt är en overklig och fullständigt obeskrivbar 

upplevelse” (Patografi 1, 2009, s. 95) 

 

Känner inte igen personen 

Det förekom många förändringar hos den vårdade personen. Förändringarna kunde vara av 

positiv och negativ karaktär, liksom fysiska som psykiska. De fysiska förändringarna inträdde 

som följd av sjukdomsutvecklingen samt biverkningar av olika behandlingar och läkemedel. 

Några exempel på fysiska förändringar hos den vårdade personen, som partnern lade märke till, 

var håravfall, viktnedgång och blekhet. En partner upplevde att den vårdade personen luktade 

annorlunda sedan behandlingarna sattes in. Några psykiska förändringar hos den vårdade 

personen, kunde vara svårigheter i att slappna av och orkeslöshet. Sådana förändringar var av 

negativ karaktär, då attraktionen kunde förändras och de fysiska förändringarna var även en 

påminnelse om sjukdomen, eftersom att partnern ansåg att den vårdade personen såg sjuk ut. 
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Psykiska förändringar av positiv prägel, kunde vara den vårdade personens reaktion och 

inställning i samband med beskedet om obotlig cancer. En del partner ansåg att den vårdade 

personen kunde bli stärkt av beskedet. Partnern uppmärksammade att de psykiska 

förändringarna hos den vårdade personen kunde skifta från positiv till negativ med jämna 

mellanrum. I stunder då den obotliga cancersjukdomen inte alltid gjorde sig påmind, visade sig 

ha positiva effekter. En partner beskrev lättnaden i att den vårdade personen kunde känna sig 

normal, när han infann sig idrottsplatsen. ”Det är precis som om hon blev stärkt av att få höra 

det som hon misstänkt under en längre tid redan. Att hon ska dö.” (Patografi 1, 2009, s. 102) 

 

 

Relationens upp- och nedgångar 

Partnern hade olika sätt att se på relationen med den vårdade personen. En partner uppgav att 

förståelsen försvann i samband med att den vårdade personen klagade och bad om att få slippa 

sjukhusbesöket. Därmed ansåg partnern att gränsen för den vårdade personens gnällande var 

nådd. Partnern redogjorde att den vårdade personen fann fel i alla handlingar. Vidare, upplevde 

partnern att den vårdade personen var anklagande, eftersom att partnern själv inte bar på den 

obotliga cancersjukdomen och kunde därför inte förstå. 

 

I sjukdomens skugga, fanns ändå stunder som fick partnern att verkligen se den vårdade 

personen. Partnern hyste kärlek och såg skönheten hos den vårdade personen. Relationen 

kunde, enligt partnern, utsättas för viss friktion och samtidigt leda till en ökad närhet till 

varandra. Fastän kärleken bestod, uppstod svårigheter i en psykisk och fysisk förändring hos 

den vårdade personen, varpå attraktionen och samlivet blev försämrat. ”Har man bott 

tillsammans femton år och knullat med varandra två till tre gånger i veckan, blir det extra 

brutalt at också se det som man attraheras av bara försvinna.” (Patografi 1, 2009, s. 95) 

 

Kan ibland se förbi sjukdomen 

Trots den obotliga cancersjukdomens fysiska och psykiska inverkan på den vårdade personen, 

har stunder funnits där partnern ser förbi dem, och beskådar skönheten som de alltid sett den. 

Efter den vårdade personen duschat på morgonen, älskade partnern att känna doften av den 

vårdade personens parfym. När den vårdade personen strålade och var positiv i alla lägen kunde 

partnern ibland se förbi sjukdomen. En partner beskrev hur viktigt det var att säga ”Jag älskar 

dig” till den vårdade personen, varvid de visade sin kärlek till varandra och såg förbi sjukdomen 

i stunden. Så naket, så enkelt och så riskfullt som kärlek är.  
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Under stunder i sjukdomsförloppet då den obotliga cancersjukdomen inte kunde ses hos den 

vårdade personen kunde partnern därav ibland kunna se förbi sjukdomen. Även när aptiten inte 

ändrades hos den vårdade personen efter behandling, kunde partnern se förbi sjukdomen 

tillfälligt. Således ett leende och att glimten i ögat var tillbaka hos den vårdade var också ett 

sätt för partnern att kunna se förbi sjukdomen. I stunder under sjukdomsförloppet då den 

vårdade personen ägnade sig åt fritidsaktiviteter som att åka till idrottsplatsen som innan den 

obotliga cancer diagnosen så kunde partner se förbi sjukdomen, varvid personen och stunden 

verkade som vanligt.   ”När du kommer ut från duschen på morgonen så älskar jag att känna 

doften från din parfym. Det är så flyktigt. Det är så underbart. Ett ögonblick som är över på 

tre sekunder.” (Patografi 2, 2015, s. 26) 

 

 

Partnern och den vårdade personen bär på tankar och känslor tillsammans 

En kamp tillsammans 

Att stötta varandra var för många partners och den vårdade personen en väsentlig del genom 

sjukdomsförloppet. Genom att stötta vararandra, var det lättare att ta beskedet om den obotliga 

cancersjukdomen, men även lättare vid behandlingar och motgångar i sjukdomsförloppet. 

Stöttningen kunde ske såväl med ord som med handling eller fysisk närhet, som att hålla 

varandra i handen när ord inte behövs. I stunder när den ena partnern inte kände sig särskilt 

optimistisk, kunde den andra stötta genom att motivera och belysa vikten av att inte ge upp 

redan. Emellertid, tillät paret varandra att också våga visa sig sårbara inför varandra. Att kunna 

visa både positiva och negativa känslor, var en central del i stöttningen och bearbetningen.  

 

Genom att stötta varandra, var det lättare att hitta de positiva stunderna i vardagen, att mitt i allt 

elände som sjukdomen orsakar, finna lycka tillsammans. En del beskrev det som en 

överlevnadsstrategi, men att skämta och skratta tillsammans blev en betydelsefull aspekt i 

stöttningen av varandra, att ta tillvara på de bra dagarna tillsammans. Stöttningen som partnern 

och den vårdade personen gav varandra, höll de även det gemensamma hoppet uppe. En viktig 

del i stöttningen, var att kunna ta sig tid och prata med varandra. De kunde prata ut om sina 

känslor och reflektera kring kvarstående tid med sjukdomen och framtiden som blir. 
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Ett par upplevde att cancern gjort deras förhållande starkare än vad de varit utan sjukdomen. 

Andra par ansåg också att relationen förändrades, i det avseendet att de kom varandra närmare 

sedan det obotliga cancerbeskedet. ”Men vi har tagit hoppsasteg ändå. Skrattat. älskat. Givit 

mossan fingret. Trotsat rädslan och oron.” (Patografi 2, 2015, s. 26) 

 

En gemensam pendel mellan hopp och hopplöshet 

Trots att cancersjukdomen var obotlig, hoppades ett par om att den vårdade personen skulle 

tillfriskna. I vissa stunder kände partnern och den vårdade personen ett gemensamt hopp om att 

ta sig igenom sjukdomen. Hoppet kunde även beskrivas i stunder då sjukdomen inte gjorde sig 

påmind. Beskedet om en obotlig cancersjukdom kunde beskrivas som en dödsdom för partnern 

och den vårdade personen, varpå hopplöshet uppstod. Hopplösheten kom även i stunder då den 

obotliga cancersjukdomen gjorde sig påmind för partnern och den vårdade personen. Till 

exempel då nya knölar uppstod eller då undersökningarna visade på en försämrad prognos. 

”Men knölarna kom tillbaka … Och efter ett år kände vi att det här kommer faktiskt inte att gå 

bra.” (Patografi 2, 2015, s. 163) 

 

Viktigt att ta tillvara på de bra stunderna 

Tillsammans har partnern och den vårdade personen trotsat rädslan och oron, genom att skratta, 

älska och ge cancern fingret. Cancern hade inte enbart förstört förhållandet, utan även gjort det 

starkare och mer intensivt än innan cancerbeskedet. Istället för att vara rädda för det 

oförutsägbara sjukdomsförloppet, eftersträvade partnern och den vårdade personen för att vara 

glada för ytterligare en dag då allt verkade som vanligt. 

 

Det var betydelsefullt att ibland kunna fokusera på annat än den obotliga cancersjukdomen 

Partnern och den vårdade personen betonade vikten i att passa på att ta vara på de bra stunderna 

och njuta av glädjen när den väl kom till dem, de skämtade och skrattade mycket. Efter en tid 

ifrån varandra, till exempel efter en behandling på sjukhuset, blev partnern och den vårdade 

personen glada av att åter träffa varandra. ”Visst är den en överlevnadsstrategi men det handlar 

också om att vi är överens om att vi måste passa på att ta tillvara på glädjen när den kommer 

till oss” (Patografi 2, 2015, s. 11) 
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Vara den bärande väggen för varandra 

Det rådde ett samspel i relationen, partnern och den vårdade personen emellan, där de avlöste 

varandra och turades om att vara den starka i relationen, varpå vardagen skulle kunna 

upprätthållas. När den ena var ledsen, arg eller orkeslös, för att nämna några negativa känslor 

som kunde uppstå under sjukdomsförloppet, tog den andra på sig rollen som stark, den som 

håller motivationen och viljan till att kämpa kvar. Ansvaret kunde liknas vid att vara den 

bärande väggen i ett hus som höll på att rämna. ”Jag minns att han sa till mig att det var helt 

okay att jag rasade samman nu, så länge han orkade hålla sig upprätt, så fick vi byta roller när 

han rasade samman.”(Patografi 3, 2010, s. 23) 

 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Lincoln och Guba, (1985) redogör att Trustworthiness (trovärdighet) kan beskrivas som ett 

intyg på hållbarheten i ett arbete. Det finns fyra komponenter som är av betydelse i syfte att 

påvisa trovärdighet i ett kvalitativt arbete. Komponenterna inbegriper: Dependability 

(tillförlitlighet), Confirmability (verifierbarhet), Credibility (giltighet), och Transferability 

(överförbarhet). 

 

Tillförlitligheten i ett forskningsarbete fastställs genom en noggrann beskrivning av 

tillvägagångssättet av samtliga steg. Om data, fynd och tolkning visar sig vara 

sammanhängande, kan en slutsats och giltighet uppnås, och så även verifierbarhet. 

Verifierbarheten bedöms utifrån i vilken grad arbetet kan replikeras, och att det område som 

var avsedd för att studeras, verkligen har studerats. Överförbarheten avser resultatets möjlighet 

till överföring genom utförande i andra sammanhang. (ibid). Samtliga komponenter utifrån 

arbetets trovärdighet, diskuteras mer i föreliggande text var för sig i förhållande till arbetets 

utförande. 
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Tillförlitlighet 

Inklusionskriterierna var att patografierna skulle vara skrivna på svenska, för att minimera 

risken för feltolkning genom delvis inkorrekt översättning, och på sådant vis bidra till arbetets 

tillförlitlighet. Valet av arbetets narrativa design med innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004), har tagits med hänsyn till Polit och Becks (2012) beskrivning av hurdant 

tillförlitligheten kan påverkas av insamlingsmetoden (ibid). Valet av patografier, stärker också 

tillförlitligheten eftersom att narrativer i patografier, till skillnad från litteraturstudier av till 

exempel artiklar, inte har analyserats tidigare. Med det, finns ingen analys av redan analyserad 

data. Vidare, stärks tillförlitligheten när fler än en patografi analyseras, eftersom flera 

variationer ändå kan generera samma resultat. Möjligtvis, hade ännu fler patografier kunna lyfta 

kärnan i arbetet desto mer, däremot var tre patografier mer än tillräckligt inom ramen för 

arbetet.  Innehållet i patografierna har framförts ordagrant och under hela arbetets gång, har 

kontinuerliga handledningsmöten funnits att tillgå, vilket också styrker tillförlitligheten. 

Vidare, bildades arbetets tillförlitlighet genom såväl ett enskilt som ett gemensamt 

analysförfarande, som sedan diskuterades och reflekterades över, ifall eventuella delade 

meningar skulle föreligga, vilket enligt Polit och Beck (2012) stärker tillförlitligheten. 

Diskussionerna och kritiska reflektioner, som bedrivits under hela arbetets gång, indikerade på 

ett gemensamt tänk beträffande analysförfarandets delar och helhet, varvid ett ömsesidigt och 

tillförlitligt resultat kunde uppnås i arbetet. 

 

I Bilaga 1, framförs exempel på tillvägagångssättet i analysförfarandet, vilket Polit och Beck 

(2012) uppger som ett exempel att påvisa tillförlitlighet i ett arbete (ibid). Önskar läsaren stärka 

tillförlitligheten desto mer, finns möjlighet till tillgång av hela analysförfarandet av samtliga 

trehundrafemtio (350) meningsbärande enheter. 

 

 

Verifierbarhet 

I ett kvalitativt arbete kan det vara en utmaning att verifiera samtliga insatser, eftersom att 

tolkningar är vanligt förekommande (Lincoln & Guba, 1985). Patografierna som bearbetats 

verifierar arbetet, då dem uppfyllde inklusionskriterierna. Analyseringen har verkställts 

repetitivt och noggrant, för att inte förhasta i tolkning, men liksom Lincoln och Guba (1985) 

uppger, förekommer en viss tolkning, vilket framgår i kategorierna som framtagits. Genom att 

inkludera citat från datamaterialet, kan läsaren bilda sig en uppfattning av hurdant data kan 

förknippas med resultatet, varpå läsaren kan verifiera arbetet (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Giltighet 

Giltigheten bekommer stabiliteten med tiden, som föregår i resultatet All data har granskats i 

syfte att uppnå giltigheten, som Lincoln och Guba (1985) betonar vikten av. Trehundrafemtio 

(350) meningsenheter har tagits fram och analyserats. Inga av dem har vare sig exkluderats eller 

reviderats, utan allt innehåll som analyserats och framförts är bokstavstrogen i förhållande till 

syfte och patografiernas innehåll, liksom stavfelen, vilket stärker arbetets giltighet. Med 

anledning till att patografiernas titlar uteslutits och författarnas namn har ersatts med 

pseudonymer, finns dock en risk att giltigheten inte är lika solid som om titlarna hade angetts, 

för att öka tillgängligheten för läsarna och därmed skapa möjligheten till egen granskning. 

Eftersom att exklusionskriterierna var vårdade personer under arton år, kan arbetets giltighet 

påverkas ifall minderåriga hade inkluderats. Vidare, kan giltigheten påvisas genom en 

redogörelse av datum avseende bearbetad data (Lincoln & Guba, 1985), vilket framgår i 

underrubriken Databeskrivning, där år för publicering av patografierna anges. Åren som 

patografierna avser, det vill säga, vilka år partnern stod bredvid den vårdade personen i den 

tidiga palliativa fasen, presenteras också, under rubriken Datainsamling, för att stärka 

giltigheten. 

 

Överförbarhet 

Överförbarheten kan enligt Lincoln och Guba (1985) stärkas utifrån arbetets utsträckning och 

redogörelse av kontexten. Det kan till exempel röra sig om en större grupp eller flera delar av 

världen (ibid). Området avgränsades till svenskt språk och patografierna härrör från partnerns 

erfarenheter inom Sverige. Huruvida överförbarheten kunde påverkas, om arbetet granskades 

och analyserades utifrån data som omfattar andra länder, har funderats över. Eftersom att syftet 

var att beskriva hur det är att vara tillsammans med en person med obotlig cancer i en tidigt 

palliativ fas, och att det är tankar och känslor som beskrivs, snarare än till exempel 

förutsättningar till palliativa vårdinsatser, ansågs geografiska skillnader inte vara avgörande 

faktorer som kunde påverka överförbarheten i andra kontexter, varpå det råder en tillförsikt om 

överförbarheten i liknande sammanhang inom andra geografiska områden. Patografiernas 

narrativer åsyftade en period mellan åren 2005, 2007 och 2010, men överförbarheten hade 

sannolikt inte påverkats om patografierna vore äldre, då en partners tankar och känslor, 

däribland sorgen, troligen inte påverkas av ett visst decennium. Eftersom att analysförfarandet 

härrör från Graneheim och Lundman (2004), har hänsyn vidtagits avseende vikten i att framföra 

en tydlig beskrivning av det aktuella sammanhanget för arbetet (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Liksom Lincoln och Guba (1985) uppger, är det i slutändan läsaren som bestämmer 

överförbarheten till andra kontexter. 

 

Polit och Becks (2012) flödesschema har tillämpats, alldenstund det kunde underlätta processen 

till ett strukturerat arbetet. Eftersom att arbetets syfte var att beskriva hur det är att vara partner 

till en person med obotlig cancer i en tidig palliativ fas, valdes en narrativ design med 

litteraturstudie som datainsamlingsmetod och analysmetod som kvalitativ innehållsanalys i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004), baserad på patografier. Anledningen till den 

metoden i arbetet, var för att få en textnära redogörelse av patografiernas innehåll, och på ett 

rakt och tydligt sätt fånga kärnan och lyfta fram de tankar, känslor och förändringar som 

partnern kunde uppleva. Patografierna som analyserades, är skrivna av partners och har därmed 

givit textnära berättelser utifrån sina erfarenheter under sjukdomsförloppet. Polit och Beck 

(2012) uppger att den kunskap som ett arbete frambringar, potentiellt kan tillämpas praktiskt. 

Resultatet i en studie kan även användas som underlag för fortsatt forskning (ibid), och kan så 

verkställas utifrån resultatet framtagen ur det här arbetets narrativa design, litteraturstudie som 

datainsamlingsmetod och kvalitativa innehållsanalys. Även resultatet av kvantitativa studier, 

kan generera viktiga faktorer till fortsatt forskning. 

 

Med anledning till att det inte föreligger någon mall för granskning av patografier, har ingen 

kvalitetsgranskning gjorts. Däremot har val av patografier genomförts utifrån noggranna och 

repetitiva läsningar, både enskilt och gemensamt. Som det framgår i Figur 2 – Patografi-

sökningar, valdes först nio patografier, som sedan avgränsades till tre. Anledningen var att sex 

av de ursprungliga nio patografierna inte svarade på arbetets syfte. De tre kvarstående 

patografierna, vars innehåll analyserades till arbetet, var mycket detaljrika i ocensurerade och 

raka beskrivningar av hur det som partner är att vara tillsammans med en person med obotlig 

cancer i en tidig palliativ fas. De ingående beskrivningarna svarade på syftet, bidrog till ökad 

kvalitet och, inte minst, var dem tydligt förankrade i den mellanmänskliga interaktionen. 

Följaktligen, stärktes trovärdigheten i arbetet, i enlighet med kriterierna av Polit och Beck 

(2012). 
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Resultatdiskussion 

Ett centralt fynd i arbetet var att det, som partner till den vårdade personen, innebär att befinna 

sig i en pendling mellan hopp och hopplöshet. Pendlingen visar sig när partnern beskriver sig 

själv och när dem är tillsammans. Pendlandet kan skifta mellan timmar och dagar, och med det 

hyser partnern ett starkt behov av stöd. Det fanns få artiklar som direkt kunde styrka det här 

fyndet hos specifikt partnern, vilket kan bero på att ett fåtal artiklar rent konkret har fokuserat 

på partnerns pendlande mellan hopp och hopplöshet i den tidiga palliativa fasen. En annan 

orsak, kan vara att just partner som deltagit i liknande studier beträffande obotlig cancer eller 

palliativ vård, kanske inte har uppmärksammat att de faktiskt genomgått ett konstant pendlande, 

varvid det inte föregått i många resultat. Några studier, som presenteras i föreliggande text, och 

har undersökt palliativ vård, belyser mer allmänt om närståendes pendlande mellan hopp och 

hopplöshet. 

 

Hopplöshet förknippas med förluster, som exempelvis förlusten av den fysiska hälsan eller 

förlusten av framtiden ihop. Hopp associeras med goda framsteg, lycka och mening, som till 

exempel en ökad betydelse av sina relationer, att få umgås med sina nära och kära eller när 

orken kommer tillbaka. (Olsman, Leget, Duggleby & Willems, 2015). Inte sällan, sätts hoppet 

och tron i gungning vid en obotlig cancerdiagnos. Erfarenheter av obotlig sjukdom kan 

emellertid skapa möjligheter för meningsfullhet (Ferrell & Baird, 2012). Människans mening 

är unik och först hon förverkligat den, får meningen betydelse som tillfredsställer viljan till 

meningen. Precis som med hopp och hopplöshet, varierar en människas synsätt på meningen 

med livet från individ till individ, liksom mellan dagar eller timmar. Med det i åtanke, är en 

specifik mening hos människan i ett visst ögonblick unik och av stor betydelse (Frankl, 1986). 

 

Den mellanmänskliga relationen genomsyras av beteende, uppfattning, tankar, känslor och 

agerande (Travelbee, 1971). I den tidiga palliativa fasen är det viktigt att kunna bibehålla en 

god relation, att kunna känna hopp, ändå leva trots den obotliga sjukdomen. När det kommer 

till palliativ vård inom hälso- och sjukvården, avspeglar hopp ett positivt synsätt på framtiden, 

där ett visst mål eftersträvas, till exempel att lindra lidande och förbättra livskvalitén. Den 

kvarstående tiden ihop påverkas av hoppet (Misko, Santos, Ichikawa, Lima & Bousso, 2015). 
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Således är hopp ett centralt begrepp, för både den vårdade personen och partnern. Trots försök 

att hålla liv i hoppet, uppstår även hopplöshet i den palliativa vården, till exempel när den 

obotliga sjukdomen gör sig påmind hos partnern och visar sig i form av ökad orkeslöshet hos 

den vårdade personen. Trots motgångar och hopplöshet, finns ändå en stark vilja att hålla fast 

vid hoppet (ibid). 

 

Hopp är framtidsorienterat, en längtan till förändring från och med nuet och inom den befintliga 

livssituationen. Det handlar om att tillvarata nuet på ett sätt som bygger upp förhoppningar om 

framtiden. Hopp är också förknippat med val, möjligheten till att välja olika riktningar i livet 

och att kunna välja olika sätt att ta sig ur jobbiga situationer. Valen ses som frihet. Vidare, kan 

hopp även betraktas som en önskan, en önskan att ha eller uppnå något, fastän vetskapen om 

att önskan inte må går igenom. Önskan kan därmed avse det omöjliga (Travelbee, 1971), som 

ter sig i hopp hos partnern. En önskan, ett hopp, om att den vårdade personen, trots en obotlig 

cancersjukdom i den tidiga palliativa fasen, kommer att klara sig. Travelbee (1971) fortsätter 

att beskriva hopp som ett tecken på mod, att en individ, trots insikt om brister och rädslor, ändå 

hysa hopp. En individ kan vara rädd, som partnern vid obotlig sjukdom, men nyttja den och 

omvandla den till att kämpa och eftersträva ett visst mål. Hopplöshet kan få en individ att helt 

förlora motivationen till att hantera svårigheter i livet, då hopplösheten hindrar tron på 

möjlighet till förändring. Hopplösheten kan utvecklas till känslan av maktlöshet, som många 

partner i den palliativa vården upplever. 

 

En studie, som har fokuserat på pendlandet, visar att det finns en nära koppling mellan hopp 

och hopplöshet. Inte sällan, kom deltagarna i studien in på hopp i samma veva som hopplöshet 

diskuterades, och vice versa. I studien framkom det att det inte alltid sker ett pendlande mellan 

det ena eller det andra, utan att hopp och hopplöshet ibland kan upplevas samtidigt. Vidare 

beskrivs pendlandet mellan hopp och hopplöshet som en metafor i att antingen simma eller 

drunkna (Sachs, Kolva, Pessin, Rosenfeld & Breitbart, 2013). 
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Ett annat centralt fynd som noterades i arbetet var alla känslor som uppstår hos partnern, som 

följd av att inte veta hur framtiden blir. Några exempel på vanligt förekommande känslor, var 

sorg, rädsla, oro, panik och ilska. En studie visar att partnern genomgår en anteciperad sorg 

över ett flertal förluster, däribland förlusten av relationen till den vårdade personen, förlusten 

av framtida planer och upplevelser tillsammans samt förlusten av den framtida, fysiska 

förlusten, vid vilken den vårdade personen inte längre finns kvar i livet. Vid olika kirurgiska 

ingrepp, upplever partner förändringar i sina tankar och känslor kring framtiden, i takt med att 

själva prognosen blir förändrad. Ekonomiska funderingar beträffande framtiden, som också 

förekommer hos partnern, kan väcka oro och rädsla. Huvudorsaken bakom sorgen hos partnern, 

är själva ovissheten om framtiden. (Olsson, 2014). 

 

Närstående upplever samtidig rädsla i oron över återfall av fler eller nya tumörer (Mellon, 

Kershaw, Northouse & Freeman-Gibb, 2006). Det finns samband mellan allvarliga sjukdomar 

och känslomässig påfrestning hos partnern, som kan genomgå humörsvängningar och känna 

sig känslomässigt överväldigad. Initialt, blir partnern rädd vid besked om cancern som följs av 

oro inför dess spridning, och senare hyser partnern oro för den obotliga cancersjukdomens 

påverkan och den slutgiltiga konsekvensen. Partnerns känslor är relaterade till den kommande 

förlusten av den vårdade personen (Blanchard, 1997). Ju yngre den vårdade personen är, desto 

högre rädsla för återfall av cancer i framtiden känner partnern (Wal, Langenberg, Gielissen, 

Thewes, Oort, Prins, 2017). Kanske, finns ett samband mellan rädsla och orättvisa, där 

orättvisan förknippas med den unga åldern. Att partnern och den vårdade personen, mitt i livet, 

med vilja till framtidsplaner, bävar ovissheten och hyser rädsla över en begränsad framtid ihop. 

Alternativt, beror den mer omfattande rädslan vid ung ålder ihop med en ökad medvetenhet om 

att livet trots allt är fragil, vilket möjligen inte begrundas lika mycket i ung ålder som det må 

göra hos äldre. 

 

Studier visar också att partner upplever oro över inte enbart återfall, utan även 

livsstilsförändringar som följd av den obotliga cancersjukdomen (Northouse, Schafer, Tipton 

& Metivier, 1999). Partnerns olika sätt att bli arg på, påverkar stämningen och är en avgörande 

faktor för livskvalitén av den kvarstående tiden vid obotlig cancer (Julkunen, Gustavsson-Lilius 

& Hietanen, 2008). 
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Kännedom om en viss person, är inte detsamma som kännedom av personen, däremot är 

kännedom kring bådadera essentiella egenskaper hos sjuksköterskan, för att kunna bidra till en 

god omvårdnad som gynnar både den vårdade personen och närstående (Travelbee, 1971), som 

i det här fallet avser partnern. Undertecknad beskriver vidare att egenskaperna gör det möjligt 

att bestämma hur en viss person skulle kunna bemötas eller vårdas, samt hurdant personen i 

fråga skulle må som följd av det mötet eller den vården (ibid). Fastän partner i sin ovisshet om 

framtiden genomgår många känslor, som i grunden är likadana, betyder det inte att en enskild 

partner upplever känslorna på samma sätt som en annan partner. Eftersom att Travelbee (1971) 

redogör att hälsa utgörs av inte enbart fysiska tillstånd, men även av andliga och känslomässiga 

tillstånd, behöver partnern, i sin utsatta och sköra position i den tidiga palliativa fasen, stöd i 

syfte att förebygga risken för ohälsa, som följd av alla känslor av den ovissa framtiden. 

 

Slutsats 

Arbetets resultat antyder att det är tungt att vara tillsammans med en person som har obotlig 

cancer i en tidig palliativ fas. Liksom det här arbetet, visar en av många tidigare studier, att 

partnern genomgår känslomässiga påfrestningar. Med det, behöver partnern stöd för att lättare 

kunna ta sig igenom situationen kring den obotliga cancern. Trots vikten i att partner får stöd 

tidigt i den palliativa fasen, upplever många av dem att de inte får det stöd och den information 

som de är i behov av. Det här styrks av samtliga partner i patografierna, där partnern erkänner 

svårigheterna som upplevs och belyser vikten i att få prata av sig. En studie uppger att psykiskt, 

andligt och socialt stöd hos partnern, är ett av målen med palliativ vård. Partner eftersöker tidigt 

hjälp, i brist på erbjudande från hälso- och sjukvården. Stödet eftersöks av partnern, för att få 

hjälp med att ta sig igenom sjukdomsförloppet och för att kunna upprätthålla vardagen. Partnern 

gillar inte att framstå som besvärlig, varvid det är essentiellt att hälso- och sjukvårdspersonalen 

erbjuder dialog och stöd.  

Med hänsyn till föregående, föreslås vidare forskning i hur partner på bästa sätt kan få 

individanpassat stöd under sjukdomsförloppet, inte minst hur de tidigt kan underrättas om sina 

möjligheter till stöd och information i den tidiga palliativa fasen. Med rätt stöd i god tid, finns 

förutsättningar till en bättre palliativ vård för alla. 
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Självständighet 

Arbetet har framställts utifrån ett gott samarbete, där samtliga steg bearbetats gemensamt. 

Litteratursökningen skedde gemensamt via libris.kb.se, efter en träff med skolbibliotekarien. 

Vidare lästes litteraturen lästes enskilt och repetitivt, och diskuterades därefter tillsammans, för 

att gå igenom innehållet och analysera den. Över trehundra meningsenheter togs fram, som 

kondenserades, kodades, underkategoriserades och kategoriserades gemensamt. 
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Bilaga 1 – Exempel analysförfarande 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori 

Jag satt i min stol medan 
hopplösheten kom 
krypande. 

(Patografi 3, 2010, s.71) 

Satt i min stol 
medan 
hopplösheten 
kom. 

Hopplösheten 
kom.  

En pendel 
ensam mellan 
hopp och 
hopplöshet 

Partnerns 
egna tankar 
och känslor 

Jag är orolig och rädd 
att min fru ska dö. 
 
(Patografi 2, 2015, s. 
20) 

Orolig och rädd 
att min fru ska 
dö. 

Orolig och 
rädd. 

Att inte veta 
hur framtiden 
blir 

Partnerns 
egna tankar 
och känslor

Varför händer det här 
och är det på riktigt? 
 
(Patografi 1, 2009, s. 
109) 

Varför händer 
det? Är det på 
riktigt? 

Varför? Är 
det på riktigt?

Varför händer 
det här mig? 

Partnerns 
egna tankar 
och känslor

Dagen då vi fick vårt 
cancerbesked efterlyste 
jag någon att prata med. 
Den hjälpen jag då ville 
ha erbjöd onkologen oss 
istället nu. 

(Patografi 3, 2010, 
s.100)   

Dagen vi fick 
cancerbesked 
efterlyste jag 
någon att prata 
med. Den 
hjälpen erbjöd 
onkologen oss 
istället nu. 

Efterlyste 
någon att 
prata med. 

Bara man har 
någon 

Partnerns 
egna tankar 
och känslor

Att se sitt livs kärlek 
tyna bort fysiskt och 
psykiskt är en overklig 
och fullständig 
obeskrivbar upplevelse. 
 
(Patografi 1, 2009, s. 
95) 

Att se sitt livs 
kärlek tyna bort 
är overkligt och 
fullständigt 
obeskrivbar 
upplevelse. 

Overkligt och 
fullständigt 
obeskrivbar 
upplevelse. 

Jobbigt att stå 
bredvid 

Partnern 
om den 
vårdade 
personen 

När vi fick tillfälle att ha 
sex, var hon heller inte 
nöjd. Det var olikt 
henne, och hon 
förvånade mig genom 
att för första gången 
börja tala om att hon 
ville testa olika 
sexhjälpmedel. 
 
(Patografi 1, 2009, s. 
94) 

Olikt henne, hon 
förvånade mig 
genom att tala 
om olika 
sexhjälpmedel. 

Olikt henne. Att inte känna 
igen sin 
partner 

Partnern 
om den 
vårdade 
personen 
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… Vad jag än gjorde 
hittade Bengt något fel 
och anklagade mig för 
att inte vara sjuk och 
därmed inte förstå. 

(Patografi 3, 2010, s. 
208) 

… Vad jag än 
gjorde hittade 
Bengt fel och 
anklagade mig 
för att inte vara 
sjuk och inte 
förstå. 

Vad jag än 
gjorde hittade 
Bengt fel. 

Att relationen 
sätts på prov  

Partnern 
om den 
vårdade 
personen 

Hon är stundtals mycket 
plågad. Jag står och 
iakttar henne och tänker 
på hur vacker hon är 
trots sin svåra sjukdom. 
 
(Patografi 1, 2009, s. 
90) 

Iakttar henne 
och tänker hur 
vacker hon är 
trots sin 
sjukdom. 

Vacker trots 
sin sjukdom. 

Att ibland 
kunna se förbi 
sjukdomen 

Partnern 
om den 
vårdade 
personen 

Vi hjälper varandra med 
att förstå detta 
kommande ögonblick. 
Då du ska bli så sjuk att 
du ska dö. Vi hjälper 
varandra att glömma det 
ögonblicket. 
 
(Patografi 2, 2015, s.27) 

Vi hjälper 
varandra att 
förstå 
kommande 
ögonblick, att 
du ska dö. 

 

Vi hjälper 
varandra. 

En kamp 
tillsammans 

Partnern 
och den 
vårdade 
personen 
som par  

Men knölarna kom 
tillbaka … Och efter ett 
år kände vi att det här 
kommer faktiskt inte att 
gå bra. 
 
(Patografi 2, 2015, s. 
163) 

Knölarna kom 
tillbaka … efter 
ett år kände vi 
att det här 
kommer inte gå 
bra. 

Knölarna 
kom tillbaka. 
Det här 
kommer inte 
gå bra. 

En gemensam 
pendel mellan 
hopp och 
hopplöshet 

Partnern 
och den 
vårdade 
personen 
som par 

Men istället för att vara 
rädda för det som kan 
drabba oss, borde vi 
kanske vara glada för 
ytterligare en dag då allt 
bara är ”som vanligt”? 

(Patografi 2, 2015, s. 
11) 

Istället för att 
vara rädda för 
det som kan 
drabba oss, 
borde vi kanske 
vara glada för 
ytterligare en 
dag då allt bara 
är ”som 
vanligt”?

Borde vara 
glada för 
ytterligare en 
dag. 

Viktigt att ta 
tillvara på de 
bra stunderna  

Partnern 
och den 
vårdade 
personen 
som par 

Jag minns att han sa till 
mig att det var helt okay 
att jag rasade samman 
nu, så länge han orkade 
hålla sig upprätt, så fick 

Han sa att det 
var helt okay så 
länge han 
orkade, så fick 
vi byta roller 
sen. 

Det var okay 
så länge han 
orkade, så 
fick vi byta 
roller. 

Att vara den 
bärande 
väggen  

Partnern 
och den 
vårdade 
personen 
som par 
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vi byta roller sen när 
han rasade samman. 

(Patografi 3, 2010, s. 
23) 

 

 

 

 

 

 


